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”Lähdetään vaikka niistä 

patteritöistä” 

 

 Hannu: Lähdetään vaikka niistä pat-

teritöistä, kun näissä maisemissa ollaan. 

Merenlahden koulu on nykyisin veljen-

poikani Esa Talkan omistuksessa, ja siel-

lä on seinällä opettaja Jussi Lamminpään 

teettämä kaavio tuolla Kähönsalmen län-

sirannalla olevista linnoituslaitteista, jot-

ka ovat venäläisten 1910-luvulla raken-

nuttamia. En kyllä tiedä, mitä varten ne 

on rakennettu. Se linnoitussysteemi al-

kaa kolmekymmentä metriä tuosta vasta-

rannan niemestä. Ne ammutut louhokset 

ovat valtavia ja siellä on vaarallista kul-

kea. Monta kertaa siihen louhoksen pääl-

le on tullut sammal ja kun astuu kiven 

päälle, se kivi saattaa hyvinkin olla kii-

kussa siellä. Mutta kyllä siellä karjaa 

pidettiin, enkä ole oikeastaan kuullut, et-

tä siellä olisi pahempia onnettomuuksia 

sattunut. Lehmätkin oppivat varomaan 

niitä pahimpia paikkoja. Niitä juoksu-

hautoja on siellä ainakin kilometrin ver-

ran. Ihmetyttää, minkä takia sitä linnoi-

tusta ei ole kartalla – tai saattaahan ar-

meijalla olla jokin eri kartasto, mitä sitä 

ei ole haluttu laittaa siviileille. Tai olisi-

ko se Venäjän kielto. Tuo maasto olisi 

sellaisessa kartassa joka tapauksessa aika 

kirjava. 

 Siinä paikassa, missä tämä Meren-

lahdentie käy tämän Kähönsalmen koh-

dalla hyvin lähellä järveä, on sellainen 

pikkuinen koppoli tien vasemmalla puo-

lella kaupunkiin päin mennessä. Minä 

luulin, että se on patteritöiden aikainen 

ammusvarasto, mutta veljeni Pertti ja 

Nakarin pojatkin väittävät, että se on am-

puma-aukko, koska se on veistetty siten. 

Se maja on siirretty siihen, ei se siinä ole 

aina ollut. Mutta se on kuitenkin patteri-

töiden aikuisia rakennuksia. 

 Ja tuolla vastarannalla salmen taka-
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na on myös venäläisten teettämä iso tyk-

kitie. Se on jatketta sille leveälle ja isolle 

tykkitielle, mitä tehtiin Lemin puolella 

Ruomin suuntaan. Tämä meidän tykkitie 

tulee Juvolasta tuonne lahden taakse Ko-

perahon kohdalle, mikä on tuo seuraava 

mutka tuonne kaupunkiin päin, ei ihan 

kilometriä tästä meidän mökiltä. Ja tästä 

meidän tykkitiestä piti tulla toinen, poh-

joisempi haara ilmeisesti tuohon kapeik-

koon, missä on nyt tuo sähkölinja. Se er-

kani siitä eteläisemmästä haarasta Junno-

sen niittujen kulmassa, ja sille tehtiin jo 

pohja, mutta se jäi kuitenkin soraamatta, 

päällystämättä. Tätä tykkitietäkin me 

merenlahtelaiset käytettiin kulkureittinä, 

koska siitä pääsi polkupyörällä oikaise-

maan Mikkelintielle ja kaupunkiin. Siinä 

oli kyllä paikoin vetelää, että joskus piti 

pyörää taluttaakin. Kannattaa sinunkin 

ajaa pyörällä se tie. Siinähän pääsee au-

tolla ihan tänne vastarannalle saakka, 

justiin sen Koperahon kohdalle. Mutta 

tätä pohjoisempaa haaraa myöten ei kyl-

lä pääse. 

 Taito: Nythän tuolla salmen takana 

on myös Hevosmiehentie, mikä vie Töls-

kille ja Mikkelintielle. 

 Hannu: Ennen kuin talvisota syttyi, 

tuo Tölskin tie oli vaan semmoinen pa-

hanpäiväinen tilustie, jommoisia on maa-

laistaloista jollekin niitulle. Se kierti yh-

den kallion. Kun sotilaat talvisodan jäl-

keen katsoivat tärkeäksi tämän tien, ne 

väistivät sen kallion toiselta puolelta. Se 

tie on nyt autotie ihan tuohon vastaran-

nalle saakka. 

 

Mahdottoman luonnollinen 

satama 
 

 Hannu: Ja kun oli ne patterityöt, 

tavaraa tuotiin tänne hinaajilla ja lotjilla. 

Näillähän oli aikaa tyhjentää sitä lasti-

aan, toisin kuin reittilaivoilla, joiden piti 

jatkaa matkaansa. Todennäköinen yöpy-

mispaikka oli tämän meidän mökin vie-

reinen lahdenpohjukka. Siinä oli niin sy-

vä paikka, että laiva sai tulla siihen ja 

lankkua myöten pääsi maihin. Hyvä 

luonnonsatama. Ja yhtenä kesänä siinä 

oli vissiin kaksikin laivaa. Ketkä tässä 

olivat töissä, ne tulivat laivalla. Ja sitä 

tavaraa tuommoinen työmaa tarvitsi 

paljon ja se oli hyvä asia tälle laivabis-

nekselle. 

 Tässä on tosiaan ollut niin mahdot-

toman luonnollinen se satama. Siinä on 

ollut tuulensuoja. Ja kun siinä ei ole ollut 

vielä noita nykyisiä puitakaan, siinä on 

ollut hyvä pirssipaikka, mihin sai tuoda 

vaikka halkoja. Tuolla vastarannalla on 

turha olla, koska siellä ei ole maalaista-

loja eikä mitään. Siellä oli se tie, mitä 

silloin tekivät ja mikä tuli rantaan. Sinne 

vietiin, mutta tämä oli varmasti se paik-

ka, se tukikohta, mistä aamulla lähdettiin 

ja mihin illalla tultiin. 

 

Patterityöt hyvää tienestiä 
 

 Taito: Lemiläiset äkäilivät, kun pat-

teritöissä haaskattiin paikkakunnan met-

siä, mutta osallistuivat työhön ja saivat 

varsin hyvää palkkaa. 

 Hannu: Kellä ei ollut omaa metsää, 

sillä oli työtä nyt näissä patteritöissä. Se 

on ollut hyvää aikaa. Mitä minun isäni ja 

äitini kertoivat, niin eivät ne koskaan 

moittineet, että se olisi ollut huonoa ai-

kaa. Siellähän sitä oltiin töissä. Oli niissä 

töissä vissiin isänikin, mutta ainakin mi-

nun äitini, joka oli lemiläisiä Kärmenie-

mestä, oli niissä patteritöissä siellä koti-

pitäjässään. Ilmeisesti sitä venäläistä so-

taväkeä pidettiin aika kovassa kurissa. 

En ole mistään mielivallasta kuullut. 

 Ne patterityöt loppuivat siihen kun 

kapina tuli. Sen jälkeen ei enää tarvittu 

niitä linnoitteita eikä tätä satamapaikkaa-

kaan. Harmittaa, etten aikanaan ottanut 

selvää niistä laivoista. Nämä rannat ovat 

Junnosten omistuksessa, ja Junnosen Ei-

nokin oli syntynyt muistaakseni 1911 ja 

oli patteritöiden aikaan vielä nuori poika, 

mutta olisi ehkä muistanut niistä laivois-

ta jotain. En ole tavannut enkä tule ta-

paamaan ketään semmoista, joka tietää. 



Outoa valoa talvisodan yössä 
 

 Taito: Harpataan talvi- ja jatkoso-

dan aikaan. Viholliskoneet pommittivat 

Lappeenrantaa ja tekivät tiedustelulen-

toja vielä syvemmälle. Merenlahdenkin 

taloissa piti tietysti pimentää ikkunat? 

 Hannu: Sehän oli selvä juttu, talo-

jen oli oltava pimeässä kaikki. Ja siitä 

tulikin mieleeni. Meillä sattui talvisodan 

aikana yksi erikoinen tapaus. Hevoselle 

piti käydä antamassa heinät aina just en-

nen nukkumaan käyntiä. Me lähdetään 

menemään sitten sinne ulos sille asialla, 

ja otin muutaman askeleen, kun toppasin 

veljeni ja sanoin: ”Katso!” Siellä meidän 

navetan vintissä syttyi valo, tulitikku 

raapaistiin. Me tiedettiin, ettei siellä mei-

käläisiä ole ketään. Se valo siellä vintissä 

sammui. Ja kun se syttyi uudestaan, niin 

silloin me peräännyttiin kyllä tupaan ta-

kaisin. Sitten katsottiin ikkunasta – äiti-

kin oli siinä – ja todettiin vielä kolmas-

kin kerta. Se syttyi se valo. 

 Meidän kylän koululla oli semmoi-

nen jonkunlainen toimielin. Mitähän var-

ten se nyt oli siihen aikaan. Se oli koottu 

niistä suojeluskuntalaisista, keitä ei ollut 

kutsuttu rintamalle. Ne pitivät siellä kou-

lulla vartiokeskusta. Ja meidän vanhin 

vellos, Ilmo, lähti sitten sanomaan sinne, 

että meillä on jotakin outoa. 

 Meille tuli porukkaa ja nämä loppu-

jen lopuksi menivät sinne navetan vint-

tiin, mutta ei sieltä löytynyt ketään. Siel-

lä oli heiniä ja siellä pystyi kaivautu-

maan aika syvällekin. Melkein meidän 

talon ohitse kulki illukansaarelaisten tal-

vitie. Voi olla, että se piileksijä lähti sitä 

myöten liikkeelle, kun oli huomannut 

ettei tämä olekaan hyvä paikka, taikka 

muutenkin. Ei se sitten ratkennut, mikä 

se oli, mutta oli se joku. Meitä niin mon-

ta ihmistä näki sen valon. 

 

Tykistöä ja jalkaväkeä 

majoitukseen 

 

 Hannu: Kun talvisodan loppumi-

sesta oli kulunut kolmisen viikkoa, niin 

kaikkialla tässä Lappeenrannan ympäris-

tössä ja vähän muuallakin se sodassa ol-

lut armeija pistettiin taloihin. Se oli tie-

tysti jaettu, että keitä menee mihinkin. 

Tuohon Juvolaan, Lemin puolelle, meni 

joku tykistön patteristo. Ja ne katsoivat 

tärkeäksi, että yksi patteri – mikä on kä-

sittääkseni komppaniaa vastaava yksikkö 

– täytyy tuoda tänne Merenlahdelle. Ja 

se yksi patteri sijoitettiin näihin Kähön 

puolen taloihin. Tuolla Ojansuussa ei 

vissiin ollut tykistöä vaan jalkaväkeä. Si-

tä jalkaväkeä oli myös tuolla kylän puo-

lella, siinä koulun ympäristössä missä on 

Jäniksen talot ja Talan talot. Ne tulivat 

maaliskuussa, kymmenisen päivää sodan 

päättymisestä. Hetihän sieltä rintamalta 

oli lähdettävä. Eikä niitä enää telttoihin 

pistetty. 

 Ja tähän meidän kohdalle tätä Kä-

hönsalmea laitettiin pieni kapulalossi, 

millä huollettiin se tykistö. Tuossa vasta-

päätä näkyy pikkuinen lahdenpoukama, 

missä on hiekkaranta ja hemmetin hyvä 

onkin. Sen lossin toinen pää oli siinä ja 

toinen oli tässä meidän puolen niemek-

keessä. Ei siinä ollut sille lossille muuta 

laituria kuin ne tyngät kummassakin 

päässä. Nyt siellä on käynyt raivaustrak-

tori ja poistanut sieltä kaiken. 

 

JSP:n vilskettä Karsikossa 
 

 Hannu: Minun kotini, Karsikko, oli 

vähän sellainen uudempi ja nykyaikai-

sempi talo, joten siinä se tupa ei ollut yh-

tä iso kuin vanhoissa maalaistaloissa. Ja 

sen tuvan lisäksi talossa oli kaksi kam-

maria. Ja meitä lapsia oli paljon. Kun 

sitä sotaväkeä majoitettiin, sotilasviran-

omaisilta tuli tieto, että siihen Karsik-

koon tulee JSP, siis lääkäri, ja että hei-

dän täytyy saada kaksi huonetta. Miehis-

töä oli viisi–kuusi miestä. Ja oli kaksi tai 

kolme hevosta, joilla oli kuskattu sairaita 

ja ruumiita siellä sotahommissa. Ja sitten 

tuli kysymykseen vaan, että kummat 

annetaan: ne kammarit vai se tupa. Kun 

meillä oli tuvassa hella, missä sai ruokaa 

laittaa, niin äiti katsoi viisaammaksi ot-

taa sen tupapuolen sekä sitten semmoi-

sen pienen ruokahuoneen, joka oli kool-



taan kaksi kertaa kaksi metriä, tuskin si-

täkään. Me oltiin iso lapsisakki sitten sii-

nä tuvan puolella. 

 Mutta ei niiden meidän tilojen käyt-

tö vielä siihen loppunut. Kun siihen ta-

loon tuli JSP ja oli vasta maalis–huhti-

kuuta ja ulkona oli kylmä odotella, niin 

sinne kylälle majoitetun jalkaväkipatal-

joonan potilaat odottivat lääkärille pää-

syään siinä meidän tuvassa. Niitä sota-

miehiä istui sitten meillä penkit täysi. 

Meistä nuorista se oli mukavaakin oike-

astaan, mutta eihän se tietystikään ollut 

meidän äidistä mukavaa. Semmoista se 

elämä oli. Vasta sitten kun kevät alkoi 

koittaa, niitä potilaita velvoitettiin odot-

tamaan vuoroaan siinä talon kylmässä 

eteisessä. 

 Taito: Lemillekin järjestettiin ma-

joitusta tuhansille miehille. Taloissa nu-

kuttiin lattioillakin. 

 Hannu: Täälläkin talot tulivat täy-

teen. Rantalassa, mikä oli siinä Talanlah-

den rannalla, oli pataljoonan komento-

paikka, missä oli ruokala ja mitä kaikkea 

siellä olikaan. Vissiin se Kaartisen talo 

myös kuului siihen samaan, kun oli sa-

massa rykelmässä. Nikkilän suunnalla 

oli majoitettuna Lemin miehiä, jopa mei-

dän sukulaisia. Niitä tuli lääkärissä käy-

mään ja kävi silloin siinä meilläkin. 

 

Sotilaissa joitakin tähtiä 
 

 Hannu: Meillä pojilla, Jouko-veljel-

lä ja minulla, oli mieluisana hommana 

käydä juottamassa hevosta avannolla. 

Sen sai tehdä ratsastaen. Yksi satulakin 

niillä sotilailla oli, semmoinen oikein hy-

vä naisten satula. Me saatiin käyttööm-

me se satula ja käytiin avannolla juotta-

massa hevosta. Kun me juotettiin hevos-

ta siellä jäällä, niin yksi upseeri tuntui 

uumoilevan, että ne miehet olivat ihan 

palkanneet meidät pojat siihen tehtävään. 

Antoi meidän vähän ymmärtää, että te 

pojat ette nyt ole tekemässä luvallista 

hommaa. 

 Taito: Tulitteko te lapset tuntemaan 

niitä sotilaita henkilökohtaisesti? 

 Hannu: Meillä siinä Karsikossa ei 

ollut oikein tuttuja. Mutta naapurissa, 

Männistössä, minun syntymäkodissani, 

myös oli majoitettuna sotilaita, mutta up-

seereita. Siellä oli semmoinen kuin Esa 

Seeste, joka oli voimistelija. Se Seeste 

järjesti kerran näytöksen. Oli talvi eikä 

maa ollut siinä kohtaa sula, ja minä ih-

mettelin, ettei se pelännyt liukkautta-

kaan. Teki voltteja nahkasillaan saunaan 

mennessään siinä meidän ikkunan alla. 

Me katsottiin ikkunasta, kun olympia-

mies osoitti taitojaan. 

 Männistössä oli majoituksessa sen 

pataljoonan komentaja. Ne eivät käyneet 

syömässä siellä kenttäkeittiöllä. Ei sitä 

ruokaa ilmeisesti erikseen tehty, vaan se 

haettiin sieltä kenttäkeittiöltä. Ruoka-

pöytä oli Männistön pirtissä, isossa ta-

lossa. Ja kuka se onkaan säveltänyt sen 

laulun ”Kaunis on luoksesi kaipuu” – Ei-

no Partanen. Hän oli sellaisena korpraa-

lina, mikä teki portsuuneja, annoksia, ja 

tarjoili niitä pöytään. Hän oli semmoinen 

huomattava henkilö meikäläiselle kolme-

toistavuotiaalle. 

 Ja olihan se yksi korkeushyppääjä. 

En muista nimeä, mutta se kuului siihen 

jalkaväkipataljoonaan. Kyllä me siitä 

sakista niitä tähtiä, niitä nimihenkilöitä, 

muutama löydettiin. Töyryssä oli majoi-

tettuna yksi mies, joka oli kansanedusta-

jana. Halusi nyt myöhemmin käydä kat-

somassakin sitä Töyryn taloa. ”Juu, juu”, 

se sanoi, ”tämä talohan se oli.” Joku toi-

nen varmasti muistaa näitä tapauksia li-

sää. 

 Ei sitä majoitusta kyllä pitkään kes-

tänyt. Se jalkaväkipataljoona piti saada 

pois Merenlahdelta ennen kuin jäät lähti-

vät. Se piti siirtää Konstuun, missä oli 

varuskunta. Ja silloin me päästiin eroon 

niistä jalkaväen sotilaista, mutta tänne 

Kähön puolelle jäi tykistö. Ja ne olivat 

siellä syksyyn saakka. Ja ne tykistöläiset 

järkkäsivät sitten lähtötanssit tuonne Iiti-

än lavalle. Oli jo niin myöhä syksy, että 

oli jo pimeätä. Siellä lavalla paloi valot. 

Varmasti ne olivat lailliset tanssit, koska 

sota oli jo loppu. Ja siellähän oli paikalla 

pataljoonankomentajat ja muut herrat. Ja 

muistan, että jotain ohjelmaakin ne esit-



tivät. Muun muassa semmoista tanssitai-

detta kuin steppiä. Joku sikäläisistä mie-

histä hallitsi sitäkin ja tanssi siinä laval-

la. Siitä saakka minäkin olen tiennyt, 

mitä on steppi. 

 

Suurta avun tarvetta 
 

 Hannu: Muistan minä senkin, miten 

niitä Merenlahdelle majoitettuja sotilaita 

käveli kesällä kylällä, kun niillä oli sitä 

aikaa. Isä osti aikoinaan tuosta semmoi-

sen pienen maatilan. Siinä tehtiin heinää 

ja muuta. Niitä sotilaita tuli siihenkin. 

Eevi-siskoni oli siinä iässä, että eivät ne 

pojat varmasti meitä tulleet sinne jeesaa-

maan. Kyllä niillä oli muuta mielessä. 

Mutta meidän kanssahan ne sitten mätte-

livät niitä heiniä seipäille. Minä luulen, 

että nämä sotilaat olivat ihan maatalojen 

miehiä. Ei meidän talossa apua sillä lail-

la tarvittu, vaikka meilläkin oli kaksi tai 

kolme lehmää. Meidän vanhin vellos oli 

silloin seitsentoistavuotinen ja meillä oli 

hevonen. Me jaksettiin se maa kyntää. 

 Mutta kun taloissa oli sotaleskiä ja 

muita avun tarvitsijoita, niin se auttami-

nen oli itsestään selvää. On huomioitava, 

että Kähön taloista ja koko kylästä oli 

miehiä kaatunut. Merenlahti oli sen ver-

ran iso luovuttaja. Meinaan vaan, että jos 

yhdeksän miestä tämmöisestä kylästä 

menee talvisodassa jo, niin se oli suuri 

menetys. Ja myöhemmin, jatkosodassa, 

meni miehiä kuusi kappaletta. 

 

Sotien murheellinen inventaario 
 

 Taito: Pystytkö tekemään ulkomuis-

tista tämän murheellisen inventaarion? 

 Hannu: No kun lähdetään kylän pe-

riltä, niin ensimmäisestä talosta, Uutelas-

ta, ei vielä talvisodassa mennyt, meni 

vasta jatkosodassa. Siitä meni poika, Aa-

ro Nikkinen, kaatui Lempaalassa. Seu-

raavasta talosta, Hiekkapellosta eli Uu-

vellisesta, meni talvisodassa isäntä, Eino 

Nikkinen, ja siihen jäi kolme orpoa. Ja 

sitä seuraavasta talosta, Yläkartanosta, 

mistä Toimi Talka on kotoisin, kaatui 

talvisodassa isä, Urho Talka, ja jäi kaksi 

orpoa. Sitten siihen jäikin väliin ”terve” 

talo, Talkalainen, mistä ei menetetty ke-

tään. Mutta sitten jo Nakarilta meni tal-

visodassa yksi mies, talon vanhin vellos, 

Eino Nakari, joka oli poikamies, meneh-

tyi sotasairaalassa. Mäkipellosta meni 

jatkosodassa Unto Talka, joka haavoittui 

pahasti Hiitolassa. Ja Männistöstä meni 

talvisodassa Kopralassa yksi minun se-

distäni, Aarne Talka. Ja Rantalasta meni 

Eino Talka, sekin talvisodassa, Oinolas-

sa. Koulun vastapäätä Ylätuvasta, missä 

oli semmoinen lapseton pariskunta, kaa-

tui samana päivänä Oinolassa se mies, 

Sulo Jänis. Sitten Tiaisenmäeltä meni 

talvisodassa Muolaassa Arvid Kähö. 

Junnoselta meni talvisodassa Kopralassa 

Vilho Junnonen ja jatkosodassa Valtter 

Junnonen. Ja Lähteenmäeltä meni talvi-

sodassa Toimi Talkan siskon mies, Er-

nest Kähö, mikä oli ehkä kuuluisin näistä 

kaatuneista, koska oli konekiväärikomp-

panian upseereita. Menehtyi sotasairaa-

lassa. Ja jatkosodassa sieltä Lähteenmä-

eltä kaatui Huugo Kähö. Ja vielä siinä 

jatkosodassa meni Salmelasta Urho Höl-

sä ja Niittylästä Otto Kähö, molemmat 

Hiitolassa. 

 Niin kuin sanottua jatkosodassa näi-

tä merenlahtelaisia kaatui kuusi, mutta 

talvisodassa peräti yhdeksän, mikä oli 

niitä Suomen sotahistorian surkeimpia 

lukuja. Taipalsaari kärsi. Taipalsaarella 

oli kova paikka talvisodassa Muolaassa. 

Muolaa oli paha paikka. Tiaisen Arvi, 

Kähön Osmon isä siitä Tiaisenmäeltä, oli 

kylän ensimmäinen kaatunut. Se vissiin 

kaatui siellä Muolaan hautausmaalla. 

 

Punttailua ja pientä äksiisiä 

 

 Hannu: Tämä tykistö, mikä tänne 

Merenlahdelle oli majoitettu, oli pääasi-

assa Riihimäeltä. Minun Eevi-siskoni 

meni avioon Uljas Tiirikaisen kanssa, 

joka oli kotoisin Riihimäeltä tai jostakin 

sieltä päin. Siellä vaihtui ihmiset. Muis-

tikirjoihin jäi johonkin jonkun osoite. 

Mutta sitten oli miehiä Lappeenrannasta-

kin. Kun ilta koitti, ne ottivat hevosen 

sieltä komppanian tallista – se oli var-



masti sovittu – ja kävivät sen hevosen 

kyytiin ja menivät Lappeenrantaan yöksi 

perheen luokse. Sen jalkaväkipataljoo-

nan konekiväärikomppaniassa oli Lemin 

miehiä, ja sen takia Lemilläkin käytiin 

aika paljon. Ne lemiläiset olivat Nakaril-

la ja Anttisella. Mutta sitten oli siellä ky-

län perillä vielä joku joukkue tai komp-

pania. En tiedä, keitä ne olivat, mutta ne 

kuuluivat kaikki siihen pataljoonaan. Sii-

nä oli se Eino Partanenkin, se säveltäjä. 

