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Lappeen takamaita 
 

 Taito: Miksi te heposalolaiset kävit-

te Merenlahden koulua? Eikö manner ja 

koulu ollut idässä lähempänä? 

 Pirkko: Olen nähnyt aikoinaan sem-

moisen paperin, jossa me kuuluttiin Lap-

peen Lavolan koulupiiriin, mutta meille 

annettiin oikeus käydä Merenlahden su-

pistettua kansakoulua, mikä oli paljon lä-

hempänä kuin Lavola. 

 Raili: Ja Lappeen kunta maksoi Tai-

palsaaren kunnalle siitä hyvästä, että me 

saatiin käydä sitä Merenlahden koulua. 

Mutta Kauskilan kouluunhan me oltai-

siin oikeastaan kuuluttu, koska se poh-

joinen osa Heposalon saarta missä me 

asuttiin oli Kauskilan kylää. Saaren ete-

läinen puoli oli Lavolaa. Ja nyt kuntalii-

toksen jälkeenhän se koko saari on Lap-

peenrantaa. Ei siellä itäpuolella, Taipal-

saaren kirkon suunnalla, ollut kouluja 

lähellä. Kuivaketveleen puolellakaan ei 

ollut kuin muutama maalaistalo. Ja jos 

taas kaupunkiin asti olisi menty, siinä 

olisi ollut välissä venematkat Kivisal-

messa ja Voisalmessa. Voisalmen silta-

kin valmistui muistaakseni vasta 1938. 

Silloin tekivät sitä Taipalsaaren maantie-

tä toisesta päästä ja toisesta päästä. On se 

Taipalsaari repaleista, kun katselee kar-

tasta. 

 Ei meillä ole ollut liioin muita teitä 

kuin vesiteitä. Mehän lähdettiin tietysti 

sinnepäin, missä meillä oli asiat, eli kau-

punkiin päin. Syksyllä aina isä kävelee 

ympäri saarta ja katselee, miten järvi jää-

tyy, että milloin voi mennä mistäkin 

kautta. Ensin pantiin jäälle merkiksi vii-

tat ja sitten ajettiin hevosella niiden mu-

kaan Kuivaketveleen puolelle. Eikä me 

muuhun suuntaan hevosella lähdetty-

kään. Jos talon nuoriso tai lapset menivät 
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talvisaikaan Merenlahdelle, niin menivät 

suksilla. Ei siihen suuntaan hevosella 

lähdetty kuin korkeintaan Eljas-sedälle 

ja Hilda-tädille. Eikä menty Voipioille-

kaan. Ne olivat kahden kilometrin päässä 

ja elivät omaa elämäänsä. Ja Sikosalos-

sakaan ei käyty useasti. Kuivaketvele oli 

ainoa suunta ja sinne oli se viittatie. He-

posalosta oli mantereelle vain puolisen-

toista kilometriä. 

 Taito: Miten sen Heposalon asutus 

syntyi? 

 Raili: Meidän isän isoisä Juhana 

Karhu tuli Kauskilasta sitä saaripalstaa 

viljelemään, mutta jo sitä ennen siellä oli 

asumassa semmoinen kuin torppari Tii-

honen vaimonsa kanssa. En tiedä, olivat-

ko ne Tiihoset siellä vielä tämän Juhanan 

tulon jälkeenkin vai olivatko ne kuolleet. 

Ja olikohan niin, että tälle Juhana Kar-

hulle oli syntynyt jo ennen Heposaloon 

muuttoa kaksi poikaa, Antti ja Eljas, ja 

loput syntyivät sitten Heposalossa. Antti, 

meidän isoisä eli lappeelaisittain taata, 

oli syntynyt 1882, koska oli yhdeksän 

vuotta vanhempi kuin vaimonsa Eeva-

Maria, meidän mamma, joka oli syntynyt 

1891. Antti oli kuollessaan vasta 54-vuo-

tias. Ja kun meidän isästä tuli isäntä tällä 

tavalla, hän kuunteli paljon äitinsä neu-

voja. Niin että se Eeva-Maria, se meidän 

mamma, oli talossa sitten vähän kuin 

isännän isäntänä. Meidän äiti Hellin oli 

omaa sukua Ruokoniemi ja oli kotoisin 

Taipalsaaren Pönniälästä. 

 Taito: Mistähän se saarenne nimi on 

peräisin? 

 Raili: Meidän tilakin on nimeltään 

Heposalo. Sen Heposalo-nimen alkupe-

rästä meillä ei ole varmaa tietoa. Jos se 

saari oli kesäisin hevoslaitumena, niin 

niitä hevosia saatettiin tuoda sieltä Lap-

peen Kauskilasta tai sitä saarta saatettiin 

vuokrata muiden kylien hevosille. Mutta 

onhan siinä Pien-Saimaalla toinenkin 

Heposalo, mikä kuuluu Taipalsaareen. 

 Taito: Jäikö teille sukulaisia Lap-

peen ”emämaille”? Kävittekö pitoloissa? 

 Pirkko ja Raili: Käytiin pidoissa ja 

kylässäkin ja ne lappeelaiset ne kävivät 

meillä. Ovatko ne isän pikkuserkkuja, ne 

hanhikemppiläiset ja semmoiset. Kyllä 

sitä kanssakäymistä oli ihan ilman muu-

ta. 

 

Huushollissa kaikkiaan 

kolmetoista ihmistä 
 

 Raili: Olikohan se vuosi 1909, kun 

meille tehtiin tämä nykyinen uusi tupa. 

Vanha tupa jäi niin kuin varastoksi tä-

män uuden tuvan pihapiiriin. Siinä uu-

dessa rakennuksessa oli tupa ja kaksi 

kammaria ja kyökki. Ja myöhemmin yk-

si meidän sedistä, Kauko, on tehnyt sin-

ne yläkertaan yhden huoneen. 

 Meitä oli siinä talossa silloin sodan 

jälkeen kaikkiaan kolmetoista ihmistä. 

Siellä asui meidän pere: isä Arvid ja äiti 

Hellin ja neljä lasta, Pirkko, Raili, An-

nikki ja Seppo. Ja sitten isän äiti Eeva-

Maria ja hänen äitinsä Anna, jota sanot-

tiin vanhaksimammaksi. Sekä vielä isän 

nuorempia veljiä ja siskoja. Nämä asui-

vat jonkin aikaa siinä meillä vielä senkin 

jälkeen kun olivat menneet naimisiin, 

koska oli vaikea saada asuntoja. Isä on 

syntynyt 1911 ja sitä isän sisarussarjaa 

oli kaikkiaan seitsemän: Toini, Hugo, 

Kauko, Niilo, Hellin ja Eeva. Se seitse-

mäs oli Annikki, joka kuoli jo vauvana. 

Eevalla, niistä kuudesta nuorimmalla, ja 

tällä Pirkolla on ikäeroa vajaat kaksi 

vuotta. Pirkko ja minä oltiin koulussakin 

yhtaikaa sen Eeva-tädin kanssa. Ei häntä 

kylläkään tädiksi sanottu. 

 

Vähän Kurostenkin historiaa 
 

 Taito: Montako taloa Heposalossa 

on? Kartalla on kymmenisen asumusta, 

mutta siinä luvussa on kesämökkejä. 

 Raili: Ei siellä Heposalossa alun al-

kaen ollut kuin se meidän kantatila. Ku-

roset kuuluivat Lavolan puolelle ja tuli-

vat varmaan myöhemmin. Kun Pirkko ja 

minä oltiin lapsia, niitä Kurosia oli kah-

deksan hengen perhe: Paavo ja Maria 

Kuronen ja heidän kuusi lastaan. Näillä 

Kurosilla oli kuulema ollut ihan ensiksi 

semmoinen pieni mökki, että siihen just 

ja just mahtuivat nukkumaan. Mutta 



meidän aikana siellä oli jo isompi raken-

nus, missä oli tupa ja kammari sekä sem-

moinen kylmä ruokahuone mitä ne sa-

noivat sulaniksi. Paavo Kuronen oli tul-

lut tänne Lappeenrantaan sotaväkeen, 

mennyt naimisiin sen Marian kanssa ja 

jäänyt. Joku tämmöinen tarina se on. Isä-

Arvidin kasetissa on enemmän niistä 

vanhoista naapureista. Siellä ei ollut tal-

viasuttua muuta kuin nämä Kuroset ja 

me. 

 Heposalossa ei ollut missään vai-

heessa sähköä, mutta puhelin sinne tuli 

vuonna 1962 Merenlahden kautta ilma-

teitä pitkin. Eikä siellä varhempaan ai-

kaan ollut kesämökkejäkään. Vissiin en-

simmäinen kesäasukas oli rikkihappoteh-

taan palveluksessa oleva Iisakki Härmä, 

joka teki Sikosalon suunnalle kesämökin 

mikä oli loppujen lopuksi ihan talviasut-

tava. Se Härmä asuikin siellä vähän ai-

kaa, kun jäi eläkkeelle. 

 

”Meillä oli kiviset pellot” 
 

 Taito: Kartalta katsoen se Heposalo 

vaikuttaa parinsadan hehtaarin saarelta ja 

on muodoltaan kuin g-kirjain: kaksi pyö-

rylää ja kapeikko niiden välissä. 

 Raili: Meidän maat olivat siinä poh-

joisemmassa pyörylässä. Eivät ne puolis-

kot vissiin ihan samansuuruisia olleet, se 

Lavolan puoli ja se meidän puoli. Tämä 

meidän puoli oli pinta-alaltaan sanotaan 

että noin sata hehtaaria. Ja olikohan siinä 

viljeltyä jotain kahdeksan hehtaaria. Näi-

tä lukujahan voi tarkistaakin. Ja lehmiä 

oli vissiin viisi, mutta se määrähän saat-

toi vähän vaihdella. Ja yksi hevonen. Se 

meidän puoli on aika kallioinen, mutta se 

Lavolan puolen maasto on vähän toisen-

laista – siellä ei ole sitä kalliota oikein 

ensinkään. Meillä oli kiviset pellot, ja 

niitä se isä kynteli Pollen kanssa. Siellä 

pellossa oli joitakin isompia kiviä, jotka 

isä muisti ja tiesi ettei niille mahda mi-

tään. Olisihan niitä voinut tietysti räjäy-

tellä, mutta eihän niitä nyt kukaan rä-

jäytellytkään. 

 Ja vuoroviljelyä harjoitettiin. Tuvan 

ympärillä oli Tervahaudanpelto, Sauna-

pelto ja Tuvanpelto. Muuten ne viljelyk-

set olivat pitkin saarta. Yksi oli Palloin-

niemenpelto, jonka ympärillä oli aitaus 

ja siellä oli lato. Oli ympäri saarta sem-

moisia yksikköjä ja ne kaikki oli aidattu 

puuaidoilla. Meillä ei ollutkaan kuin sitä 

yhdenmallista aitaa. Oli mentävä aidan-

tekoon – työ jota tuo Pirkko inhosi eni-

ten. Itikatkin olivat justiin silloin pahim-

millaan. Ja niitä aitoja piti käydä korjai-

lemassa joka kevät, koska lehmät kulki-

vat siellä. 

 Taito: Yksi aidanteon riesa oli ai-

dasriukujen ja vitsaksien niukkuus. 

 Pirkko: Riukuja kyllä löytyi. Ja vit-

saksiakin löytyi, koska meidän saaressa 

oli paljon katajia. Niitä halottiin. 

 

Lehmien ja lampaiden 

kesäistä vapautta 

  

 Taito: Jäikö niissä saarenne ahtaissa 

rajoissa maata kylvöheinälle? 

 Pirkko ja Raili: Kyllä meillä oli kyl-

vöheinää, mutta Kotniityltä tehtiin myös 

luonnonheinää. Ennen aina muisteltiin 

töissä niitä entisiä aikoja ja kerrottiin si-

täkin, miten oltiin paljain jaloin vihviläs-

sä. Se ei ollut varmaan mitään hauskaa 

haravoitavaa. Luhdalta nostettiin sam-

malta karjalle kuivikkeeksi, ja sinne teh-

tiin viljelyä lisää, otettiin sitä luhtaa pel-

loksi. 

 Taito: Korjattiinko luhdilta karjalle 

kortetta? 

 Raili: En tiedä, oliko siellä kortetta, 

mutta meidän lehmäthän saivat kulkea 

meidän saaressa niin kuin halusivat. Ne 

etsivät ruokansa itse. Mutta olihan siinä 

sitten ongelmiakin. Hilsu oli ensimmäi-

nen lehmä, joka jäi kiinni johonkin louk-

kuun Tervahaudan takana. Ja oli sellai-

nenkin tapaus, että lehmä putosi kahden 

kallion väliin. Hilsu oli Tähkän vasikka, 

joka oli alkujaan Merenlahdelta. Ja yksi 

kuoli siellä Palloinniemessä. Putosi 

ojaan ja sotki jalkansa kellon hihnaan, 

ettei kyennyt ylös. Yksi kesämökkiläinen 

näki sen ja ehdittiin laskea veret pois ja 

se ruho meni kettutarhalle. Ja yksi lehmä 

kuoli Piiluvan puolella. Me ei tiedetty, 



oliko se syönyt jotain myrkyllistä ruohoa 

vai oliko se jostain ammuskelusta säi-

kähtänyt ja saanut sydänhalvauksen. Ja 

ennen meitä yksi lehmä alkoi vajota Pie-

nessälahdessa savikkoon, mutta sen sai-

vat pelastettua. 

 Taito: Ja lampaannehan myös olivat 

varmasti omissa eväissään? 

 Raili: Me kun asuttiin saaressa, se 

oli semmoinen oma ”laidunyksikkönsä” 

ja tottahan ne lampaat saivat olla siellä 

vapaasti. Ja ne lampaathan villiintyivät 

kesän aikana. Syksyllä oli sitten aina 

lampaiden kiinnijuoksu, mikä on aika 

homma kun on iso alue. Talveksi niille 

lampaille tehtiin lehtivihkoja. Me sanot-

tiin niitä lehtivihkoiksi, mutta olen kuul-

lut semmoistakin sanaa kuin kerppu. 

 Ja joskus jouduttiin jahtaamaan leh-

miäkin, kun ne eivät tulleetkaan iltalyp-

sylle kotia. Niitä lähdettiin etsimään. 

Kyllä ne aina löytyivät, eivät ne saaresta 

pois olleet menneet. Joku sanoi, että ne 

sienestää silloin kun on sieniaika. Kesäl-

lä kun oli kuumat ilmat, me lapset sanot-

tiin, että lehmien kesähuvila on täällä 

Piiluvan puolella. Saimaan vedenkor-

keushan aina vaihtelee. Ne lehmät pääsi-

vät pienen vesimatkan yli semmoiseen 

pyöreään saareen ja makailivat sitten 

siellä. Tai sitten ne seisoivat siellä vedes-

sä. Sanottiin, että maito on jo kylmene-

mässä, kun oli lämmin ilma. Ne päivällä 

vähän laiskottelivat, ja kun alkoivat ilta-

puolella syömään, niin eivät saaneet vat-

saansa täyteen kun jo olisi pitänyt lyp-

sylle tulla. 

 Lehmät tulivat kotiin aina illalla, 

mutta niitä ei pantu navettaan kesällä, 

vaan niillä oli aidattu lypsytarha Kun äiti 

ja Toini-täti, läksivät lypsylle, niin An-

nikki ja minä mentiin varjelemaan, niin 

kuin me sitä hommaa sanottiin. Siellä 

saaressa kasvoi harmaaleppää joka pai-

kassa, ja me otettiin lepästä tai vaikka 

pihlajasta vitsakset. Annikki meni huis-

kuttamaan kärpäsiä ja paarmoja äidin 

lypsämän lehmän kimpusta, ja minä me-

nin Toinin avuksi. Tätä me tehtiin niin 

kauan kun tultiin isoiksi ja meistä ei enää 

ollut siihen työhön. Sen jälkeen ne ai-

kuiset lypsivät ne lehmät ilman tätä huis-

kutusta. – Onhan apuna käytetty savua-

kin, mutta me ei sitä harrastettu. 

