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”Nuorihan katsoo eteenpäin” 
 

 Eelis: Siihen aikaan kun meikäläi-

nen vielä asui kotona, ei tullut kysellyksi 

yhtään niitä vanhoja asioita. Se oli usko-

matonta. Ei kysytty isän suvusta, ei äidin 

suvusta. Sitä elettiin vaan. Mutta toisaal-

ta minä ymmärrän sen hyvin, nuorihan 

katsoo eteenpäin. Se oli koko ajan sitä 

eteenpäin katsomista. Ja toisaalta, mikä 

oli minun mielestäni siihen aikaan hyvä, 

niin se ettei jääty mitenkään suremaan 

jotakin. Mammallakin oli aina tapana sa-

noa: ”No, huomenna on uusi päivä, huo-

menna on uusi päivä.” Ei jääty siihen ta-

pahtuneeseen. Oli koettu ne sodat ja 

kaikki muut ja ajateltiin, ettei sen pa-

hempaa kuitenkaan voi tulla, että kyllä 

tästä eteenpäin taas mennään. Kun kaik-

ki oli tällaista eteenpäin suuntautumista, 

niin ei kyselty mitä on ennen ollut. 

 Enhän minä tiennyt sitäkään, että 

meidän suvussa on pappeja. Meille tuli 

ykskaks sähköposti papilta, Jarmo Sei-

lolta, että me ollaan sukulaisia. Taavetis-

sa on Seiloja. Tästä se meidän asia isän 

suvun puolelta alkoi kehittyä. Me lähe-

tettiin muutamia valokuvia, ja hän tun-

nisti heti, keitä sukulaisia niissä on. Ja 

kun siihen liittyivät nämä meidän toiset 

serkut, niin sitten me alettiin ehdottaa, 

että mennään ihan sinne suvun juurille, 

sinne Savoon. Isänihän on kotoisin Sää-

mingistä. Sitten me mentiin sinne ja käy-

tiin siellä suvun haudoilla. Käytiin mo-

nella hautausmaalla ja tavattiin reissul-

lamme  sellaisia ihmisiä, joita en ollut ta-

vannut viiteenkymmeneen vuoteen. Ta-

vattiin minun pikkuserkkuni vai mikä 

sukulainen se mahtoi ollakaan, Irma Lai-

tinen. Olin tavannut hänet viimeksi viisi-

vuotiaana Merenlahdella, kun Laitiset 

asuivat siellä. 
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Räätäleitä ja hopeaseppiä 
 

 Eelis: Isäni isä, Abel Lajunen, on 

ollut räätäli, ja meidän suvussa – jopa 

meidän mökillä – on vieläkin niitä rää-

tälin mittakeppejä, kyynäräkeppejä, ja 

muita räätälin välineitä. Hän lähti perhei-

neen paremman elämän toivossa Kuole-

majärvelle, minne tuli rikkaita venäläi-

siä, jotka teetättivät pukuja. Meni räätäli-

nä sinne ja rikastui ja alkoi ostaa maata 

sieltä. Merkittävää on sekin, että Pieta-

rissa on ollut Lajusia hopeaseppinä. 

Eräskin Lajusen suvun jäsen on johtanut 

Pietarissa hopeaseppäpajaa, joka työllisti 

yli neljäkymmentä henkeä. 

 Isäni Juho Lajunen ehti syntyä Kuo-

lemajärvellä 1904. Mutta kun poliittiset 

olosuhteet muuttuivat, isoisäni ei voinut 

muuta kuin lähteä sieltä Kuolemajärveltä 

ja tulla takaisin Sääminkiin. Isäni Juho 

Lajunen, joka kuului Parikkalan Lajusten 

sukuhaaraan, muutti myöhemmin, 1930-

luvulla, Lappeenrantaan. Savonlinnan 

seudulta on muutettu paljon Lappeenran-

taan työn toivossa, koska siellä oli teh-

taita. Minun serkkujani on paljon Laurit-

salassa, Kaukas työllisti siellä. 

 Meillä oli suvussa niitä räätäleitä, ja 

muun muassa isäni veli Eemil Lajunen 

oli räätäli. Kun asuttiin sodan jälkeen 

Merenlahdella, niin eihän silloin lasten 

pukuja ostettu kaupasta, vaan räätäli tuli 

kotiin. Justiin tämä Eemil-setä tuli use-

amman kerran Merenlahdelle räätälöi-

mään ja teki meille kaikille pojille puvut. 