 Taito: Oliko sotilailla myös äksiisiä, 

vai oltiinko jo siviilitunnelmissa? 

 Hannu: Minä niin kuin muistaisin, 

että siellä yrittivät jotain äksiisiä järjes-

tää. Mutta kun sodasta tulee miehiä ja 

yrität niille jotain järjestää, niin eihän sii-

tä oikein mitään tule. Kyllähän ne poru-

kat jossakin olivat, esimiehet siirrättivät 

niillä konekivääriä johonkin paikkaan. 

Oli toisaalta hyvä, että niille miehille ai-

na jotain keksittiin, etteivät olleet toimet-

tomina. Se toimettomuus on pahaksi. 

Mutta kyllä näillä pyöri mielessä vaan se 

ajatus, että koska päästään siviiliin. 

 

Venäläiset sotavangit 

mukavia kavereita 

 

 Hannu: Ne olivat mukavia kavereita 

ne sota-aikaiset venäläiset. Siinä Män-

nistössäkin oli sotavanki, siinä minun 

syntymäkodissani, missä oli pataljoonan 

komentokeskus. Ja sitten oli Yläkarta-

nossa. Siitäkin jo puhuttiin, miten siihen 

jäi Toimi Talkan veljen leski ja joutui 

ottamaan avuksi sotavangin. Ja sotavanki 

oli myös Rantamäellä, mistä oli kotoisin 

se Yhtymän johtaja Lauri Rantamäki. 

Ottohan sitä siihen aikaan käytännössä 

isännöi ja se Lauri oli niin kuin tausta-

voimana, mutta kumminkin. 

 Siinä Rantamäelläkin se sotavanki 

oli maalaistalon mies. Ja kun se tuli, se 

rupesi heti kärkeen pistämään talon asiat 

kuntoon. Se meni vinttiin, ja siellä kun 

oli vanhaa saappaan rohjoa ja muuta 

nahkatavaraa, se toi ne kaikki sieltä alas. 

Kun oli näet se jalkinepula. Ja pani ne 

löydökset kaikki likoon vesiastiaan. Ja 

mitkä oli puunauloilla tehty, se repi ne 

pohjat irti kaikki. Sitten se naulasi ne 

pohjat moneen ruutuun, ei pelkästään 

ympäri reunoja, rantteja, myöten. Minä-

kin näin niitä pohjia. Se mies teki tark-

kaa työtä. Se laittoi ne Rantamäen jalki-

neet kuntoon. Kaikesta päättäen Ranta-

mäelle sattui paras mahdollinen vanki, 

koska se hoiti ne suutarihommat. Näin 

hyvä mies oli aarre siihen taloon. 

 Se Rantamäen vanki oli nimeltään 

Mikko. Ja voin kertoa siitä Mikosta yh-

den kivan jutunkin. Se oppi siinä Ran-

tamäellä suomalaisia sanoja ja semmoi-

sia leikkisiä nimityksiä. Siinä Männistön 

kohdalla tien toisella puolella oli Antti-

sen talo, missä oli osuuskunnan sonni. Ja 

se Anttisen Toivo oli sitten ”polsoihärkä-

isäntä”. Ja Kaartisen Vilho – ei, Vilkka-

han oli sodassa, mutta Ylätuvan Vertti, 

Jäniksen Vertti, oli ”sikimunaisäntä”. Se 

Vertti nimittäin salvoi siat. Ja ihan kuin 

olisi ollut joku kolmaskin tuommoinen 

kiva nimitys. 

 

Ei karkaamisajatuksia 
 

 Hannu: Siinä minun isäni kotona, 

Männistössä, oli sotavankina se Nikolai. 

Se oli innokas tutkimaan lehtiä. Mitä hän 

niistä nyt sai selville – varmasti vaan ne 

päällyskirjoitukset, ne otsikot. Se kum-

minkin katseli lehtiä. Me Karsikon nuo-

ret kun asuttiin siinä vieressä, niin me 

melkein joka päivä käytiin siinä Männis-

tössä. Tuli sen Nikolain kanssa puhetta, 

että miten paljon Suomessa on asukkaita 

ja miten paljon Venäjällä. Me sanottiin, 

että Venäjällä on 80 miljoonaa. ”Joo”, se 

Nikolai hyväksyi sen, ”joo, joo.” Mutta 

kun me sanottiin, että Suomessa on kol-

me ja puoli miljoonaa, se kaveri pyöritti 

päätään. Sanoi: ”Suomessa on kolme-

kymmentäviisi miljoonaa.” Me sanottiin: 

”Ei, se on kolme ja puoli miljoonaa.” Se 

Nikolai nauroi: ”Hoho, kolme ja puoli 

miljoonaa!” ja pyyhkäisi kädellään mu-

rut ja roskat pöydältä. Antoi ymmärtää, 

että semmoinen määrähän olisi hetkessä 

pyyhkäisty olemattomiin. Siihen oli tuol-

laisen nuoren pojan turha enää väittää 

mitään. 



 Taito: Saivatko kylänne sotavangit 

pitää yhteyttä toisiinsa? 

 Hannu: Kyllä niillä oli oikeus ta-

pailla toisiaan. Ne hiihtivät talosta toi-

seen, ja me pojat naurettiin, kun ne opet-

telivat hiihtämään ja nojasivat toisiinsa. 

Eikä ollut mitään semmoista, että olisi-

vat yrittäneet karata tai käydä kylän nai-

sissa. Olivat ihan lupsakoita kavereita. 

Rantamäellä oli Otto poikamies, sem-

moinen kuusikymppinen ainakin. Sitten 

siinä oli emäntäpiika, joo, mikä oli sen 

isännän morsian tavallaan. Siinä nyt ei 

ollut oikeastaan mahdollisuuksia mihin-

kään. 

 Minulla on sellainen käsitys, että 

nämä vangit tuotiin Lappeenrannasta ja 

että sinne ne sitten palautettiinkin. Se Ni-

kolai ei olisi lähtenyt pois kyllä millään. 

Ne muutkin vangit antoivat ymmärtää, 

etteivät lähteneet mielellään. Se lähtemi-

nen ei ollut helppoa. Niitä tietysti odotti 

kotimaassa rangaistus, toisille kovempi, 

toisille lievempi. 

 

”Reppu oli jo pakattu” 
 

 Hannu: Kun olin seitsemäntoista-

vuotinen, me jouduttiin keväällä 1944 

Lappeenrantaan koulutukseen. Me oltiin 

nuorinta ikäluokkaa. Olisiko se Eenrootti 

vai kuka sanonut Ruotsalaisen Tenholle, 

että me oltiin viimeinen ikäluokka, jota 

koulutettiin sotaan. Että sitten olisi kek-

sitty jotain muuta. Ja näinhän asia olikin, 

ketään ei sen jälkeen kutsuttu. En ehtinyt 

joutua rintamalle, mutta reppu oli jo pa-

kattu, että milloin tulee se lähtö sinne. 

 Se oli maaliskuuta 1944, kun tultiin 

koulutukseen, ja alkoi olla kevään merk-

kejä. Vappuna meinattiin lähteä Anttilan 

Teuvon kanssa käymään kotona puntik-

sella. Yhdessä päivässä sen reissun olisi 

tehnyt. Lähdettiin sieltä rykmentin ran-

nasta jäälle. Siinä kohtaa, missä nyt on 

se Viipurin vaneritehdas, siinä oli mu-

seo, vanha savupirtti. Oikeastaan jo en-

nen kuin kunnolla päästiin matkaan, mi-

nulta meni jalka jään läpi. Joo, me kat-

sottiin, että nyt taitaa kyllä olla viisainta 

kääntyä takaisin. Eikä lähdetty. Meillä 

oli tosiaan tarkoitus tulla käymään ko-

tona. 

 Taito: Millaisissa oloissa te sitä 

koulutustanne saitte? 

 Hannu: Oltiin majoitettuina ihan 

näissä hyvissä tiilikasarmeissa. Siellä oli 

viikon varrella aamuisin kohtalainen sa-

puska. Pyhä kun koitti, niin oli aamulla 

marmelaadia – ei ollut voita. Ja sehän oli 

meistä maalaispojista ihan hyvää, vaikka 

eihän se tietysti ravintoarvoltaan niin hy-

vää ollut. Mutta paras annos oli se, kun 

saatiin semmoisesta kuuden palan reikä-

leivästä puolikas eli kolme palaa. Se oli 

päivän tärkein ateria melkein se leipä. 

Sitten sitä rupesi tulemaan vaan kaksi 

palaa, ja se me katsottiin kyllä vähäksi. 

Etenkin kun se muukin ruoka oli mitä 

oli. Alkoi olla sitä sakemannin muonaa, 

mikä oli huonoa. 

 Ja sitten lähes juhannukseen, puoli-

väliin kesäkuuta, harjoiteltiin. Marssittiin 

harjoituksiin sen nykyisen lentokentän 

yli, sinne missä alkoi olla maastossa jo 

vähän kumpuja. Eihän sitä kovempaa 

koulutusta tietysti joka päivä ollut, mutta 

tarpeeksi siitäkin sai. Lappeenrannassa 

oli mukavaa sikäli, että kaikki oli tuttua 

ja koti oli tuossa lähellä. Mutta kun se 

alkoi se suurhyökkäys, katseltiin kun ve-

näläisiä koneita meni ylitse. Ei niitä kyl-

lä montaa mennyt, mutta meni kummin-

kin. 

 Ja linjat rupesivat lähestymään tuos-

sa vähän ennen juhannusta. Ja silloin jus-

tiin oli se Simolan pommitus. Siellä oli 

metsässä ruumiitakin vielä korjaamatta. 

Me oltiin kuitenkin suojassa. Meillä oli 

tosiaan ”reppu pakattu”, mutta sitten tuli 

puheeksi, että me ollaan liian vähän kou-

lutettuja ja että meidät täytyy viedä vielä 

Taka-Suomeen. Meidät lyötiin Lappeen-

rannasta junaan. Ensimmäinen pataljoo-

na, missä oli Lemin pojat, jäi Lahteen, ja 

meidän pataljoona vietiin Parolaan. Ja 

ikävä se oli siellä Parolassakin, kun me 

päivisin oltiin harjoituksissa ja kun tuli 

ruumisvaunu vielä haisemaan siihen vie-

reen. Mutta ei se mieltä lannistanut. Me 

oltiin nuoria. 

 Mutta kyllä niissä asenteissa oli iso 



ero. Me tämän puolen pojat oltiin hyvin 

valmiit: ”Milloin me päästään linjaan? 

Meillä on koti uhattuna.” Mutta kun sin-

ne tuli niitä Keski-Suomen poikia, niin 

nehän katsoivat ihan ihmeekseen, kun 

me sanottiin, että mitä me täällä selustas-

sa enää ollaan, että rintamallehan meidän 

pitäisi mennä. 

 Minäkin täytin syyskuun 3. päivä 

1944 kahdeksantoista. Olisiko kulunut 

kaksi viikkoa korkeintaan siitä sodan 

lopusta, kun meidät laitettiin siviiliin. 

Me oltiin ensimmäiset siviiliin pääsijät. 

Toisin sanoen minä tulin kahdeksantois-

tavuotiaana ensimmäisen kerran siviiliin. 

Mutta sieltä tultiin seitsentoistavuotiai-

nakin. Ja meidät piti kutsua sitten armei-

jaan uudestaan, että saatiin se armeija 

oikeanikäiseksi. Kuvittele: me tultiin uu-

destaan armeijaan! Kun sitten myöhem-

min touhuttiin itselle jotakin etua siitä 

että oli oltu armeijassa niin nuorina, niin 

tosiaan se Ruotsalaisen Tenho sanoi: ”Te 

olitte viimeinen ikäluokka.” 

 
Kutsu sisälle kahvipöytään. 

 

Hannu ja Annikki Talka, 

Anu Jänis sekä Taito Salmi 

Salmenkalliossa 

Kähönsalmella 8.8.2010 

 

 

Hernekeittoa sotilailta 
 

 Taito: Haasteltiin Hannun kanssa 

tuolla verannalla sotajuttuja. Olette täällä 

mökillänne vieläkin sodan tuntumassa. 

Kun pyöräilen tällä suunnalla, tuolla har-

joitusalueella paukkuu aseet. 

 Hannu: Olihan tuossa meidän sal-

messakin ylimenoharjoitukset monena 

kesänä. Muistan, kun meillä oli tässä 

vieraita ja niiden pikku tyttökin oli kat-

somassa sitä toimintaa siellä sotamiehien 

seassa. Ja sitten ykskaks kuului huuto: 

”Talkan setä! Tule hakemaan, minua pis-

sittää niin kamalasti! Tule moottorilla!” 

Eikä matkaa ollut kuin muutama kym-

menen metriä. 

 Anu: Minullakin on muistoja niistä 

harjoituksista. Se oli hienoa lapsena, se 

oli mielenkiintoista. Mentiin pyörimään 

ja katsomaan. Käyskenneltiin siellä har-

joitusalueella ja saatiin hernekeittoa soti-

lailta. Jotain ne ampuivat, kun jäi hylsy-

jäkin, mutta ei tietysti oikeita patruunoi-

ta. Minä kysyinkin joskus: ”Mistä te tie-

dätte, kuka on kuollut?” Ne kertoivat, 

että kuolleita ovat ne joiden päässä ei ole 

mitään päähinettä. Ja välillähän ne leik-

kivät sitä sotaa tässä meidän rakennuk-

senkin kulmalla. 

 Hannu: Kun niitä sotilaita tuli tähän 

mökin tienoille, niiden perässä kuului 

harjoitusten johtajilta komento: ”Ei saa 

mennä rannan ja mökin välistä! On kier-

rettävä yläpuolelta!” Mutta me kun oltiin 

tämmöistä sotilassukua, niin eihän se 

edes saanut haitata meitä. Isä oli HRR:n 

esikuntavääpeli. Se esikunta sijaitsi kau-

pungin puoleisen pääportin vieressä. Isä 

meni armeijan palvelukseen jotain 1922 

tai sitä viisiin. Minä olen syntynyt 1926 

ja isä oli jo silloin siellä. Hänen kotinsa 

oli täällä kylällä. Setäni Jalmari myös oli 

armeijan kantahenkilökuntaa, huoltoali-
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upseeri. Ja kun kummankin velloksen 

koti oli täällä Merenlahdella, ne aina 

talvella hiihtivät töihin ja takaisin. Ke-

säisin tietysti soutivat. 

 Isäni oli ollut sodassa ja oli vääpeli, 

mutta oli vaan ylikersantin vakanssilla, 

kun niitä ylennettäviä oli vuorollaan niin 

monta muuta. Olisi ollut vielä viisi vuot-

ta kauemmin, mutta joutui eläkkeelle vii-

sikymppisenä vuonna. Hän ei enää vii-

meisinä aikoina, silloin välirauhan ai-

kaan, kulkenut sulien aikaan työhön ve-

neellä, vaan ajoi pyörällä tästä. Vei pyö-

rän tuosta salmen ylitse ja ajoi tykkitietä 

Mikkelintielle ja siitä kaupunkiin. 

 Taito: Anu pisteli sotilaiden rokkaa. 

Jotkut Lemin lapset tykästyivät sota-ai-

kana majoitussotilaiden vanikkaankin. 

 Hannu: Kyllä sitä vanikkaa vissiin 

olisi ollut tarjolla meille Merenlahden 

lapsillekin, mutta se silloinen vanikka-

han oli huonoa. Semmoista kovaa, ihan 

uskomattoman kovaa. 

 

Kesäasutuksen alkua 
 

 Anu: Tälle meidän mökillekin tulee 

ensi kesänä ikää viisikymmentä vuotta, 

koska tämä rakennettiin 1961. Mutta 

Merenlahdellahan oli mökkejä jo aikai-

semminkin. Milloin tänne rupesi ensim-

mäisiä kesäasukkaita tulemaan? 

 Hannu: Huomattavimpia kesäasu-

kasapaikkoja täällä oli mökki Korkiasaa-

ressa Pulkkaniemen laivalaiturin vasta-

päätä. Se mökki oli ehkä ollut jollain jo 

aikaisemminkin, mutta sen oli ostanut 

semmoinen rehtoriperhe Viipurista. Nä-

mä tulivat sinne laivalla Lappeenrannas-

ta. Se perhe oli meikäläisittäin ajateltuna 

jo herrasväkeä, mutta ne kävivät meidän 

kylän Kentälläkin silloin tällöin. Se oli 

se ensimmäinen mökki. Sitten oli Suur-

Saparissa Asarias Pöllösen mökki. Jos 

siitä Asariaksesta ei kukaan ole kertonut, 

siitä minä kerron erikseen. Sekin oli 

vissiin siellä, mutta se ei ollut kesämökki 

vaan siinä asuttiin ympäri vuoden. Seu-

raavat mökit kuuluivat Kainulaiselle, jo-

ka oli Onnin kaupan myymälänhoitaja 

Pallosta, ja Salusjärvelle, joka oli insi-

nööri kalkkitehtaan johtoportaassa. 

 Sitten se Kärräinniemi, mikä nyt on 

mökkiä täysi. Se alue oli peräisin isäni 

kotitilasta. Siellä me käytiin veneellä ja 

se oli meistä hyvä paikka. Siellä oli 

pikkuinen hiekkarantakin yhdessä koh-

taa. Ja se oli Putkosella ja joillakin muil-

la. Yksi oli taiteilijamies, muistaakseni 

Harjulehto. Oli kalkkitehtaalla piirtäjä ja 

maalasi taulujakin. Siellä niemellä oli ai-

kanaan nuottakoppoli, ja sillä Harjuleh-

dolla oli varmasti taulukin jostain sellai-

sesta nuottakoppolista. Taiteilijamies ei 

varmasti laskenut sitä kohdetta käyttä-

mättä. Niemen nokassakin oli vielä yksi 

mökki. Ja Kärräinniemen tyvellä oli vie-

lä pikkuinen mökki, joka näkyi kauas 

kaupungin suuntaan. Siinä asuivat Paa-

vali ja Leena Talka. – Nämä kaikki ke-

säasunnot olivat täällä jo muutamaa 

vuotta ennen talvisotaa, mutta sodan jäl-

keenhän alkoi oikeastaan se rantamökki-

vilske. Ja talvisodan aikaan ihmiset oli-

vat pommituksia paossa niissä mökki-

löissä. Yksikin Säilän rouva tuli sinne ja 

kertoi, mitä hän miehelleen lähettää pa-

ketissa. Äitini oli kumminkin jo kuullut 

isältä esikunnasta, että sen rouvan mies 

oli kaatunut, mutta hänellä ei ollut roh-

keutta lähteä ilmoittamaan. 

 Taito: Kesällä 1952 kävin äitini 

kanssa Käräjäniemellä. Helga-tätini oli 

vuokrannut sieltä viikoksi mökin. Muis-

tan, miten soudettiin lahden yli kaupalle. 

 Hannu: Tietysti Penttisen Arvidin 

kaupalle. Se oli semmoinen kauppa – ei 

siinä ollut vissiin oveakaan, oli aukko 

vaan. Ei oikein päästy näkemään sen fir-

man siisteyttäkään. Istuttiin vaan ja sa-

nottiin: ”Tuo sitä ja tuo sitä.” Se oli sem-

moinen kauppa ennen sotia. 

 

Asarias Pöllönen kylän 

väriläiskä 
 

 Hannu: Eikö tosiaan vielä kukaan 

ole maininnut mitään siitä Asarias Pöllö-

sestä? Asariaksesta oli paljonkin juttuja, 

mutta nyt ei ole enää kertojia. Se Asarias 

olisi kylähistorian kevennys. En tiedä, 

milloin se Asarias on kuollut, mutta ehkä 



niillä tienoin kun minä olen syntynyt, 

1920-luvun puolivälin paikkeilla. Asari-

as Pöllönen oli kotoisin talosta, joka on 

vähän ennen sitä linja-auton kääntöpaik-

kaa, siitä Nikkisen talosta missä oli Esko 

ja Seppo. Tai hetkinen – olikohan se sit-

tenkin siitä urheilukentän luota. Taisi ol-

lakin siitä Hännilästä. 

 No Asariashan oli semmoinen kul-

kuri ja maankiertäjä, hatunreuhka pääs-

sä. Asarias huomasi sellaisen yksinäisen 

Leena-nimisen naisihmisen siellä Nikki-

sellä, missä oli Esko ja Seppo Nikkinen 

ja ne. Tämä Asarias meni naimisiin sen 

Leenan kanssa. Siitä oli tälle miehelle 

tiettyjä hyviä puoliakin, muun muassa 

perurahoja. Ja toinen taas halusi pitää 

niistä perurahoistaan kiinni, että ne ovat 

tallessa. Mutta eihän se mitä haitannut. 

Asarias otti ne kumminkin jotenkin. 

 Leena, sen Asariaksen vaimo, alkoi 

tulla sokeaksi. Ja kun se Leena halusi 

varmistaa että ne perurahat on tallessa, 

Asarias leikkasi sanomalehdestä sellaisia 

sopivia suikaleita. Ja luki Leenalle niitä 

sanomalehden suikaleita, että tässä on 

sata markkaa tai mikä summa se nyt sit-

ten olikin. Tässä on muka niin ja niin 

paljon. Leena hypisteli niitä kourissaan 

ja sanoi: ”Niin tuntuu olevan. Niin tun-

tuu olevan.” Ja se meni täydestä siinä sit-

ten. 

 Taito: Saa kerrankin sanoa, että niin 

meni täydestä kuin väärä raha. 

 Hannu: Ja mitähän kaikkea muuta-

kin siitä Asariaksesta voisi kertoakaan. 

Se on ollut sellainen väriläiskä kylällä. 

Oli semmoinenkin tapaus, kun Asariak-

selta paloi mökki. Se Suur-Saparin saari, 

mistä jo mainitsin, oli Pulkkaniemestä 

Lappeenrantaan päin ja siinä on nyt täl-

läkin hetkellä mökki. Taisi olla niin, että 

Asarias ihan osti sen silloisen mökin. 

Siinä kävi joka tapauksessa niin, että se 

mökki paloi. Kyläläiset soutavat sinne 

sitten katsomaan ja avuksi. Asarias istuu 

siellä ja toteaa: ”Se kävi nyt tuolla lail-

la.” 

 Mutta siinä onnettomuudessa oli sen 

Asariaksen mielestä hyviäkin puolia. 

Hän oli ottanut justiinsa uudet ikkunat 

tervattavaksi. Ja uusi turkkikin oli tuule-

tettavana. Ja mitä kaikkea muutakin siinä 

nyt pelastui. Mainitsikohan se Asarias 

siitäkin, että vakuutuskin oli tullut hoi-

dettua. ”Että ei siinä ihan mahdottoman 

huonosti käynyt.” Se oli kyläläisille sel-

lainen naurun aihe. ”Se kävi nyt tuolla 

lailla.” Siitä Asariaksen lausahduksesta 

tuli oikein sellainen yleinen sanonta. 

 

Vesi ainoa kunnon kulkureitti 
 

 Taito: Merenlahtelaiset ovat saaneet 

olla kuin missäkin herran kukkarossa 

huonon tiensä takana. 

 Hannu: Täällähän oli keskemmällä 

kylää kylätie, mitä pääsi kyllä kulke-

maan, mutta täältä kaupunkiin oli tosiaan 

huono tie. Kevät kun koitti ja muualla oli 

jo sulaa, niin metsässä oli vielä lunta. 