 

Vanhanaikainen sontaläävä 
 

 Raili: Meidän navetta oli ihan sel-

lainen vanhanaikainen sontaläävä, mitä 

ihan sanottiinkin lääväksi. Alaosa oli ki-

vistä ja yläosa hirsistä. Niin kuin tuli jo 

sanotuksi, niin viisi lehmäähän meillä 

taisi olla, mutta kyllä siellä navetassa oli 

paikka kuudellekin. Hevoselle oli oma 

talli. Navetassa oli karsinat lampaille ja 

vasikoille, kun niitä syntyi. Se navetta 

tyhjennettiin aina tarpeen vaatiessa ja il-

mojen salliessa, talven mittaankin, ihan 

miten se nyt siinä maanviljelijän vuoden-

kierrossa sopi. Pellolla oli jo alkukevääs-

tä niitä lantakasoja ja niitä sitten vähän 

myöhemmin leviteltiin. Meillä oli aina 

niin runsaasti sitä kuiviketta, että ei siellä 

läävässä mikään paha haju ollut. Toini-

täti hakkasi meillä havut. Ehkä hän naut-

ti siitä yksinolostaan ja hyödyllisestä 

työstä. Mutta joskus mekin saatiin sitä 

tehdä. 

 Taito: Silputtiinhan teilläkin olkea 

lehmien appeeksi? 

 Pirkko: Joka talossahan oli lehmien 

apetta varten silppukone. Sitä käyttä-

mään ei päästetty kyllä muita kuin niin 

sanotusti kirjanoppineita. Tiedän kyllä 

sellaisenkin tapauksen, että taitamaton 

katkaisi siinä kätensä. 

 

Puimakone vasta sotien jälkeen 
 

 Taito: Mantereella käytiin aluksi 

taistelua haasian ja seipään välillä. Ja 

heinänteko oli usein tiukkatahtista. Mi-

tenkäs Heposalossa? 

 Raili: Molemmat ovat tuttuja, haa-

sia sekä seiväs, mutta siitä taistelusta en 

tiedä. Se haasiameininki oli siellä jo ohi-

tettu. Ihan ennenvanhaan se heinä oli 

haasioilla, mutta sitten kun ruvettiin te-

kemään niitä seipäitä, niin eihän meillä 

haasioita sen jälkeen ollut. Olikohan 

meillä siinä pihamaassa viimeinen haa-

sia, oli jätetty vähän kuin malliksi. Ja sii-



tä työtahdista: jos nyt oli pilvi nouse-

massa niin sitten tiuhennettiin tahtia, 

mutta muuten meillä tehtiin sitä heinää 

ihan tavalliseen tahtiin. Me lapset oltiin 

ladossa tallomassa niitä heiniä. Se oli ta-

vallaan mukavaa, mutta kun iho on hiki-

nen ja vähänkin naarmuilla, se heinille 

viskottu suola kirvelee. Mutta sen hom-

man jälkeenhän mentiin uimaan. 

 Taito: Onko päässänne ja sielussan-

ne arpia heinäladon kattonauloista? 

 Raili: Ei ole, ei ole, vaikka pärekat-

toja kyllä tekivät. Taisi olla niin, että 

meille lapsille annettiin joku lyhytvarti-

nen hanko, millä me työnnettiin niitä vii-

meisiä heiniä niihin ahtaisiin paikkoihin. 

 Taito: Mitenkäs konepuoli: oliko 

teillä niittokone ja puimakone? 

 Raili: Meidän lapsuudessa ei vielä 

ollut niittokonetta – on nähty niittoa vii-

katteella Ja mekin oltiin sitten haravoi-

massa. Kun saatiin niittokone, niin viika-

tetta käytettiin vielä paikoissa mihin ei 

päässyt koneella. Isä oli aina sitä mieltä, 

että pitää olla siistiä ja hyvännäköistä. 

Jälki ei saa olla miten vaan. Puimakonet-

ta ei meillä vielä ennen sotia ollut. Rukiit 

puitiin varstoilla. Meillä ahdettiin riihi ja 

lämmitettiin. Ahoksen puinti oli maanan-

taina – kiusaksi siitä jos nuoriso oli ollut 

tanssimassa viikonloppuna. Riiheen 

mentiin aikaisin aamusilla ja se ahos oli 

puitu jo puoleenpäivään mennessä. Vars-

toilla puitiin ja pääasia, että siinä lyötiin 

vuorotahtiin, ei yhtä aikaa. Ja koppolissa 

oli vanha masina, millä viskattiin jyvät 

erilleen akanoista. 

Pirkko: Ja kun sodan jälkeen hom-

mattiin puimakone eikä sähköä ollut, 

niin jos oikein muistan meidän veneen 

keskimoottorista tehtiin kone, millä sitä 

puimakonetta käytettiin. Puimakoneen ja 

sen moottorin välillä oli remmi, ja sitten 

oli se vesitiinu, mihin piti kantaa jäähdy-

tysvettä. Ja sen moottorin voimalla sirk-

lattiin myöhemmin halkoja. 

Taito: Missä ne vaivalla puidut jy-

vänne jauhettiin? 

Pirkko: Meillä oli käsikivetkin, joil-

la saatiin uutispuuroa. Ne kivet on tallel-

la varmasti vieläkin. Mutta varsinaisesti-

han ne jyvät jauhettiin Luotosen myllys-

sä, mikä oli Tapavainolassa. Talvella he-

vosella mentiin, mutta me tytöt ei aina-

kaan oltu niillä matkoilla mukana. Piti 

olla sopiva jääkeli ja veihän se mylly-

matka tietysti aikaa. Muuta myllyä en 

muista. Ei menty Taipalsaaren suuntaan. 

Kaikki asiathan meillä oli Lappeenran-

taan päin, paitsi koulu. 

 

”Meillä oli montakin rukkia” 
 

 Taito: Lampaista saitte lihaa ja vil-

laa. Mutta kasvatettiinko teillä myös pel-

lavaa ja muistatteko mitään siitä hom-

masta? 

 Raili: Kyllä meillä pellavaa kasva-

tettiin. Ja kyllä me tytöt oltiin mukana 

niissäkin askareissa. Pellavan kitkemi-

sessä ei tarvinnut liikkua kovin varovai-

sesti, koska pellavastahan sanottiin, että 

se nousee pystyyn vaikka tallaisi sen 

päälle. Muistelen olleeni mukana myös 

pellavan nyhtämisessä. Pellavaahan ei 

leikattu, vaan se nimenomaan nyhdettiin. 

 Pirkko: Ja se pellavien liotuspaikka 

on tiedossa vieläkin. Siinä oli jyrkkä kal-

lioseinä, mikä antoi suojaa jonkun ver-

ran, ja seipäät ettei ne pellavat päässeet 

aallokossa karkaamaan. Ja aika kauan-

han ne siellä vedessä olivat likoamassa, 

ja sitten ne tuotiin lähemmäksi kotia ja 

levitettiin kuivumaan. Siemenkodat irro-

tettiin raudalla ja sitten ne varret louku-

tettiin ja lipsuttiin. Se homma tehtiin tal-

koilla. Loukkuja meillä ei ollut kuin yk-

si, mutta lipsuja oli useampi. Tämä teh-

tiin siinä vanhassa savusaunassa. Ja nau-

riita paistettiin. 

 Taito: Kumpiko teidän tuvassanne 

hyrräsi: rukki vai vokki? Ja kehräsittekö 

te vai keträsittekö? 

 Raili: Meillä hyrräsi rukki. Olen mi-

nä kirjoissa lukenut ja olen kuullutkin 

vokista. Ja me kehrättiin, ei keträtty. 

Meillä oli montakin rukkia, niitähän käy-

tettiin yhtä aikaa. Jokaisella oli oma ni-

mikkorukkinsa, ei menty toisen rukille. 

Sillä tavalla tuli kustakin rukista saman-

laista lankaa. Pellavastakin kehrättiin ta-

saista lakanalankaa. Ne pellavalakanat 



on kauniita ja kestäviä. 

 Taito: Oliko teillä kangaspuut ja 

kuka niillä kutoi? 

 Raili: Olihan meillä kangaspuut, ja 

meillä taisi kutoa melkein jokainen nais-

ihminen. Hellin-täti kutoi ainakin ja Toi-

ni-täti kutoi, Eeva kutoi, tämä Pirkko 

kutoi. Äiti ei minun mielestäni puuttunut 

niihin kutomisiin, kun oli iso sakki syö-

tettävänä. Ei enää ehtinyt käsitöihin. Ja 

luulen, että jos oli joku ongelma, niin 

kysyttiin aina mammalta, isän äidiltä. Ja 

kankaankudontaa varten oli tuvassa sem-

moiset kätevät luomapuut. Kyllä ne en-

tisajan ihmisetkin ovat olleet niine lait-

teineen aika viisaita. 

 

”Jotenkin vaan piti toimeen 

tulla” 
 

 Taito: Kun pellot olivat kiviset, niin 

oliko leipäkin kiven alla? Ja riittikö voi, 

jos lehmiä oli ummessa? 

 Raili: Kyllä minun mielestäni meil-

lä on ruokaa aina riittänyt. Äiti kirnusi 

talvella voita ja sillä tavalla varmasti sai 

rahaa kahviin ja sokeriin ja muuhun os-

totavaraan. Miehet tekivät talvella met-

sätöitä, mutta en tiedä, möivätkö ne kos-

kaan sitä puuta. En oikein usko, että ne 

vieraissa savotoissa kävivät. Ja yksi setä, 

Kauko, joka asui siinä kotona kauem-

min, teki rakennuksilla kirvesmieshom-

mia. 

 Taito: Saarenne talouselämään kuu-

lui varmasti kalastus? 

 Raili: Nuottaahan ne aikaisemmat 

sukupolvet vetivät ja soutamalla veivät 

sen saaliinsa torille myytäväksi. Isä ka-

lasti liistekatiskalla, rysällä ja verkolla, 

ja hänkin kävi kalakaupalla ainakin kutu-

aikaan keväällä. Kävi torilla myymässä, 

ja kun oli minun mielestäni hyvä päässä-

laskija, ei tarvinnut siinä hommassa pal-

jon apuvälineitäkään. Ja me lapsetkin 

kerättiin marjoja ja kieloja ja Toini-täti 

kävi niitä myymässä. Mutta eihän sitä 

rahaa paljoa nähty. Kun se tila oli sellai-

nen jakamaton paikka, niin tiukillahan 

siinä varmasti oltiin. Ja kun vielä oli so-

dan aika ja miehet olivat kaikki sodassa. 

Jotenkin vaan piti toimeen tulla. 

 Miehet kutoivat kaikki verkkonsa ja 

nuottansa, itse tekivät mitä tarvitsivat. 

Liistekatiskat tehtiin meillä kotioloissa 

talvella tuvassa. Meillä tehtiin veneetkin 

itse. Siinäkin hommassa piti olla ihan 

määrätyn lajin puita. Viimeisen veneen 

Niilo-setä teki navetan vintissä. Mutta 

aikoinaan niitä veneitä tehtiin siinä van-

hassa tuvassa, mikä oli uuden tuvan pi-

hapiirissä. Se oli hyvin tilava. Siellä oli 

lautoja ja se on semmoisena varasto- ja 

työtilana nytkin. Korit ja suksetkin olivat 

kaikki kotitekoisia. Höyläpenkkiä ei mi-

nun mielestäni meillä ollut. Ja pärekori-

en teossa meidän isä oli oikein mestari. 

Hän opetti sitä taitoa kansalaisopiston tai 

jonkun semmoisen puitteissa myös me-

renlahtelaisille. 

 Taito: Tuliko niiltä vesiltä arvoka-

laa kuten kuhaa? 

 Raili: Tuli, ennenvanhaan tuli ku-

haa. Nykyäänkin on tullut muutamia. 

Muikkujakin tuli ennen. Onkohan tästä 

jo kolme vuotta, kun joku semmoinen 

erikoisporukka kalasti Pieneltä-Saimaal-

ta pois roskakalaa. Saivatkin sitä pois ai-

ka paljon. Käytiin joskus katsomassakin 

sitä toimintaa kiinnostuksen vuoksi. 

 Taito: Harrastettiinhan teillä myös 

suolakalaa? 

 Raili: Aikaisemmat sukupolvet har-

rastivat, mutta minä en syö kalaa ensin-

kään. Huomasin töissä, että kalaruuan 

jälkeen alkoi koskea vatsaa. Suolakalasta 

minä en ole tykännytkään, mutta kyllä-

hän meillä oli sitä suolakalaa. Ennen 

huuhtoivat pois sitä liikaa suolaa peruna-

kattilan päällä. Ja teurastuksen aikaan 

täytettiin lihatiinu, mihin pantiin lihoja 

kotikäyttöön. Sieniäkin suolattiin. Ja rik-

kihappotehtaalta ostettu iso pullo oli 

täynnä mustikkaa ja puolukkaa. 

 

Työn välillä Tuulikin laineisiin 
 

 Raili: Kasvikset me saatiin omasta 

takaa. Sokerijuurikastakin viljeltiin, että 

saatiin sitten sodan aikaan sitä makeutta. 

Meillä ei sitäkään ollut isoa alaa. Kaikki 

pellotkin olivat pieniä metsän keskellä, 



ei ollut sellaisia ”aakeita laakeita” kuin 

kylillä. Ainoa mikä jäi kasveista mie-

leen, niin se kun minut ja nuorempi sisko 

Annikki laitettiin kitkemään sipulia. Mi-

nä ajattelin, että kun kasvan isommaksi, 

niin varmaan minäkin pääsen porkkanaa 

kitkemään. Olikin pettymys, kun se 

porkkanan kitkeminen oli vielä pahem-

paa kuin sipulin. Meidät pienet likat pan-

tiin kitkemään sipulia. Eihän ne urakat 

niin suuria olleet. Kuitenkin uimaan 

päästiin ja aina syötiin ja juotiin välillä. 

 Pirkko: Ja välillä päästiin Tuulikin 

laineisiin. 

 Raili: Niin! Tuulikin laineissa uitiin, 

kun Tuulikki meni ohitse siitä Voipion 

kohdalta. Meiltä oli siitä näköyhteys 

kahden kilometrin päähän. Ne Tuulikin 

laineet taisivat tulla joskus kahden aikoi-

hin iltapäivällä. Ja vielä – sitähän minä 

en tiedä, mutta tietäneekö tuo Pirkko? 

Kun meidänkin saaressa oli oma laiva-

laituri, niin minkälainen laiva siinä kävi 

ja miten useasti? Minun mielestäni siellä 

kävi joku pikkulaiva, mutta mihin päin 

se meni ja minkä takia kävi, sitä en tullut 

tietämään. Meidän isä oli kyllä kova ker-

tomaan juttuja ja puhumaan. Mutta isä-

kin kuoli jo vähän päälle seitsemän-

kymppisenä, että ei näitä kaikkia asioita 

edes tullut puheeksi. Se laiva kulki en-

nen minun aikaani, mutta laivalaituri 

meillä oli. Lähin laivalaituri meillä oli 

Voipion rannassa. Voipiollahan oli sitä 

kauppapuutarhahommaa. Olen lukenut 

muistelmat, joissa oli siitä asiasta aika 

paljon. Niillä taisi olla sitä aluetta kah-

dessakin paikassa: siinä ja kirkolla. Se 

on ollut aika iso yritys. 