Mutta sen jälkeen se setäni räätälöi myös 

siellä kylällä. Muun muassa Männistöllä 

se teki niitä räätälintöitä. En tiedä, tekikö 

se Karsikoille mitään, mutta teki joka ta-

pauksessa vaatteita useampaan paikkaan. 

Teki lammasturkkeja, kun tuli tietoon et-

tä kylälle oli saatu räätäli. Tämä Eemil 

oli varmaan arvostettu jo senkin takia, 

kun ei ollut paikkakunnalta. 

 Minulla on tuolla semmoinen valo-

kuvakin, missä me ollaan kaikki pojat, 

Veli, minä, Mauno, Tuure ja Veikko, sa-

manlaisissa samettipuvuissa. Siihen ai-

kaan piti olla golfhousut, niin kuin muis-

tat. Minulla on yksi sellainenkin kuva, 

missä on ne golfhousut. Meidän isä oli 

sitä mieltä, että kun hän oli räätälin poi-

ka, niin pojillakin piti olla hyvät vaatteet. 

Se tästä Lajusen suvusta. 

 

Talan Augustin tuvassa 
 

 Eelis: Isäni asettui Merenlahdelle, 

koska meni naimisiin Männistön tyttären 

Elma Talkan kanssa. Minä olen siis Kar-

sikoille ja Männistöille serkku. Isäni tuli 

Merenlahdelle tukkitöihin. Niitä tuli sil-

loin useamman miehen porukka sieltä 

Savosta. Asuivat varmaan kylän taloissa 

kortteerissa ja samalla riiasivat kylän tyt-

töjä. Mutta tulee tietysti kysyneeksi, että 

mitenkähän mahtoivat kylän nuoret mie-

het tulijoihin suhtautua, että oliko näitä 

kohtaan ennakkoluuloja kuten on nyky-

ään? 

 Lapsena leikittiin yhdessä naapurien 

lasten kanssa. Keksittiin aina jotakin te-

kemistä. Monesti oli jonkinlainen peli tai 

kilpailu meneillään. Asuttiin siinä koh-

taa, missä nyt on Männistön Laurin po-

jan talo, lähellä Kenttää, siinä oikealla 

puolella. Sen paikan nimi oli silloin 

muistaakseni Mäkelä. Se talo on purettu, 

mutta minulla on siitä valokuva. Se talo 

ostettiin Eetu Nikkisen tyttäreltä Emilia 

Nikkiseltä. Eetu oli laivuri ja oli harjoit-

tanut huhun mukaan pirtukauppaa. Tämä 

Eetu puolestaan oli ostanut sen talon Au-

gust Talkalta, joka oli äitini setä. Kun 

meidän perhe asettui siihen taloon, meil-

le jäi vielä vuokralaiseksi – sinänsä aika 

jännä juttu – sen Augustin poika Edvin, 

joka siis oli äitini serkku. 

 Siinä meidän huushollissa oli tupa 

ja kaksi kammaria, joten se oli siis ihan 

tämmöinen tyypillinen rakennus. Uuni ja 

uuninpankko. Kuvittele: meitä oli siinä 

isä ja äiti, jota me sanottiin mammaksi, 

ja kuusi poikaa, Veli, minä, Tuure, Mau-

no, Veikko ja Vesa, ja sitten oli yhdessä 

kammarissa vielä tämä vuokralainen. Eli 

kaikkiaan yhdeksän henkeä Tosin se 

joukko pieneni sikäli, että Mauno kuoli 

vuonna 1949 kahdeksanvuotiaana umpi-

suolentulehdukseen lääkärin väärän di-

agnoosin takia ja Vesa kuoli vuonna 



1952 vähän yli vuoden ikäisenä keuhko-

kuumeeseen. 