Kun lähtivät täältä kaupunkiin kaloja 

myymään, jotkut ottivat sontakärreistä 

lavat pois ja siihen köytettiin ne kalat ja 

korit. Se oli kevyt ajopeli ja se hyppi ki-

vien yli, kun mentiin. Kerran siitä minun 

kotitalostani menetettiin sillä matkalla 

semmoinen nuori hevonen. Kun routa oli 

alkanut sulamaan, se hevonen astui jo-

honkin salakuoppaan tai louhikkoon – ja 

jalka poikki. Tappoivat ja hautasivat sin-

ne salolle. Tuossa oli tuota huonoa mat-

kaa neljä tai korkeintaan viisi kilometriä. 

Kun pääsi Märkälänkylään, niin siitä oli 

jo kunnollinen tie. 

 Taito: Eipä ihme, että kuljitte niin 

paljon vesitse. 

 Hannu: No ennenvanhaanhan ainoa 

kunnon kulkureitti oli vesi. Syksyllä ja 

keväällä oli tosin ne lyhyet kelirikon het-

ket, mutta kesällä oli kulkuyhteydet hy-

vät ja talvella oli kulkuyhteydet hyvät. 

Aikoinaan Lemi ja Savitaipalekin kuu-

luivat Taipalsaareen, ja on puhuttu, että 

lemiläiset haudattiin tänne Taipalsaa-

reen. Ja siltä pohjalta on sitten kerrottu 

pelotteeksi, että jossain niissä Ojansuun 

mutkissa ruumisreki kaatui ja ruumis pu-

tosi arkusta ja hautausmaalle vietiin tyh-

jä arkku. – Ihmetyttää, miksei Lemille jo 

aikanaan perustettu omaa hautausmaata 

siitäkin huolimatta että Lemi kuului Tai-



palsaareen. 

 Taito: Ihan totta. Lemin länsirajalta 

Uimilta on Taipalsaaren kirkolle viitisen 

peninkulmaa. 

 

Palokunnalla ei mitään 

tulipalokiirettä 
 

 Anu: Ja vaikka täältä olikin jo tie-

yhteys tuonne kaupunkiin, niin varmaan 

ensimmäiset kymmenen vuotta, mitä täs-

sä on asuttu, hallinnollinen keskus eli 

kaikkien asioiden käsittelypaikka oli 

Taipalsaaren kirkonkylä. Muistan miten 

tuo isäkin melkein sai pulttia siitä, kun 

apua piti hälyttää Taipalsaarelta jos tääl-

lä syttyi metsäpalo. Ei saanut hälyttää 

palokuntaa Lappeenrannasta. Taipalsaa-

ren kirkolta lähti sitten paloauto, joka 

ajoi Yhdyskatua Lappeenrannan paloase-

man edestä ja lähti tulemaan tänne Me-

renlahdelle. Mutta tämän kylän omaa hy-

vää yhteishenkeä osoitti se, että metsä-

palonkin syttyessä kaikki lähtivät liik-

keelle, sekä kyläläiset että kesämökkiläi-

set. Porukka organisoitiin äkkiä siihen 

hommaan. 

 Hannu: Ja mikä tässä tulipaloasias-

sa oli ikävintä niin se, että palopäällikkö 

tuli ensittäin katsomaan oliko se palo 

edes sammuttamisen arvoinen. Ja vasta 

sitten se hälytti Taipalsaarelta sen palo-

auton. Valisteli porukkansa tekemisiä. 

Mutta onneksi kesäisin armeija oli usein 

harjoituksissa tällä suunnalla ja armeija 

lähti apuun ensimmäisenä. Sen palon ei 

tarvinnut olla isokaan, kun se sotilas-

porukka jo tuli apuun. Ja niillä miehillä 

oli radiot ja kaikki vehkeet. 

 

”Ei siinä lääkäriin menty” 
 

 Hannu: Olin pikkuinen lapsi silloin 

enkä itse muista sitä tapausta, mutta ovat 

kertoneet siitä. Siihen aikaan oli niitä 

semmoisia silitysrautoja, mihin laitettiin 

hiilet sisään. Ja minä astuin pienenä lap-

sena sen raudan päälle ja siitä alkoi kau-

hea huuto. Lemiläisen Mikko Talan vai-

mo Mari oli käymässä Merenlahdella ja 

sen neuvo oli, että siihen palaneeseen 

pitää laittaa lehmänlantaa – tai eihän se 

sitä lannaksi sanonut, sanoi heti kärkeen 

että lehmänpaskaa. Nykyaikaisesti aja-

teltuna se olisi muuten ihan sopiva lääke, 

mutta kun se on saastainen. Siinä on kos-

teutta, ja se neuvoja oli tavallaan oikeas-

sa. Eivät ne varmaan sitä kuitenkaan lait-

taneet, mutta neuvo oli tämä. 

 Anu: Isoäitini Hilma Talka laittoi 

palaneeseen ihoon aina voita. Ja laittoi 

voita silloinkin, kun minun sormenpääni 

jäivät auton oven väliin. 

 Hannu: Minulla on tuossa käsivar-

ressa iso arpi, joka tuli silloin kun minä 

olin sanotaan semmoinen neljävuotinen 

tai jotain. Talossa oli silppukone. Siinä 

ei ollut olkia, mutta minä rupesin vetä-

mään sitä terää ja se tuli päälle. Pienellä 

lapsella ei onneksi ollut paljon voimaa, 

mutta se terä laskeutui omalla painollaan 

ja osui tuohon käsivarteen. Teki haavan 

luuta myöten. Ei siinä lääkäriin menty. 

Otettiin vaan jostain vanhasta paidasta 

helmaa siteeksi. Muistan sen kun olin 

siinä koneen vieressä. Toinen kuva on se 

kun Jalmari-setäni anoppi, joka oli Auti-

oita Savitaipaleelta, tuli polkua sille van-

halle navetalle, missä tämä kone oli. Sii-

tä jäi mieleeni aivan kuin valokuva. Ja 

kolmas kuvani on se kun makasin heijas-

sa. Minut oli pantu siihen, kun pelättiin 

että siihen käteen koskee ja voihan sii-

hen koskeakin. Ja sieltä minä katselin: 

öh-höh, maailma on tämän näköinen! 

 

Taipalsaarelainen ei tapa 

vaikka tappaa 

 

 Taito: Olen kuullut, Hannu, että 

tämä vaimosi on Lemin Vainikkalan 

Tuuliaisia. Minäkin olen asunut Vainik-

kalassa alle kaksivuotiaasta kahdeksan-

vuotiaaksi. 

 Hannu: Annikki on syntyperäinen 

lemiläinen, mutta jos täs ruvetoa Lemin 

murtiel hoastamoa, ni kylhä meä osoan 

sitä paremmi ku tuo Annikki. Tuo ei pu-

hu sitä, mutta minä kyllä puottelen sitä, 

vähän tuon Annikin kiusaksi. Sitä taipal-

saarelaista murretta ei enää oikein ole-

kaan. Mutta Ojansuussa Aarnen aikana – 



siinä kun kuunteli, niin siinä puhuttiin 

taipalsaarelaista. Siinä Ojansuussa me 

oikein ihailtiin sitä murretta. Kylällä ei 

puhuttu niin hyvää taipalsaarelaista kuin 

mitä puhuttiin Ojansuussa. Herranjesta 

kun se murre tuli siltä Ojansuun väeltä 

niin puhtaasti. Mutta nyt siinä ei ole enää 

niitä puhujia. No Salme olisi, se mikä on 

nykyään Taipaleen Salme. Se Salme kyl-

lä ossaa haastaa taipalsaarelaista. 

 Tiro tuon salmen takana oli Lemiä. 

Vaikka siinä oli tuon salmen yli paljon 

kanssakäymistä, niin kyllä siinä puhut-

tiin kahta niin eri murretta. Kun olisi jo 

aikoinaan äänittänyt puhetta Ojansuussa 

ja puhetta Tirossa, niin kyllä ne olisivat 

olleet täydellisiä näytteitä eri murteista 

toistensa naapuruudessa. 

 Taito: Lemiläiseltä äidiltäsikö sinä 

sitä Lemin murretta opit? 

 Hannu: Äitini tuli sen verran nuo-

rena tänne Merenlahdelle, että ei se sitä 

Lemin murretta säilyttänyt. Tietysti nyt 

niitä irrallisia sanoja. Ja mehän nyt mat-

kittiin niitä meidän lemiläisiä sukulaisia. 

Mutta huomasihan äitini huvittavaa Tai-

palsaaren murteessakin. Sanoi: ”Kuiton 

miehet ei lähe markkinoilta pois enne ku 

tappaat Ojansuun miehet.” Ja kun juok-

sukilpailussa toinen oli saamassa kiinni 

edellä olevan, niin taipalsaarelaiset kat-

sojat jännäsivät: ”Nyt se tappaa! Nyt se 

tappaa!” Silloin joku lemiläinen vitsaili: 

”Juokse mettään!” Ettei tapa. 

 

Häpeää välttelemässä 
 

 Taito: Minä puhuin lapsuudessani 

meä ja seä ja lyseovuosinani Lappeen-

rannassa mie ja sie. Armeijassa aloin pu-

hua hesalaisittain mä ja sä. Te Talkatkin 

puhutte hesalaisittain. Omaksuitteko te 

tämän puhetapanne tietoisesti? 

 Annikki: Joo, kyllä sitä omaa van-

haa murretta niin kuin tietoisesti vältti. 

Minäkin kun menin töihin pääkaupunki-

seudun tehtaaseen, Tikkurilan Silkkiin, 

niin siinähän olisi häpäissyt itsensä sillä 

murteellaan. Vaikka eihän siellä kyllä 

paljon puhuttu, kun siellä paiskottiin töi-

tä niin kovasti. 

 Taito: Huomasin, että Hannulla Tai-

palsaaren palopäällikkö valisteli hom-

mia, vaikka yleiskielessä hommia vali-

koidaan. 

 Anu: Tuo oli hyvä esimerkki. Minä 

olen asunut koko ikäni Helsingin seudul-

la, en ole syntynytkään täällä. Minua ai-

na rokotettiin koulussa ainekirjoituksessa 

murresanoista, joita en ymmärtänyt ol-

lenkaan murteeksi, kun olin oppinut ne 

näiltä vanhemmiltani. Ei niissä minusta 

ollut mitään vikaa. Ne olivat minusta sel-

keää yleiskieltä, mutta ei opettajan mie-

lestä. Tuli punaista alle. Minä sitten höl-

mönä kysymään: ”Miksi tässä on punais-

ta? Eihän tässä ole kirjoitusvirheitä.” Ja 

kun Hilma-mummi Merenlahdella sanoi: 

”Tulkaa lapset hakemaan kakkua, minä 

ajattelin, että nyt on tiedossa kakkukestit. 

Mutta ei se ollutkaan kuin voileipää.” 

 Taito: Sitä sinun toivomaasi kakkua 

sanotaan Lemillä kaakuksi. 

 Annikki: Meidän Ari, tämän Anun 

pikkuveli, tykkäsi hirveästi ananaksesta. 

Me sanottiin leikillään, että ne ovat ”ana-

niaksia”. No, poikahan kirjoitti sitten 

koulussa sillä tavalla, kun kirjoitti hedel-

mistä. Kun opettaja korjasi, poika moitti 

meitä: ”Mitä te tommosta sitten minulle 

sanoitte! Te olette valehdelleet ihan sel-

västi.” Kyllä se väärin olikin. 

 

Kurnaalikaupunkilaisia 
 

 Hannu: Taipalsaarelaiset sanoivat 

lemiläisiä kaalikaupunkilaisiksi, kun le-

miläiset möivät paljon kaalia Lappeen-

rannan torilla. 

 Taito: Ja lemiläiset sanoivat taipal-

saarelaisia kurnaalikaupunkilaisiksi, kos-

ka taipalsaarelaiset myivät maitonsa kau-

punkiin ja saivat kuorittua maitoa, kur-

naalia, takaisin. 

 Hannu: Menihän täältä sitä maitoa 

kaupunkiin. Täällä kävivät aikaisin lyp-

sämässä, että se maito kerkisi laivaan. Ja 

illalla ne tonkat tulivat takaisin. Sitä Or-

jainniemen maitorahtia lisäsi se että Or-

jainlahdessa oli neljä kirkonkyläläisten 

mökkiä, karjamajaa, missä oli vissiin jo-

kaisessa aina kaksi naikkosta hoitamassa 



karjaa. En nyt muistakaan kaikkien nii-

den karjamajojen omistajia, mutta yksi 

sellainen maja oli silloin aikoinaan Lap-

palaisilla, Konepajan omistajilla. Se mai-

toasia oli niiden naisien hommana. Ja 

kylän pojat kävivät pitämässä niillä kar-

jamajoilla juhlia. Kun olin nuori poika ja 

kävin hakemassa sieltä omaa karjaa, vein 

samalla postia sinne. Unto Talkalla, Juk-

ka Talkan isällä, ja muilla oli kekkerit 

niiden kanssa siellä karjamajalla. Minä 

olin posteljoonina välillä siinä. 

 Taito: Välittelit ”naikkosille” konk-

kapoikia. Vai olisiko ollut toisin päin. 

 Hannu: Saattoi olla vaikka kummal-

lakin tavalla. Mutta äitini kertoi Lemin 

kirkon kelloista. Kun tuli ensimmäiset 

isot kellot, ne sanoivat: ”Poojat konk-

kaan! Poojat konkkaan!” Pienet kellot 

sanoivat: ”Uimii tai Ruomii! Uimii tai 

Ruomii!” Mutta onko siellä vielä ne pie-

net kellot? Jospa ne on olleet joskus äiti-

ni aikaan. Hän on syntynyt 1897. 

 Taito: Ne pienet kellot saattoivat 

kilkkaa siinä tilapäisessä kellojalassa, jo-

ka pystytettiin kansalaissodassa palaneen 

kellotapulin viereen. Mutta kun mainitsit 

äidistäsi, niin minun äitini kertoi vanhaa 

tarinaa, jonka mukaan taipalsaarelaiset 

rosvosivat Lemin kirkonkellon ja ripus-

tivat sen salaa omaan tapuliinsa. Kello 

paljasti rötöksen kumisemalla: ”Lem, 

Lem, Lem…” 

 

Nälkä ruuan särvittää 
 

 Hannu: Lemiläisiltä serkuiltani kuu-

lin tämmöisen jutun. Parkkolan poika 

Lemiltä oli ravintolassa ja tarjoilija toi 

sille ruokalistan. Poika ei katsonutkaan 

siihen ruokalistaan vaan sanoi: ”Saiskos 

riispuurua?” Kun tarjoilija kysyi, minkä 

kanssa asiakas sen puuronsa halusi, tämä 

sanoi: ”Mänyyhä se muutekii.” Ja olihan 

se riisipuuro herkkua niinä sodanjälkei-

sinä pulavuosina. 

 Taito: Nyt on paikallaan pieni pisto-

koe: syödäänkö Merenlahden puolella 

sellaista lemiläistä perinneherkkua kuin 

maitlämmitös? 

 Annikki: Tunnetaanhan täällä maito-

lämmitys. Ei me nyt olla laitettu sitä, 

mutta kyllä minä tiedän: leipää keitetys-

sä maidossa. Mustaa leipää ja vaikka oli-

si ollut vähän kuivaakin, niin sehän peh-

meni siinä maidossa. Usein illalla sitä 

laitetaan. Meidän miniä, joka on kotoisin 

Lamposaaresta, sanoi että heillä tekivät 

sitä maitolämmitystä samalla tavalla. Se 

laittoi sitä ruokaa joskus vielä meillä ol-

lessakin, tuolla Vantaalla. Tuskin laittaa 

sitä enää. Mutta silloin sanoi, että kyllä 

hän sitä syö, koska hän tottui siihen lap-

sena. 

 

Yhteyksiä lemiläisiin sukulaisiin 
 

 Taito: Mitä yhteyksiä te karsikko-

laiset piditte äitinne lemiläiseen sukuun? 

Kävittekö pidoissa? 

 Hannu: Pidoissa me ei käyty. Nyt 

kun siellä on ollut Kärmeniemien suku-

kokouksia, olen käynyt ensimmäisen 

kerran koko Kärmeniemessä. Ja Paavi-

laisessa, mikä on siellä Lemin perukoilla 

viimeinen talo ennen Savitaipaletta, siinä 

Mikkelintien itäpuolella, oli emäntänä 

Hilda Käiväräinen, joka oli meidän äidin 

sisko. Täytyy sanoa, että ne Paavilaisen 

miehet, ne meidän serkut, olivat kamalan 

ahkeria miehiä. Siinä oli semmoinen 

poikamies kuin Antti. Se kävi täällä Me-

renlahdella töissä ja se on kaivanut täällä 

ojaa varmasti enemmän kuin kukaan 

muu. Ja se kuokki tuolla Koisanniemellä 

niitä niittuja, mitä nyt pistävät taas met-

säksi. 

 Ja kun meidän enolta Eino Kärme-

niemeltä kuoli vaimo, se Eino tuli kerto-

maan siitä asiasta meille Karsikkoon. 

Meitä poikia oli paikalla ainakin neljä 

kappaletta ja mekin sitten surkuteltiin 

sitä Ainon kuolemaa. Meillä oli haitari 

sängyn alla eikä me sitä sen enon käyn-

nin aikana sitten soitettu. Mutta ottihan 

se enokin sen haitarin syliinsä ja vähän 

niin kuin koplasi sitä. No, eno oli aikan-

sa ja lähti viimeksi pois. Kun hautajaiset 

oli jo pidetty ja eno tuli meille uudes-

taan, niin eihän me pojat sitten enää mal-

tettu enon suruun ottaa osaa. Haitari ru-

pesi soimaan. Myöhemmin kuultiin, että 



se eno oli sanonut siellä Lemillä: ”Se 

Merenlahti on oikein yksi synnin pesä. 

Niillä on haitarit ja kaikki. En enää sinne 

mene.” 

 

”Siinä ovessa luki Turku” 
 

 Hannu: Kun tulin Helsinkiin 1953, 

niin matkustajakodissa minä ensimmäi-

sen yön tietysti olin. Läksin sitten junalla 

pois sieltä Helsingin keskustasta, missä 

se asuntotilanne oli vaikeampi, ja jäin 

pois junasta Puistolan asemalla. Se väli-

matkahan on melkein sama kuin Lap-

peenrannan ja Merenlahden väli. Kun 

tietotoimistona ovat nämä vanhat naiset, 

niin menin asemakioskille. Sanoin sille 

kioskinpitäjälle, että tarvitsin sellaisen 

yhden miehen kortteerin. Se sanoi, että 

ne ja ne ovat pitäneet vuokralaista siinä 

Puistotie ykkösessä. Ja toinen lupaava 

paikka oli sen kadun toisella puolella. 

Kummassakin kannattaisi käydä. 

 Minä läksin siitä menemään, ja kun 

tulin sille talolle, sille ykköselle, siinä 

ovessa luki Turku. Minä ajattelin, että 

tämähän on kuin meikäläisen kotipuoles-

sa. Ja minulle tuli avaamaan tutunnäköi-

nen naama: se oli Telamäen tanssijoita. 

Se oli Turun Hannu, minun kaimani. Ne 

Turut olivat justiin laittaneet kortin ja 

luvanneet yläkerran huoneensa jollekin 

toiselle. Mutta minulla välähti, että ehkä 

se ei tulekaan siihen. Antoivat minun 

jäädä odottamaan sen tilanteen kehitty-

mistä ja ehdin olla muistaakseni kaksi 

yötä, kun siltä henkilöltä tuli vastaus, et-

tei hän tulekaan siihen. Se kämppä jär-

jestyi minulle niin helpolla. Sain asun-

non tutulta ja vielä kaimalta. 

 Annikki: Sitä Hannua sanottiin Pih-

lajakiven Hannuksi, oli Lemiltä Olkko-

senkylästä. Myivät pois sen talonsa. Sii-

hen tuli evakot, Huovilat. Hannu on 

kuollut, mutta vaimo elää vielä. Asuu 

nykyään Lemin kirkolla. Minun äitini on 

sekin kotoisin Olkkoselta, siitä Suutarin 

mökistä. Äitini on omaa sukua Turku. 

 Taito: Minä tunnen Suutarin Keijon. 

Tavataan kaupungissa Anttilan käytäväl-

lä ja jutellaan mukavia – ja aina Lemistä. 

 Annikki: Se Keijo on minun serkku-

ni. Oli ainoa poika. Jäi leskeksi. Ja sitten 

Armashan niitä äitini veljiä oli. Tämä 

Armas asui Voisalmensaaressa. Ja kaksi 

muuta enoani asui Lamposaaressa. Oli-

vat sahalla töissä. 

 

”Tulkoon nyt alkuunsa 

mitä työtä tahtojaan” 

 

 Hannu: Minulla ei ollut työtäkään 

vielä tiedossa. Ajattelin sitä autopuolta, 

mitä olin jonkun verran jo tehnyt. 

Ajattelin, että tulkoon nyt alkuunsa mitä 

työtä tahtojaan. Kun tuon Annikin veli 

Maunokin oli varastossa, niin tuntui, että 

varastopuoli olisi hyvä homma. Ja kyllä-

hän se onkin kohtalaista hommaa mutta 

hyvin pienipalkkaista. Oltiin SMK:n 

Malmin varastolla ja purettiin vaunuja. 

Niiden vaunujen purkamisesta saatiin 

pikkuisen lisäpalkkaa. 

 Silloin tuli vielä semmoinen pula-

talvi, mutta sitten oli ykskaks lehdessä 

ilmoitus, että kaupungin sähkölaitokselle 

tarvitaan remonttitaitoista autonkuljetta-

jaa. Minun yksi työkaverini sanoi: ”Jos 

sähkikselle pääset hommiin, niin se on 

hyvä työpaikka.” No minä läksin. Siellä 

varastossa – niin kuin kauppa-alalla 

yleensä – on vähän pienet palkat. Ja nyt 

olin saavinani mielestäni vähän parem-

paa palkkaa. Sitten siellä sähkölaitok-

sella tapahtui semmoisia kauppoja, että 

henkilökunnasta osan piti lähteä Leppä-

vaaraan. Ja minunkin olisi pitänyt lähteä 

sinne, mutta minä päätin etten lähde. 

Minusta tuli hetkessä sähkömies ja rupe-

sin korjailemaan katuvaloja. Sitten kohta 

kävi niin, että yhteen kaveriin tuli syöpä 

ja hänelle piti löytää keveämpi homma. 

Minulle sanottiin: ”Lähdetkö linjalle?” 

Minä sanoin: ”No minä lähden.” 

 Mutta sitten minä lähdin pienelle 

opiskelun tielle ja suoritin tiettyjä tutkin-

toja. Ja sitten tuli tarjous apupomon pai-

kasta ja minä otin sen ja olin siinä lop-

puun saakka. Meillä oli aika rahakasta se 

homma – tai mikä nyt on rahakasta ja 

mikä ei. Meille tuli hetikohta päivystystä 

joka kolmas ilta ja siitä tuli kuudesta 



tunnista palkka. Ja jos vielä oli keikka, 

siitä tuli päälle täydet rahat. Tämä nosti 

palkkatasoa aika paljon. Sanoisin, että se 

oli onnenpotku. 

 

Kankaanpainajana 

Tikkurilan Silkissä 

 

 Annikki: Minä olin kankaanpaina-

jana Tikkurilan Silkissä vähän toista 

vuotta. Se paikka tuli Tynkkysen Tertun, 

Merenlahden koulun opettajan vihjeellä. 

Se Tynkkysen opettajapariskunta kutsui 

meidät kylään. Ja kun me sanottiin, että 

meillä on nyt Puistolassa asunto, niin se 

Tynkkysen Terttu sanoi: ”Kuule, siinä 

on silkkitehdas ihan lähellä. Mene töihin 

sinne.” Ja niinhän minä menin rohkeasti 

vaan kysymään, ja pääsin sinne heti töi-

hin, vaikka en ollut käynyt mitään kou-

luja. Siellä sitten opastettiin siihen työ-

hön. 