 

Salaherkkuna maitolämmitys 
 

 Taito: Saiko teillä valittaa ruuasta 

vai muistutteliko vanhempi väki muinai-

sista nälkävuosista? 

 Raili: Sen minä muistan, että isä 

sanoi että kesäkeitosta hän ei erikoisem-

min tykkää. Ja toinen – onko Lemillä 

semmoista maitokeittoa, mihin pilkotaan 

kuivia ruisleivän palasia kuutioiksi ja 

pannaan kiehuvaan maitoon? 

 Taito: Nyt kysytte asiantuntijalta: se 

on maitlämmitöstä. Se lienee pelastanut 

minutkin muutamalta nälkäkuolemalta. 

 Raili: Justiin, maitolämmitystä. Se 

oli herkkuna muutamille meidän talon 

naisille. Ja isä kun läksi kaupunkiin, niin 

silloin ne tekivät sitä, ettei isän huolinut 

olla edes läsnä. Tällainen käsitys minulla 

on. Minä itse en ole tykännyt siitä mil-

loinkaan, mutta se johtuu siitä että minä 

en käytä maitoa. Olen ajatellut, että mitä 

ei luonto ota vastaan, sitä ruumis ei tar-

vitse. 

 

”Paraaseen paikkaan piti 

istuttaa kessut” 

 

 Taito: Nautinnoista puheen ollen: 

kasvatettiinko teillä kessua? 

 Raili: Kyllä minun mielestäni meil-

lä kessua kasvatettiin ja niitä lehtiä kui-

vatettiin. Ja oli meidän talossa sekin lai-

te, millä sitä kessua hakattiin pieneksi. 

En muista, että kessulle olisi kasvuvai-

heessa mitään vahinkoa tapahtunut. Mei-

dän pihamaa ei ollut ensinkään hallanar-

ka. Talo oli kyllä pohjoiseen päin, mutta 

oli mäen päällä. 

 Pirkko: Oli meillä kessua. Äiti vielä 

valitti, että ”paraaseen paikkaan piti is-

tuttaa kessut”. Äiti olisi halunnut istuttaa 

siihen juurikasveja. 

 

Kauppa ja posti kaupungissa 
 

 Pirkko: Kaupungissahan me hepo-

salolaiset kaupassa käytiin, Pärnäsen ja 

Leinon kaupassa ja Kohvakalla. Kerran 

taata meni Pärnäsen ja Leinon kauppaan 

ja osti sieltä säkin riisiä. Sitten meni os-

tamaan jotain muuta toisesta kaupasta ja 

kehui siellä, että oli saanut riisiä siihen ja 

siihen hintaan. ”Olisinhan minäkin myy-

nyt siihen hintaan”, kauppias sanoi. Sil-

loin taata sanoi: ”No kanna tuonne ve-

neeseen.” Ja taata sai tämän toisen säkin 

siihen samaan hintaan, vaikka se kauppi-

as ei ehkä olisi sitä niin halvalla myynyt-

kään. 

 Raili: Tämä oli jo ennen sotia, kos-

ka taata kuoli jo vuonna 1937. Kun so-



dan jälkeen ei saanut riisiryynejä ostettua 

oikein mistään, minä en kuulema huoli-

nut ohrapuuroa ensinkään, koska minä 

olin tykännyt aina riisipuurosta ja riisi-

vellistä. Kurosella vanhan emännän sis-

ko oli mennyt Amerikkaan ja sieltä tuli 

Kuroselle paketteja. Ja sieltä saatiin rii-

siä. Ja sille Kurosen Anjalle oli tullut 

hieno nukke. 

 Taito: Missä teillä oli posti? Ja tuli-

ko teille mitään lehtiä? 

 Raili: Postitoimisto oli kaupungissa, 

Ainonkatu kahdessa. Siinä asui isän täti 

ja hänen miehensä, Anna ja Juho Huus-

konen. He olivat siinä talossa vissiin ta-

lonmiehenäkin jossakin vaiheessa. Sii-

hen tuli posti. Haettiin posti aina silloin 

kun oli kaupunkiin asiaa. Etelä-Saimaa 

meille tuli aina. Jotain muutakin saattoi 

tulla, mutta ei oltu oikein selvillä kun ei 

itse osattu lukea. 

 

”Ja veneessä ei seistä” 
 

 Taito: Nyt pääasiaan. Minkälaista se 

koulunkäynti oli? Paljonko teillä oli kou-

lumatkaa? 

 Pirkko: Neljä kilometriä oli matkaa. 

Veneellä mentiin ja aallokkoa vastaan 

piti soutaa. Mutta meitä lapsiahan kulje-

tettiin. Jos tuulta oli enemmän, niin ei-

hän me lapset olisi jaksettu soutaakaan. 

Jäiden aikaan tultiin hiihtämällä, potku-

rilla ja kävelemällä, milloin mitenkin. Ja 

kun oli kelirikko, me oltiin yötä Meren-

lahdella isän sedällä Eljas Karhulla, ta-

lossa mikä oli Kähön puolella lähempänä 

Kähönsalmea. Se talo oli silloin nimel-

tään Peltola, ja nykyään sitä taloa pitävät 

Nakarin veljekset. 

 Raili: Ja takaisin kotiin tultiin sitten 

kun oli venekeli. Tai kun oli joululoma 

tulossa ja se kulku oli vielä epävarmaa, 

niin oli suunniteltuna semmoinen var-

mempi tie, joka kulki paljon kauempaa. 

Mutta siellä ei onneksi ollut sellaisia 

salmia, missä olisi ollut virtapaikkoja. 

Asinsaaren ja mantereen välissä olisi ol-

lut, mutta sinnehän me ei yleensä menty. 

Kesäkelillä mentiin Pulkkalahteen tai 

Liesin puolelle. Siihen kohtaan meidät 

jätettiin ja siitä me sitten käveltiin kou-

lulle. Ja talvella hiihdettiin sieltä saarien 

ja kannaksien väliltä oikotietä. Sillä mat-

kallahan ei ollut mitään teitä – oli vaan 

ne meidän jälet. Jos tuuli ja tuiskutti, niin 

takaisin tullessa ei ollut enää niitä aa-

mullisia jälkiäkään. Mutta ei se suunnis-

taminen ollut vaikeaa, kun yhdestä saa-

resta näkyi jo aina toinen saari. Eikä siel-

lä ollut vaikeaa sumussakaan. 

 Taito: Aallokkoa vastaan oli soudet-

tava, koska laitatuulessa vene kaatuu. 

 Raili: Niin, ja veneellä nostatetaan 

tuulen päälle. Kyllä me ohjeita ollaan 

saatu. En muista sellaista, että olisi tuu-

len takia koskaan jääty pois koulusta. Ja 

jos oli kaksikin koululaista ja meillä oli 

oma vene, niin meillähän oli ohjeet mi-

ten siinä ollaan. Veneessä ei seistä. Jos 

vaihdetaan vaikka soutajaa, niin soutaja 

istuu ja toinen tulee matalana veneen 

pohjaa myöten. Ei mitään temppuilua. 

Eipä se vene kyllä ikinä kaatunutkaan. 

Enkä ole kuullut, että vene olisi kaatunut 

kenelläkään meidän sukulaisellakaan. 

 

”Jos jää ulvoo, se tahtoo 

peitettä” 

 

 Raili: Eikä kukaan yleensä pudon-

nut jäihinkään, muuta kuin isän serkku, 

Mauri, putosi vanhana miehenä. Selvisi-

hän hänkin sieltä ylös. Olivat katsomassa 

talviverkkoja ja kun meni paikkaan mis-

sä oli kiviä lähellä pintaa, niin siihen pu-

tosi. Mutta mukana oli Kauko-setä ja 

siitä selvittiin. Ei meillä tosissaan mitään 

hukkumistapauksia ollut. Minusta tun-

tuu, että kun ne olivat niin kauan siellä 

asuneet, ne lukivat sitä luontoa, milloin 

sinne järvelle mennään ja milloin ei 

mennä. 

 Taito: Kevätjäähän haurastuu salaa 

puikkoiseksi. 

 Raili: Me sanottiinkin sitä keväistä 

jäätä neulajääksi. Meillä tehtiin niin kuin 

isä sanoi. Isä katsoi, koska me lapset voi-

daan mennä jäälle. Tai sitten sedistä jo-

ku, jos oli kotona. Ja silloin kun se jäätie 

oli vasta jäätymässä, isä käveli ja katsoi, 

jääkö sinne sulia paikkoja välille, ja lait-



teli pieniä havunoksia viittatieksi että 

mistä saa mennä. Ja siltä ei sitten saanut 

poiketa, se oli itsestään selvää asiaa. Ja 

huonon jään aikaan meidän kulkijoiden 

piti pitää toisiimme pientä etäisyyttä, ja 

vaarallisessa kohtaa piti niin kuin keven-

tää itseään: mennä siitä kohtaa tasaisesti, 

että se paino kohdistui mahdollisimman 

laajalle alalle. 

 Taito: Mielakasta Juntusen lapset 

menivät mantereen puolelle peräti kierit-

telemällä. Syysjää on sitkeää, mutta jos 

se pettää, on vaikea laamiutua ylös. 

 Raili: Ja kun järvi jäätyy, ne jäät sa-

malla halkeilee ja ulvoo. Sekin on sellai-

nen syksyinen ja talvinen ääni. Siinä on 

tosissaan vaikka mitä sävyjä. Siinä on 

sitä luonnonvoimien tuntua. 

 Pirkko: Silloin viimeisenä talvena 

kun isä eli ja oli jo jäät, minä kuulin en-

simmäisen kerran sanonnan, että ”jää 

tahtoo peitettä”. Se peite tarkoitti lumi-

peitettä. Jos jää ulvoo, se tahtoo peitettä. 

Ja kun oli jäät jo tulleet eikä vielä ollut 

lunta ja ajoi potkurilla sitä kierää jäätä, 

niin sieltä alta näki kalatkin. Se tuntui 

ihan siltä kuin olisi ollut soutamassa. 

 Taito: Keväällä on riesana se että 

sama hanki, joka vielä aamulla kantaa, jo 

päivällä upottaa. 

 Pirkko ja Raili: Sukset eivät pysy-

neet enää hangen pinnalla, upposivat jää-

hän saakka. Ja voiteeksi ei meillä ollut 

kuin kynttilää korkeintaan. Joskus kun 

jäätä tarttui, ne suksen pohjat olivat ihan 

sellaiset pyöreät. Piti aina sauvalla raa-

puttaa sitä jäätynyttä lunta pois. On ikä-

vää liikkua kevätjäällä, kun se kohva pu-

dottaa eikä tiedä onko siellä alla enää 

sitä rautajäätä. Ja keväällä oli joskus 

pakko mennä kaupunkiinkin, koska kaik-

ki lappeelaisten toimistot ja muut olivat 

keskustassa. Silloin mentiin mantereen 

puolelle, eikä lähdetty liikkeelle ihan 

suin päin miten vaan. Otettiin vene mu-

kaan ja työnnettiin sitä jäällä. Ja kun se 

alkoi pudota jään läpi, hypättiin venee-

seen. 

Pari ikimuistoista tapausta 
 

 Taito: Juntusen Erkki muisteli kou-

lutiensä purevaa pakkasviimaa, että jär-

ven selällä  ”vastaan satoi puukkoja”. 

 Pirkko: Minulla on yksi juttu pakka-

sesta. En muista, montako astetta sitä 

pakkasta oli, mutta mietittiin, miten minä 

pääsen kouluun. Olin lähdössä yksin. 

Silloin ei Eeva-täti vissiin ollut enää 

koulussa eikä tämä Raili vielä ollut aloit-

tanut koulua. Minä laitoin päälleni taata-

vainaan sisäturkin ja nostin siintä kau-

lukset pystyyn ja panin vielä huivinkin 

naamaa suojaamaan. Kun tulin koulun 

rantaan, jätin siihen sukset. Ja kun käve-

lin sitä mäkeä ylös, opettaja Narinen nä-

ki, että sieltä joku tulee. Hän meni kii-

reesti omalle puolelle ja vaihtoi parem-

mat vaatteet päälleen ja tuli minua vas-

taan. Ja nauroi niin makeasti: ”Sinäkö 

sieltä tulet? Ja minä kun luulin, että tar-

kastaja tulee.” Tämmöinen juttu minulla 

oli pakkasesta. Eikä paleltanut yhtään, 

vaikka niiltä lähempää tulleilta koululai-

silta paleltui kasvot. 

 Raili: Ja sinullahan on toinenkin jut-

tu, se kun sinulta jalat kastui. 

 Pirkko: Niin. Siihen aikaan meillä 

ei ollut kuin yhdet kumiteräsaappaat. Ee-

va-tädillä oli sitten ne kumiteräsaappaat 

ja minulla oli nahkasaappaat. Ja kun siel-

lä jäällä oli halkeama ja eihän sitä mistä 

kierrä – siitä piti mennä yli ja minulta 

kastui siinä jalat. Tämä sattui jo aika al-

kumatkasta ja oli vielä aika pitkä matka 

koululle. Opettaja näki sen tulon ja meni 

omalle puolelle ja toi pesuvadilla kuu-

maa vettä. Ja sukat ja saappaat johonkin 

kuivumaan. Minä istuin ja pidin jalkoja-

ni siinä pesuvadissa, kunnes sukat kui-

vui. En muista olisinko vilustunut, mutta 

tämä erikoinen istuminen ja jalkojen 

uittaminen siinä pesuvadissa jäi mieleen. 

 

”Saatiin turvaa toisistamme” 
 

 Taito: Armahtiko opettaja teitä saa-

relaisia, jos myöhästelitte? 

 Pirkko: Ei me koskaan myöhästytty. 

Me lähdettiin aina koulumatkalle niin 



aikaiseen. Ja kun aikuiset veivät meidät 

soutamalla tai itse soudettiin, niin ensim-

mäinen talo, jonka ohi soudettiin, oli Uu-

telan talo. Siinä oli aina vanha mummo 

ikkunan ääressä. Sanoi, että me tultiin 

niin säännöllisesti että olisi voinut vaik-

ka radion aukaista sen mukaan. Olikohan 

siellä radiossa sitten aamuhartaus tai jo-

ku semmoinen. 

 Taito: Jouduitteko lähtemään liik-

keelle pimein päin? 

 Raili: Pimeällähän sitä talvisempaan 

aikaan lähdettiin, ja joskus oli jo pimeää, 

kun tultiin poiskin. Koulu alkoi aina kel-

lo yhdeksän, ihan aina, ja loppui kello 

kaksi melkein joka päivä. Semmoinen 

muistikuva on. 

 Pirkko: Minulla oli vielä se jatko-

koulu aina illalla. Silloin Eeva-täti oli 

just kerinnyt lopettamaan koulunsa. Sitä 

jatkokoulua käytiin illansuussa. Kun 

koulu tyhjeni niistä muista koululaisista, 

me jatkokoululaiset tultiin. Pojanviikarit 

olivat pelotelleet minua, että matkan var-

rella on susia. Minä kun Perillisen koh-

dalla näin kiven ja ihan varmasti tiesin 

että se on kivi, niin kumminkin näytti 

siltä kuin se kivi olisi lähtenyt liikku-

maan. Mutta kun tulin sieltä jatkokoulus-

ta takaisin, niin siinä se oli paikallaan sa-

ma kivi. Mielikuvitus oli sellainen, että 

siellä tulee nyt susilauma vastaan. 

 Raili: Mutta kyllähän niitä susia oli-

kin silloin liikkeellä. Useimmiten meitä 

kulkijoita oli useampi, kun kaksi kävi sa-

manaikaisesti koulua. Saatiin turvaa toi-

sistamme. 