 Se Edvin Talka oli taitava soitta-

maan viulua. Se itse rakensikin ne soitti-

mensa. Mikä minua harmittaa, niin se et-

tei opeteltu siltä viulun soittoa, kun viu-

lunopettaja olisi ollut seinän takana – tai 

eipä sen kärsivällisyys olisi varmaan riit-

tänyt. Siitä se Edvin oli mainio, että aina 

kun tuli joulunaatto, niin silloin se in-

nostui siivoamaan, vasta jouluaattoiltana 

kuuden jälkeen. Se pani paikat kuntoon 

ja alkoi sitten soittaa sitä viulua. Se Ed-

vin oli hyvin omaperäinen ihminen. Mi-

nulla on sellainen käsitys, että se oli ollut 

Viipurin musiikkiopistossa, mutta oli 

joutunut varattomuuden takia tulemaan 

pois. Edvin kävi soittamassa myös kesä-

juhlissa. Se Edvin oli myös hyvä maalaa-

maan. Talkan Eskolla on Edvinin maa-

laama taulu Aatesta ja Elnasta. – Oletko 

nähnyt sen punaisten haudan siellä Pulk-

kaniemessä vuodelta 1918? 

 Taito: Jo kesällä 1952 kävin sillä 

haudalla Helga-tätini miehen Reino Har-

tikaisen ja serkkuni Timon kanssa. Asia 

järkytti minua, seitsenvuotiasta, jo silloin 

ja järkytti myöhemmin vielä enemmän. 

 Eelis: Se Edvin jutteli niistä ajoista, 

kun olivat asuneet perheenä siinä meidän 

paikalla, ja kertoi, että hän kuuli kun 

siellä Pulkkaniemessä ammuttiin. Ja sit-

ten heiltä tultiin hakemaan lapioita, että 

ne ammutut saadaan haudata. Mutta sitä 

se Edvin ei koskaan sanonut, että oliko 

niitä lapioita vai ei. Me pikkupojat men-

tiin ongelle niiden hautojen ohi, koska 

siellä niemessä oli hyvä onkipaikka. Kun 

ajettiin pimeän tullen pois sieltä rannas-

ta, niin kyllä me ajettiin nopeasti niiden 

hautojen ohi – me pelättiin sitä paikkaa! 

Harvoin me mentiin niiden hautojen 

luokse. 

 

Paakkelsia ja portteria 

 

 Eelis: Siihen Pulkkaniemeen poik-

kesi Tuulikki-laiva, joka lähti kai Lavi-

kanlahdelta ja seilasi Lappeenrantaan. 

Me lapset matkustettiin siinä mamman 

tai isän kanssa kaupunkiin ostoksille. 

Siinä Pulkkaniemen laiturissa piti olla 

aamulla jo puoli seitsemän jälkeen. Jäi 

elävästi mieleen, miten hurjasti siinä 

laivassa oli maitotonkkia. Ja siellähän 

saattoi olla eläimiäkin. Muistan, että 

siellä oli monta kertaa joku mullikka tai 

hevonenkin, jossain siellä keulakannella 

tai peräkannella. 

 Taito: Se laivahan oli kuin paraskin 

Nooakin arkki. 

 Eelis: No se oli kuin Nooakin arkki. 

Mutta se laivaliikenne oli sitten jo loppu-

nut, kun me tehtiin kaupunkiin myös 

myyntireissuja. Meillä oli tapana kerätä 

kieloja. En tiedä, mistä oli saatu se aja-

tus. Mamma varmaan oli neuvonut. Koi-

sanniemellä oli mahdottoman hyvät kie-

lopaikat ja me tehtiin kielokimppuja. Ja 

kun me tiedettiin myös kaikki mahdol-

lisimman hyvät korvasienipaikat siellä 

kankailla, me kerättiin isot korit täyteen 

niitä korvasieniä. Sitten me mentiin ky-

läläisten moottoriveneillä kaupunkiin ja 

myytiin ne kielot torilla ja sienet Leo 

Lipsaselle, jolla oli ostopaikkansa siinä 

torin lähistöllä Lindholmin kaupan vie-

ressä.  

 Kerran se Lipsanen yritti petkuttaa 

meitä pikkupoikia. Eihän me tiedetty ra-

hasta vielä mitään, kunhan jotakin saa-

tiin. Se Lipsanen meinasi meitä pettää, 

mutta joku vanhempi täti-ihminen oli 

katsonut vierestä ja sanoi: ”Kuule, nyt 

sie annoit noil pojil liian vähä rahhaa.” 

No sitten se Lipsanen antoi meille oike-

an summan. Pyysi anteeksi, että hänelle 

kävi erehdys. 