 Työaika oli seitsemästä kolmeen ja 

kolmesta yhteentoista, mutta kun tuli iso 

tilaus – mikä tilaus se nyt lienee ollut-

kaan – niin tuli myös kauhea kiire sen 

kankaan painamisen kanssa ja tehtiin 

kahta vuoroa. Päivävuorossa oltiin aa-

museitsemästä iltaseitsemään ja yövuo-

rossa oltiin iltaseitsemästä aamuseitse-

mään. Ja minäkin jo odotin viimeisinä 

aikoina Anua. Nykyään ei kukaan usko, 

jos tätä kerron. Meidän piti huhkia tällä 

tapaa että saatiin ne kankaat painettua. 

Eikä siellä kysyttykään, se oli ehdotto-

masti näin. Mutta rahakin oli aika tar-

peen, kyllähän siitä ylityöstä maksettiin. 

Tili oli aina hyvä. Se oli hyvä lisä meille. 

 Salissa oli sivuilla kaksi pitkää pöy-

tää, missä miehet työskentelivät koneilla. 

Ja salin keskellä oli kaksi pitkää pöytää, 

missä me naiset painettiin kankaita käsi-

työnä. Meitä oli yhteensä neljä naista 

vuorossaan. Työskenneltiin pareina vas-

takkain ja laiteltiin nuppineuloilla kan-

gas kireälle. Oli puolen metrin levyinen 

sapluuna. Jätettiin aina puolen metrin vä-

lit, ja kun alkupää oli kuivunut, värjättiin 

toisella levyllä se väli. Ja kun oli kulunut 

määrätty aikansa, otettiin ne neulat pois. 

Minä olin ajan mittaan jo niin hyvä työn-

tekijä, että sain laittaa omat nimikirjai-

met kankaan päähän. Ei sitä oikeutta kai-

kille annettu. Sain olla yövuorossakin 

painamassa. 

 

”Päätettiin, että me pärjätään” 

 

 Annikki: Täytyy kyllä sanoa, että 

me ollaan muutettu yksitoista kertaa näi-

nä vähän yli kolmenakymmenenä vuote-

na. Mutta ei se mitään. Siinä tuli aina 

vähän vähennettyä tavaroita pois. Kyllä 

me minun mielestäni ollaan ihan muka-

vasti pärjätty. On ostettu mökkitontti ja 

rakennettu. Kyllähän meillä velkaa oli, 

mutta kaikista veloista selvittiin. Ja mi-

näkin iskin naulaa seinään siinä vaihees-

sa, kun epäilytti että tuleeko tästä mi-

tään, että pärjätäänkö me. Mietittiin vä-

hän aikaa ja päätettiin, että kyllä me 

pärjätään. Minä iskin taas naulaa seinään 

ja sanoin: ”Kyllä se kuolinmökki pitää 

olla meilläkin.” 

 Hannu: Niin kuin Aleksis Kivellä 

Tuusulassa. 

 Taito: Tuosta ”mökkinne” kuvasta 

päätellen mahdutte oikaisemaan koipen-

ne tilavammin kuin Kivi Tuusulassa. 

 Hannu: No onhan tuo talo ulkomi-

toiltaan kymmenen ja puoli metriä leveä 

ja 22 metriä pitkä. Ja alakerta on auki 

kokonaan. Ja vielä autotalli erikseen. 

 Annikki: Kyllä me ihan oikea päätös 

tehtiin, kun lähdettiin pääkaupunkiseu-

dulle. Niitähän lähti ihmisiä Austraali-

aankin. Mutta en usko, että ne ovat pär-

jänneet yhtään sen paremmin, vaikka ne 

Austraaliaan saakka lähtivät. Lemiltäkin 

lähti koko Nuppolan suku, se Kerttu per-

heineen sekä sen sisko Laura perheineen. 

Kerttu ja Laura olivat sen Muhlin Heikin 

siskoja. Ja onhan Helsingissäkin lemiläi-

siä. Kangasmäen Teuvo, Hyrmän Teuvo, 

asuu meidän lähellä. Teuvo lunasti sen 

kotipaikkansa ja ne käyvät kesällä siellä 

vaimonsa kanssa. 

 

Kuppi tassille alassuin 
 

 Taito: Nyt en kyllä enää ota kahvia. 

Nyt minä panen kuppini tassille alassuin.  



 Annikki: Tuota näkee vielä nykyi-

sinkin. Ennenhän se oli sen merkki, että 

enää ei saa kahvia kaataa. Mutta nyky-

ään noin tehdään lähinnä vaan siinä mie-

lessä, että kun illalla juovat kahvia, niin 

voi aamulla juoda samasta kupista. Mo-

nessa paikassa ajattelevat: no, tämähän 

kelpaa vielä aamullakin. Minä olen niin 

innokas tiskaaja, että minä en halua jät-

tää tiskiä aamuun. 

 Taito: Lähden nyt pyöräilemään ko-

tiin, mutta tavataan uudestaan vielä tällä 

viikolla. 

 

 

Hannu ja Annikki Talka 

ja Taito Salmi 

Salmenkalliossa 

Kähönsalmella 11.8.2010 

 

 

Siltakin hetken aikaa 
 

 Hannu: Tästä Kähönsalmesta jäi 

viime kerralla kertomatta, että heti kun 

jatkosota syttyi kesällä 1941, tänne tuli 

pioneerit ja muutamassa päivässä ne te-

kivät sillan – sillan jonka ylitse minäkin 

ajoin polkupyörällä. Ja sehän oli ihana 

kuin mikä. Kerrankin oli käytössä kätevä 

kulkuväylä. Sitten kävi kumminkin niin, 

että Kutsetti laittoi tukkilautan tulemaan 

ja se tuli tuohon, missä oli se silta. Ei 

pääsekään läpi. Sitten soittelemaan eri 

tahoille – ja kohta ei enää ollut edessä 

siltaa. 

 Mutta ne tekivät sen kulkuaukon en-

siksi vähän ahtaanlaisen ja ajoivat sen 

lauttansa kiinni niihin sillantynkiin. Vas-

ta aikaa myöten se aukko tolppa kerral-

laan leveni ja leveni. Ja nyt siinä ei ole 

enää yhtään tolppaa. Ja niin kuin tuli jo 

sanottua, kummaltakin puolelta on pois-

tettu ne tyngätkin. Mutta sen sillan ai-

kaan siinä oli sitten se tie. Sen hetken 

Merenlahti oli autotien varrella. Siinä 

muutama auto kulki ja meikäläinen pol-

kupyörällä. 

 

Tukkilautta hulppea näky 
 

 Hannu: Se uittolautta oli pitkä. Ai-

kaisemmin oli kahdeksan nippuparia 

peräkkäin, ja sitten sitä lisättiin kymme-

neen pariin. Aluksi ei ollut vissiin ben-

saakaan. Mutta myöhemminhän tuli he-

vosvoimiltaan kolmevitosia tai viisi-

kymppisiä perämoottoreita, ja kun lautta 

alkoi ajautua rantaan, ne vahvat mootto-

rit ajoivat lautan kylkeen ja työntivät sitä 

keskemmälle. Sillä tavalla saivat sen jo-

non menemään. Pystyivät viemään kym-

mentä nippuparia tuolla Koperahon mut-

kassakin. 

 Muistuu mieleeni, että olin vasta jo-
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tain viisivuotias, kun minun isovanhem-

pani ottivat minut tuonne Koperahoon 

hautajaisiin. Herrajesta kun se päivä oli 

lapsesta pitkä, kun siellä hautajaisissa ol-

tiin. Sitten jälkeenpäinhän minulle sel-

visi, että tätä reittiähän sitä on menty ja 

tultu. En minä täälläpäin ollut muuten 

kulkenutkaan. Mutta kuultiinhan me, että 

laivat menevät tuolla. Sehän kuului sinne 

koulun luokse, missä minä olen asunut. 

Kun oli rakennettu tämä mökki tähän 

uittoreitin varteen, me alkuaikoina aina 

tultiin katsomaan, kun ne höyrylaivat 

kulkivat ja puksuttivat. Ja yölläkin me 

herättiin ja tultiin katsomaan. Se oli niin 

hulppea näky aina se lautta. Etenkin 

yöllä, se kun menee valot päällä. 

 

Sotakorvaushommissa 

konepajalla 

 

 Hannu: Minulla on täällä mökillä 

tämmöinen laivalehti, Korsteeni, joka on 

Suomen höyrypursiseuran vuosijulkaisu. 

Tämä numero on vuodelta 2001. Tässä 

on juttu minun isästäni, Albert Talkasta. 

Tässä on justiin niitä Kähönsalmen lai-

voja. Minusta on tärkeä tietää mistä sitä 

on lähdetty. Tässä kuvassa on Salmetar. 

Siinä on käytetty ryppypeltiä. Kun oltiin 

nuoria sota-ajan jälkeen ja konepajalla 

töissä, tuli muotiin vilttihattu, hyvin 

semmoinen köyhännäköinen, ohutta kan-

gasta ja pienikin. Toinen sanoi toiselle: 

”Kyllähän tuo hattusi lierikin on kuin 

Salmettaren yläkansi.” 

 Taito: Taisitte valmistaa konepajalla 

sotakorvauksia? Oliko työ rankkaa? 

 Hannu: Niitä sotakorvauksiahan me 

oltiin tekemässä. Ei se työ rankkaa ollut, 

mutta siinä täytyi olla huolellinen. Eikä 

siellä löysityötä tehty kuin korkeintaan 

jos joku pikkuinen sarja oli jäljessä. Ja se 

oli hyvä, että oli töitä. Venäläiset ovat 

sanoneet: ”Olkaa hyvillänne, suomalai-

set.” Niissä töissähän Suomi nosti itsen-

sä silloin taitoon – tavallaan Venäjän 

ohikin. Oli paljon ja monenlaista työtä. 

Asuin enoni luona Keltussa lähellä rau-

tatietä, mutta enhän minä siellä kovin 

kauan ollut. 

Hienoa aikaa Saimaalla 
 

 Hannu: Mutta minähän olin laivassa 

ennen kuin menin sinne konepajalle. 

Kun kavereita alkoi lähteä töihin hinaa-

jille, niin päätin että kyllä minäkin läh-

den. Meitä oli siellä kotona ihan tar-

peeksi – taikka liikaakin. Yksikin kun jäi 

taloon, niin se kerkisi ne hommat hoitaa. 

Männistössä oli se kivinavetta tekeillä 

justiinsa. Kun ne eivät tahtoneet saada 

sitä raskaimman työn tekijää, niin minä-

kin, tämän mittainen ja vielä keskenkas-

vuinen kaveri, olin kelpaavinani kivimie-

helle kaveriksi. Se kivimies, Rekonen, 

katsoi: ”Taas yksi rääpäle tulee siihen.” 

Ja kyllä minäkin katselin sitä hommaa, 

että en minä oikein pärjää. Jos sen työn 

tarjoaja ei olisi ollut se Jalmari-setäni, 

niin en minä olisi siihen mennytkään. Ei-

kä olisi pitänyt mennä sittenkään. No 

siinähän oltiin ja tehtiin niitä hommia. 

Heilutin tosiaan sitä lekaa siinä. Ja eikös 

sitten tulekin naapurin poika, Anttisen 

Pauli, joka oli Kaukaan Jullessa täkki-

poikana, kansimiehenä. Ja se sanoi: 

”Siellä on laivassa paikka. Lähdetkö?” 

Siihen loppui sitten minulta navetanteko. 

Sitten lähdettiin laivaan. 

 Se oli hienoa aikaa siellä Saimaalla. 

Kipparina oli Venäläisen Allu. Se Julle 

oli semmoinen, että se oli aina ollut 

tiukka höyryttää, mättää puita. Se vei 

ajossa halkoja metrin tunnissa. Mentiin 

Kuopion seutuville ja vietiin tyhjät lotjat 

sinne. Ja tämän hinaajan hommiin kuului 

sitten täyttää lotja, mihin mahtui viisisa-

taa kuutiota. Otettiin näitä rantoja tyh-

jäksi, siirrettiin lotjaa paikasta paikkaan. 

Ja kun se lotja oli täysi, tuli isompi hi-

naaja viemään sitä Kaukaalle. 

 Me ei tultu muistaakseni kuin ker-

ran sinä kesänä käymään näissä kotimai-

semissa. Ja se oli kiva juttu, että pääsi 

käymään kotonakin. Se laivahomma ei 

kuitenkaan oikein houkutellut pitemmän 

päälle, kun oli ajateltava sitäkin, että tal-

vella on mentävä muihin hommiin ja mi-

hin hommiin ja kesäksi sitten taas jär-

velle. 

 Taito: Jouduitteko ikinä myrskyyn? 



Karkailiko lautoista puita? 

 Hannu: Ei meillä ollut tuulesta on-

gelmaa. Mutta sattuihan sitä muille, että 

kovalla tuulella niitä tukki- ja ropsilaut-

toja meni rikki ja siellä järvessä uisken-

teli sitten niitä irtonaisia tukkeja ja rop-

seja. Ja se oli vaarallista matkustajalai-

voille etenkin. Jos törmää vauhdilla irto-

tukkiin, niin sehän voi tulla pohjasta lä-

pi. Mutta mehän kuljettiin niin hiljaa, 

että sitä vaaraa meillä ei ollut. Mutta oli 

se surkeannäköistä, kun oli paljon tukke-

ja ja ropseja vedessä. Niitähän kerättiin 

sieltä, mutta se oli aika kallista touhua 

kun yksin kappalein poimiskeltiin. Eikä 

kaikkia talteen saatukaan. Näissä mei-

dänkin salmen vesissä on niitä uppotuk-

keja aika paljon. Alkuvuosina minä nou-

kin niitä tuolta pohjasta. Se oli kuin yksi 

harrastus. Ja tuossa keskellä salmea näki 

irtotukkejakin. Tuolla Rutolassa niitä 

koitettiin ottaa talteen. Näin itsekin, kun 

miehet työntelivät sirkkeliin sellaisia 

hukkupuita, mitkä eivät jaksaneet kun-

nolla uida. 

 

Lauttojen purku ei viisaan 

hommaa 

 

 Hannu: Olin itsekin siellä Rutolassa 

hommissa kahtena kesänä sota-aikana. 

Aika nuorena sinne on menty, sellaisena 

kuusitoistakesäisenä. Vaikka olin pieni-

kokoinen, meikäläinen katsottiin vähän 

semmoiseksi henkisesti varttuneemmak-

si. Olin purkamassa tukkinippuja ja se 

oli kyllä niin kurjaa hommaa, että siihen 

eivät vissiin kaikki viisaammat käyneet-

kään. Aamu kun tuli ja kävi siihen hom-

maan, niin siinä oli unohdettava itsensä. 

Siinä nipussahan on satakunta tukkia, 

vähintään kahdeksankymmentä. Nipun 

keskellä oli ketinki ja kahta päätä oli sel-

lainen metallilanka, missä oli paksulti 

irrallista ruostetta. Se metallilanka oli 

semmoista lyijykynän paksuista ja voi 

olla vähän paksumpaa, ei se oikein tai-

puisaa ollut. Se lanka piti ottaa talteen ja 

vyyhtiä taas uuteen käyttöön. Taisivat 

kyllä sitten kuumentaa sen, että se pinta-

ruoste irtosi. Ei siinä hommassa mitään 

vaaraa ollut, mutta se kamala likaisuus. 

Ne vaatteet tulivat aina sellaiseen kun-

toon – niin märiksi ja ruosteisiksi – että 

ne täytyi vaihtaa siinä paikan päällä en-

nen kuin kotia lähti. 

 Munterossa oli nämä Markun pojat, 

se Markku oli niiden sukunimi. Niitä oli 

yksi vellos siinä purkamassa. Sen langan 

vyyhteämisessä oli tehtävä tietyt temp-

punsa. Laurikaisen Alpertti rouhi sitä 

lankaa kainalossa ja teki siitä hyvin epä-

määräistä kasaa. Meikäläinen yritti tehdä 

semmoisia nättejä kieppejä. Ei siihen 

lauttojen purkuun kaikkia otettu. Meidät 

oli pistetty siihen, kun me ei pelätty sitä-

kään työtä. Ja meillä oli palkka tietysti-

kin vähän parempi. Meikäläiset olivat 

niin hulluja että olivat siinäkin hommas-

sa. Ja sanottava on asia, mitä ei sanottu 

silloin ääneen: meikäläinenkin olisi kas-

vanut pikkuisen pitemmäksi, jos ei olisi 

niin raskaita töitä tehnyt. Poika ja pojan-

poika ovat kasvaneet pitkiksi miehiksi, 

mutta niinhän sitä on sanottukin: ”Tei-

dän ei pidä mennä raskasta nostamaan.” 

 

Rutolan kamala rimahelvetti 
 

 Hannu: Se Rutola antoi työtä. Ai-

noa paha oli minun käsittääkseni se, että 

talvi on ollut hiljainen, kun ei ole tukki-

nippuja tullut ja kun sitä työtä olisi oi-

kein niin kuin kaivannut. Mutta talvella 

miehet olivat tekemässä niitä metsähom-

mia ja saivat sieltä sitä rahaa. Ja olihan 

isänikin siellä Rutolassa töissä siihen ai-

kaan, kun rimahelvettiä polttivat. Nimit-

täin sahan aikaan tuli sitä rimaa, ja sitä 

saivat nämä lähitalotkin viedä poltto-

puukseen niin paljon kuin kerkisivät. Si-

tä rimaa riitti. Ja siellä sahan rimahelve-

tissä paloi jatkuva tuli. Siihen ajettiin sa-

halta rimaa ja poltettiin ja se oli siellä 

sahalla pelkkää hukkalämpöä. Vaikka se 

tietysti oli märkää, se paloi hyvin. 

 Isänikin kertoi siitä rimahelvetistä. 

Kun rutolalaisia tapaa, niin siellä voi olla 

vielä joku joka on kuullut siitä isältään. 

Ei siellä ole enää ketään sellaista, joka 

on elänyt siihen aikaan. Rimahelvetti 

siellä paloi. Se oli ikuinen tuli. Siitä asi-



asta on varmaan moni muukin kiinnostu-

nut. Se rimahelvettihän kuuluu Rutolan 

historiaan. 

 Rimahelvetistä puhuttiin niissä Ko-

perahon hautajaisissakin, missä olin vii-

sivuotiaana. Siihen aikaan oli niitä ihmi-

siä, jotka osasivat saarnata, ja se oli sel-

laisille tärkeä homma. Taisi olla niin, 

että se kutsuttiin hautajaisiin ja muihin 

tämmöisiin tilaisuuksiin. Sen minä muis-

tan, kun se semmoinen saarnaaja siellä 

Koperahossa puhui. Ja se oli sen ajan 

asiaakin. Nimittäin justiin sitä rimahel-

vettiä verrattiin siihen ikuiseen helvet-

tiin. Ja se saarnaaja kun puhui, minä sii-

nä ovella kuuntelin. Se oli tietysti ka-

mala asia se semmoinen rimahelvetti. 

”Tuolla Rutolassakin on sellainen rima-

helvetti, mikä palaa.” 

 

”Tämä juttu pitää kertoa” 
 

 Taito: Pidettiinkö täällä Merenlah-

della seuroja? Ja puhuttiinko niissäkin 

rimahelvetistä? 

 Hannu: Seuroja nyt on voinut olla, 

näitä tavallisia, mutta ei herätysseuroja. 

Eikä täällä ole ollut kilpailua uskontojen 

välillä – se oli aina se sama kanttori Sulo 

Laitinen niitä seuroja pitämässä. Ei täällä 

ollut ketään semmoista ihmistä, mikä 

olisi yrittänyt toisia käännyttää. Se Sulo-

kin oli ihan tavallinen mies ja eli niin 

kuin muutkin. Sulossa oli sitä liipparia, 

koiranleukaa. Taisi ihan itsekin kertoa, 

miten sanoi kun pappi tuli vastaan: ”Päi-

vää, päivää. Kristus tulee pian.” Pappi 

katsoi, että siinä meillä on oikein uskon 

mies. 

 Tämä juttu pitää kertoa, veikkaan 

ettet ole vielä kuullutkaan. Laitinenhan 

se kertoi. Oli ruokapöytä ja siinä sitten 

jälkiruoka. Rovastin kuului ottaa ensim-

mäisenä. Otti siitä kauhasta kiinni ja sit-

ten tuli pyörähdykset. Näinikään, monta 

kertaa. Ja sitten tuli äkkikiekaus, näin-

ikään. Ja sitten se kaatoi sen kauhallisen 

lautaselle. Siinä tuli sitten sitä rusinaa 

tavallista enempi. Tämä konsti tepsi. No, 

sitten tuli kanttorin vuoro. Ja taas ta-

pahtui sama: pyöritykset ja vastaliike. Ja 

kaatoi lautaselle. Pappi katsoi: ”Ai, eikös 

kanttorille tullutkaan sitten tuon enem-

pää! No, ei tämä niin hyvää ole kuin 

siellä edellisessä paikassa.” 

 

Kinkerien kukoistus ja 

kuihtuminen 

 

 Hannu: Kinkerit pidettiin. Mutta jo 

ennen sotiakin ne kinkerit olivat periaat-

teessa vaan enää jokin uskonnollinen pe-

rinne. Kouluthan toimivat jo siihen ai-

kaan. Seitsenvuotiaina mentiin alakou-

luun ja opittiin lukemaan. Täällä oli sil-

loin supistettu koulu, missä ei ollut tal-

vella alakoulua. Kinkereillä sitten kysyt-

tiin, osasiko lukea. No kaikkihan osasi-

vat lukea sen verran mitä silloin tarvit-

tiin, koska olivat koulua käyneet. Sitä 

kinkeriperinnettä ei haluttu poistaa, kos-

ka se kuitenkin oli kirkollista kasvatusta 

– ja mukavahan sinne oli mennäkin, ei 

siinä mitään. Minulla on kotona niitä 

kinkeritodistuksia. Ne olivat samoja, mi-

tä oli ollut aikanaan kiertokoululla. Niis-

sä oli niitä ”variksenvarpaita”, arvosana-

merkintöinä. 

 Oli talon kunnia järjestää kylänluku. 

Ja siellä oli kahvit ja papille ruoka. Toi-

sekseen on sellainenkin mielikuva, että 

siellä oli yleinen ruokailukin. Mutta ei se 

varmaan niin suuri tilaisuus ollut. Siitä 

kinkerikahvituksesta muistan tapauksen 

Rantalasta, mikä on siinä kohtaa missä 

Merenlahden tie käy hyvin lähellä Talan-

lahden rantaa. Se oli valtion tila ja meni 

huutokaupassa Kaartiselle, mutta oli al-

kujaan Talkojen tila. Siinä kun oltiin 

kahvipöydässä, niin minä vierestä kuu-

lin, miten sen talon pojista nuorempi 

näytti vehnäpullaa ja sanoi jollekin toi-

selle pienelle pojalle: ”Katso, tämä on 

meidän omassa pellossa kasvatettua veh-

nää.” Se vehnän viljelys oli siihen aikaan 

vielä harvinaista. 

 Ne kinkerit olivat ennenvanhaan 

monelle talolle velvollisuus, vaikka ei 

olisi kunnolla ollut varaakaan. Mutta so-

dan jälkeen siitä kinkerien pidosta tuli 

ikään kuin kunnia-asia. Oli pidettävä 

kinkereitä, jos halusi olla talon mainees-



sa, että ollaan kunnon veronmaksajia. Se 

oli kunnia-asia muun muassa meikäläi-

sille. Meillä isä oli eronnut pois isosta 

talosta, Männistöstä, ja saanut kai neli-

sen hehtaaria, mutta kun oli valtion vir-

kamies, niin sai palkkaa ja osti sitten 

parikymmentä hehtaaria. Äidistä oli yl-

peätä sanoa sitten Männistön kinkereillä, 

että seuraavaksi tullaan sitten meillekin, 

Karsikolle. Tämä Karsikko oli uusi talo, 

jota ei ollut vielä luetteloissa. Sitten ne 

kinkerit olivat meillä. Se tosiaan oli kun-

nia-asia. Ei sitä missään talossa katsottu, 

ettei niitä olisi heilläkin kyetty pitämään, 

ne kahvit ostamaan. 