 Taito: Jotkut koulunne pitkämatka-

laiset kiittelevät saaneensa vapautusta, 

jos koulupäivän päätteeksi oli hiihtoa. 

 Pirkko ja Raili: Ei meillä koskaan 

ollut mitään sellaista helpotusta. Mutta 

nuoremmilla, Annikilla ja Sepolla, oli jo 

muitakin opettajia. Jospa he saivat niiltä 

jotain pientä helpotusta. 

 Taito: Sairastelitteko te koululaiset 

paljon? 

 Pirkko: Melkein kaikki nämä kulku-

taudit, mitä oli, me tartutettiin toisiimme. 

Minäkin sairastin ne kaikki, paitsi siko-

tautia en saanut. Siellä kortteeripaikassa, 

Eljas-sedällä, syötiin samalta lautaselta. 

Ei me sillä lailla kotona syöty. 

 Raili: Siellä tosissaan annettiin aina 

samalle lautaselle ruokaa ja vierekkäin 

nukuttiin siinä petillä. Ei tullut minuun-

kaan sikotauti, mutta kaikki muut: kelta-

tauti, tuhkarokko. Ja minulla oli limaa 

keuhkoissa useamman kerran. Hinkuys-

kääkään ei kyllä ollut meidän lapsilla. 

Evakossa kun oltiin, niin Lasse-serkulla 

se hinkuyskä oli, mutta meidän Seppo ei 

sairastunut, vaikka oli samana päivänä 

syntynyt ja tapasivat silloinkin toisiaan. 

 

”Oltiin jotain muuta” 
 

 Taito: Syntyikö teillä ystävyyssuh-

teita Merenlahden lasten kanssa, niin että 

jäitte heidän seuraansa vielä koulupäivän 

jälkeen? 

 Pirkko: Ei minulla ainakaan ole 

muistissa ketään sellaista koulutoveria, 

mikä olisi ollut mukavampi kuin toinen-

kaan. Sitä paitsi meidän ei oikein autta-

nut viivytellä – oli lähdettävä aina kii-

reesti kotia kohti. Ja siihen oli tottunut-

kin, ettei sitä ajatellutkaan. Pimeä olisi 

yllättänyt ja vanhemmat olisivat huoles-

tuneet. 

 Raili: Ja silloin pienempänä, kun 

meidät tuotiin ja haettiin veneellä, niin 

kyllähän sitä käveltiin koululta rantaan 

ihan napakasti, että oltiin rannassa kun 

hakija tuli. 

 Taito: Erosiko teidän lappeelainen 

murteenne merenlahtelaisten murteesta? 

 Raili: Ehkä oli joitakin sanoja ja 

sanontatapoja, vaikka ei tule nyt mie-

leen. Mutta kyllähän me koettiin, että me 

ei olla kyläläisiä. Oltiin jotain muuta. 

 Taito: Kummasti vaan Karsikotkin 

puhelevat teistä suurella myötätunnolla. 

 Raili: No Karsikon Seijakin oli mi-

nun kanssani samalla luokalla ja me ol-

laan ystäviä vieläkin. Joitakin vuosia sit-

ten käytiin tämän Pirkon kanssa Meren-

lahdella. Käveltiin siellä kylällä ja käy-

tiin Karsikolla kylässä. 

 Taito: Vierottiinko tai sorrettiinko 

teitä koulussa? 

 Pirkko: Minä en ainakaan kokenut 



mitään vieroksuntaa tai sortoa, mutta en 

tiedä miten meillä toiset sitten kokivat. 

Olihan meidät tietysti eri lailla puettu. 

Meillä oli pakko olla pitkät villasukat, 

että me tarettiin kulkea. Jollakin taas oli 

hienot kaupasta ostetut pumpulisukat. 

 Raili: Siihen aikaan ei ollut mitään 

hiihtohousuja. Tytötkään eivät pitäneet 

pitkiä housuja. Oli oltava ne pitkät villa-

sukat, ne pässinpökkimät. Miehien pitkät 

lanellihousut oli tehty meille sinne alle. 

Ja se sota-aika ja sodanjälkeinen aika oli 

sellaista, ettei silloin saanutkaan kaikkea. 

Oli rahaa tai ei, se oli ihan samanteke-

vää. 

 Taito: Oliko teidän aikananne jo 

kouluruokailu? 

 Pirkko: Ensimmäisellä luokalla ei 

vielä ollut. En muista, milloin se koulu-

ruokailu alkoi, että piti viedä lautanen ja 

lusikka kotonta ja tuli näitä lusikkaruo-

kia. Piti olla mukana omat eväspalaset ja 

maito. Taisi olla niin, että se maitopullo 

pantiin villasukkaan ja reppuun. 

 

Virsiä ja Vänrikki Stoolia 
 

 Raili: Opettajana oli meillä kum-

mallakin Martta Narinen. Opeteltiin ul-

koa Vänrikki Stoolin tarinat, paitsi Sven 

Tuuvaa ei tarvinnut osata ulkoa muuta 

kuin muutama värssy kerrallaan. Vielä-

kin varmasti menisi jotkut pätkät. 

 Taito: Hannu Talkakin puotteli mi-

nulle niitä säkeitä hyvin sujuvasti. 

 Pirkko: Sillä Narisella oli kaikessa 

tarkat tapansa. Onko kukaan kertonut sii-

tä, että opettajan lakanat vedettiin? Kun 

opettajalla oli pyykkipäivä, me isommat 

tytöt mentiin sinne opettajan puolelle. 

Sen Narisen keittiössähän ne lakanat ve-

dettiin. Hän neuvoi, miten ne lakanat ve-

detään ja taitetaan määrätyllä systeemillä 

neljään osaan. Ja kun uskontokin piti 

osata ulkoa, niin rippikoulukin oli hyvä 

käydä. Kun lappeelaisia oltiin, niin käy-

tiin se rippikoulu kaupungissa. Ja Nari-

nenhan oli opettanut jo kaiken. Jos ei ku-

kaan muu vastannut, niin sitten pappi 

Martti Komulainen kysyi minulta. Tiesi, 

että minä osaan vastata. Kun koulussa 

piti ulkoa osata, niin eihän se siinä vä-

lissä ollut unohtunut. 

 Raili: Narinenhan oli opettanut jo 

kansakoulussa minullekin kaikki, virret-

kin. Vieläkin jos pannaan alkuun joku 

virsi, se menee loppuun vanhalla muis-

tilla. Koululla oli harmoonikin, mutta en 

muista olisiko se Narinen soittanut sitä 

koskaan. Minun mielestäni se vaan lau-

latti. Tai jos ei sitten ollut joku semmoi-

nen laulu tai virsi mitä se ei itsekään 

osannut, niin silloin soitti sitä harmoo-

nilla. Ennen pääsiäistä opeteltiin pääsi-

äisvirsiä, piinavirsiä. Että niitäkin osaisi 

varmasti ulkoa vaikka kuinka. Ja aina 

laulettiin koulussa ennen kuin lähdettiin 

pois: 

 

 Yö joutuu etehemme, 

 taas päättyi päivä tää. 

 Oi rakas Jeesuksemme, 

 nyt luoksemme sä jää. 

 Uskomme vahvista 

 ja aina suojaa meitä. 

 Vaaroissa kätke, peitä, 

 suo lepo rauhaisa. 

 

 Tämä laulettiin joka kerta mitä minä 

muistan. Aina ennen kuin lähdettiin, 

kahdelta suurin piirtein. 

 Pirkko: Minä en ymmärtänyt silloin 

kouluaikana, mitä se Narinen rupesi itke-

mään, kun puhuttiin miten Hannes Ko-

lehmainen juoksi Suomen maailmankar-

talle. Mutta nyt sen ymmärtää, että se 

Narinen itki ilosta. Minäkin kun aloitin 

koulun vuonna 1939, niin ei tämä Suomi 

ollut vielä pitkään ollut itsenäinen.  

 Raili: Se Narinen oli itse käynyt 

jonkun semmoisen valmistavan koulun, 

mistä sitten mentiin oppikouluun, ja oli 

sitten mennyt sinne opettajaseminaariin. 

Hänet on muuten haudattu Savitaipaleel-

le. Me ollaan kerran käyty siellä hautaus-

maalla. Olikohan se vielä semmoinen 

vanha hautausmaa, mutta se ei ollut ihan 

siinä kirkolla vaan jossain kirkonkylän 

ulkopuolella. On hänellä varmaan ollut 

jotain sukua Savitaipaleella. Ja sitähän se 

Narinen aina minun muistini mukaan 

kertoili, että hän ja hänen sisarensa Ma-



ria sairastivat jotakin vakavaa tautia ja 

kaikki odottivat että hän kuolee. Mutta 

siinä kävi niin, että se Maria kuoli mutta 

hän ei. Ja olikohan vielä niin, että se 

Maria näki vielä siinä kuolinvuoteellaan 

jonkun enkelinkin. Tämä varmaan selit-

täisi sitä Martan uskonnollisuuttakin. 

Hän itse oli kokenut jotain. 

 Taito: Ihmisen maailmankuva saat-

taa muovautua jostain yksittäisestä asias-

ta – ja meidän kuvamme hänestä saattaa 

tarvita jotakin tämmöistä tietoa. 

 

”Vieläköhän näitä rakkaita 

rantoja koskaan nähnee!” 

 

 Taito: Kuulinko tuolla edellä oi-

kein? Oletteko tekin olleet evakossa? 

 Raili: Kyllä, me oltiin evakossa ke-

sällä 1944. Taipalsaareltahan ei jouduttu 

evakkoon, mutta me Heposalon lappee-

laiset ollaan käyty Laitilassa evakossa. 

Se Laitila on siellä Varsinais-Suomessa 

Uudenkaupungin lähistöllä. Ensiksikin 

ne Lappeen kunnan miehet sanoivat sillä 

tavalla että jos ette lähde nyt kun evakoi-

daan, niin sitten saatte itse huolehtia it-

sestänne. Ja meiltä lähdettiin sitten evak-

koon monessa palassa. 

 Meidän äiti ja vanhamamma ja me 

neljä lasta ja viidentenä täti Eeva, joka 

oli tuosta Pirkosta vajaat kaksi vuotta 

vanhempi, lähdettiin jo ennen juhannusta 

Tuulikki-laivalla Lavikanlahteen ja sieltä 

Kaskeinkylään, missä oli äidin tädin per-

he Hjerpet Kotalassa. Muistan aina sen 

kun soudettiin veneellä Voipion laivalai-

turille ja vanhamamma sanoi siinä ve-

neessä: ”Vieläköhän näitä rakkaita ranto-

ja koskaan nähnee!” 

 Pirkko: Me mentiin äidin tädille sin-

ne Kotalaan Kaskeiseen jo ennen varsi-

naista evakointia sitä varten kun vanha-

mamma ei pystynyt nukkumaan pommi-

tuksien takia. Ja meidän Seppo-velikin 

oli silloin vasta yksivuotias ja taisi sekin 

pelätä niitä sodan ääniä. Muuten olisi 

voitu lähteä vasta samassa kuljetuksessa 

kuin muutkin. 

 Raili: Eläimet evakuoitiin sitten 

myöhemmin niin että sinne Heposaloon 

tuli joku lautta tai laiva tai joku sem-

moinen. Eläimet ja eläimien hoitajat, 

Hellin-täti ja todennäköisesti myös Toi-

ni-täti, laitettiin minun mielestäni Ristii-

naan tai Mäntyharjuun tai johonkin sin-

ne. Kävelivät paikkaan, missä oli rauta-

tie, ja taluttivat niitä eläimiä. Hellin-täti 

sanoi, että hänellä oli jalat täysi rakkoja 

mutta sitten yksi sitten joku ensiaputai-

toinen sotilas hoisi hänen jalkansa. Oli 

kävellyt paljain jaloin tolkuttoman mon-

ta kilometriä sieltä jostakin, mihin tämä 

laiva meni, paikkaan, mistä saivat ne 

eläimet sitten junaan. 

 

Uudenkaupungin liepeille 
 

 Raili: Mutta tästä meidän etujoukon 

evakkomatkasta. Siellä Kotalassa minä 

sairastuin sitten pikkulavantautiin siinä 

vaiheessa, kun meidän piti lähteä jatka-

maan matkaa. Ja vietiinköhän meidät sit-

ten jollain hevoskyydillä sinne Kaipiai-

siin. Eikö me siellä käyty junaan – jol-

lain konstillahan me ollaan sinne joudut-

tu. Siellä oli ilmahälytys ja sinne johon-

kin metsään mentiin suojaan, mutta eivät 

ne silloin pommittaneet sitä rataa. Siellä 

Kaipiaisissa päästiin junaan, ja junassa 

sitten meidän äiti kyseli, että onko missä 

lääkäriä, kun minä olin sairaana. Siellä 

olikin lääkäri ja se sanoi, että minut pitää 

jättää Lahteen sairaalaan. Minä sanoin: 

”Jos jätätte minut, niin minä kuolen.” 

Minähän en tiennyt, mihin muu perhe oli 

menossa. Sitten järjestettiin niin että me 

päästiin istumaan ja minä pääsin pitkäl-

leni sen menomatkan ajaksi. 

 Sitten me tultiin Uuteenkaupunkiin, 

ja Uudessakaupungissa me oltiin yötä ru-

koushuoneella tai jollain semmoisella. 

Sieltä meidät vietiin Laitilaan. Ensim-

mäinen evakkopaikka meillä oli Laitilan 

Vahantaka. Talon tyttäret olivat sano-

neet, että heille on otettava perhe missä 

on lapsia, ja me päästiin sinne. Asuttiin 

piharakennuksessa. Siellä me ehdittiin 

olla sen aikaa että nuorempi sisko An-

nikki täytti kuusi vuotta ja me saatiin 

jokainen joku lahja. Annikki sai virsut. 

Sitten me kuultiin, että lehmät ja osa vä-



estä on siellä samassa Laitilan pitäjässä 

Untamalan kylän Lallan talossa. Ja mei-

dät siirrettiin sinne. Siellä me asuttiin 

pikkusalissa, se oli meidän yöpymispaik-

ka. Lehmät olivat naapurissa Hintsalas-

sa, missä tämän talon tytär oli naimisis-

sa. Siellä Hintsalassa oli erittäin ystäväl-

linen emäntä, ja äiti kävi auttamassa vä-

hän sen talon töissä. Siellä aina tuotiin 

lämpimäisleipää tai jotain tämmöistä. 

 Täti Eeva oli töissä jossain perhees-

sä, missä taisi olla kanala. Eeva oli sil-

loin kolmetoistavuotias, oli syntynyt 

1931. Ja siellä Untamalan kylässä minä 

sitten aloitin koulun. Olen käynyt sellais-

ta koulua, joka taitaa olla nykyään peräti 

museona, se Untamalan koulu. Tuo Pirk-

ko ei päässyt kouluun, koska me päästiin 

kotiin jo sitä ennen. 

 Taito: Mieluisaa kuulla, miten ystä-

vällisiä teille oltiin. Varsinaissuomalaisia 

pidetään yleisesti tylynpuoleisina. 

 

”Suomennappas tämä” 
 

 Raili: Siellä Laitilassa on erikoinen 

murre. Siitä oli radiossa ohjelmaa joku 

aika sitten. Mitä se äiti sanoikaan silloin 

siitä, tämmöisen lauseen: ”Kontilla tulin 

ja papuset oli kontissa.” Suomennappas 

tämä. Kontti tarkoittaa siellä päin jalkaa 

ja papuset on kengät. Eli: tulin jalkaisin 

ja kengät oli jalassa. Ne papuset olivat 

siihen aikaan puiset. Ja siellä oli yksittäi-

siä sanoja, mitä mekin opittiin. 

 Taito: Oudoksuttiinko tai pilkattiin-

ko teidän murrettanne? 