 Ja siellä Lappeenrannan torilla ei ol-

lut mikään niin hyvää kuin ne paakkelsit. 

Niillä hankkimillamme rahoilla me pääs-

tiin ostamaan paakkelsia ja portteria niis-

tä vanhoista torikojuista. Nehän sinäkin 

varmaan muistat. Siinä lähellä oli muu-

ten se Kohvakan kauppakin. Sitten kun 

olin isompi poika, isäni kysyi Kohvakal-

ta minulle töitä. Se Kohvakka lupasi, että 

minä pääsen töihin jos se silloinen har-

joittelija lähtee. Mutta en minä ikinä 

päässyt siihen töihin. Se siitä Kohvakan 

kaupasta ja siitä toiveesta. 

 



Moottoriveneellä kirkolle 

ja kaupunkiin 

 

 Eelis: Mutta ne Merenlahden tieolo-

suhteet ja ne kulkuolosuhteet – ne olivat 

kaikkea muuta kuin helpot. Silloinhan ei 

Merenlahdelle ollut maantietä. Moottori-

veneellä mentiin. Kauppias Penttisellä 

oli moottorivene, Uutelan Antilla oli 

moottorivene ja Anttisilla oli moottori-

vene. Männistölläkin oli, mutta sillä ei 

kyläläiset kulkeneet. Taipalsaaren hau-

tausmaalla pidettiin aina keväällä ja syk-

syllä siivoustalkoot. Mentiin keväällä 

niihin talkoisiin Uutelan Antin veneellä. 

Kyydissä oli paljon tätejä, mummoja. En 

yhtään muista, keitä ne olivat. 

 Kun lähdettiin tulemaan takaisin 

sieltä Taipalsaarelta, oli noussut hirveä 

myrsky. Jonkun tädin taikka mummon 

saali kietoutui tuulen lennättämänä akse-

lin ympärille ja se moottorivene pysähtyi 

siihen. Ja hirveä myrsky oli. Ja kun aal-

lokko alkoi jo lyödä meitä rantaan kal-

liota vasten, silloin tuli tunne, että me 

hukutaan siihen. Se Antti, sellainen pieni 

ukko, meni nyhtämään sitä saalia irti. Oli 

ihan punaisena naamaltaan. Ja sai sen 

saalin pois. Kun sieltä pitkältä selältä 

tuuli, niin sehän tuuli tosi lujaa kuule. 

Muistan, miten ne täditkin kauhistelivat. 

Ja meitä oli ihan täysi moottoriveneelli-

nen. 

 Taito: Tuuliajollahan vene kääntyy 

sivuttain ja tuppaa kaatumaan. 

 Eelis: Sitten kerran tultiin kaupun-

kiin sen Uutelan Antin kyydissä. Muis-

taakseni ainakin Männistön Ansa oli mu-

kana, mutten muista, keitä muita oli. Me 

ostettiin siellä kaupungissa ilmapallot. 

Oltiin niin onnellisia, kun oltiin siellä 

Antin moottoriveneen kopissa ja meillä 

oli ilmapallot! No sitten Anttisen Tyyne 

kertoi, että siellä Lappeenrannassa oli 

yksi täti myynyt lehmän markkinoilla – 

siihen aikaan lehmät vietiin markkinoille 

myytäväksi. Se täti kun oli myynyt leh-

män, se päätti että hänpä ostaa ilmapal-

lon lapsille. Ja sillä naisella oli se raha-

nippu ja ilmapallo samassa nyörissä. Ja 

se ilmapallo kun karkasi, niin se rahanip-

pukin meni taivaan tuuliin. Sinne meni 

lehmä. 

 Siitä Anttisen Tyynestä tuli mielee-

ni toinenkin juttu. Mikähän sen niiden 

Anttisten tytön nimi oli – Impi. Meni 

sitten aikuisena naimisiin Pielavedelle. 

Se Impi silloin pienenä tyttönä kulki ik-

kunasta ja se Tyyne komensi: ”Nyt kyllä 

lopetat tuon ikkunasta hyppimisen.” Tyt-

tö vastasi Tyynelle: ”Kun sinä kuolet, 

niin sitten minä ainakin kuljen ikkunas-

ta.” Tuo pieni asia jäi mieleen Tyynen 

kertomana. 