 Pitää muistaa kertoa vielä. Kamma-

rin puolella oli rovastin ja kanttorin kah-

vit. Jos oli oikein iso kylä ja paljon vä-

keä, niin taisi olla suntiokin luettamassa. 

Pappi piti koko ajan saarnaa niille van-

hemman polven ihmisille, keitä oli pai-

kalla. Nuorempia luetettiin ja rippikou-

luun pyrkiviä kuulusteltiin. 

 Vieläkin niitä kinkereitä yritetään 

pitää, mutta se on ihan sitä että kuka 

huolii. Ökytalot eivät enää kilpaile ol-

lenkaan. Mieluummin sanovat, etteivät 

viitsi pitää. Ja taloissahan on niitä omia 

työkiireitäkin. Mutta toisaalta sitten jot-

kut alkoivat sanoa: ”Tulkaa meille!”, 

vaikka näillä ei ollut kuin vähän metsää 

jossakin eivätkä kuuluneet oikein niin 

kuin talollisiinkaan. Elivät palkalla. 

”Juu, meille saa tulla!” Mutta siinä vai-

heessa kinkerit olivat menneet niin pie-

niksi, että vaikka olisi pidetty tässäkin 

mökissä. 

 

”Olihan täällä pyhäkoulukin” 
 

 Taito: Monessa Lemin talossa luet-

tiin saunasta palatessa Isä meidän. Oliko 

teillä sellaista? 

 Hannu: Meillä ei täällä ollut sellais-

ta tapaa. Mutta minun äitini syntymäko-

dissa Lemillä Kärmeniemessä oli sellai-

nen tapa, että saunaan mennessä ja ilmei-

sesti pois tullessakin luettiin Isä meidän. 

Siinä se rukous opeteltiin. Mutta olihan 

täällä pyhäkoulukin. Antti Talka Töyryl-

tä piti pyhäkoulua seitsemänkymmentä 

vuotta, taikka lähellä kumminkin. Hän 

aloitti sen pyhäkoulun pitämisen kuusi-

toistakesäisenä ja jatkoi sitä 91-vuotiaak-

si. Siellä Töyryllä me käytiin pyhäkou-

lua. 

 Sitten tuli se aika, kun meikäläinen 

ei enää käynyt siellä, siellä kävi vähän 

nuoremmat. Talojen väliä oli saman ver-

ran kuin tästä tuohon naapuriin, muuta-

ma sataa metriä. Ja meidän kammarin ik-

kunasta oli tämmöinen ihan samanlainen 

sihti, mutta siinä ei ollut puita edessä. 

Meillä oli peili, ja kun alkoi se pyhäkou-

lu kahden–kolmen aikaan iltapäivästä, 

minä rupesin sihtaamaan auringon hei-

jastusta sillä peilillä. Ensin sain valokei-

lan sen talon varjoiseen päätyyn ja näin, 

että nyt se valo osuu. Ja sitten minä sain 

sen ikkunaan. Välkytin sitä vähän aikaa, 

kun tiesin että Antti on nyt hollilla. Lo-

petin sen välkyttelyn aikanaan. Ja loppui 

siltä päivältä se pyhäkoulukin. Oli sem-

moinen tapa, että kun lapset lähtivät siel-

tä pyhäkoulusta, ne tulivat aina ensim-

mäiseksi meille, vaikka meillä ei ollut 

enää ketään pyhäkouluikäistä. Ja alkoi-

vat udella: ”Kuka täällä teki sitä kujet-

ta?” Antti oli kuulema ihmetellyt: ”Mikä 

siellä välähtelee? Mikä ihme siellä vä-

lähtelee?” 

 

Supistetussa rippikoulussa 
 

 Hannu: Lieneekö niistä sen ajan rip-

pikoululaisista enää ketään tavoitettavis-

sa. Minun veljistänikin Jouko on kuollut, 

Ilmo on kuollut. Mitenkähän se Eevi-

kään, joka on Helsingissä. Se oli sillä 

viisiin, että kirkolla oli määrättyjä taloja 

minne rippikoululaisia otettiin viikoksi 

vuokralle, kortteeriin. Olivat siellä vii-

kolla ja tulivat sunnuntaiksi sitten kotia 

käymään. Mutta minun rippikouluni sat-

tui sota-aikaan ja kesti muistaakseni vain 

yhden viikon syksyllä ja yhden viikon 

keväällä, kummallakin kerralla sulan ve-

den aikaan. Siinä rippikoulun pidossa 

välteltiin sitä kelirikkoaikaa, rospuute-

aikaa, koska se kulku olisi silloin ollut 

hankalaa. Ja kun meille sattui vielä hyvät 

säätkin ja meitä oli täältä samalta kylältä 



viisi poikaa, me ei lähdetty sitä kortteeria 

ottamaan, vaan soudettiin joka päivä 

tänne kotiin. Meidän kohdalta ei ollut 

siis mitään majoittumishuolta. Meitä oli 

Kaartisen Oiva, Anttilan Teuvo, minä, 

Nikkisen Pauli ja vielä joku. Tämä Pauli 

oli meistä vuoden vanhempi.  

 Taito: Mitä muut rippikoululaiset 

kertoivat niistä kortteerioloista? 

 Hannu: En muista yhtään, mitä ne 

pojat, veljet, olisivat kertoneet. Mutta 

siltä tuntuu, että ne nukkuivat jonkun 

kammarin lattialla. Semmoinen kuva mi-

nulla on. Ne tietyt talot olivat majapaik-

koina niin kuin perinne: oli niin kuin it-

sestään selvä, että tietyt Merenlahden 

lapset menivät nimenomaan niihin. Näh-

tävästi Männistöilläkin oli siellä kirkon-

kylässä vakinainen paikka, joku semmoi-

nen merkittävämpi paikka, kun oltiin 

ikään kuin sitä edistyneistöä. Ainakin se 

oli edistyspuolue, mitä äänestettiin. Su-

kulaistalo se ei ollut, koska meillä ei ol-

lut kirkonkylässä ketään sukulaisia. 

 Taito: Kuka oli teidän rippikoulus-

sanne opettajana? 

 Hannu: Siinä se juttu olikin, että 

kun oli se sota, niin siellä ei ollut edes 

tuollaista nuorta apulaispappia. Sen rip-

pikoulun piti lääninrovasti Hannus. Hän-

hän oli aika eteväkin. Hänellä oli aika 

tunnettu poikakin, joka osallistui poli-

tiikkaan, mutta en muista hänen nime-

ään. Minulle jäi kaikumaan sen Hannuk-

sen yksi ajatus ja jäin miettimään, mitä 

hän sillä tarkoitti. Sanoi meille, että se 

Vanha testamentti on enemmän sem-

moista kuvaannollista kieltä. Sitä minä 

en ole vieläkään ratkaissut. Ja on se as-

karruttanut pikkuisen sikäli, että en minä 

nyt niitä ihan parhaita uskovaisia ole, 

vaikka kirkkoon kuulunkin. Kun lähdin 

Raamattua alusta lukemaan, niin siellä 

sanottiin: ”Pimeys oli syvyyden päällä ja 

Jumalan Henki liikkui vetten päällä.” Ja 

kun vettä ei olekaan näillä planeetoilla. 

Tai jos onkin, niin se on kaikkea muuta 

kuin vettä, koska siellä on mahdottoman 

kylmää. 

 Taito: Minä taas ihmettelen sitä kun 

paratiisissa oli puhuva käärme. 

 Hannu: Se on harmi vaan, että joil-

lekin se menee täydestä. Se pitäisi ym-

märtää, mitä tämä tarkoittaa kun tämä on 

vaan tällaista kuvaannollista. Siihen se 

vissiin viittasi se Hannus. 

 Taito: Pitikö katekismusta päntätä 

kovasti ulkoa? 

 Hannu: No ei paljoa mitään. Tämä 

nähtävästi johtui siitäkin, että se rippi-

koulukurssi oli supistettu, sota-aikaan. 

 

Sven Tuuvan isä köyhä ol’ 
 

 Hannu: Mutta yksi asia. Ehkä ku-

kaan ei ole sitä aikaisemmin sanonut, 

mutta koulussahan esimerkiksi Vänrikki 

Stoolin tarinat täytyi osata melkein niin 

kuin ulkoa. Melkein koko kirja. Kuun-

telepa tätä: ”Sven Tuuvan isä köyhä ol’, 

viraton kersantti, jo ikämies, Kustavin 

sodassa taisteli; maatilkustansa niukan 

sai nyt leipäpalasen, ja lasta häll’ ol’ yh-

deksän, ja nuorin niistä Sven.” 

 Taito: Minkä nuorena oppii, sen nä-

köjään vanhana taitaa. 

 Hannu: Niin, justiin niin! Toisaalta 

täytyy sanoa, että siinä Vänrikki Stoolis-

sa oli myös jotakin tykättävää. ”Kenenkä 

linna se, jonk’ äskettäin tien varrell’ il-

lan hämärässä näin…” Mikäs runo tämä 

on? ”Niin komeaa ei tienoill’ ollut toista. 

Mut kolkoksi kuin haudan muistan sen, 

ja synkäks, autioksi, akkunoista vain va-

lo loisti yhden huonehen…” Tämä on se 

”Matkamiehen näky”. 

 

Astu kouluun niin kuin kirkkoon 

 

 Hannu: Meille sattui Merenlahdelle 

minun mielestäni huono opettaja. Ja sa-

maa mieltä ovat jotkut muutkin. Kun 

Merenlahden koulun lopettamisesta oli 

kulunut neljäkymmentä vuotta, Kähön 

Esko järjesti muistojuhlan vuonna 2007. 

Tämä Esko luuli että se opettaja on ollut 

semmoinen niin kuin sanotaan kukkanen 

täällä. Mutta  kyllä se oli kaikkea muuta. 

Se oli nainen, Martta Narinen. Siihen ai-

kaan kun minä koulussa olin hän vaan 

kulki siellä koulullaan ja katsoi kylälle 

päin ja kehitteli päässään omia ajatuksi-



aan, mitkä olivat tuommoisia vanhanpii-

an ajatuksia. Häntä muka hommataan 

pois tältä kylältä, että hänet on tuomittu. 

”Tuo kävi siellä ja mitäs teikäläiset kä-

vivät siellä? Viemässä tietoja kaupun-

kiin?” Tuomari Gestrin – vai mikä siellä 

kaupungissa oli – oli oikein paha hänen 

mielestään. No pojat myötäilivät piloil-

laan: ”Taakkavisallinen meni kirjeitä 

nytkin.” Kyllä pojat osasivat vitsailla ja 

minä olin yksi heistä. 

 Taito: Härnättävää ruvetaan härnää-

mään. Sehän on oikein kansanhuvia. 

 Hannu: Tämä Narinen ei ollut yh-

tään urheilullinen eikä liikkuva ihminen. 

Se katseli ikkunasta vaan. Ja ne sukset-

kin olivat käyttämättömänä – hyvät ko-

meat sukset, mitä ei ollut monessakaan 

koulussa. Ennenvanhaan oli suksen pääl-

lä se makkara, se vahvike, mutta nämä 

olivat tasaiseksi höylätyt, teräväkantti-

nen se päällinen. Kalliit sukset, mutta 

niitä ei ollut käytetty. 

 Taito: Osallistuiko tämmöinen kan-

sankynttilä kylän sivistysrientoihinkaan? 

 Hannu: Tämähän oli suoranainen 

rasite. Kun hän lähti meitä opettamaan, 

niin hänen ohjenuoranaanhan oli se mitä 

Uno Cygnaeus oli sanonut: ”Astu kou-

luun niin kuin kirkkoon.” Se lähti tästä ja 

voi arvata, mitä se on ollut koko ajan. 

Sillä naisella oli uskonto ensisijalla. 

 Minä olin hyvä laulamaan ja minun 

olisi pitänyt laulaa koulun kuorossa, kun 

oli pieni koulu ja vähän poikia. Mutta 

kun suututti, niin päätin etten laula. 

Opettaja sanoi: ”Kyllä sinä sitten näet.” 

No sitten kun jaettiin päästötodistukset, 

niin näinhän minä: laulu oli vitonen ja 

huolellisuus ja tarkkaavaisuus oli kuto-

nen. Sulo Laitinen oli siihen aikaan Tai-

palsaaren kanttorina ja oli meidän perhe-

tuttu. Sanoi: ”Kyllä minä sen kirkonkir-

joihin muutan, mutta en voi sitä todistuk-

seen muuttaa.” Mutta ei se mitään, vaik-

ka se todistus oli niin huono. Olisi se 

voinut olla vieläkin huonompi. Kun me-

nin työelämään, olin teknikon vakanssil-

la loput kymmenen vuotta. 

Naapurin Pentin runo 
 

 Hannu: Opettaja ihastui Vainikan 

Pentin runoon, kun se osasi lausua siinä 

niin hienosti d-kirjaimen. Tämä oli se 

syy. Se runo meni näin – toivottavasti 

minä jotakuinkin muistan: 

 

 ”Kun pimein ja synkin 

 on aika vuoden, 

 tule luokseni valoa, 

 iloa tuoden. 

 Sinä oksia kuusen 

 kotihin kannat 

 ja kynttiläin syttyä 

 oksilla annat.” 

 

Keskimmäistä säkeistöä en tähän hätään 

muistakaan, mutta kolmas meni näin: 

 

 ”Saat aamulla kulkuset 

 helkkymään tiellä. 

 Käy temppeliin kansaa, 

 on valoja siellä. 

 Lahjan sydämiin tahtoisin 

 antaa hyvän. 

 Sen syttyvän soisin 

 ja lisääntyvän.” 

 

Tämmöinen oli naapurin pojan runo. 

Pentti laittoi ne d-kirjaimet tulemaan niin 

hienosti. Hän ei ollut lausuja eikä paljon 

lukijakaan. Tämä oli ensimmäisiä ja ai-

noita ohjelmanumeroita, mitä hän elä-

mässään esitti. Mutta hän oli kyllä niitä, 

jotka laittelivat penkkejä paikoilleen juh-

lissa ja panivat salia kuntoon kaikin puo-

lin. Ja oikein hyvä kaveri olikin. 

 Taito: Tuo riimityshän oli kerras-

saan mainiota. 

 

Siisteyskasvatusta pojille 
 

 Hannu: Nyt minä pistän yhden tuh-

man jutun siitä Merenlahden koulusta. 

Ennen kouluissa oli puuvessat. Meidän 

poikien puolelle oli opettaja Narinen 

keksinyt jostain oman erikoisen sääntön-

sä. Olikohan jossain opettajaseminaaris-

sa opetettu tosiaan, että poikien piti käy-

dä siihen reiän päälle mahalleen pissalle. 



Joo! Tällä viisiin muka pysyivät ne reu-

nat siistinä. Kun tuli sotamiehet talviso-

dasta ja majoittuivat siihen kouluun, ne 

katsoivat, että he eivät rupea moiseen. 

Olisiko ollut se Narinen tarkkaankin 

vahtimassa. Siellä vaadittiin heti puusep-

pä tekemään ränniä sinne nurkkaan. – 

Minä puhuin tämänkin siellä Kähön Es-

kon järjestämässä tilaisuudessa. Kyllä se 

totta on, kun sen kuulivat kaikki muutkin 

ja vahvistivat: Ojansuun Aarokin, joka 

on neljä vuotta minua vanhempi, ja Toi-

mi Talka. 

 

Laiskalla varsin ahkerasti 
 

 Annikki: Ja kerropas, Hannu, nyt se 

kun jäitte arestiin ja saappaat jäi taulun 

taakse. 

 Taito: Lemilläkin kerrotaan vastaa-

vasta tempusta ihan tosijuttuna. 

 Hannu: Ai että jätettiin saappaat ja 

hypättiin ikkunasta? En tiedä, onko se 

Lemilläkään tosijuttu. Saattaa olla sama 

juttu kuin täälläkin: että poika menee 

taulun taakse seisomaan, ja kun aika tu-

lee täyteen ja opettaja sanoo, että saat 

mennä kotia, pojasta ei ole jäljellä muuta 

kuin saappaat. 

 Taito: Mutta kai sinä kuitenkin lais-

kalle jäit? 

 Hannu: No joka toinen päivä. Se oli 

kyllä totta ja se oli kyllä minulle rasite. 

Minua häiritsi koulunkäynnissä se ko-

vasti. Ihan vieläkin olen miettinyt sitä 

juttua. Tuli sanottua jostain jotakin, niin 

se oli heti se puoli tuntia tai tuntikin. 

Opettaja meni omalle puolelleen laitta-

maan itselleen ruokaa ja söi siellä. Ja 

meikäläiset olivat siellä arestissa nälis-

sään. Ja kun piti seistä, niin nojattiin pul-

pettiin. Oltiin miten oltiin. Siellä piti 

seistä, ei se siis varsinaisesti jälki-istunto 

ollut. Ja joka toinen päivä siellä sitten 

seistiin. 

 Kerran karattiin. Tasavallan presi-

dentin vaalit kun oli kerran ja koululla ei 

ollut radiota, niin opettaja meni naapuri-

taloon kuuntelemaan radiosta niitä tulok-

sia. Siinä kävikin sille opettajalle huo-

nosti, kun niissä vaaleissa Ukko-Pekka 

Svinhufvud, kokoomukselainen, tipahti 

ja Kyösti Kalliosta, maalaisliittolaisesta, 

tuli presidentti. Ja opettajasta se oli sur-

kua. Ei hän sitä nyt kyllä tuonut esille. 

Mutta mitähän me pojat sitten siinä teh-

tiin tai sanottiin, minä ja veli Jouko ja 

Nikkisen Aulis. Joka tapauksessa se 

opettaja kimmastui: ”Te menette kou-

luun ja jäätte sinne seisomaan arestiin. 

Minä tulen kun kerkiän.” Minä olisin 

nuorimpana jäänytkin arestiin, mutta nä-

mä kaksi vanhempaa sanoivat: ”Ei me 

arestiin mennä. Me mennään rannan 

kautta kotia.” Niin siinä tehtiin. Kaikki-

han se näkyi sitten todistuksessa. Se Na-

rinen oli tosiaan kiivas kokoomukselai-

nen ja sitä harmitti, kun maalaisliitto otti 

sen presidentinpaikan. Meistä pojista oli 

tulossa vähän kuin politiikan uhreja. 

 

Kirjoituksen kierteessä 

 

 Hannu: Ja oliko se opettaja itse kek-

sinyt vai oliko heille jo seminaarissa 

opetettu, että vihkoon tulleista mustetah-

roista annetaan arestia, oliko se nyt viisi 

vai kymmenen minuuttia. Ja ei se edistä-

nyt minua. Niitä tahroja tuli oikeastaan 

entistä enemmän, kun oikein yritti vältel-

lä. Ja siitähän minä olin arestissa mel-

kein joka toinen päivä. Ja Aate ja Unto, 

minun setäni, olivat sitä mieltä, että se 

pitäisi koululaisen olla parempana. Ja 

minua suututti ja niitä tahroja tuli entistä 

herkemmin. Kyllä niitä muitakin asioita 

tapahtui meikäläiselle, kyllä muustakin 

tuli arestia. Mutta näistä mustetahrois-

tahan se kaikki oikein niin kuin alkoi. 

Minä yritin olla siistimpi, mutta ei se 

onnistunut. 

 Ja kirjoitusvirheitä minulle tuli. Ny-

kyään siitä ongelmasta puhutaan avoi-

mesti, kun joku kirjoittaa ”hatu” vaikka 

pitäisi olla ”hattu”. Ja niitä semmoisia 

virheitä kun tuli! En minä käsittänyt, mi-

ten niitä tuli. Ja kun niitä lähti tulemaan, 

niin se rankaiseminen ei ainakaan autta-

nut siinä asiassa. Vaikka itse sen sanon-

kin, niin minä olin meidän pojista vik-

suin, mutta minulle tapahtui näitä virhei-

tä eikä se opettaja sitä ymmärtänyt. Kau-



nokirjoitusvihkossa luki: ”Nuorena vitsa 

väännettävä.” Opettaja lukee vihkoja ja 

sitten alkaa kova huuto, mikä tuli minul-

le. Minä olin kirjoittanut pitkät rivit, että 

”nuorena vatsa väännettävä, nuorena vat-

sa väännettävä”. En ollut huomannut sitä 

virhettäni itsekään. Olen ollut semmoi-

nen murheenkryyni. Mutta jätetään nyt 

nämä. 

 

Koulun pitkämatkalaisia 
 

 Taito: Joiltakin Merenlahden kou-

lun oppilailta vaati pitkä ja hankala kou-

lumatka suoranaista sankaruutta. 

 Hannu: Se vaatii sankaruutta, mutta 

siitä voi opettajille melkein antaa pikkui-

sen pisteitäkin, että näitä oppilaita pik-

kuisen hyvitettiin. Se ei ollut mitään 

väärää puolueellisuutta. Läheltä Illukan-

saarta lähti aamulla kouluun Kuivanie-

men Annikki, Annikki Inki. Tämä Inkin 

paikka oli täällä mantereessa vastapäätä 

sitä Koskisen Topin taloa, mikä oli Illu-

kansaaressa. Sen Inkin talon ostivat Sa-

relat myöhemmin. Sillä Annikilla ei ollut 

kaveriakaan ketään, kun se lähti yksin 

tulemaan metsätaipaletta. Orjainlahtea 

myöten kulki siihen aikaan kyllä talvitie, 

mitä kautta illukansaarelaiset kulkivat 

hevosilla Merenlahden läpi. Mutta kesä-

aikana sieltä Kuivaniemestä tultiin vaan 

sellaista pientä polkua myöten koululle. 

Sieltä tuli ainakin nelisen kilometriä. 

 Taito: Illukansaaren lapset kävivät 

koulunsa ilmeisesti Vitsaissa. 

 Hannu: Kyllä, ne kävivät koulunsa 

siellä. Merenlahtelaisten ja illukansaare-

laisten yhteydenpito oli muutenkin hyvin 

heikkoa. Se oli itse asiassa niin heikkoa, 

että kun kylällä oli iltamat, niin Koskisen 

Topi saattoi tulla, kun oli tilaisuus ryy-

pätä. Tällä viisiin se oli. Ei siinä muuta 

ollut, mutta meidän läheltä ne kulkivat 

niillä kaupunkimatkoillaan. Eikö siellä 

sitten oikein ollut senikäistä sakkia vai 

mikä siinä oli? 

 Taito: Mutta Merenlahdellahan kävi 

oppilaita Heposalosta asti. Oliko näillä 

rospuuttokatkoksia? 

 Hannu: Siinä kävi niin, että rospuu-

ton aikaan ne heposalolaiset jäivät kyläl-

le. Niillä oli jopa setä, Elias Karhu, 

tuossa lähitalossa, Peltolassa. Olivat sii-

nä kortteeria. Ja niillä oli täällä Meren-

lahdella myös semmoisia sukulaisia, jot-

ka olivat kortteeria Männistön salissa, 

mikä näkyy tänne tielle päin ja mihin on 

nyt tehty sauna. Minusta oli kiva, kun ne 

Heposalon pojat jäivät tänne kylälle viet-

tämään sitä rospuuttoa. 

 Se Karhun Kauko sieltä Heposalos-

ta on minua viisi vuotta vanhempi ja ker-

toi tämmöisen jutun. Äiti laittoi hänet 

kerran koulumatkalle, kun saaresta saa-

reen pääsi jotenkin kulkemaan. Hän lähti 

sitten ja putosi jäihin yhdellä välillä. Hän 

kääntyi takaisin kotiin päin. Se Heposa-

lon talo on korkean mäen päällä, ja kun 

hän rupesi nousemaan sieltä rannasta, 

niin hänen äitinsä katsoi, että mitenkäs 

Kauko kävelee noin huonon näköisesti. 