 Raili: Ei siellä ollut oikein semmoi-

sia, jotka olisivat pitäneet pilkkanaan. Ei 

siellä oikeastaan ollut paikallisia lapsia 

ensinkään. Siellä oli myös inkeriläisiä ja 

me juteltiin niidenkin kanssa. Niiden ni-

met oli Niina, Valtter ja Viki, ja sukuni-

mi taisi olla Tielinen. Niiden inkeriläis-

ten kohtalosta meillä ei ole mitään tietoa, 

mutta kyllä ne minun mielestäni läksivät 

sieltä ennen meitä. Yksi niistä pojista oli 

minun kanssani samalla luokalla. Ne 

kohtalot ovat kirjavia ja ikäviä, ikäviä. 

 Taito: Oliko sikäläisissä oloissa jo-

takin erikoista? 

 Pirkko: No ainakin se setsuuri. Me 

ei kaikki suostuttu syömään sitä. Äiti sai 

syödä sitä, koska se ei ollut meistä hy-

vää. Ja sitten jossakin kylässä kun käy-

tiin, pellillä oli paistettu jotain niin kuin 

ryyneistä. Se oli vähän niin kuin röpö-

rieskaa ja se oli mahdottoman hyvän ma-

kuista. Ja se sauna. Meidän ensimmäi-

sessä sijoituspaikassa oli tavallinen sau-

na, mutta tässä toisessa paikassa oli sau-

na, missä kylpivät koko sen alueen ihmi-

set, miehet ja naiset yhtaikaa. Se sauna 

oli mahdottoman pimeä ja musta. Ne 

lauteetkin olivat kuin parvi siellä ylhääl-

lä. Alhaalla tietysti pestiin. 

 

Jo syksyllä kotiin takaisin 
 

 Raili: Ei me kauhean kauan eva-

kossa oltu. Kun vietettiin Annikki-siskon 

kuusivuotispäiviä 10. heinäkuuta, silloin 

oltiin siellä ensimmäisessä evakkopai-

kassa. Ja sille paluumatkalle me lähdet-

tiin varmaan jo syyskuussa. Se lähtö ei 

ollut haikea, koska meille ei tullut siellä 

oikeastaan ketään ystäviä. Me oltiin ol-

tiin tekemisissä suurin piirtein vaan van-

hempien ihmisten kanssa. 

 Taito: Mutta jäikö edes mitään yh-

teydenpitoa? 

 Raili: Jäi. Mehän käytiin siellä 

Hintsalan talossa kylässä nyt myöhem-

min. Isän yksi setä, August Karhu, asui 

Turussa ja me käytiin siellä Turussa ja 

samalla matkalla mentiin Laitilaan ja et-

sittiin se Hintsalan talo. Ja kyllä meille 

oltiin silloinkin ystävällisiä. Haettiin 

pöytään kaikki tarjoaminen, mitä vaan 

talosta löytyi. Meitä olisi pidetty siellä 

vaikka kuinka kauan ja hyvänä. 

 

Kotimatkan kommelluksia 
 

 Taito: Miten teidän kotiinpaluunne 

sujui? Pommeja ei enää putoillut nis-

kaan. 

 Raili: Sattuihan siellä matkalla yksi 

kommellus. Me tultiin junassa ja tultiin 

Riihimäelle, missä oli junanvaihto. Äiti 

ja vanhamamma läksivät viemään niitä 

meidän tavaroita sinne asemalle, ja me 



neljä lasta jäätiin siihen junavaunuun. 

Tämä Pirkko oli meistä vanhin, oli sil-

loin yksitoistavuotias. Ja ykskaks se juna 

läksi liikkeelle ja meille tuli kauhea hätä: 

äiti ja vanhamamma ja tavarat on jossain 

tuolla ja me ollaan tässä. Muistan miten 

me keskusteltiin, että vielähän me tytöt 

tässä pärjättäisiin, mutta kun meillä on 

tuo Seppo, vuoden vanha lapsi. Kun äiti 

tuli hakemaan meitä ja loppuja tavaroita, 

niin junaa ei olekaan missään. Ja sehän 

hätääntyi samalla tavalla kuin me siellä 

junassa. Me sitten sanottiin konduktöö-

rille, mikä se tilanne oli. Me oltiin on-

neksi viimeisessä vaunussa ja se irrotet-

tiin ja jätettiin siihen, ja sitten me löydet-

tiin taas toisemme. Se oli hyvin mieleen-

jäänyt tapaus. 

 Täti Eeva ei ollut meidän sakissa, 

koska hänen tehtäväkseen jäi tuoda se 

meidän karja, neljä–viisi lehmää, pois 

sieltä Laitilasta. Eeva ei ollut silloin kuin 

kolmetoistavuotias. Oli siinä samassa ju-

nassa sitten muitakin lappeelaisia, ja ne 

auttoivat vissiin lypsämisessä ja kaikessa 

tämmöisessä. Pitihän sinne nyt heinää ja 

vettä tuoda. Kun juna pysähtyi Lappeen-

rannan asemalle ja se karja alkoi pur-

kaantua sieltä, niin täti Eevalta hävisi 

lehmät. Ne karkasivat johonkin. Tyttö oli 

ihan onneton. Miten lienee päässyt kotia. 

Kuitenkin ne lehmät löytyivät sitten Ty-

kistä. Joku mökkiläinen oli ottanut ne 

kiinni ja ne olivat sen pihassa. Että kyllä 

ne lehmät löytyivät. Mutta mikä hätä oli 

sillä kolmetoistavuotiaalla tytöllä, kun 

koko karja on hävinnyt kun hänet on 

pantu sen vahdiksi. Olisikohan niillä leh-

millä ollut laput kaulassa. 

 Pirkko: Se Eeva-täti jäi siihen kul-

jetushommaan yksinään, kun Hellin-täti 

ja Toini-täti lähtivät sieltä evakkopaikas-

ta heti luvan saatuaan, että pääsivät töi-

hin kotiin. Eikä se pääsy ollut helppoa, 

kun virkamiehet eivät meinanneet mil-

lään uskoa että sielläkin on Lappeeta. 

 Raili: Niin, eihän siellä voi olla 

Lappeeta. Siellähän on vaan Taipalsaar-

ta. 

 

”Olihan meilläkin joku käynyt” 
 

 Pirkko ja Raili: Niilo-sedälle sattui 

sota-aikaan hassu tapaus. Hän oli jo soti-

laskoulutuksessa Lappeenrannassa ja sai 

lomapäivän, kun sanoi että hänellä on 

koti tuossa lähellä. Ne vartiossa olleet 

miehet eivät meinanneet millään laskea 

häntä ohitseen. Siellä kotona hän sitten 

pesi pusakkansa ja laittoi aitan eteen na-

rulle kuivumaan. Ja meni aittaan nukku-

maan. No sitten tulivat nämä sotapoliisit 

sinne saareen. Tuumasivat, että nythän 

he aarteen saivat. Niilo sanoi niille: ”Jos 

olisin ollut karkuteillä, niin en suinkaan 

minä olisi jättänyt tähän puseroa näky-

viin. Olisin ollut hyvin hissukseen vaan.” 

 Taito: Hupaisa juttu, mutta niitä 

karkureitahan oli kesällä 1944. 

 Raili: Ja olihan meilläkin joku käy-

nyt. Meiltä oli jäänyt vasikka sinne saa-

reen johonkin hakaan. Ei ollut otettu sitä 

mukaan. Ja se oli hävinnyt. Ja kun setä-

Niilo oli tullut kotona käymään, niin oli 

huomannut, että ompelukonetta oli hiis-

sattu jo sinne ovelle päin. Että joku oli 

sitäkin ollut viemässä. Evakkoon lähties-

sähän me piilotettiin niitä tavaroita. Kun 

tultiin takaisin, tarkastettiin ne kätköt. 

Minä kun olin pieni ja laiha, minä pääsin 

masinakoppolin katon kautta luukusta 

riihen vinttiin hakemaan joitain tärkeitä 

tavaroita, joita oli piilotettu sinne. 

 

Heposalon sota-aikaa 
 

 Raili: Mutta ehtihän meillä olla so-

dastakin kokemuksia ennen kuin me Lai-

tilaan lähdettiin. Talvisodan jälkeen jäät 

olivat niin vahvat, että ne pystyivät tuo-

maan tykit jäätä pitkin meidän saareen. 

Meillä oli kolme tykkiä Piiluvanselän 

puolimaisella eli kaupungin puolimaisel-

la mäellä. Siellä oli oikein sellaiset am-

pumalinjat – vaikken oikein tiedä mitä 

ne ovat, mutta sillä lailla Niilo-setä niitä 

nimitti. Ja armeija teki sota-aikana am-

musvaraston Voikallioon, joka oli sem-

moinen korkea pystykallioon. Siihen va-

rastoon ei mennä sisälle, vaan se on 

enemmänkin pelkkä kellari. 



 Ja niille sotilaille piti saada majoi-

tusta. Peltueellahan myös on siellä mei-

dän saaressa kesämökki. Sinne Peltueelle 

meni vissiin osa ja Kuroselle osa ja meil-

le osa. Meillä asui tuvassa Nastolan mie-

het. Niillä oli kenttäkeittiö, ja tämä Pirk-

ko taisi olla siellä Eevan kanssa kyttää-

mässä ruokaa. Sitten kun äiti oli lypsänyt 

lehmät maito siilattiin kyökissä eli keitti-

össä. Ja meillä asuvat sotapojat olivat 

porstuvassa pakkiensa kanssa hakemassa 

maitoa. Maksusta minulla ei ole mitään 

käsitystä. 

 Pirkko: Ja ne sotapojat tekivät vielä 

sellaistakin, että tulivat pakkinsa kanssa 

santsaamaankin. Äiti sanoi: ”Sinä olet jo 

annoksesi saanut. En minä toista enää 

anna.” 

 Raili: Talvisodan aikaan minä olin 

just neljä vuotta täyttänyt. Minä olin pie-

ni ja minulla oli niiden sotamiesten jou-

kossa suosikit, kenestä tykkäsin ja ke-

nestä en. Olen yhden sellaisen sotamie-

hen kanssa ollut kirjeenvaihdossakin. 

Olen miettinyt, mistä hän sai sen osoit-

teen, koska hän vastasi minun kirjeesee-

ni minkä lähetin hänelle jatkosodan ai-

kaan. Ne miehet oli majoitettu meille tal-

visodan jälkeen. Kun osasin sitten jo 

kirjoittaa, minä kirjoitin yhdelle Laakso-

sen Arville Nastolaan. Sieltä tuli vas-

tauskirje. Se oli minulle kyllä aarteena. 

Varmaan hän silloin meillä ollessaan 

ikävöi omaa lastaan ja omia sisaruksi-

aan. 

 Ihmettelen minä, että olen ollut niin 

rohkea silloin pienenä tyttönä. Vieraita 

ihmisiähän ne olivat. Äiti sanoi, että mi-

nä karkasin aamulla yöpaita päällä kam-

marista sinne tuvan puolelle, missä ne 

sotilaat asuivat. Ja muistan, kun ne soti-

laat kysyivät minun nimeäni ja minä sa-

noin: ”En sano, jos en saa karamelliä.” 

On sitä osannut käyttää tilanteita hyö-

dyksi. Mutta tosissaan, muistan että siel-

lä tuvassa oli joku, joka olisi ottanut mi-

nut syliinsä kauhean mielellään, mutta 

siitä sotilaasta minä en jostain syystä ty-

kännyt. Ja yhden sotamiehen käsivarrel-

lahan minä olin ja tämä Pirkko piti sitä 

miestä kädestä ja Eeva toisesta. Me oltiin 

vissiin tanssivinaan. Pidettiin jytinää. 

Mamma sanoi äidille: ”Menepäs katso-

maan.” Ja äiti kun avasi oven, kaikki 

jähmettyivät heti paikalleen, ei tapahtu-

nut mitään. Ne muut sotilaat sanoivat tä-

tä miestä ”Poikaviikariksi”. Se oli sem-

moisen velhon oloinen. 

 Taito: Olen maailmalla tavannut ai-

ka monta sotaveteraania, jotka ovat ol-

leet sota-aikaan majoituksessa Lappeen-

rannan tienoilla. 

 Raili: Niitä sotilaita on tosissaan 

ollut. Luumäellähän on tuntuvasti ollut 

kauhea määrä. Siellä vissiin vaihdettiin 

aina niitä yksikköjä. Siellä on ollut niitä 

linnoitustöitä. Ja toinen Nastolan mies, 

Arvi Isotalo, oli semmoinen, jota minä 

kävin katsomassa meidän enon kanssa. 

Tämä eno, Artturi Ruokoniemi, asui 

Lahdessa ja möi Hankkijan edustajana 

lypsykoneita pitäjillä. Hän oli tullut tun-

temaan sen Arvin ja kertoi, että se Arvi 

asui kahden siskonsa kanssa talossa, joka 

oli entinen kestikievari. Ja jonkun loman 

aikaan minä kävin enon kanssa siellä ky-

lässä. Sellainen vanha herrahan se mies 

jo oli. 

 Taito: Oliko niistä sotilaista häiriötä 

talon väelle? 

 Raili: Ei meidän vanhemmat aina-

kaan valitelleet. Ne miehet olivat just 

tulleet rintamalta pois ja olivat päässeet 

nyt asumaan jonkun kotiin. Minusta tun-

tuu että ne tieten tahtoen käyttäytyivät 

kauniisti. En muista, että niistä olisi ker-

rottu olleen mitään haittaa. Ja täditkin 

olivat silloin vielä niin nuoria, ettei hei-

dänkään kanssaan ollut mitään riijuste-

lua. 

 

”Koneista saatettiin ampua 

ihan yksittäisiä ihmisiä” 

 

 Pirkko: Minä ja Eeva-täti käytiin 

Merenlahdella niissä pikkulotissa. Siellä 

esitettiin näytelmä. On naurettu, että me-

hän ollaan oltu viihdytyskiertueella. Ja 

kuutamo tuo minulle vieläkin mieleen, 

miten lentokoneet lensivät niin alhaalta 

että meinasivat viedä tuvan katon men-

nessään. Joskus meillä oli silloin sota-



aikaan vieraana vanha sukulaismies, mi-

kä kuului niihin kodinsuojajoukkoihin. 

Se kun kuorsasi, siihen heräsi, kun ei ol-

lut kuorsausta silleen kuullut. Nukuttiin 

tuvan lattialla siskonpetillä. 

 Raili: Ja kun ulos mentiin, meille 

sanottiin, että jos vähänkin kuuluu lento-

koneen ääntä, niin piti mennä johonkin 

ladon seinustalle tai piti jäädä paikoil-

leen lumeen. Tai jotain tämmöistä. Oli 

tiedossa, että niistä koneista saatettiin 

ampua ihan yksittäisiä ihmisiä. Se on mi-

nusta käsittämätöntä. Ikkunat oli pimen-

nettävä. Ja kun meidän saareen ei ollut 

kaupungista kuin kahdeksisen kilomet-

riä, niin voihan niitä harhapommeja tulla 

sinnekin saakka. Mutta ei meille mitään 

sattunut. 

 Taito: Jouduitteko tekemisiin de-

santtien kanssa? 

 Pirkko: Yhtä miestä epäiltiin, että se 

olisi ollut desantti. Jouluaattona tuli 

meille semmoinen mies, jolla oli joku 

vehje mukana. Sen olisi pitänyt päästä 

kammariin. Ihmetytti, mitä se lähtee jou-

luaattona tämmöisille retkille. Mitä se 

olisi siellä kammarissa tehnyt, vissiin ot-

tanut yhteyksiä radiolla. Myöhemmin ai-

na sanottiin, että se oli joku tämmöinen. 