Ne Kaukon vaatteet alkoivat näet vetäy-

tyä jäähän ja olisi pitänyt päästä ylös se 

mäki. ”Ja”, Kauko kertoi, ”minä en pääs-

syt ylös sitä mäkeä.” Mutta sitten tulivat 

sieltä kotonta auttamaan ja veivät hänet 

jäämöhkäleenä kotiin. – Se Kauko on 

niin kuin sanottua minua viisi vuotta 

vanhempi ja tekee nyt lähtöä. 

 

”Pikkuisen oikaisivat 

 – ja sinne menivät” 
 

 Hannu: Tätä muisteltiin Etelä-Sai-

maassa vuosi tai pari sitten. Se oli hyvä 

kirjoitus. Heti sodan jälkeenhän se ta-

pahtui. Me oltiin silloin vielä poikamie-

hiä ja käytiin tansseissa. Tuossa tuo Kä-

hön Lemppa, Lempi Kähö, joka oli enti-

siä lemiläisiä, Peuhkureita, sanoi: ”Älkää 

menkö Rutolaan tansseihin” – silloin oli 

Värrön talo jo palanut – ”Koperon pojat 

on hukkuneet.” Muistaakseni me mentiin 

tansseihin siitä huolimatta. 

 Mutta se Koperahon poikien hukku-

minen. Koperahosta, mikä on melkein 

silloisella Lappeen ja nykyisellä kaupun-

gin rajalla, lähti kolme poikaa käymään 

tuolla toisella rannalla Salmelan talossa. 

Niistä pojista vanhin nappasi potkukel-

kan. Nuoremmista toinen kävi istumaan 



ja toinen kävi siihen istuimen taakse ja-

laksille kyyryyn, ja tämä isoin poika pot-

ki sitä kelkkaa sinne vastarannalle. Tuos-

sa oli lahdella aika iso railo, ja niiden 

poikien oli myötäiltävä jonkun matkaa 

tätä rantaa ja sitten kohdallaan mentävä 

ylitse. Ja niinhän ne menivätkin. 

 Ja kun olivat siellä Salmelassa ai-

kansa, sieltä lähti poika nimeltä Onni 

saattamaan näitä vieraita. Se ajoi pyöräl-

lä siellä jäällä tänne päin, ja toiset tulivat 

sillä potkukelkalla, melkoisella kuormal-

la. Pikkuisen oikaisivat – ja sinne meni-

vät. Kolme pientä poikaa, sen talon po-

jat. Se paikka oikeastaan näkyy tuosta 

meidän laiturilta. Se Onni ajoi edeltä ja 

kun katsoi taakseen, niin ei poikia näy-

kään. Se oli surkea paikka, se on yksi 

Merenlahden kylän surkeimmista tapa-

uksista. Sellainen määrä ja vielä köyhäs-

tä paikasta – sehän oli taloihin nähden 

pelkkä torppa. Lähdekallio, se kurssikes-

kus, on sen Koperahon maita. Myivät 

sen paikkansa pois, kun ne pojat meni. 

 Minä ihmettelen, kun kylä ei reagoi-

nut sen kummemmin. Kunta laittoi kuor-

ma-auton hakemaan arkut. Kunta siinä 

tietysti auttoi. Jos se olisi sattunut jossain 

muualla, olisi varmasti järjestetty yhtei-

set hautajaiset. Olisi kerätty siihen varat. 

Mutta kun se oli se reunimmainen siellä. 

Ja se Koperahon Mikko, se isäntä, oli 

kuulema sellainen että vitsaili: ”Minä 

pidätän jäätietä auki ulosottomiehellä. Se 

tuopi aina jotain laskua.” Tarkoitti, ettei 

maksa laskuja jotta jäätie pysyy auki sen 

ulosottomiehen ansiosta. 

 

Heposalossa omavaraista 

meininkiä 
 

 Hannu: Se Heposalo on otettu Lap-

peelle Taipalsaarelta melkein kuin väki-

sin – tai voihan se raja olla siinä kohtaa 

hyvinkin tarkoituksenmukainen. Onko-

han sen saaren pinta-ala jotain kaksisataa 

hehtaaria. Siellä on monen talon maita. 

Siellä oli Kurosen vellokset, joilla on se 

yksi tila siinä. Ja tällä Karhun Kaukon 

perheellä on maata vissiin eniten. Siellä 

on myös noita Lavolan kylän maita, mit-

kä ovat sellaisia takamaita, täytemaita. 

Vieraille ei Heposalossa tontteja myyty, 

ei siellä montaa mökkiä ollut. 

 Tämä Karhun talo oli varmaan sa-

dan hehtaarin talo, normaali talo karjoi-

neen kaikkineen, mutta vaikea viljeltävä. 

Tietä ei ollut, että olisi kesällä lantakuor-

maakaan voinut viedä. Se oli vietävä 

niille sivupelloille talvella. Ne pellot oli-

vat kivisiä, melkein niin kuin nuo Jänik-

sen talon pellot. Mutta hyvin ne vissiin 

kasvoivat sitten. Se on ollut hyvin oma-

varaista meininkiä, mutta kyllä meillä 

merenlahtelaisilla oli paljon aikaisemmin 

se vaihe, että joka pyhä oli pullaa. Met-

sää niillä heposalolaisilla oli runsaasti. 

Sitä ne myivät ja kesällä uittivat hinaa-

jalla. Ja ne olivat hyvin isänmaallisia, 

kuuluivat suojeluskuntaan. Olivat kovia 

hiihtämään, Taipalsaaren Veikkojahan 

ne edustivat. 

 

”Kyllä niitä meni niitä suksia” 
 

 Taito: Raha oli ennenvanhaan usko-

mattoman harvinaista ja arvokasta. 

 Hannu: Kyllä täällä Merenlahdella-

kin oli niitä, joilla oli rahat tiukemmalla, 

mutta ei täälläkään vaatetuksessa eroa 

ollut. Jos eroa oli, niin enemmänkin 

vaatteiden siisteydessä, ja se taas var-

maan johtui pikemminkin emännän, äi-

din, huolimattomuudesta, ei suinkaan 

perheen köyhyydestä. Mutta suksissa se 

näkyi sikäli, kun monilla oli niitä koti-

tekoisia suksia missä oli veistetyt kärjet. 

Ne katkeilivat ja isät niitä paikkailivat. 

Kurkkupurkista saatiin peltiä siihen. 

 Isä osti minulle sukset, kun minä 

pärjäsin hiihdossa hyvin, vaikka olin pie-

nin ikäisistäni. Isä osti, kun sai vakituista 

palkkaa ja oli vähän paremmat mahdol-

lisuudet ostaa kuin jollakin toisella. Osti, 

mutta osti ne liian lyhkäset. Kuluikohan 

viikko niiden uusien suksien saannista, 

kun läksin taas kerran hiihtämään. Niissä 

oli Voitto-siteet ja kun oikein vedin pit-

kää vetoa, niin toisen suksen kärki sukel-

si siteen väliin ja vääntyi ja siitä lohkesi 

– ja siinä menivät pilalle uudet kiiltävät 

sukset! Olivat oikein komeasta lainekoi-



vusta. Minua harmitti. Mutta kotona sa-

nottiin vaan: ”Ei sillä mikään kestä.” 

Kyllä niitä meni niitä suksia. 

 

Karsikon kiperä alku 
 

 Hannu: Isäni oli vanhin poika siinä 

isossa kotitalossaan. Siinä oli parhaim-

millaan 24 ihmistä ja ruokamenot valta-

vat. Kun isäni erkani ja teki oman talon, 

hän velkaantui kamalasti, koska se oli 

liian kallis niillä tuloilla. Kaikille valtion 

toimenhaltijoille, vissiin postinkantajil-

lekin, tuli kyllä lapsilisää, kun oli paljon 

lapsia. Ja meitäkin oli seitsemän siinä 

talossa. Ensimmäinen ei vielä saanut mi-

tään, mutta jokaisesta seuraavasta tuli 

kohtalainen raha. Sitä summaa en kyllä 

muista, mutta sillä pystyi lapsi elämään. 

Tästä asiasta kannattaa olla tietoinen. Ne 

rahat menivät kuitenkin kaikki siihen ta-

lonostoon. Kun isä erkani nelikymppise-

nä kotitalostaan, hänen isänsä oli kauhe-

an pahoillaan. Sen verran saatiin niihin 

toisiin nähden enemmän, että saatiin sel-

lainen hehtaarin tontti. Luotto oli isällä 

hyvä ja sillä sai lainaa. Ostettiin se 

Karsikon tila ja Vainikat tulivat apuun 

myymällä maata runsaat kaksikymmentä 

hehtaaria. Me pojat oltiin jo sitä ikäluok-

kaa, että ruvettiin jo kyntämään ja saatiin 

elämä kulkemaan. Mutta me oltaisiin 

eletty Lappeenrannassa paljon parem-

min, jos oltaisiin menty perheenä sinne. 

 

”Työtä riitti jokaiselle” 
 

 Hannu: Työtä riitti jokaiselle. Kun 

oli heinäaika mentiin heinähommiin, ja 

kun oli leikkuuaika mentiin leikkuuseen. 

Ilmo oli meistä kaikkein vanhin ja sitten 

oli Eevi ja sitten Jouko. He leikkasivat 

viljaa, ja minun täytyi sitoa, koska olin 

se nuorin. Työnjako oli selvä. Ja naapu-

rien töissä käytiin. Minä olin kolme–nel-

jätoistavuotinen, kun olin jo hevospoi-

kana Rantamäellä. Minun palkkani oli 

viisi markkaa päivä eli kolmekymppiä 

viikko. Se viisi markkaa oli sopiva palk-

ka pojalle alta rippikouluiän. Sehän oli 

rahantuloa meikäläiselle sanoisin että 

toukokuun puolivälistä suurin piirtein 

juhannukseen saakka. Olin niissä hom-

missa kahtena keväänä ainakin. Ja minun 

nimeni oli ”Vanha Pehtoori”. Ei se isäntä 

varmasti olisi minua pitänyt, ellei minus-

ta olisi ollut hyötyä. Minä äestelin pellot 

ja touhusin tämmöistä. Hevosen nimi oli 

Mari. Me sen Marin kanssa ajeltiin. 

Kyntää minä en jaksanut. 

 Taito: Sota-aikaan kyntöhommaan 

joutuivat joskus pienetkin pojat, vieläpä 

Fiskars-kympillä. Selvisivät, kun teuta-

roivat kahteen pekkaan. 

 Hannu: Se Fiskars-kymppi on siitä 

hyvä, ettei sitä tarvitse kynnössä pidellä. 

Se on niin iso ja raskas aura, että kun se 

lähtee niin se menee niin kuin itsestään. 

Mutta sen auran kääntäminen saran pääs-

sä on vaikeaa, koska silloin sitä auraa on 

paitsi käännettävä myös vedettävä taak-

sepäin. Muutenhan siihen jää kyntämä-

töntä kaistaletta. Ja jos oli kaksi hevosta, 

siinä joutui vetämään taaksepäin niitä 

hevosiakin. En muista, että me pojat ol-

taisiin toisiamme autettu. Se toinen kyn-

täjä, se Jouko-veljeni, oli kaksi vuotta 

minua vanhempi eikä meillä ollut sitä 

kymppiä silloin siinä. 

 Taito: Olivatko Merenlahden pellot 

mitenkin kivisiä? 

 Hannu: Nikkisen Einolla oli vinssi-

kone kivien ja kantojen raivaukseen. 

Niillä Nikkilän taloilla samoin kuin Ta-

lan taloilla ne pellot olivat jotakuinkin 

kivettömiä. Oli siellä muutama kivi, mi-

kä kannatti ottaa pois. Mutta nämä Jä-

niksen talon pellot, mitkä ovat täällä lä-

hempänä kylän koulun kohdalla, olivat 

kivisiä – niin kivisiä ettei niitä pystynyt 

äestämäänkään. Sorkka-aura oli siellä 

hyvä siinä kyntöhommassa. Mutta seik-

ka, jota ei liene kukaan sanonut: ne kas-

voi ne kiviset pellot. Ne kiviset pellot 

olivat suuritöisiä, mutta ne kivet hiosti-

vat kuivanakin kesänä ja ne pellot kas-

voivat kuivanakin kesänä hyvin. Tässä 

suhteessa ne Jäniksen talon pellot olivat 

hyviä viljankasvatukseen. Kivisiä ne oli-

vat eikä niitä sitten pahemmin raivattu. 

Vähän niin kuin muistuisi mieleen, että 

ne jotakin yrittivät, mutta se oli niin 



mahdoton urakka. Taisivat poistella niitä 

lievempiä tapauksia. 

 

Ikimuistoisia tolppaurakoita 
 

 Hannu: Mutta tähän täytyykin ker-

toa nyt yksi toinen juttu. Jo ennen sotia  

laitettiin sähkötolpat tuohon Kähönsal-

meen. Sitä hommaa rupesi hoitamaan 

täältä Merenlahdelta kaksi miestä. Toi-

nen oli Nikkisen Antti, joka oli sieltä ky-

län viimeisestä talosta minkä luota linja-

auto kääntyy, ja toinen oli siitä seuraa-

vasta talosta, se Nikkisen Eino joka kaa-

tui talvisodassa. Tämä Eino ja se Antti-

kin olivat sellaisia tekeviä miehiä. Ja täl-

lä Einolla oli se kiven- ja kannonnosto-

kone, ja sillä vinssikoneella ne tolpat sai 

veivattua pystyyn. Siinä oli Einon ja An-

tin apuna kylän nuoria miehiä. Ei se Ta-

lan Aate ollut siinä sakissa, mutta Toimi 

oli kumminkin. Paljonhan siinä miehiä 

tarvittiinkin, koska oli se kohtalaisen iso 

urakka sen ajan vehkeillä – näillä nykyi-

sillä koneilla se olisi ollut huomattavasti 

helpompi. 

 Ja samaan aikaan piti toisen taipal-

saarelaisen porukan hoitaa toinen sähkö-

tolppien nosto, nimittäin siinä Mielakan 

ja Taipalsaaren välisessä salmessa. Ja 

olisikohan ne pylväät siellä olleet vielä 

pari metriä korkeammat. Mutta kun se 

työ siellä ei alkanut edistyä, niin tuli pää-

tös, että nämä Merenlahden miehet läh-

tevät tekemään senkin homman. Ja niin-

hän ne sitten menivät, jotakuinkin se sa-

ma porukka. No, kaikki olivat tyytyväi-

siä, kun sekin linja saatiin kunnialla pys-

tyyn. 

Mutta voi harmi, niiltä nuorilta apu-

miehiltä irtoaa sen urakan päälle naa-

masta nahka. Se oli nuorten miesten tus-

ka se hetki, kun tultiin siitä hommasta 

pois. Oli hankittu rahaa ja olisi pitänyt 

lähteä tanssiin, kun lavakausi alkaa olla 

parhaimmillaan. Ne tolpat nimittäin piet-

tiin ja se pien katku pisti niiden poikien 

naamaan kiinni – ja aurinko siihen pääl-

le. Sitten siinä tapahtui justiinsa tämä. 

Ne naamat olivat hurjannäköisiä. Toi-

minkin naama oli kirjava kuin pakana-

maan kartta – nuori kaveri tosiaan, seit-

sentoistakesäinen vai mikä hän olisi sil-

loin ollut. Muistan, miten se mies kärsi. 

Tanssimaan se ilkesi mennä vasta viikon 

–kahden päästä. 

 

Savottaa pahassa paikassa 
 

 Hannu: Meillä oli Merenlahdella se 

tilanne, että siellä oli kirkonkyläläisten 

maita, ja me merenlahtelaiset oltiin siinä 

asemassa, että me saatiin paljon niitä sa-

vottahommia. Kun äsken puhuttiin maa-

kaupasta, pitää mainita, että isä osti sit-

ten hevosen, vanhan kaakin. Nikkisen 

mailla oli semmoinen paha rinnemetsä, 

mistä oli vaikea saada se puukuorma 

pois. Minä en ollut siinä mukana, mutta 

kaksi minun vanhempaa veljestäni yritti-

vät sitä kuormaa sieltä metsästä ja sai-

vathan ne sen, mutta se palkka jäi siinä 

teutaroinnissa hurjan pieneksi. Sanoivat 

itsekin, ettei se kannata, mutta niissä ei 

ollut miestä pyytämään vähän lisää palk-

kaa Himmin Huugolta, joka oli siellä 

nuorena pomona. Ne laittoivat asialle 

minut, nuoren pojan. Minä menin ja tu-

lihan siihen halkomottiin korotusta 25 

penniä. Se oli pienin mahdollinen ko-

rotus. Huugo sai tällä kitsastelulla pis-

teitä omilta ylemmiltään. Ajatteli tietysti 

omaa uraansa. 

 

Tukkisouvista aviomarkkinat 
 

 Hannu: Ja kun tuli se iso tukkisouvi 

noille kirkonkyläläisten maille, niin sit-

ten alkoi kovat aviomarkkinat. Olikohan 

niitä Merenlahden tyttöjä kihloissa peräti 

kymmenen kappaletta. Ja montakohan 

niistä päättyi onnellisesti avioliittoon – 

vissiin neljä. Muut lähtivät vaan pois sit-

ten. Ne kaverit olivat tulleet Säämingis-

tä, komeita poikia – kyllähän näiden 

kanssa syntyi avioliittoja. Juho Lajunen 

meni naimisiin Elma-tätini kanssa. Veli 

ja Eelis Lajunen ovat minun serkkujani. 

Se Veli oli tuolla kalkkitehtaalla luotta-

musmiehenä, ja Eelis on merivoimien 

kapteeni ja asuu Helsingissä. Ja sitten on 

Laitisen Veikko ja sen vaimo, Helvi, on 



tuosta Vainikan talosta. Vielä toinenkin 

sisko, Ilmi, meni naimisiin Leskisen 

kanssa. Ja Lyyti Kähö meni naimisiin 

Tauno Matikaisen kanssa. Neljä kappa-

letta niitä avioliittoja vissiin syntyi nii-

den sääminkiläisten kanssa. Sellainen 

kuin Nikkilän Veikko oli Lappeenran-

nassa kuorma-autoilijana. Se Veikkokin 

on jotenkin samaa sukua kuin Laitiset. Ja 

Vesiojakin oli kyllä. On komea valoku-

vakin. Tuosta Ylätuvastakin meni mo-

lemmat siskokset kihloihin, mutta avio-

liitosta ei tullut mitään. 

 Taito: Seka-avioliitot olivat hyväk-

si, koska veri pääsi sekoittumaan. 

 Hannu: Niinhän se on. Onneksi tä-

män kylän miehet ottivat lemiläisiä ja 

savitaipalelaisia vaimoja. Niitä naisia tuli 

palvelijoiksi tänne ja se oli sitä myöten 

menoa. Täällä oli piian paikkoja. Niitä ei 

tietysti ollutkaan Lemillä niin paljon. 

Minun äitini ja naapurin poikien äidit 

olivat melkein kaikki näitä lemiläisiä ja 

savitaipalelaisia. Niin kuin jo tuli mainit-

tua, äitini oli Lemin Kärmeniemestä. 

 

Tanssivia maalaisliittolaisia 
 

 Taito: Saitteko te merenlahtelaiset 

mitään kulttuurivirikkeitä Värrön talolta? 

 Hannu: Ei oikeastaan. Me käytiin 

siellä vaan tansseissa. Kun siellä Värrön 

talolla oli niitä jäseniltoja, meitä ei hy-

väksytty sisään, koska me ei oltu maa-

laisliittolaisia. Mutta sitten ne värtöläiset 

keksivät, että me oltiin melkein niin kuin 

kannattavia jäseniä – tai siihenhän voisi 

keksiä jonkun muunkin nimikkeen: me 

oltiin nimellisiä jäseniä. Sitten meidät 

päästettiin niihin tansseihin. Meidän ei 

tarvinnut lähteä muualle tansseihin sil-

loin kun heillä oli jäsenillat. Mehän 

oltiin niin kuin samaa kylää. 

 Taito: Niin, se Värrön talohan onkin 

Lemin Merenlahtea. 

 Hannu: Siellä Lemillä oli Meren-

lahti 5 ja 6. Mutta nyt ei kuulemma enää 

ole, nyt se on poistettu. Mutta se oli sitä 

aikaa, kun Lemi kuului Taipalsaareen. 

Tämä Merenlahden numerointihan alkaa 

muistaakseni täältä Kähöltä. Tämä on 

ykkönen. Sitten se hyppää tuohon, missä 

on se koulu. Se on Jänis ja se on kak-

konen. Kolmonen on Nikkilä, missä se 

kenttä on. Ja sitten se Talan numero on 

nelonen. Ja sitten ne vitonen ja kutonen 

olivat siellä Värröllä. 

 

Hurjan vilkas nuorisoseura 
 

 Hannu: Nuorisoseuratoiminta oli 

hurjan vilkasta Merenlahdella. Isäni, se 

Albert Talka, oli niin kuin sanottua kuo-

ronjohtaja. Mutta hän oli myös niin in-

nokas teatteri-ihminen, että kun hän oli 

töissä rykmentin esikunnassa niin töiden 

jälkeen illalla hän jäi Lappeenrannan 

teatteriin harjoituksiin. Ja harjoitusten 

jälkeen hiihti tänne kotia yöksi. Se kysyy 

jo vähän kanttia ja intoa. 

 Ja sitä teatteria oli sitten täällä ky-

lälläkin. Esitettiin ”Roinilan talossa” ja 

muita tämmöisiä isoja näytelmiä – jopa 

liian suuria tälle kylälle, koska niihin ei 

tahtonut löytyä tyyppejä. Täytyi väkisin 

laittaa joitakin. Oltiin sen verran suurel-

lisia. ”Laivan kannella” oli semmoinen 

menestysjuttu, kun täällä oli valtavat lau-

luvoimat. Sen näytelmän laulut laulettiin 

ihan äänissä. Monessakohan seurojenta-

lossa tässä ympäristössä sitä käytiin esit-

tämässä – Huttulassa, Taipalsaaren kir-

kolla ja muualla. 

 Ja kun puhutaan Merenlahden nuo-

risoseuratoiminnasta, puhutaan Männis-

töstä. Siinä oli hiihtokilpailut, siinä oli 

kuorolauluharjoitukset, näytelmäharjoi-

tukset. Siinä oli kaikki. Meitä lapsia oli 

paljon siinä talossa ja vielä naapurin lap-

set. Kun oli näytelmäharjoitukset, niin 

me lapsethan istuttiin kuuntelemassa ja 

opittiin sen näytelmän kaikki vuorosanat. 

Se oli niin helppoa meistä se muistami-

nen. Eihän ne aikuiset oppineet niitä 

viikkoon. Me osattiin ja puoteltiin lei-

kissämme se näytelmä muutaman kerran 

lävitse. 

 ”Laivan kannella” -näytelmässä me-

rimiehet menivät hakemaan kaljaa juhli-

aan varten. Sitä ei saanut mistään, kun 

olut oli kaadettu maahan lakon takia. 

Kun ne tulivat kaupungista, ne päivitteli-



vät: ”Kaataa nyt olutta maahan! Jos minä 

ulkomailla kerron tätä, niin ei kukaan us-

ko että kaataa nyt olutta maahan!” Kun 

Lajusen Veli, minun serkkuni ja sem-

moinen sukkelajärkinen mies, tuli siinä 

näytelmässä kaupungilta, se sanoi: ”Kaa-

taa nyt pirtua maahan!” Se kalja olikin 

muuttunut jo pirtuksi. ”Jos minä ulko-

mailla kerron, niin ei kukaan usko. Kaa-

taa nyt pirtua maahan!” 

 

Raittiusseuralla oma 

näyttämönsä 
 

 Taito: Pitääkin kysyä: oliko Meren-

lahdella myös raittiusseuratoimintaa? 

 Hannu: Kuulema oli – raittiusseura 

oli mahtava täällä. Olikohan niin, että se 

raittiusseura jotenkin taisteli sen maa-

laisliiton nurin, ettei sitä maalaisliittoa 

kyetty tänne kylälle tuomaan. Jotakin 

sellaista siinä saattoi olla. Se raittiusseu-

ra oli joka tapauksessa vahva. Sillä oli 

omat näyttämötarvikkeet. Sillä oli kulis-

siverho sekä pukit, jotka pantiin lavaa 

varten jonkun talon nurkkaan, että se 

näyttämö oli ylempänä lattiasta. Sillä oli 

kuiskaajakoppi, mikä oli kauankin talles-

sa vielä. Ja mitä kaikkea sitä nyt muuta 

tarvittiin sitä näytelmätoimintaa varten. 

Väripottia, poskipunaa ja muuta. Isä kun 

oli ollut siellä teatterissa, se tiesi aika 

paljon mitä siinä teatteripuuhassa tarvi-

taan. 

 Taito: Monet kokevat raittiusaatteen 

pelkkänä saarnailuna, mutta siihenhän on 

kuulunut myös valistus ja kulttuuritoi-

minta. 

 Hannu: Ja siinä valistuksessahan 

tehtiin myös myönnytystä. Helsingissä-

kin puhuttiin kohtuudesta. Ja Taipalsaa-

ren kirkollahan on sitä perua se raittius-

seura. Luulisin, että se on vieläkin toi-

minnassa. Kun menet seuraavan kerran 

Karsikkoon veli-Pertin juttusille, niin 

pyydä raittiusseuran johtokunnan koko-

uksen pöytäkirjoja alkaen kesältä 1917 

tai niiltä tienoin. Niissä on tietoja vuosi-

kokouksista, juhlista ja rahapuolesta. 

 

Merenlahden musiikkielämää 
 

 Taito: Käytiinkö täältä Merenlah-

delta kirkkokuorossa? 

 Hannu: Tuo oli hyvä kysymys sikä-

li, että ei sillä viisiin säännöllisesti käyty, 

kun meillä oli vaikea matka. Mutta meil-

täkin kyllä lähdettiin. Nimittäin isäni 

johti Taipalsaaren sekakuoron alaosas-

toa. Kylässä oli oma kuoro. Kun siellä 

kirkolla tarvittiin vahvistusta johonkin 

isompaan juttuun, niin täältä Merenlah-

delta lähti semmoinen parinkymmenen 

hengen kuoro sen Taipalsaaren kuoron 

avuksi. 

 Taito: Millaista ohjelmistoa teidän 

kuorollanne oli? 

 Hannu: Kun siitä meidän omasta 

kuorosta puhutaan, niin se ohjelmisto oli 

nimenomaan sitä kuorojen vakio-ohjel-

mistoa. Minäkin lauloin siinä kuorossa 

kuusi–seitsentoistavuotisena. Mitä laulu-

ja niitä nyt oli – ”Soi kunniaksi Luojan”. 

Mahtavia lauluja. Meidän kuorolaulu oli 

hyvässä vireessä. Se kanttori Sulo Laiti-

nen oli Suomen nuorisoseurojen kuoro-

jen pääjohtaja. Mehän mentiin Turkuun-

kin esiintymään. Turun kirkot oli jaettu 

eri kuorojen esityksille ja meidät oli jo 

määrätty johonkin toiseen kirkkoon, 

mutta Laitinen sanoi meille: ”Ei kun te 

tulette sinne mihin minäkin.” Ei me kui-

tenkaan tuomiokirkossa esiinnytty, mutta 

jossain merkittävässä kirkossa kuitenkin. 

Kun väsyksissä oltiin, niin minultakin 

putosi siellä kirja lattialle. Kuului kova 

kolaus. Se Laitinen oli tosiaan tunnettu 

kuoromies Suomessa. Hän siirtyi Taipal-

saarelta Savitaipaleelle. Hän oli meidän 

perhetuttu. Olen sanonut jollekin, että 

sitä on vaikea uskoa, mutta jopa mando-

liinilla me opeteltiin temmoja. 

 Taito: Eikö missään Merenlahden 

talossa ollut urkuharmonia? 

 Hannu: Se urkuharmooni tuli vähän 

myöhemmin. Männistöllä, siinä minun 

setäni isossa talossa, reenattiin. Ne osti-

vat sen harmoonin. Sillä sitten opeteltiin, 

mutta sitä ennen se oli mandoliini. Mutta 

mikäs siinä muu voisi ollakaan välissä. 

Ei me kaikkiin lauluihin ääniä osattu, 



mutta kaikki lauluthan me yleensä osat-

tiin, kun oltiin kakaroita. 

 

”Meitä vanhoja on aika vähän” 

 

 Hannu: Huomenna mennään laula-

maan sille Toimi Talkalle, 90-vuotispäi-

vän merkeissä. Se täytti sen jo 31. päivä 

heinäkuuta. Mutta ei sinne auta lähteä 

laulamaan sellaisia lauluja kuin ”Kiitos 

sulle Jumalani”. Ei sellaisia – tai en nyt 

tiedä. Sillä Toimilla olisi ollut halu lau-

laa, mutta ei ollut korvaa yhtään. Se 

hyvissä ajoin ymmärti sen kyllä itsekin 

eikä sitten laulanut. Mutta nyt minä il-

moitin, että nyt se saa valistella laulun, 

minkä se saa siellä laulaa, menköön se 

miten tahtojaan. Se tahtoi ”Äänisen aal-

lot”. Ja ”Tervehdys vanhalle veikolle”, 

mitä ei taida osata muut kuin minä ja eh-

kä Jukka Talka. Jukalla on haitari muka-

na. Ja kolmas laulu on ”Ilta Saimaalla”, 

mikä alkaa: ”Rannalla Saimaan mietis-

kelen…” Ne kolme ainakin lauletaan. 

Meitä vanhoja on aika vähän. Karhun 

Kaukokin, josta jo kerroin että meinasi 

jäätyä kotimatkallaan… Se on siinä ja 

siinä onko elossakaan enää. 

 

 

 

Pikku ”Simo” Männistön talosta 
 

Hannun ja hänen tyttärensä Anun 

kesken jäänyt yhteinen kirjoitushanke 

 

En minä oikeasti ole Simo vaan Hannu – 

myöhemmin myös Hanskiksi tituleerat-

tu. Sitä paitsi en minä oikeastaan ole 

männistöläinenkään. Olenpa vain sattu-

nut syntymään isäni suvun talossa Män-

nistöllä ja viettänyt elämäni ensimmäiset 

seikkailuntäyteiset vuoteni lukuisten si-

sarusten, serkkujen, setien ja tätien tur-

vallisesti ympäröimänä. Turvallisuuskin 

oli välillä vähän niin ja näin, sillä vilkas 

kun olin, niin eivät aikuiset aina ehtineet 

seurata kerkiävän nuoren herran seikkai-

luja. 

 

Mutta aloitetaan aivan alusta 

 

 Männistön talo seisoo ylväänä kylän 

keskellä rinteessä vartioiden alapuolella 

leviävää laaksoa ja kylän keskelle ulot-

tuvaa Saimaan selkää. Talo on ollut siinä 

aina ja iänkaikkisesti, tai ainakin meistä 

lapsista niin tuntui. 

 Kaikki alkoi kohdallani 3.9.1926, 

kun ensimmäisen kerran korotin tenorin 

ääneni kuuluviin Männistön peräkamarin 

hämärissä. Olin Albert ja Hilma Talkan 

neljäs lapsi Ilmon, Eevin ja Joukon jäl-

keen. Päivä on osoittautunut hyvin tärke-

äksi paitsi tietysti minulle myös muille-

kin. Vaikka en sitä silloin vielä tiennyt-

kään, niin samana päivänä 26 vuotta ai-

emmin oli syntynyt eräs toinenkin mer-

kittävä mies Urho Kaleva Kekkonen.  

Yhdessä on sittemmin juhlittu merkki-

päiviä – kumpikin tahoillamme. 

 Sain sitten nimekseni Hannu Tapio.  

Nimikin oli komealta kalskahtava, onhan 

Hannulla ihan oma vaakunakin ja Tapio 

on tunnetusti metsän jumala. 

 

Kuka sitten on Simo? 

 

 Tarina kertoo, että aikoinaan olisi 

pyörinyt lehdissä sarjakuva, jossa oli jo-

ku Simo, ja niinpä meitä Lauran kanssa 

kutsuttiin jo pienestä pitäen Simoksi ja 

Rouvaksi (Ouva). Arvaa, ottiko päähän. 

Kukapa olisi halunnut tulla naitetuksi jo 

näin nuorena. Meillä Lauran kanssa oli 

ikäeroa vain kaksi viikkoa, joten olimme 

oiva pari tukemaan toinen toistamme – 

minä suunnitelman laatijana ja Laura 

mukana valmiina kokemaan suuretkin 

seikkailut. 

 

Ja tästä ei sitten puhuta 

 

Paljon on sellaista sydämelläni, jota olen 

uskaltanut kertoa vasta aivan viime vuo-

sina. Nyt kun rikos on jo vanhentunut, 

sen voi jo julkisesti tunnustaa. Olimme 

Lauran kanssa polvenkorkuisia eli 4–5    

-vuotiaita, kun päätimme yhdessä lähteä 

laskemaan katiskan Talanlahden ranta-

kaislikoihin. Olimme nähneet ja kenties 



olleet aikuisten mukana kalassa ja tie-

simme tarkkaan, miten menetellä. Katis-

ka kyytiin ja vene vesille. On siinä pun-

nerrus ja ähellys käynyt, kun me kaksi 

natiaista nostimme itsemme korkuisen 

katiskan veneeseen ja sentti sentiltä hi-

vuutimme veneen liikkeelle. Vesille kui-

tenkin päästiin ja tuupattiin katiska ve-

teen; sinne se rauhallisesti vajosi ja me 

hykertelimme onnistumisellemme. Mut-

ta, mitä nyt? Katiskaan kiinnitetty naru 

oli liian lyhyt ja nyt merkkikohokin va-

josi syvyyksin katiskan mukana. Mikä 

häpeä! Ei tullut suurta saalista, jota oli-

simme voineet ylpeinä esitellä. Ja katis-

kakin hävisi ilman, että sitä koskaan löy-

dettäisiin. Päätettiin, että ”tästä ei sitten 

puhuta”. Ja Laurakin, joka oli kova pu-

humaan, piti salaisuuden ja häpeän sisäl-

lään. En olisi uskonut sen pystyvän sii-

hen. Mahtaako se rikoksen kohteeksi 

joutunut katiska vieläkin lojua siellä 

pohjassa – mene ja tiedä. 

 

Koulu kutsuu 

 

 Syksyllä, kun vanhemmat talon lap-

set lähtivät kouluun, talon pihamaa hil-

jeni. Mikä oli se kumma paikka, mihin 

lapset katosivat, ja mistä aika ajoin kuu-

lui iloinen nauru ja mekastus. Männistön 

talo on niin lähellä koulua, ettei noita ha-

vaintoja voinut välttää tekemästä. Puita 

ja metsää oli kuitenkin sen verran edes-

sä, ettei kunnolla saanut selvää, mitä ki-

vaa siellä tapahtui. Asiasta oli otettava 

selvä. Tämä oli niin tärkeä ja salainen 

tehtävä, etten uskaltanut paljastaa suun-

nitelmiani edes Lauralle. Hiljaa livahdin 

pois vahtivien silmien alta pihamaalta, 

hiivin pellonlaitaa ja olin jo melkein pe-

rillä. Nyt jo melkein näki koulun piha-

maan. Enää aidan ylitys ja sitten… Voi 

pahus! Aidan päällä oli piikkilankaa ja 

siihen minä jäin kiikkiin. Niin lähellä 

mutta niin kaukana! Huutaa ei uskaltanut 

ja hävetti. Piti vain odottaa, että joku mi-

nut löytäisi. Aika kului. Koulu loppui. 

Lapset hajautuivat koteihinsa. Ja minä 

vain roikuin aidalla. Ilta alkoi jo hämär-

tyä, ja kun ruokapöytäänkään ei nuorta 

miehenalkua ilmestynyt, niin sitten alkoi 

yleinen hätä. Tottahan sitten joku hok-

sasi koulun suunnaltakin etsiä ja minut 

löydettiin aidalta nälissäni ja väsyneenä. 

Ei tullut onneksi moitteita, vaikka housut 

repesivätkin, mutta niinhän kävi muuten-

kin vähän väliä. Jos olisin tiennyt, miten 

”kivaa” minulla tulisi koulussa olemaan, 

en olisi todellakaan sinne pitänyt mitään 

kiirettä. 

 

Eksoottista tehtailua 

 

 Isälläni Albertilla oli kulmakamarin 

piirongin laatikossa aina tupakkaa. Kaik-

ki sen tiesivät ja isommat pojat verottivat 

näitä varastoja viemällä sieltä salaa askin 

silloin toisen tällöin. Pitihän sitä herkkua 

kokeilla minunkin, vaikka hädin tuskin 

taisin alakouluikäinen olla. Otin salaa as-

kin, kun vanhempien silmä vältti. Help-

po homma.  Sytytin savukkeen ja odotin 

suurta nautintoa. Köh, köh! Hyi hitto! Se 

kokeilu loppui siihen. Mutta mitä tehdä 

lopuille tupakoille? Vajaata askia ei voi-

nut edes palauttaa. Ei auta. Jotain piti 

keksiä. Purin kaikki tupakat muruksi ja 

päätin kylvää ne Männistön takana ko-

hoavaan rinteeseen. Olin ihan varma, et-

tä siihen aikanaan nousisi runsas tupak-

kaviljelmä ja sadosta saisi paljon rahaa. 

Olisi siinä kyläläisillä ihmettelemistä! Ei 

tullut satoa, ei edes taimen tainta. Eikä 

tupakkatehtaan johtajaa liioin. 
 

* 
 

Tulipa ahkera työmies, loputtomien ide-

oiden kehittelijä, hyvä aviomies ja hyvä 

isä. Näitä tekstejä mietimme yhdessä 

isän kanssa hänen viimeisen elinkuukau-

tensa aikana. Hän olisi halunnut koota 

kirjan noista lapsuudenkolttosistaan ny-

kyisille männistöläisille osana talon his-

toriaa ja muistoksi jälkipolville. Tässä 

pieni raapaisu isän lapsuusmuistoja, joita 

hän ei kuitenkaan ehtinyt ja jaksanut oi-

kolukea. Isä nukkui pois 31.7.2013. 

 

 



 

 Annikki Talka ja Anu Jänis 

ja Taito Salmi 

Vantaan Kuninkaanmäessä 
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”Tulkaa käymään vaan!” 
 

 Taito: Hannun mainiot puheet ke-

sältä 2010 jäivät tarkistamatta hänen 

kanssaan. Lykkäsin asiaa aluksi omien 

kiireitteni ja sitten Hannun huonon voin-

nin takia. Nyt hän on poissa, mutta olen 

iloinen, että meille järjestyi tämä tapaa-

minen. 

 Annikki: Tiedätkö mitä? Kun tultiin 

tämän Anun kanssa nyt viime jouluna 

joulukirkosta, hän ehdotti: ”Ajetaan 

Puistolan kautta sen talon ohi, missä mi-

nä olen syntynyt.” Ajettiin. Ja kyllä se 

talo näyttää ulkomitoiltaan niin samalta 

kuin silloin, mutta siihen on tehty kaik-

kea lisää. Me ajeltiin Hannun eläessäkin 

niillä tienoin, ja kerran Hannu koukkasi 

ja sanoi: ”Mennääs katsomaan, onko se 

talo vielä pystyssä.” Ja näytettiin Anulle: 

”Tuo ikkuna se on. Tuossa huoneessa me 

silloin asuttiin.” Hannulla itselläänhän 

oli aina kaipuu Merenlahdelle. Ja kun 

meillä oli siellä mökki, niin tietystihän 

me oltiin siellä, ja kyllä hän kävi siellä 

jatkuvasti. Kyllä ne juuret meillä kaikilla 

siellä lapsuudessa on. 

 Taito: Karjalan evakot käyvät kat-

somassa muinaisten kotiensa kivijalkoja. 

 Annikki: Niin ne käyvät. Ja Anu 

sanoi minulle: ”Olen miettinyt siitä Puis-

tolan talosta ohi ajaessani, että kun jos-

kus olisivat siinä pihalla, niin kysyisin 

että saisinko tulla katsomaan sinne ylös 

sitä huonetta missä olen syntynyt.” Ja 

nyt kun tultiin joulukirkosta, niin Anu 

sanoi, että hän kyllä kirjoittaa kirjeen. Ja 

niin tyttö sitten tekikin. Luki sen minulle 

ääneen, ja se oli niin nätisti kirjoitettu. 

Minä sanoin: ”Jos niillä ihmisillä on sy-

dän, niin ihan varmasti ne kutsuvat mei-

dät sinne käymään.” 

Ja kuvittele, juuri tänään Anu sai 

sähköpostissa vastauksen: ”Tervetuloa! 

Tulkaa käymään vaan!” Pyysivät anteek-

si vastauksen viivästymistä, kun heillä 

oli ollut joulukiireitä ja kaikkea. Kerto-

vat siinä viestissään omasta perheestään-

kin vähän, että montako lasta heillä on ja 

että ovat asuneet siinä talossa jo kymme-

nen vuotta. Siinä talossa on vaihtuneet 

Turkujen jälkeen omistajat vissiin jo 

kahdesti. 

Anu: Ne nykyiset asukkaat ovat 

kotoisin Kotkasta ja Oulusta. Heillä on 

kaksi lasta, toinen yksitoista ja toinen 

kahdeksan vuotta. Ja pari marsua. 

 Annikki: Kyllä tuntui niin ihanalle 

– voi että tuntui ihanalle, että minäkin 

pääsen siellä käymään. Eihän minulla 

ole tietysti sellaista kaipuuta, koska minä 

tiedän ja muistan minkälainen asunto se 

oli, mutta tuo Anuhan etsii niitä juuriaan 

sieltä. Anu sopii sitten sen käynnin ajan-

kohdasta. 

Taito: Että se Hannu sattuikin nii-

den Turkujen ovelle heti Helsinkiin tul-

tuaan. 

 Anu: Täällä pääkaupunkiseudulla on 

muitakin Turkuja. Minulla on sellainen 

mielikuva, että olin isän kanssa kerran 

jollain sähkökeikalla, kun hän oli päivys-

täjä. Me oltiin Simonkylässä jossakin 

kerrostalossa ja nähtiin sielläkin porras-

käytävässä sukunimi Turku. Isä rämp-

sytti vaan ovikelloa: ”Te olette varmaan 

Lappeenrannasta, kun teillä on tämmöi-

nen sukunimi.” En kyllä yhtään muista 

olivatko, mutta minua vaan hävetti, kun 

ei täällä ole tapana soitella vieraiden ovi-

kelloa. 

 Annikki: Kyllä Hannu varmasti sii-

täkin kertoi, mutta en sitä muista. 

 

”Me tutustuttiin oikeastaan 

Telamäen lavalla” 

 

 Taito: Jäi aikanaan kysymättä, An-

nikki, miten sinä ja Hannu tutustuitte. 

Kerropa nyt. 

 Annikki: Me tutustuttiin oikeastaan 

Telamäen lavalla. Hannu kävi tanssissa 

siellä ja alkoi tanssittaa minua silloin täl-

löin. Joku haitarinsoittaja siellä Telamä-

ellä oli tahtia antamassa. Tämä Hannu ei 
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varmasti koskaan tullut veneellä suoraan 

Haapalahteen, mutta Hannun sisko Eevi 

on kertonut, että hän kulki sakissa, joka 

tuli veneellä justiin sinne Haapalahteen, 

missä meilläkin oli peltoja. Hannu kulki 

sen Kähönsalmen yli. Niitähän tuli mo-

nella veneellä monta poikaa ja tyttöjäkin. 

Toivat polkupyörät veneessä ja ajoivat 

Tölskille ja siitä sitten Mikkelintietä Te-

lamäelle.  

Me seurusteltiin kaksi vuotta ja vä-

hän ylikin, että ei me nyt mitenkään kii-

reesti edetty. Ei me joka viikonloppu ol-

tu yhdessä. Siinähän saattoi mennä kaksi 

tai kolmekin viikkoa välissä. Voi olla et-

tä nähtiin jopa vaan kerran kuukaudessa. 

Enhän minä paljon tansseissa käynyt, se 

oli vähän rahakysymys se lipun osto. Ja 

kun talossa paljon töitä tehtiin, niin ei 

siinä paljon jaksanut mihinkään lähteä-

kään. Minun Alarik-setäni piti Telamäel-

lä kioskia ja myi limpsaa ja karkkia ja 

muuta semmoista, ja kun olin siellä kios-

killa töissä, sain ilmaisen lipun. Täm-

möinen meillä se alku oli. Eihän se mei-

käläisten seurustelu ollut sellaista kuin 

nykyään, kun asutaan yhdessä heti en-

simmäisen illan jälkeen. 

 Kihloihin me mentiin marianpäivä-

nä 1952, ja samana kesänä 8. kesäkuuta 

mentiin naimisiin. Meidät vihittiin Le-

min kirkossa ja pappina oli Niilo Katte-

lus. Asuttiin vähän aikaa Merenlahdella 

Karsikolla siinä kammarissa, missä Milja 

nyt asustaa. Sieltä me lähdettiin Sim-

peleelle ja Hannu oli siellä vakuutus-

hommissa. Mutta kun kaikki olivat siellä 

tuntemattomia ihmisiä, niin eihän se oi-

kein onnistunut. Eikä me oltukaan siellä 

kauan, oltiinkohan me siellä kahta kuu-

kauttakaan. 

 

Rakennukselle aputöihin 
 

Annikki: Me muutettiin sieltä Sim-

peleeltä Joutsenoon ja ajateltiin, että jos-

pa siellä olisi vähän enemmän tuttuja. 

Mutta ei se Hannun työ oikein menesty-

nyt sielläkään. Me asuttiin vanhan paris-

kunnan omistamassa talossa yläkerrassa. 

Meillä oli ihan vaan semmoinen pieni 

huone, mutta eihän meillä ollut paljon 

mitään tavaroitakaan. Asuttiin siinä ja 

minä pääsin töihin rakennukselle. Hannu 

ei olisi laskenut minua, mutta minä sa-

noin: ”Kyllä meidän on rahaa saatava.” 

Menin ihan rohkeasti pyrkimään, ja heti-

hän minut otettiin, vaikka ei ollut mitään 

ammattitaitoa. Mitä sen ikäisellä voi olla 

– ei mitään, kun ei ole kouluja käynyt. 

Ne ottivat minut niin mielellään sinne 

töihin. Minä sekoittelin siellä sitä laastia. 

Siinä oli semmoinen nuori pomo ja se 

tuli kerrankin sanomaan: ”Eihän sitä nyt 

aina tarvi sekoittaa. Kunhan silloin täl-

löin käy sitä heiluttelemassa.” Sitten mi-

nä raaputtelin sementtiä ovenpielistä. 

Tein tämmöisiä aputöitä. 

Kerran se mestari sanoi minulle: 

”No turkkirahojako sinä tulit tänne tie-

naamaan?” Minä sanoin: ”Kuule, en tul-

lut. Minä tulin tienaamaan leipärahoja.” 

Siihen loppui keskustelut raha-asioista. 