Ei se voinut eksyksissäkään olla. Lähti 

johonkin Taipalsaarelle päin. Se teki pe-

lottavan vaikutuksen, koska me molem-

mat se muistetaan. 

 Raili: Meillä oli siinä pihapiirissä 

poikien aitta ja tyttöjen aitta ja kolkka-

aitta. Me pienet tytöt, tämä Pirkko ja 

minä ja Annikki, nukuttiin siinä kolkka-

aitassa. Kun jossakin jyrisi ukkonen, niin 

minä ja Annikki painuttiin tyttöjen ait-

taan tätien turvaan. Tuo Pirkko jäi yksin. 

Kaikki nämä tämmöiset äänet toivat sen 

sodan mieleen. Sen se sota meille teki. 

Mutta kyllä me itsekin keksittiin kummi-

tusjuttuja ja peloteltiin toisiamme. Vintin 

rappuja myöten menee muka jotain pe-

toja, ja siellä aitassa kun nukuttiin, niin 

sängyn alla oli joku. 

”Oltiin aika eristettyinä” 
 

 Taito: Vähän hassua todeta, mutta 

olitte saaressanne niin eristyksissä, että 

sota ja evakkous toi teille vaihtelua. 

 Raili: Kyllä me lapset oltiin aika 

eristettyinä sinne saareen. Eihän me ve-

neelläkään päästy koskaan minnekään, 

jos ei aikuiset meitä vieneet. Kesällä me 

saatettiin päästä käymään Kuroselle, mi-

hin meiltä oli kilometrin matka. Niin, ja 

oli se 1930-luvun alussa rakennettu Tuo-

visen kesämökki, mihin myös oli kilo-

metrin matka. Siellä oli sitten Jaakon ni-

mipäivät kesällä – Jaakkohan heittää hei-

näkuussa sen kylmän kiven. Aikuiset kä-

vivät hänen äitinsä Martan päivillä, ja 

meillä oli isä-Arvin päivät elokuun vii-

meisenä päivänä. Ja kun mentiin sinne 

Jaakon päiville, niin täti Hellin, joka oli 

kymmenen vuotta meitä vanhempi, saat-

toi meidät aina sille yhdelle korkealle 

kalliolle, ettei meidän päälle hyökkää 

härkä, mikä oli lehmien mukana. Mutta 

sitä olen ihmetellyt, mistä se Hellin tiesi 

ettei se härkä ollut uhkana sillä loppu-

matkalla. 

 Taito: Oleiliko saarellanne hirviä tai 

muita vähän pelättäviä metsäneläimiä? 

 Raili: Lapsuudessa meillä ei ollut 

hirvistä tietoakaan, mutta sodan jälkeen 

niitä alkoi ilmestyä. Ja ketun minä muis-

tan. Joskus se oli ihan siinä lähistöllä. Jä-

niksiä oli. Ja nythän on muutama vuosi 

sitten liikkunut siellä ilveskin. 

 Taito: Säväyttikö keväällä muutto-

lintujen tulo? 

 Raili: Oli se jotenkin iso asia, kuka 

näki peipposen ensimmäiseksi. Silloin 

pääsi sanomaan, että kevät on tullut. Ja 

ensimmäiset sinivuokot – meidän saares-

sa kasvoi paljon sinivuokkoja. Niitä käy-

tiin aina hakemassa. Rentukoita oli kos-

teikoissa vaikka miten paljon. Ja keväis-

tä linnunhernettä ja näsiää. Näitä kaikkia 

oli meidän saaressa. Ja imikätkin ovat 

sellaisia kasveja, mitä ei joka paikassa 

ole. 



”Uitiin että hampaat kalisi” 
 

 Taito: Kilpailitteko te lapset talvi-

turkin heitossa? 

 Raili: Olihan se pientä kilpailua ja 

kyllä sitä uitiin jo jäähileiden seassa. Ja 

uimaanhan oppi vähän niin kuin itses-

tään. Joku aikuinen saattoi pitää käsiään 

tukena vähän aikaa ja sitten kun se tukija 

veti kätensä pois, niin huomasi että täs-

sähän pysyy pinnalla ihan itsekseenkin. 

Oli oikein elämys, kun huomasi miten se 

vesi kantaa kun selällään kellui. Lapsena 

uitiin aina niin kauan että hampaat kalisi 

ja sitten juostiin se mäki ylös. Esi-isät 

olivat laatoittaneet sen tien luonnonkivil-

lä. 

 Pirkko: Sama näkyy jatkuvan. Sa-

malla viisiin lapsenlapset uivat että ham-

paat kalisevat. Muistelen, että opettelin 

sitä uimista laudan varassa. 

 Taito: Siellä vanhalla laivalaituril-

lako teillä oli se uimapaikka? 

 Raili: Todennäköisesti se laivalaitu-

rikin olisi ollut hyvä uimapaikka, mutta 

se ei ollut siinä meidän rannassa vaan 

toisessa kohdassa, missä on ilmeisesti 

sopivan syvä paikka laivan tulla. Siellä 

me ei uitu koskaan. Mutta Tuovisen ke-

sämökillä oli kalliolla oikein semmoinen 

lauta, mistä sedätkin poukkailivat jär-

veen. Me uitiin aina kotirannassa, vaikka 

se oli hyvin karu ja kivikkoinen. Ei siinä 

kasvanut lumpeita eikä ulpukoitakaan. 

 

”Voi että meillä oli hauskaa!” 
 

 Raili: Talvella pyykki pestiin savu-

saunan kodassa, missä oli hahloon ripus-

tettu pata, ja huuhdottiin avannossa. Ei 

se avantovesi ollut lämmintä, mutta riit-

tihän sitä. Talvella kaivo ehtyi, että piti 

eläimillekin vetää hevosella tynnyreissä 

juomavesi avannosta. Mutta kesäinen 

pyykkipäivä oli meillä semmoinen rie-

mukas päivä. Pyykkipata oli rannassa ul-

kosalla. Ja me pienetkin ihmiset saatiin 

soutaa veneellä siinä pitkin rantaa, ja toi-

vomus oli, että me tuotaisiin rannalta ri-

suja ja ajopuita nuotioon. Ja aikuisten ih-

misten mekkojen kanssa saatiin mennä 

uimaan. Voi että meillä oli hauskaa! Sii-

nä nurmikolla oli niin hauskaa, kun saa-

tiin niitä aikuisten vaatteita sovitella. 

Saatiin olla tämmöisen leikin varjolla 

mukana aikuisten työssä. 

 Taito: Hulluilla on halvat huvit. Oli 

hyvä että te ette huvitelleet ihmisten il-

moilla. 

 Raili: No jos huvituksista puhutaan, 

niin vielä halvempi huvi meillä oli tal-

vella hankikelin aikaan. Meidän talo oli 

mäen päällä ja hanki kantoi. Käytiin 

niissä talvivaatteissamme kyljelleen ja 

pyörittiin alas niin hurjasti kuin sielu sie-

ti. Tätä olen tehnyt toissatalvena vielä, 

vai oliko se sitä edellinen talvi. Me pyö-

rittiin Seppo-veljen tyttären Sadun kans-

sa sitä mäkeä alas. Siinä alkaa yhdessä 

vaiheessa maapallokin pyöriä. Sitten pi-

tää vähän topata. Minä sanon, ettei sitä-

kään joka mummo tekisi. 

 Taito: Sekoititteko päätänne myös 

napakelkassa? 

 Pirkko: Oli meillä napakelkka. Vä-

lillä jotkut sanoivat sitä hiijahoijakaksi. 

 Raili: Ja hyppyrimäki oli. Meillä oli 

siellä kaksi kalliota ja niiden välissä ta-

sannetta, ja siihen nämä sedät tekivät 

hyppyrimäen ja hyppivät siinä kilpaa. 

Mittasivat niitä pituuksia, hyppäsivät yli 

kaksikymmentä metriä. Me tytöt ei siitä 

hyppyristä hypätty, mutta kyllähän me-

kin laskettiin isoista mäistä. Niitä oli se-

kä meidän puolella että Lavolan puolel-

la. Ja hiihtoratahan meillä oli pitkin mei-

dän saarta. Siellä oli tosi isoja mäkiä. Ja 

on ihan valokuviakin, kun merenlahtelai-

set tulivat meidän saareen pitämään hiih-

tokilpailuja. En tiedä oikein, miten se ta-

pahtui. 

 

Paljain varpain kilpailuissa 
 

 Raili: Talvella siellä saaressa ei to-

siaankaan ollut muita kuin me ja Kuro-

set. Kurosella oli Torkkelin tytöt, Kuros-

ten tyttären lapset, jotka kävivät koulua 

meidän kanssa. Ei kyllä montaa vuotta. 

Muita meidän ikäisiä ei ollut vakinaisina 

asukkaina. Kerran kesässä käytiin Peltu-

eella ja siellä oli kaksi tyttöä. Mutta mei-



dän sedillä, Kaukolla ja Niilolla, oli ke-

säiseen aikaan ikätovereita Tuovisen po-

jat ja Härmän pojat. Eihän siellä ollut-

kaan muita huviloita kuin ne Tuoviset ja 

Härmät. Ne pojat urheilivat siellä keske-

nään. Niillä oli oikein juoksurata. Ja kyl-

lähän me tytötkin sitten juostiin siellä. Ja 

olihan meillä korkeushyppytelineetkin. 

Pehmusteena oli hiekkaa ja olisiko ollut 

sammaltakin. Se paikka ei ollut ihan pi-

hassa vaan kallioiden toiselle puolella. 

Pituutta me tytötkin hypättiin. Ja kuulana 

oli pyöreä kivi, joka oli kuulan muotoi-

nen ja painoinen. 

 Isällähän oli palkintolusikoita. Isä ja 

Hugo-setä kävivät juoksemassa Lemillä-

kin jonkun järven ympäri. Harrastikohan 

Niilo-setä urheilua vai sattuiko sen nuo-

ruuteen se sota. Mutta olihan Niilokin 

armeijan kilpailuissa. Kauko-setä harras-

ti urheilua vähiten, koska hän haavoittui 

sodassa toiseen käteensä ja siinä lihakset 

vammautuivat. 

 Pirkko: Ja minä olen edustanut Me-

renlahtea 60 metrin juoksussa ja pituus-

hypyssä Haikkaanlahden kentällä. Ja Sa-

vitaipaleella edustin Saaren Veikkoja. 

Ennen oli niitä kahden ja kolmenkin seu-

ran välisiä otteluita. Paljain varpain sitä 

kilpailuissa juostiin ja hypittiin. Paljain 

varpain sitä muutenkin kulettiin. Olihan 

meillä kesäjalkineetkin, mutta eihän me 

töissäkään niitä pidetty. 

 Taito: Vielä alkukesästä poluilla kä-

vyt ja niityillä sänki tuppasivat pistele-

mään paljaissa jalkapohjissa. 

 Raili: Minäkin muistan, miten oltiin 

Toini-tädin kanssa etsimässä lehmiä mo-

lemmat paljain jaloin. Ja mentiin ihan 

umpimetsässä käpyjen päällä. Ja heinä-

pellolla kasvoi ”ruotsalaisia”. Isä opetti, 

että ne semmoiset piikkiohdakkeet olivat 

”ruotsalaisia”. Teki kyllä kipeää, jos 

semmoisen päälle astui, koska siinä on 

paljon pieniä piikkejä. Naulaankin taisin 

astua, mutta ei näistä mitään pahoja arpia 

ole jäänyt. Saattaahan semmoinen ruos-

teinen naula aiheuttaa verenmyrkytyk-

sen, jos se haava pääsee umpeutumaan 

hoitamatta. 

 Taito: Pakko kysyä: oliko saarellan-

ne käärmeitä? 

 Raili: Kyllä oli, mutta en muista, 

että ketään olisi käärme pistänyt. Meidän 

saaressa oli sitä louhikkoa. Aina kun kyy 

nähtiin, niin tapettiin. Meitä oli opetettu, 

että kun kepillä iskette selkärankaan, 

niin se käärme ei kykene luikertelemaan 

eteenpäin. Ja sitten kepillä murskaatte 

pään. Ja auringonlaskuun saakka heiluu 

se häntä. Se on semmoinen refleksi. 

Muistan yhdenkin tapauksen, kun olin jo 

isompi. Tulin soutelemasta ja nousin sitä 

tuvalle vievää kivettyä tietä. Olin puoli-

matkassa ja kyy oli siinä tiellä. Minulla 

oli pitkät housut. Pudotin ne housut sii-

hen kyyn päälle ja läksin hakemaan kep-

piä. Ja kun tulin takaisin ja liikutin niitä 

housuja kepin kärjellä. Siellä se kyy oli 

vielä odottamassa ja minä sain sen ta-

pettua. Mutta eihän nykyään käärmettä 

tahallaan tapeta, jos ei se ihan pihalla 

ole. En minäkään metsässä ole käärmettä 

tappanut.  

 

”Olihan meillä lääkekaappi” 
 

 Taito: Oliko talossanne minkään-

laista lääkekaappia? 

 Pirkko: Olihan meillä lääkekaappi. 

Kun tuli maidonhakija ja jokuhan sillä 

oli kipeänä, niin tämä Raili neuvoi pane-

maan sinkkipastaa ja kääreen. Oli aika 

pieni silloin vielä, mutta näin tämä neu-

voi. 

 Raili: Olen näköjään jo silloin opet-

tanut ensiapua – minähän olen nyt aikui-

sena ollut paljon Suomen Punaisen Ris-

tin toiminnassa. Se sinkkipasta oli var-

masti sellainen yleisvoide. Ja olikohan 

meillä sitä boorivettä ja kamferttitippoja 

sekä jotain yskänlääkettä. Niin kuin tuli 

jo vähän sanotuksi, joskus se sairaus iski 

päälle. Muistan miten minä kerran istuin 

hangessa, kun olin niin uupunut etten 

pystynyt menemään mihinkään. Muistan 

sen kohdankin, missä minä silloin istuin. 

Voimat oli niin hukassa. Minusta tuntuu, 

että joku aikuinen kävi nykäisemässä 

minut sieltä hangesta pois. Tuo Pirkko-

kin muistaa tämän tapauksen. Kuume oli 

nousemassa. Ja paiseitakin meissä oli 



vaikka kuinka paljon ja näärännäppyjä 

silmissä. Se oli todennäköisesti vitamii-

nin puutetta, koska tämmöistä oli nimen-

omaan sodan jälkeen. 

 Taito: Mitenkäs te hoiditte hammas-

särkyä? 

 Pirkko: Sen muistan kun Toini-täti 

vei minut sota-aikana hammaslääkäriin. 

Se lääkäri ei saanut minun suutani auki. 

Se puhui ummet ja lammet, miten rin-

tamalla miehet taistelee ja kärsii, mutta 

mitäs se minun hampaaseeni kuului. Sii-

hen koski niin kovasti, että minä en ha-

lunnut suutani avata. Mutta sehän oli 

maitohammas, ei sillä ollut väliä. Äiti 

taisi neuvoa, että kipeään hampaaseen 

oli puhallettava tupakansavua. Vai oliko-

han sitä savua puhallettava kipeään kor-

vaan. 

 Raili: Vielä lääkkeistä. Olikohan 

meillä Hota-pulveriakaan. Onhan meillä 

täytynyt olla jotain särkylääkettä, koska 

mammalla, meidän isänäidillä, oli kau-

hean paha nivelreumatismi. Minulla on 

semmoinen muistikuva, että jossain vai-

heessa otettiin muurahaispesä ja tehtiin 

siitä joku semmoinen haude siihen reu-

matismiin. 

 Taito: Kävikö saarellanne kuppari 

tai hieroja? Ja talloitteko te lapset isänne 

selkää? 

 Raili: Jooo! Tallottiin, siitä ei ole 

epäilystä. Kyllä sitä tallottiin useampaa-

kin ihmistä. 

Pirkko: Ja on meillä kupparikin 

käynyt, mutta en muista kuka. 

 

Hautausmaa pari metriä 

kanttiinsa 

 

 Taito: Mennäänpä taas hauskempiin 

asioihin. Rakentelitteko te lapset leikke-

jä? 

 Raili: No meillähän oli laudat leik-

kimökkiinkin, mutta ei me koskaan saatu 

sitä leikkimökkiä kun tuli sota. Mutta 

meillä oli kalliossa semmoinen huoneen 

mallinen syvennys, joka ulottui meitä 

vyötäröön. Me saatiin iiriksen mukuloita 

ja istutettiin niitä siihen syvennykseen. 

Kannettiin niille multaa ja vettä, mutta 

eivät ne siinä kovin monta vuotta me-

nestyneet. Ja vanhoja kahvikupin palasia 

meillä siinä leikissä oli. Ja meillä oli 

”kaivokin”. Jonkun matkaa riist’aitan ta-

kana oli kallio, missä oli aina vettä hyvin 

pitkään. Siinä oli kai vesisuoni lähem-

pänä. Sieltä haettiin sitten sinne meidän 

leikkiin vettä, kun leivottiin tai laitettiin 

ruokaa. 

 Taito: Kuvaan pitäisi kuulua myös 

käpylehmät, kun niille sai kätevästi ti-

kuista jalat. 

 Raili: Mitään käpylehmiä en muista, 

mutta muistan kun me tehtiin Annikin 

kanssa hautausmaa semmoiselle loivalle 

rinteelle, missä kasvoi sammalta ja kau-

nista jäkälää. Se meidän hautausmaa oli 

pari metriä kanttiinsa. Me vaan kuvitel-

tiin ne hautajaiset. Ei me sinne mitään 

elukoita haudattu, lintuja tai semmoisia. 

Eikä me niitä hautajaismenoja leikitty, ei 

ainakaan ollut papin saarnaa, mutta saa-

tettiin kyllä laulaa. Ehkä se leikki kuvasti 

sitä sota-aikaa. 

 

Tarinoita hämäränhyssyssä 
 

 Pirkko: Me lapset koluttiin kovasti 

sitä meidän omaa saarta. Siellä on kartan 

mukaan niitä muinaisia asuinpaikkoja, 

siinä Härmän ja Peltueen välissä. Ja 

meidän puolella saarta on luolakin. Minä 

olen käynyt siellä, mutta tämä Raili ja 

Annikki eivät päässeet, kun olivat pieniä. 

Siellä luolassa oli kyllä niin pimeä ja 

siellä haisi niin pahalle, ettei siellä ollut 

pitkään. Ja onhan siellä meidän saaressa 

ihan kuoppia siintä, kun saksalaiset am-

puivat 1918 meidän saareen koeammun-

toja. Asukkaat olivat sen aikaa evakossa. 

 Raili: Isä teki aina sitä, että laittoi 

muistiin ilmat, ja tietysti maanviljelijän 

piti laittaa muistiin, missä pellossa kas-

voi mitäkin. Almanakoissa oli aina näitä 

tämmöisiä muistiinpanoja. Kun hänen 

veljensä vaimo tuli sitten kysymään asi-

oita, hän osti sille vihon ja sanoi: ”Ala 

panna itse ylös.” Sitten siinäkin perhees-

sä alettiin laitella asioita muistiin. Ja tä-

mä Pirkkohan kirjoittaa lapselleen ja lap-

senlapsilleen tarinoita. On tehnyt sitä jo 



pitkään. 

 Pirkko: Toisluokkalainen katsoi mi-

nun kirjoituksiani ja tokaisi: ”No ei 

tuommoista osaa lukea.” Nykyjäänhän 

ne kirjoituskirjaimet ovat ihan erilaiset 

kuin meillä aikanaan. Siinä nyt oli vaan 

ihan tästä lapsuudesta. Siinä ei ollut pal-

jon. Mutta minähän kirjoitan päiväkirjaa 

joka päivä. 

 Taito: Teillähän taisi olla siellä saa-

ressa jopa kulttuuriharrastuksia? 

 Raili: Ainakin laulettiin paljon. Ja 

pidettiin hämäränhyssyä. Silloin kerrot-

tiin niitä tarinoita. Kun on vaan öljy-

lamppu, niin sitä sähköä ei napsauteta 

päälle. Mistähän saakka se radio on 

meillä ollut. Isä sen radion osti, mutta 

meillä on ollut se aika kauan. Se toimi 

akulla. Tällä Pirkolla on hauskoja muis-

toja siitäkin, kun hän kuljetti sitä akku-

mulaattoria ladattavaksi Akku-Arkalle. 

 Pirkko: Riemun hetki, kun nykyään 

ajattelee, ängetä linja-autoon sellaisen 

vehkeen kanssa, senikäisenä kuin minä-

kin olin. Muistan senkin kun olin ihan 

pieni tyttö ja meillä ei ollut radiota. Me 

käytiin kuuntelemassa lastentuntia Siko-

salossa, missä ne Norot asuivat. Ja kun 

tultiin kotiin, niin Eeva-täti sanoi: ”Nyt 

Arvi puhumaan ja pojat laulamaan.” 

 Raili: Se oli hyvin keksitty täti-

Eevalta: tämä hänen vanhin veljensä Ar-

vi puhumaan ja nuoremmat veljet laula-

maan. On ne varmaan laulaneetkin, ovat 

olleet kuorolaulajia koko ikänsä. Meidän 

isä sanoi: ”Minä olen huono laulaja, 

mutta jos minä tipun nuotilta, niin minä 

pääsen siihen takaisin. Mutta jos täti-

Hellin tippuu, se ei pääse.” Kaksi lasta 

heitä oli jotka eivät olleet oikein laulajia, 

mutta muut olivat, kaikki nämä isän 

sisarukset. Nämä laulajat olivat Karjalan 

Laulu-Veikoissa ja Merenlahden Mies-

laulajissa, missä muut olivat Talkoja 

paitsi kaksi Karhua. Ja Veteraanikuoros-

sahan lauloi setä Kauko, joka täytti nyt 

yhdeksänkymmentä. Ja Niilo-setäkin oli 

veteraanikuorossa. 

 Taito: Tohdinko kertoa? Kun suo-

malaiset vitsailevat, että heiltä paleltui 

nuottikorva talvisodassa, niin venäläiset 

vitsailevat, että heidän korvalleen on tal-

lannut karhu. 

 Raili: Niilo-setä ja Kauko-setä osal-

listuivat myös merenlahtelaisten näytel-

miin. Kävitköhän sinäkin, Pirkko, tan-

huamassa Merenlahdella jossain vaihees-

sa. Ja Eeva samoin. Minä en ole siellä 

käynyt ensinkään. 

 

Uskonto tärkeä asia 
 

 Raili: Kirjat meillä oli minun mie-

lestäni ihan näitä normaaleja kirjoja, joi-

ta perheissä nyt oli. Osa uskonnollisia. 

En oikein muista, mitä siellä kotona olisi 

ollut. Minä ainakin olen aina käyttänyt 

kauheasti kirjastoa. Koulun lainastosta 

kun pääsi ottamaan kirjoja, minä olen ol-

lut kirjojen ystävä koko ikäni. 

 Taito: Mainitsit uskonnolliset kirjat. 

Näyttelikö uskonto teillä tärkeää roolia? 

 Raili: Ainakin minun mielestäni us-

konto oli meillä tärkeä asia. Radiosta 

kuunneltiin kirkonmeiningit ja aamu- ja 

iltahartaudet. Ja kun tehtiin pääsiäissii-

vousta, niin siinä töitä tehdessä laulettiin 

näitä pääsiäis- ja piinavirsiä ulkoakin 

ihan. Mamma oli reumatisminen, ja hän 

kävi suunnilleen kerran kesässä kirkossa, 

koska hänen oli vaikea liikkua. Menivät 

varmasti veneellä siihen satamaan ja siitä 

sitten kävelemällä Lappeen kirkkoon. 

Toini-täti kävi aina kun oli mahdolli-

suus. Mutta kun sieltä saaresta on aika 

pitkä matka, niin piti varata aikaa. Kun 

lähdettiin joulukirkkoonkin, mikä alkoi 

aikaiseen, ja tultiin perille, Lappeen kir-

kon ovi oli vielä kiinni. Talvella kuljet-

tiin milloin kävellen ja milloin potkukel-

kalla ja joskus hevosella, riippuen aina 

siitä jäätilanteesta. 

 Taito: Kuuluiko Heposalo johonkin 

kinkeripiiriin? 

 Raili: Lappeen pitäjään kuuluvilla 

saarilla oli omat kinkerinsä. Niiden nimi 

olikin ”saarten kylänluku”. Niitä pidet-

tiin aina vuorotaloissa. Meidän kinke-

reistä on lehtileikkeitäkin. Kolmet kylän-

luvut minä muistan meidän aikana, mut-

ta mitä oli ihan pienenä ollessa, sitä en 

muistakaan. Siellä oli paljon väkeä. 



 Pirkko: Mutta ilmoista ja keleistä-

hän se osanottajien määrä riippui. Jos 

tulivat tuolta Sudensalmesta tai Mikon-

saaresta, niin ei se yksinkertaista ollut. 

Minäkin olin kinkereissä kuulusteluissa 

ja kävin sitten Lappeen rippikoulun, 

Martti Komulaisen johdolla, niin kuin jo 

kerroinkin. Sitä rippikoulua meillä oli 

kaksi viikkoa syksyllä ja kaksi keväällä. 

Ja potkukelkalla minä ajelin sinne rippi-

kouluun ainakin kevätpuolella, ja sitten 

kun tulin takaisin minä onneton kupsah-

din jäihin siinä Voisalmen sillan luona. 

Joku oli mennyt siitä lapsen kanssa, mut-

ta ei ihan siltä kohtaa mistä minä. Siinä 

oli virtapaikka, mutta aika vähän vettä. 

Siinä mäen päällä sen Voisalmensaaren 

puolella oli Inkin talo. Menin sinne ja 

itkin kun palelsi. Minä sain sieltä kuivat 

vaatteet, mutta jouduin tulemaan yksi-

näni. Ja arvaa pelottiko yhtään, kun ei 

meinannut päästä joka paikasta kulke-

maan. Ihmettelen, etteivät edes lähteneet 

katsomaan rantaan sieltä missä minä 

vaatteet vaihdoin, että miten minä sel-

viydyn. Jos meidän isä olisi ollut vastaa-

vassa tilanteessa vieraiden lasten kanssa, 

niin varmasti olisi huolehtinut enemmän. 

Mutta minä pääsin onnellisesti perille. 

Näkiväthän ne kotona heti, että nyt sille 

on jotakin tapahtunut. Minulla oli ne lai-

navaatteet ja ne vielä olivat minulle pie-

net. Ja rippikouluni loppuajan olin Anna-

tädillä, siellä mistä me postia haettiin. 

 Taito: Entäpä Raili, mitä rippikou-

lumuistoja sinulla on? 

 Raili: Minä kävin Merenlahdella 

kansakoulua kuusi luokkaa ja läksin sit-

ten 1949 kaupunkiin oppikouluun, Lap-

peenrannan keskikouluun. Asuin täällä 

kaupungissa viikot ja kävin rippikoulun-

kin koulutoverieni kanssa. Me oppikou-

lulaiset kuuluttiin tavallaan Lappeenran-

nan seurakuntaan, ja se meidän rippi-

koulu pidettiin kaupungin kirkon alasa-

lissa ja siinä kirkossa me päästiin ripille-

kin. Meidänkin rippi-isänä oli Martti Ko-

mulainen, mutta tällä Pirkolla se rippi-

koulu oli varmasti paljon rankempi kuin 

minulla. Meitä oppikoululaisia oli pal-

jon. Koulussa oli kaksi rinnakkaisluok-

kaa,  ja meidänkin luokalla oli varmaan 

yli neljäkymmentä oppilasta. Toisessa 

luokassa oli enemmän kaupunkilaisia ja 

toisessa enemmän maalaisia, mutta rip-

pikoulu käytiin yhdessä. 

 Taito: Myös meillä lyseon kaupun-

kilaisilla ja maalaisilla oli yhteinen rip-

pikoulu, Urho Kuuselan johdolla. 

 

”Pyhä oli kyläilypäivä” 
 

 Taito: Vielä uskonnosta. Välteltiin-

kö Heposalossa pyhätyötä? 

 Raili: Kyllä, nimenomaan! ”Pyhä-

työllä ei ole siunausta”– tämmöinen lau-

se tulee heti ensimmäiseksi mieleen. Tu-

vassa ei pitänyt kutoa eikä kehrätä sun-

nuntaina. Karja ja ruuat piti kyllä hoitaa.  

 Pirkko: Kun Hilda-täti ja mamma 

menivät aikoinaan pyhänä marjaan, El-

jas-setä ja taata tulivat hakemaan pois. 

Sanoivat: ”On teillä aika kerätä marjoja 

arkenakin.” 

 Raili: Aikaa muka oli, mutta arkena 

miehet kävivät nurmikolle tai lattialle 

syömisen päälle päiväunille. Naiset tis-

kasivat ja sitten vielä täti Toinikin ehti 

käydä poimimassa vähän mustikoita ja 

sitten mentiin taas seuraavaan työhön. 

Naisilla oli kauhean paljon sitä puuhaa. 

Sitäkin sanottiin jostain naisesta, että se 

neuloi sukkaa kävellessään, mutta ei se 

vissiin meidän sukulainen ollut. 

 Taito: Lemillä oli aika yleisenä ta-

pana lukea lauantaina saunasta palatessa 

”Isä meidän”. 

 Pirkko: Sellainen tapa oli meilläkin. 

Ja se tapa on opetettu seuraavallekin su-

kupolvelle. Meillä oli savusauna ja siellä 

käytiin kahdessa erässä, ensin miehet ja 

sitten naiset. Kun ukki tuli hakemaan, 

niin opetti sen rukouksen saman tien. 

 Raili: Ja pyhähän oli meillä aina 

kesällä semmoinen kyläilypäivä. Ennen-

vanhaan ei ollut monia naapureita, ei ol-

lut kuin Kuroset, Niskaset, Tuoviset, 

Tuuliaiset ja Tiaiset. Isä vanhoilla päivil-

lään lähti sunnuntaina useasti kävele-

mään pitkin saarta. Saattoi jutella mökki-

läisten kanssa, jos nämä sattuivat ole-

maan ulkona. Isä oli sellainen seuralli-



nen ihminen. Olisi jutellut vaikka presi-

dentin kanssa. Siitä ei ole epäilystäkään. 

Ei häkeltynyt. Ja joskus lähdettiin isän 

kanssa luontoretkille, että meitä lapsia 

oli useampiakin menossa. Isä näytti jo-

tain puuta ja selitti, että siihen on iskenyt 

salama. ”Tuossa on se jälki.” Ja kaikkea 

tämmöistä. 

 Taito: Saitteko kuunnella radiosta 

viihdettä? 

 Raili: Kyllä, kyllä saatiin, uskonto 

ei sitä estänyt. Se meidän kodin uskonto 

oli ihan tätä tavallista luterilaista kristil-

lisyyttä, ei mitään ahdasmielistä lahko-

laisuutta. Me kuunneltiin lastentunnit ja 

kuunnelmat ja kaikki tämmöiset. Ja Kal-

le-Kustaa Korkin ja Pekka Lipposen 

seikkailut piti kuunnella, jos oli vaan 

paikalla. 