Kyllä minä mielestäni olin aika järkevä, 

kun siihen työhön hakeuduin. Ei minun 

tarvinnut tehdä mitään hirveän raskasta 

hommaa ja tykkäsin, että minä sain hy-

vää palkkaa. Ja se rakennus, mitä silloin 

rakennettiin, on pystyssä vieläkin siellä 

Joutsenon mäellä. Se oli kunnan virasto-

talo, oli iso talo oikein. Tämän minä sa-

non aina, kun siitä hommastani kerron. 

 

”Kyllä me lähdetään 

täältä Helsinkiin” 
 

Annikki: Mutta kun se Hannun va-

kuutushomma ei sujunut siellä Joutse-

nossakaan, me päätettiin: ”Ei, kyllä me 

lähdetään täältä Helsinkiin.” Se oli kesä 

1953. Ja meillä oli jo päätetty, että me 

lähdetään Helsinkiin, kun oltiin Värrön 

talolla Anttosen Miljan ja Meskasen 

Kaukon häissä, ja me lähdettiin matkaan 

niistä häistä yöllä. Mutta asiahan oli niin, 

että Hannu oli jo viikkoa ennen käynyt 

täällä ja oli löytänyt asunnon siitä Turun 

Hannun ja Eilan talosta. Meillä oli siis se 

asunto jo tiedossa. Se Puistolan asunto 

oli yläkerran huone, suurin piirtein sem-

moinen kuin tuo meidän nykyinen keit-

tiö, ehkä pikkuisen suurempi. Ja ajattele, 



siinä me oltiin sitten kolme vuotta. 

 Heti tultua Hannu sanoi, että hän 

etsisi nyt työpaikan. Ja saikin homman 

aika isolta SMK:n varastolta Malmin 

aseman läheltä. Hänet otettiin siirtele-

mään säkkejä ja tekemään muuta sem-

moista. Ja minä sain työtä Tikkurilan Sil-

kistä ja olin siellä vuoden verran, äitiys-

lomaani asti. Tästä työstähän olen jo ker-

tonutkin. Palkallista äitiyslomaa oli sil-

loin kuukausi ennen synnytystä ja kuu-

kausi synnytyksen jälkeen, mutta ei sen 

enempää. Anun syntymän jälkeen minä 

en enää voinut mennä Silkkiin töihin, 

koska se oli vuorotyö. Jouduin ottamaan 

Silkistä lopputilin, sanomaan siellä, että 

minun on etsittävä toinen työpaikka, 

missä on vaan päivävuoro. 

 Taito: Ja jatko jäi sekin aikanaan 

kysymättä. 

Annikki: Minä menin Vallilaan Hel-

singin Kutomoon ja Kravattiin. Sekin oli 

tehdas, mutta siellä oli pelkkä päivävuo-

ro. Siellä Vallilassa tehtiin pääasiassa 

alusvaatteita. Sillä meidän osastolla ei 

tehty kravatteja, mutta kai niitä jossakin 

tehtiin. Se oli iso talo. Olin siinä työssä, 

kunnes aloin varttua Aria. Ja kun Ari 

syntyi, minä jäin siitä työstä kokonaan 

pois, kotiäidiksi. 

 

Kiireessä kaalaistua 
 

Annikki: Mutta jo kun menin sinne 

Vallilaan töihin, meidän piti tietenkin 

saada Anulle päiväkotipaikka ja se löytyi 

Malmilta, päiväkoti nimeltä Lasten Ystä-

vät. Kun Hannu ja minä lähdettiin Puis-

tolasta töihin, me lähdettiin aina samalla 

junalla, koska Hannu oli töissä matkan 

varrella Malmin sähkölaitoksella. Ja kun 

se päiväkotikin oli siellä Malmilla, Han-

nu vei tytön aina sinne ja minä jatkoin 

junalla matkaa Helsinkiin ja jäin Pasilas-

sa pois ja siitä kävelin Elimäenkadulle 

työpaikalle. Paluu oli sitten samanlaista. 

Me kerittiin samalle junalle, mutta Han-

nu poikkesi hakemaan sen lapsen. 

Kerran kävi tämmöinen tapaus. Kun 

Hannullakin oli kiire junalle, niin sen 

päiväkodin kanssa oli sovittu, että tyttö 

olisi valmiiksi puettu, mutta hän myös 

aina hakisi sen lapsen jemptisti ajallaan. 

Niillä lapsilla oli monella niitä saman-

laisia äitiyspakkauspukuja monella. Han-

nu kun kaalaisi sen nyytin sieltä ja lähti 

menemään asemalle, niin ykskaks hän 

huomasi: herrajumala, eihän tämä lapsi 

ole omakaan! Tuli kauhea hätä viedä kii-

reesti takaisin se lapsi. Kyllä ne hoita-

jatkin olivat hämmästyneitä, että miten 

tämmöinen voi tapahtua. Siellä vaihdet-

tiin sitten niitä lapsia. Että tämmöisiä ta-

pauksia. 

Mutta hyvinhän se elämä meni. Me 

saatiin palkkaa ja me oltiin onnellisia 

kuitenkin: meillä on kaikki hyvin. Me 

oltiin siellä Puistolassa se kolme vuotta, 

ja sitten me päästiin Simonkylään oma-

kotitaloon. Siinä talossa oli tehty täys-

remontti, mutta eihän se mikään niin hy-

vä paikka ollut. Siinä oli ulkovessatkin 

niin kuin Puistolassakin. Se oli sitä ai-

kaa. Mutta me oltiin onnellisia siitäkin, 

kun saatiin semmoinen asunto. Meillä oli 

jo Puistolassa pieni sähköhella, mikä me 

ostettiin itse. Puistolassa oli pystyuuni, 

mutta ei siinä tulta pidetty, koska oli 

keskuslämmityspatterit. Täällä Simonky-

lässäkin meillä oli sähköhella, mutta sitä 

toista huonetta piti kyllä itse lämmittää. 

 

”Voi että sen lapsen silmät 

loisti!” 
 

Annikki: Siitä Simonkylästä on ker-

rottava yksi liikuttava tapaus. Oli viikon-

loppu ja me lähdettiin Lappeenrantaan 

käymään. Käytiin vissiin kummankin 

kotona, ei meillä kesämökkiä vielä ollut. 

Anu oli silloin semmoinen kaksivuotias. 

Kuule, kun me tultiin sunnuntai-iltana 

kotia, meitä kohtasi yllätys siinä meidän 

naapurissa. Siinä oli pieni mökki ja van-

ha sikalarakennus, mihin oli tehty re-

montti ja laitettu monta asuntoa. Yksi 

Roivaisen pariskunta oli luvattu yhteen 

niistä asunnoista, mutta kun muutto olisi 

mahdollista vasta muutaman päivän 

päästä, ne pääsivät tilapäisesti siihen pie-

neen mökkiin. Tämä pariskunta oli tuo-

nut siihen tavaransa. Kun sekin oli sellai-



nen nuoripari, niin eihän niilläkään ollut 

paljon niitä tavaroita. Niillä oli pieni 

Mirja-niminen tyttö ja Anu oli jo vissiin 

leikkinytkin sen tytön kanssa. 

Ja kuule, kun tultiin kotia Lappeen-

rannasta pyhäiltana, niin minä sanoin: 

”Herrajumala, tuo mökki on palanut!” Ja 

minulle tuli heti hätä siitä tytöstä: onko-

han se lapsikin palanut? Ei me tiedetty, 

miten siinä oli käynyt. Mutta kun me 

katsottiin meidän avonaiseen autotalliin, 

niin sinne oli tuotu tavaroita. Ei me tie-

detty eikä alkuun arvattu, mistä ne on 

tuotu. 

Mutta kun me tultiin maanantai-il-

tana pois töistä, meille ajoi moottoripyö-

rällä mies, joka esitteli itsensä Roivai-

seksi ja kertoi: ”Me oltiin asumassa tuos-

sa mökissä, ja kun oltiin hiekkamontulla 

katsomassa moottoripyöräajoja, sillä ai-

kaa se mökki oli palanut.” Heiltä oli pa-

lanut siinä tavaroitakin, mutta joku sivul-

linen oli pelastanut osan niistä tavaroista 

ja kantanut ne siihen meidän autotalliin. 

En muista, missä he olivat sen seu-

raavan yön viettäneet, mutta ei heillä ol-

lut asuntoa tiedossa. Me katsottiin Han-

nun kanssa toisiamme ja sanottiin sitten: 

”Meillä ei ole paljon tavaroita ja meillä 

on tässä kaksi huonetta ja keittiö. Tulkaa 

tuohon meidän olohuoneeseen vaan. 

Kyllä siihen saa tulla. Kyllä me tässä sen 

aikaa pärjätään.” Näin me tutustuttiin tä-

hän pariskuntaan. 

Ja se tyttö, se Mirja, itki siinä niin 

hirveästi: ”Kun minun peittonikin meni 

siinä tulipalossa. Minulla ei ole sitä peit-

toakaan.” Se oli semmoinen äitiyspak-

kauksen peitto, ja se äiti, Lea, kertoi, että 

kun se tyttö kävi nukkumaan, se otti aina 

sen peiton ja rutisti sitä peittoa itseään 

vasten. Minä ajattelin vähän aikaa ja sa-

noin Lealle: ”Anu ei omaa peittoaan tar-

vi. Anu ei ole milloinkaan pitänyt sitä 

niin hyvänä. Onhan se nyt sen peittona 

ollut silloin pienenä, mutta ei se sitä kai-

paa. Ota tuo ja vie Mirjalle illalla.” Voi 

että sen lapsen silmät loisti, kun hän tä-

män peiton sai kuitenkin. Ja se luuli sitä 

ihan omakseen. Se peitto oli kyllä sydä-

mestä annettu. Ei Anu sitä kaivannut 

kyllä yhtään, eikä siitä sen kummemmin 

puhuttukaan enää. Mutta kyllä minä nyt 

myöhemmin olen sanonut sille Mirjalle 

monet kerrat, että kyllä minä muistan ne 

sinun silmäsi. 

 Taito: Onni on joskus niin vähästä 

kiinni. 

 Annikki: Niin on. Ei sen tarvitse iso 

asia olla, kun voi toista auttaa. 

 

Työsuhdeasuntoihin 

Malmille ja Tikkurilaan 
 

 Annikki: Siellä Simonkylässä me 

asuttiin kai vuosi. Sitten me saatiin Mal-

milta työsuhdeasunto, mikä oli jo vähä-

sen isompi. Se oli siinä Malmin keskus-

tassa sen Elannon talon takana. Niitä ta-

loja – semmoisia puutaloja – ei enää ole. 

Meitä asui siinä neljä perhettä. Yksi per-

he oli tullut siihen jo aikaisemmin eikä 

kuulunut sähkölaitoksen henkilökuntaan, 

mutta me kolme muuta kuuluttiin. Ei sii-

näkään ollut sisävessaa, ja saunakin siinä 

oli ulkosauna, mutta oli sentään siinä 

omassa pihassa. Mutta olihan se hyvä 

asunto ja päiväkoti oli lähellä. Hannun-

kaan ei tarvinnut enää kulkea junalla, 

mutta minä kuljin junalla – vasta Tikku-

rilassa aloin kulkea bussilla. 

Anu oli kuusi ja puoli vuotias, kun 

me saatiin Tikkurilasta uuden toimitalon 

takaa semmoinen yläkerran huone. Ja 

Hannu teki vinttitilasta meille sellaisen 

makuualkoovin, ja laittoi siihen pienen 

sängyn Anullekin. Anu kun oli nukkunut 

siihen asti meidän vieressä, se tuli sieltä 

sängystään vielä monta kertaa minun 

viereeni. Ei se meinannut oppia millään 

nukkumaan siinä omassa sängyssään. 

Me asuttiin vielä siinä samassa ylä-

kerran asunnossa, kun Ari syntyi. Ari oli 

suurin piirtein puolitoistavuotias, kun me 

saatiin sähkölaitoksen uusi rivitaloasunto 

Apilatieltä. Kyse oli semmoisista koe-

taloista, jotka varustettiin sähkölämmi-

tyksellä. Niitä taloja oli kaksi ja niissä 

oli viisi perhettä kummassakin. Se oli 

upea asunto. Siinä oli jo sisävessa ja kyl-

pyhuoneessa oli amme, mutta sauna oli 

siinäkin ulkona. Siinä oli kaksi makuu-



huonetta, ja Anu sai niistä toisen. Keittiö 

oli iso. Me ostettiin siihen puinen sohva-

sänky ja Ari nukkui siinä. Mutta ei Ari 

ollut pahoillaan siitä – sanoi vaan: ”Tä-

mä on ihan hyvä, kun jääkaappikin on 

niin lähellä.” 

 

”Meillä alkaa täällä 

vainajat sulaa” 

 

Annikki: Siinä Apilatiellä me asut-

tiin kahdeksan vuotta. Hanskilla oli siinä 

päivystys, mikä oli ollut meillä jo siinä 

puutalossakin. Jos Hanski ei ollut koto-

na, minun täytyi vastata puhelimeen ja 

ottaa vikailmoitukset ylös. Sitä päivys-

tystä oli muistaakseni joka kolmas viik-

ko, ja silloin piti olla illat ja viikonloppu 

kotona. Kerran oli itsenäisyyspäivän tie-

noissa hirmuisen kovat tuulet. Oli oikein 

semmoinen myrsky ja niitä vikailmoi-

tuksia tuli paljon. Yleensä valittelivat, et-

tä taikina nousee eikä saa paistettua. 

Mutta yksi soitto tuli sinä iltana Honka-

nummen hautausmaalta. Kuului sellai-

nen hyvin matala ääni, joka puhui har-

vakseltaan. Ja sanoi: ”Eihän meillä täällä 

muuta hätää ole, mutta kun meillä alkaa 

täällä vainajat sulaa.” 

 

Taas rakennukselle töihin 

 

Annikki: Vielä siinä Apilatiellä asu-

essa Hannusta tuli apulaistyönjohtaja ja 

se päivystys jäi pois. Sitten me muutet-

tiin Havukoskelle kerrostaloon ja sekin 

oli Sähkiksen asunto. Meillä nämä asun-

not olivat suhtkoht edullisia ja meillä 

säästyi sitä rahaa. Sen takia ja kaiken 

muun nuukuutemme ansiosta me pääs-

tiin käsiksi tähän nykyiseen taloon ja 

saatiin velat maksettua sitten tästäkin. 

Siellä Havukoskella asuessa me ruvettiin 

rakentamaan tätä taloa. Hannu täytti vii-

sikymppiä silloin, kun alettiin tätä raken-

nella, ensimmäisiä tiiliä muurata. Minä-

kin kantelin harkkoja sitten. Pääsin taas 

rakennukselle töihin. Voi vitsailla, että 

minulla oli ammattitaitoa, kun kerran 

olin jo Joutsenossa rakentanut ison vi-

rastotalon. Eikö ole kuule elämää! 

Ne Hannun 50-vuotispäivät pidettiin 

Merenlahden mökillä, mutta kaikki kylä-

läiset siellä kyllä kävi. Tilat oli pienet, 

mutta kyllähän ne siinä meni. Jäniksen 

tytöt olivat silloin meillä emäntinä, oli-

vat kahvinkeitossa ja auttamassa. Ja kos-

ka Männistön Ansa oli leipomossa töis-

sä, me ostettiin leivonnaiset hänen kaut-

taan. Eihän me nyt itse niin paljon val-

misteltu. Kun meillä oli rakennus täällä 

menossa, niin lähdettiin vaan viettämään 

Merenlahdelle syntymäpäiviä. Kun tul-

tiin kotia päin, meillä oli autossa saavi 

täynnä kukkasia. Tuotiin ne kukat sieltä 

pois. 

 

Onnellista elämistä ja 

tiivistä asumista 
 

Annikki: Vaikka me töitä tehtiin pal-

jon, me oltiin kaikesta huolimatta onnel-

lisia. Ja vastaavia ”siirtolaistarinoita” oli-

si muitakin. Liperistäkin tuli veljekset 

Helsinkiin töihin. Ja ihan samat tarinat. 

Ja niitä yläkerran pikku asuntoja oli pal-

jon näissä tulevissa lähiöissä. Se vuokra-

laisten pito oli omakotitalon omistajille 

pientä tuloa, millä saivat lyhennetyksi 

niitä omia asuntovelkojaan. Siinä Turku-

jen talossa Puistolassa asui yläkerrassa 

toisessa päässä Ritva ja Reijo Aalto, jot-

ka olivat meitä nuorempia vielä. Heillä 

oli kaksi pientä tyttöä, ja kolmaskin tuli 

niille vielä siinä yläkerrassa asuessa. 

Ajattele, yhdessä pienessä huoneessa 

asuivat – samanlaisessa kuin mekin. 

 Taito: Mutta mitenkäs monta lasta 

oli Paukkusen mökissä Vainikkalantien 

varressa?  

 Annikki: No onhan sekin kyllä aika 

ihme juttu: kahdeksan tyttöä ja yhdeksäs 

tuli poika. Ne Paukkuset olivat ihan siinä 

minun Martta-siskoni naapureina. Pitää-

kin kertoa. Me vietettiin Hannun 75-vuo-

tispäiviä Merenlahdella siellä Kentällä. 

Kun tultiin sieltä pois maanantai-iltana, 

me poikettiin Martalle ja Toivolle. Ja 

siellä oli tämä Paukkusten vanhin tyttö 

Laila käymässä samanaikaisesti. Minä en 

kyllä tuntenut Lailaa, mutta hän oli jo 

kuullut minun nimeni ja tunsi minut. 



Meillä oli mukana kakku, joka oli jäänyt 

tähteeksi niistä syntymäpäivistä, ja sa-

noin Lailalle: ”Nyt on sitten synttärikah-

vit.” Ja kannoin sen kakun autosta sisäl-

le. 

Sitä tarjottavaa oli jäänyt tähteeksi, 

koska oli sovittu Merenlahden marttojen 

kanssa, että laittakaa tarjoilua reilusti, 

että kaikille riittää. Me lehtikutsulla kut-

suttiin niitä vieraita, ja siellähän oli po-

rukkaa vissiin kolmesataa henkeä tai jos 

lie ollut enemmänkin. – Nyt viime aikoi-

naan, kun oli jo aika heikkona, Hannu 

sanoi minulle: ”Älkää sitten pitäkö suu-

ria hautajaisia. Minulle on jo niin monet 

suuret juhlat pidetty. Viettäkää ihan 

omassa sakissa.” Se oli Hannun toivo-

mus. 

 

Karhun Kaukosta ja Mailasta 
 

 Taito: Hannu ehti muistella Hepo-

salon Kauko Karhua, mutta olet sanonut, 

että sinullakin on kerrottavaa. 

 Annikki: Kauko Karhu oli minulle-

kin tuttu, koska Kauko kävi tansseissa 

Hannun kanssa Telamäen lavalla ja Vär-

rön talolla. Se Kauko tanssitti minuakin. 

Kun sitten oltiin Hannun kanssa naimi-

sissa ja tavattiin kesälomalla Kaukoa, 

hän sanoi: ”Kyllä te voitte tulla minun 

mökkiini, vaikka keskeneräinen se on.” 

Me sanottiin: ”Ilomielin tullaan.” Ja niin 

me oltiin Kaukon mökissä monta kesää 

ennen kuin me tuo oma mökki ostettiin. 

Ja Anu oli silloin pikkutyttö. Siellä me 

soudeltiin ja oltiin kuin ihan omalla mö-

killä. Sitten illalla aina Hannun veli Jou-

ko tuli sinne. Ja Kauko ja Hanski ja tämä 

Jouko ottivat siinä pikkuisen lääkettäkin, 

että jaksoivat paremmin valvoa. Minä 

menin Anun kanssa nukkumaan sinne 

toiselle puolelle, ja nämä pojat vissiin 

saunoivat ja pelasivat korttia ja muisteli-

vat niitä entisiä tyttöjään. 

Kauko meni naimisiin sitten yhden 

sellaisen Lemmikin kanssa. En muista, 

mikä sen Lemmikin sukunimi oli, mutta 

hän asui ihan siinä Prisman vieressä. Se 

talo on vieläkin pystyssä. Se avioliitto 

sitten jostakin syystä loppui. Erosivat. Ja 

kohta sen jälkeen tuli sitten tämä Maila 

kuvioihin. Tätä Mailaa minä en tuntenut 

ennen kuin Kauko ja Maila menivät nai-

misiin, vaikka se Maila oli omaa sukua 

Pöllönen ja oli kotoisin Lemiltä. Tämä 

Maila oli leski, jolla oli kaksi tyttöä, jot-

ka olivat olleet aika pieniä isänsä kuol-

lessa. Kauko ja Maila tapasivat varmaan 

niissä Karjalan Lauluveikkojen kuoron 

juttuloissa. Kauko oli laulamassa siellä 

ja Mailakin oli joskus aina mukana. Me 

tietysti tutustuttiin Kaukon kautta tähän 

Mailaankin. Kyllä Maila on niin ihana 

ihminen. Se aina odotti meitä ja pyyteli: 

”Tulkaa käymään! Tulkaa käymään!” 

Mehän käytiin mökillä siellä aina ja ne 

kävivät meidän mökillä. Aina 3. päivä 

syyskuuta – tai jos oltiin töissä niin niillä 

tienoin – me me pidettiin Hanskille 

synttärit ja nämä kaverit kävivät aina 

synttäreillä vaimojensa kanssa. Maila oli 

hirveän ahkera tekemään puutarhatöitä. 

Kauko ja Maila raivasivat sen mökin lä-

helle metsään ihan semmoisen pellon. 

Siinä oli paljon mansikkaa ja kaiken 

maailman juurikasvia. Ne veivät niitä 

juurikkaita kaupunkiin ihan säkittäin, ja 

ne Mailan tytötkin saivat siitä aina osan-

sa. Asuivat kaupungissa siinä Vanhan 

hautausmaan vieressä, Tykkiä vai mitä 

se kaupunginosa on. Niillä oli ihan nätti 

talo. 

Ja Niilo, sen Kaukon veli, rakensi 

sinne Heposaloon mökin siihen Kaukon 

mökin viereen. Niilon vaimo Eila oli 

omaa sukuaan Rikkonen ja oli kotoisin 

Taipalsaarelta. Näilläkin me käytiin ky-

lässä. Ne eivät ole käyneet siellä 

mökillään paljon ja Maila kertoi, että 

kyllä se melkein tyhjänä on ollut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juuret löytyivät 
 

Anu Jänis 

 

Vihdoin koitti se sunnuntai-iltapäivä, 

jolloin olimme sopineet vierailevamme 

Puistolan persoonallisessa ja sympaatti-

sessa talossa. Herkullinen pullan tuoksu 

tulvahti vastaan jo noustessamme äidille 

tuttuakin tutumpia portaita ulko-ovelle ja 

eteiseen. Tuntui, että aikakin pysähtyi. 

Markku-isäntä oli itse leiponut korva-

puusteja ja koko perhe otti meidät vas-

taan lämpimästi ja sydämellisesti. Tyttä-

ret Inka ja Milla hallinnoivat nykyään 

yläkerran silloisia vuokrahuoneita. En-

simmäinen Helsingin kotimme on nuo-

remman tytön huoneena. Oli helppo 

nähdä sielun silmin tuo pieni ullakko-

huone kalustettuna vähillä huonekaluil-

lamme. Pikku Millan pisti mietteliääksi 

Leena-äidin heittämä ajatus siitä, että ko-

ko perhe muuttaisi siihen yhteen huonee-

seen, ja mummo ja vaarikin voisivat 

nukkua siinä samassa tilassa vierailles-

saan Helsingissä. Nykyään asutaan pal-

jon väljemmin ja alakerran hiilikellarikin 

on saanut tehdä tilaa sisäsaunalle ja kyl-

pyammeelle. Talosta löytyi myös vanha 

Talonkirja, josta kävi ilmi, että talo on 

valmistunut jo 30-luvulla. Sieltä löytyi 

myös merkintä Hannu, Annikki ja Anu 

Talkasta vuosilta 1953–1956. Sieltä ne 

”juuret” löytyivät. 

 

 

 