 Pirkko: Kerran oltiin siellä saaressa 

ja kuunneltiin niitä Kalle-Kustaa Korkin 

seikkailuja semmoisena koottuna iltajak-

sona. Meidän Jari oli silloin kuusivuo-

tias, kun sanoi minulle: ”Hei äiti, näin 

hyvä ohjelma ja Kauko-setä kiikkutuo-

lissa nukkuu!” 

 

”Tansseissakin saatiin käydä” 
 

 Raili: Lauantain toivotut levyt me 

kuunneltiin ja tansseissakin saatiin käy-

dä. Lähin tanssilava oli joko Merenlah-

della tai Voisalmella. Ja on meillä sellai-

nen valokuvakin, missä on yksi sedistä ja 

montako meitä tyttöjä on ja ollaan pol-

kupyörien kanssa lähdössä tanssimaan 

Haikkaanlahden lavalle. Ensiksi piti ve-

neen kanssa soutaa tänne mantereen puo-

lelle ja sitten piti mennä lossilla Kirja-

moista yli ja kaikkea muuta. Maantie-

matkaakin tuli yli kymmenen kilometriä 

suuntaansa. Täytyy olla tarmokas ja nuo-

ri, kun lähtee sinne asti polkupyörällä ja 

senaikaisille teille. Lossikaan ei mielel-

lään lähtenyt viemään polkupyöräilijää. 

Olisi mieluummin pitänyt mennä ylitse 

soutuveneellä, mikä siinä lossirannassa 

oli näille pienemmille kuljetuksille, tai 

odottaa jonkun auton tuloa. Ja Tirilän la-

vallakin olen joskus käynyt. Nimeltään 

muistan Leirikentän lavan, olen minä 

varmaan sielläkin joskus käynyt. – Ja tal-

vellahan me joskus käytiin linja-autolla 

Lemillä Kuukanniemen lähellä. Mikäs 

talo se olikaan – Kotajärven talo. Siellä 

minä olen nähnyt Olavi Virran laulamas-

sa. 

 Pirkko: Minä muistan ensimmäisen 

näkemäni elokuvan. Se oli Kirkastettu 

sydän. Äiti, Eeva-täti ja minä lähdettiin 

ensin kirkkoon, mutta sitten käytiin 

myös elokuvissa. Vanhallemammalle ei 

sanottu mitään. Sehän olisi ollut kauhea-

ta, jos käy ensin kirkossa ja sitten eloku-

vissa. Kun nyt myöhemmin näin sen elo-

kuvan, se ei ollut yhtään semmoinen 

kuin muistin silloin pienenä tyttönä. 

 Taito: Kävitkö, Raili, elokuvissa 

kortteerissa asuessa? 

 Raili: Eipä vielä silloin ollut eloku-

viin rahaa. Enkä minä siihen aikaan käy-

nyt tanssimassakaan. Sitten vasta kun oli 

rippikoulun käynyt, sitten vasta sai men-

nä tanssimaan. Hyvin harvoin kävin elo-

kuvissakaan, kun ei ollut juuri muuta 

kuin se raha millä pääsee linja-autossa 

kotiin takaisin. Jos jotain sattui jäämään, 

oli kiva ostaa joku karkkipussi, että pie-

nemmät lapset saivat sitten jotain tuliai-

sia. 

 

”Sinne sitä sulautui toisten 

joukkoon” 

 

 Raili: Niin kuin tuli jo mainituksi, 

menin 1949 Lappeenrannan keskikou-

luun, joka myöhemmin muuttui Saimaan 

Yhteislyseoksi. Me käytiin kaksi ensim-

mäistä vuotta lyseolla, ja kun tyttölyseo 

valmistui, me päästiin sinne tyttölyseon 

päätyyn. Ja jos sillä koululla jotakin ta-

pahtui, niin kaikki oli meidän keskikou-

lulaisten syytä. Kun lyseolla aloitin, mi-

nä asuin viikot Tyysterniemellä Tuovi-

sen perheessä. Sen perheen pää, Jalmari 

Tuovinen, oli työnjohtajana rikkihappo-

tehtaalla. Näillä Tuovisilla oli kesämökki 

meidän saaressa. Oli tutut ihmiset, ei ol-

lut oloissa mitään valittamista. Ihan mie-

lelläni asuin ja sain ruuankin sieltä. Puk-

kisängyssä nukuin. Se pantiin aina siihen 

salin puolelle. 



 Taito: Kärsitkö siellä koulussa maa-

laisuudestasi? 

 Raili: No siellä oli muitakin maalai-

sia. Ja se oli sodan jälkeen sellaista, että 

siellä teetettiin käsitöissäkin sellaista mi-

hin sattui tarvikkeita olemaan. Minulta 

on jäänyt monta käsityötaitoa oppimatta. 

Samalla tavalla liikunnassa. Ei minulla 

ollut luistimia koskaan vara ostaa, mutta 

minä sitten kävelin tai hiihdin. Meitähän 

oli vähävaraisia muitakin. Sitä kansaa-

han oli paljon, kun oli isot neljänkymme-

nen oppilaan luokat. Sinne sitä sulautui 

toisten joukkoon. Mutta olihan tytöistä 

osa semmoisia muotitietoisia ja eteviä ja 

nättejä ja kaikkea tämmöistä. 

 Taito: Lemiläisillä oli lisäongelma-

naan murre. 

 Raili: Eikö Niskasen Ainikin, mei-

dän naapurin emäntä, ollut Lemiltä. Oli 

omaa sukua Huttusia. Niitä Huttusiahan 

on Lemillä paljon. 

 

”Lopuksi laulettiin Enkeli 

taivaan” 
 

 Taito: Millainen oli Heposalon jou-

lu? 

 Pirkko ja Raili: Joulusaunassa käy-

tiin taas kahdessa vuorossa, miehet ja 

naiset. Ruokapöytä oli katettu ja siinä 

vaiheessa sitten sanottiin mitä laulettiin. 

Ja sitten isä kynttilän valossa luki sen 

jouluevankeliumin. Vähän vaikea oli tie-

tysti nähdä niin hämärässä. Lopuksi lau-

lettiin ”Enkeli taivaan” ja sitten ruvettiin 

syömään. 

 Taito: Kävikö Heposalossa myös 

joulupukki? 

 Raili: Pukki kävi kyllä ja ainahan se 

jotakin toi, vaikka sukkia ja lapasia. Ja 

kerran Eeva-täti oli neulonut minulle 

villatakin. Se oli erikoisen värinen ja oli 

minusta tosi hieno. Ja sitten vanhempana 

yksi sedistä, Kauko, joka oli käynyt vä-

hän tienaamassa, antoi aina kirjan. Se oli 

kauhean jännää arvailla, että mikähän 

kirja tulee minäkin vuonna. Mutta ei 

meillä niitä lahjoja mitenkään runsaasti 

ollut. Isä saattoi saada almanakan ja tu-

litikkuaskin ja sitten se sanoi: ”Laske-

kaapas, kenellä on eniten lahjoja.” Hän 

kun laski jokaisen tulitikun erikseen. Isä 

oli huumorimies. Silloin kun Lappeen 

pitäjä liitettiin kaupunkiin, isä sanoi: 

”Nuo katuvalotkaan ei paista kuin kerran 

kuussa – silloin kun on täysikuu.” Ja toi-

nen oli tämä vitsi: ”Pitää nyt vissiin 

emännälle ostaa korvakorut, kun siitä 

tuli kaupunkilainen rouva.” 

 Taito: Saiko joulupäivänä mennä 

kylään vai tuliko tuhkaa vieraan silmille? 

 Raili: Joulupäivänä ei menty ky-

lään, mutta tuhkasta ei puhuttu. Tapanina 

vasta mentiin kylään. Ja sauna lämmitet-

tiin tapaninsauna, tahvanansauna – ni-

mittäin sitten myöhemmin, mutta ei vielä 

silloin kun me pieniä oltiin. Ja tapanina 

ajeltiin. Kerran ajettiin Tuvanpellolta 

alamäkeen, ja isä tahallaan käänsi vähän 

sitä rekeä, niin että me tupsahdettiin han-

keen. 

 Ja sukuhan tuli tapaninpäivänä meil-

le aamulla, oli koko päivän ja läksi vasta 

illalla pois. Kuusi oli keskellä tuvan lat-

tiaa. Laulettiin joululauluja ja leikittiin 

leikkejä. Sitten isä sanoi: ”Nyt ruvetaan 

kortinpiilotusta.” Postikortti laitettiin pii-

loon maton alle tai johonkin muualle ja 

sitä etsittiin sitten. Se oli kauhean suo-

sittu leikki. Ja isä auttoi aina niitä vähän 

pienempiä leikkijöitä: ”Katsos tuonne-

päin.” Ja sanottiin, että nyt polttaa, ja sii-

tä etsijä tiesi, että oli aika lähellä sitä 

korttia. Siinähän oli ihan se sama idea 

kuin avaimen kätkemisessä. 

 

Pääsiäismämmi ja 

juhannuskokko 

 

 Taito: Mitenkä te vietitte pääsiäistä? 

Tiesittekö merenlahtelaisten pääsiäissoit-

telusta? 

 Raili: Oltiin me siitä pääsiäissoitte-

lusta tietoisia, mutta ei harrastettu. Pääsi-

äiseksi haettiin palmuja, pajunoksia. Ja 

mämmiä tehtiin, sitä keitettiin ja paistet-

tiin. Kun olin pieni, meillä oli ihan tuo-

hiropeitakin, mihin se mämmi pantiin. 

Mämmi kuului pääsiäiseen. Ja kananmu-

nat. Silloin kun olin pieni, niitä ei värjät-

ty. Se värjääminen on tullut minun mie-



lestäni vasta myöhemmin. Ja pääsiäiskei-

nukin meillä oli. Meillä se oli vaan yh-

den ihmisen keinu, mutta tiedän kyllä, 

että niitä tehtiin isompiakin. Pitkäperjan-

tai oli semmoinen vakava päivä. Muistan 

kun mentiin pitkänäperjantaina kirkkoon 

ja Piiluvalla oli sellaisenakin pyhänä on-

kimiehiä, niin kuului sanoa: ”Kiiski on-

kees tulkoon!” 

 Ja vielä yksi tärkeä asia. Pääsiäis-

lauantai oli sellainen päivä, että isot mie-

het olivat meidän kanssa kuurupiiloa. Se 

oli pääsiäislauantaina, kun olivat tehneet 

omat askareensa, hakeneet lehmille hei-

nät jostakin kauempaa. Miehillä oli mie-

hien työt ja eivät he paljon olleet lapsien 

kanssa. Kyllähän ne nyt jotain hiihtola-

tuja voivat tehdä ja huolehtivathan ne 

suksista. Ne sukset eivät oikein kulke-

neet, jos olivat vastatervattuja, kun ei ol-

lut suksivoiteita. 

 Pirkko: Ei se muualla tapana ollut, 

mutta olihan sitä kujetta ja ilonpitoa 

muinakin lauantaina. Kun olin niitä pie-

nempiä, minut pantiin kerrankin tynny-

riin millä vettä haettiin. 

 Taito: Ja vielä: miten juhlitte juhan-

nusta? 

 Raili: Juhannuskokko oli aina. Sil-

loin kun minä olin pieni, se ei ollut kos-

kaan meidän rannassa vaan Tuovisen ke-

sämökin rannassa. Siellä me käytiin ju-

hannuskokolla aina. Juotiin kahvit, muu-

ta tarjoilua ei ollut. Ja kun se kallio paloi 

liuskoille sen kokon alla, siitä irtosi hy-

viä littanoita kiviä, joilla sai heitellä ran-

nassa voileipiä. 

 

”Isä pani eläkepaperit 

vetämään” 

 

 Taito: Miten se talonpito siellä He-

posalossa loppui? 

 Pirkko ja Raili: Taisi olla niin että 

kun kukin tuli siihen ikään että pääsi tie-

naamaan tai meni naimisiin, niin lähti 

pois kotonta. Isä oli joka tapauksessa 

sisarussarjastaan viimeinen ja hoiti vielä 

sitä maanviljelystä. Setä-Kauko asui sii-

nä myös, mutta teki kirvesmiestöitä ja 

meni naimisiin ja muutti pois. Toini-täti-

kin kuoli ennen isää. Isä jäi äidin kanssa. 

Kun isä sairastui, naapurit kysyivät isäl-

tä: ”Mitä sinä nyt sitten teet?” Isä pani 

eläkepaperit vetämään 1970-luvun alku-

puolella. Lehmät myötiin pois, taidettiin 

viedä pois talvella jäitse taluttamalla. Se 

peltojen kyntäminen hevosella oli ollut 

rankkaa. Niitä irtokiviä ilmaantui koko 

ajan, vaikka kaikki sukupolvet olivat nii-

tä keränneet. Niitä poimittiin käsin ja 

heitettiin raunioon. 

 Taito: Joskus taloon jää vain yksi 

eläjä, joka saattaa könytä karjan kanssa 

pitkään, jos terveys kestää. 

 Raili: Nykyäänhän se talo siellä He-

posalossa on meidän Seppo-veljen omis-

tuksessa. Myös vanhat ulkorakennukset 

ovat pystyssä, aittarivi, maitoaitta ja 

riist’aitta. Rantasaunakin on siellä käy-

tössä. Meillä oli tuvan ja saunan ”syn-

tymäpäivät” vuonna 1999. Niillä raken-

nuksilla on ikäeroa pyöreät neljäkym-

mentä vuotta, koska tupa rakennettiin 

1909 ja sauna 1949. Veli ja hänen vai-

monsa kutsuivat meidän perheen sekä 

sedät ja tädit puolisoineen tämmöiseen 

yhteiseen tilaisuuteen. Siellä Heposalos-

sahan niillä meidän sedillä ja tädeillä on 

kesämökkejä. Kun isä ja äiti ja Toini 

olivat elossa, niin kävivät kyläilemässä 

niillä mökeillä. 

 

”Se meidän elämähän oli 

rikkautta” 

 

 Taito: Päivittelivätkö ihmiset teille 

heposalolaisille, että mitä te onnettomat 

siellä sähköttömässä saaressa asutte? 

 Pirkko: Ei siinä meidän elämässä 

ollut päivittelemistä. Se meidän elämä-

hän oli rikkautta. 

 Raili: Minustakin tuntuu päinvas-

toin, että joillekin se oli ihan tapahtuma, 

kun tulivat meille kylään – jollekin suku-

laisellekin joka harvemmin kävi. Kesäl-

lähän niitä vieraita oli. Kalastivat ja 

nauttivat siitä saarielämästä. Sodan jäl-

keenhän se elämä oli niukkaa kaikilla. 

Yhden kerran tuolla ruokakaupassa yksi 

nainen tuli kysymään, olenko minä ollut 

Heposalossa joskus ja muistanko minä 



häntä. Oli käynyt meiltä maitoa ostamas-

sa. Se oli ollut hänestä aina niin hauska 

retki. 

Pirkko: Äiti ei myynyt oikeastaan 

muuta kuin maitoa ja perunoita. Leivän 

ostajiakin olisi ollut. Sitä ruisleipää, 

maalaisleipää, olisi mennyt vaikka kuin-

ka paljon, mutta sen leipominenhan oli 

aika työlästä ja oli niin paljon muitakin 

askareita. Äiti pari leipää möi, mutta sen 

kaupan hän lopetti siihen. 

Raili: Merenlahden martathan kävi-

vät aina retkellä siellä meidän saaressa. 

Sinne tuli sellaisia kyläläisiä, jotka eivät 

olleet ennen käyneetkään. Heistä oli jän-

nää tulla katsomaan. 

Taito: No tällä tekstillä me järjestet-

tiin merenlahtelaisille vähän kuin ulko-

maanmatka. 

 

 

(Tarina julkaistu Merenlahden kylän 

kotisivuilla 23.11.2014) 