 

Niitä senaikaisia tieyhteyksiä 
 

 Eelis: Olen miettinyt myöskin niitä 

senaikaisia tieyhteyksiä. Olin silloin var-

maan kuusitoistavuotias, kun sain Lap-

peenrannasta työpaikan ja kävin työssä 

Merenlahdelta käsin. Olin Lappeenran-

nassa piparileipomossa. Eräs toinen työs-

säkävijä oli Talkan Einari, joka oli hom-

missa rikkihappotehtaalla. Aamulla aina 

hiihdettiin Lappeenrantaan ja illalla ko-

tiin takaisin eikä se tuntunut miltään. 

Milloin oli umpua, milloin pakkasta ja 

milloin oli mitäkin. Se oli vaan pukeutu-

miskysymys. Talvella oli jäätie Lappeen-

rantaan. Ja keväällä sen jäätien kohdalta 

sai hyvin ahvenia pilkillä, kun oli uve-

avantoja ja hevosten kikkareet painuivat 

kalojen ruuaksi. 

 Kun oli se suurlakko 1956, me La-

juset oltiin toiseksi viimeistä talvea Me-

renlahdella. Muistan, miten Lappeenran-

nassa kaikki oli ihan autiota, kun kaikki 

olivat lakossa. Mutta minä menin sinne 

leipomoon töihin ja hiihdin takaisin. Se 

leipomo sijaitsi Marjankadulla puutalos-

sa, ja sillä paikalla on nyt uusi tiilinen 

kerrostalo. Ja ihan siinä vastapäätä oli 

Purasen Annan kauppa, kellarikerrokses-

sa. Minä kävin ostamassa sieltä limsaa, 

Portteria sekä Grapea mikä myös oli hy-

vää. Siihen aikaan siitä sai vielä jahti-

makkaraakin. 

 Olen ollut mukana, kun sitä kylätie-

tä korjattiin hevospelissä. Siitä Koper-

ahon luota otettiin sitä soraa, mätettiin 

kuormaan ja tehtiin sitä tietä. Kyllä se oli 



aika vaivalloista. Mutta ei se varmaan 

niihin tiehommiin liittynyt, kun niissä 

talkoissa syntyi kerran riita kahden jo 

edesmenneen kaverin kesken. Saattoi ol-

la vanhaa kaunaa. Toinen uhkasi  hakata 

toisen ennen iltaa. No sitten illalla, kun 

tulin näistä talkoista, se uhkailija tosiaan 

oli erään ladon takana lapion kanssa 

odottamassa. En ollut näkevinäni, lisäsin 

vauhtia. Eivät ne varmaan kuitenkaan ta-

pelleet. 

 Jäniksen Rauno oli hankkinut auton, 

ja me lähdettiin tanssiin Värrön talolle. 

Meitä oli mahdottoman paljon siinä au-

tossa, ja kun oli jo satanut luntakin, niin 

eihän se senaikainen auto selvinnyt siitä 

Koperahon mäestä. Ei muuta kuin autos-

ta ulos ja työntämään. Kun saatiin auto 

mäen päälle, niin taas jatkettiin matkaa 

ja perille päästiin. Se Raunon auto oli 

ensimmäisiä Merenlahdella. Mutta ihan 

ensimmäinen auto, mosse, oli Nikkisen 

Paulilla siellä kylän perällä. Muistan, 

kun siellä kentällä oli jotkut häät ja se 

Pauli ajoi sillä mossellaan sinne. Kyllä 

sitä kävi jokainen katsomassa. Ihmetel-

tiin ihan ääneen sitä, että venäläiset osaa-

vat tehdä autojakin. No tietysti Pauli oli 

ylpeä autostaan. 

 Siitä tien huonoudesta oli harmia 

muutenkin. Kerran mamma oli tulossa 

lypsyltä ja onneton liukastui ja kaatui 

lypsyämpärin päälle. No kylkiluuhan sii-

nä katkesi. Isä oli lähtenyt töihin kau-

punkiin ja sille piti saada sana. Ja kun 

kylällä ei ollut puhelinta, niin ei auttanut 

muu kuin joku meni kaupunkiin kerto-

maan isälle, mitä oli sattunut. Iltapäivällä 

isä tuli sitten Onni Lampisen kuorma-

autolla sitä huonoa salotietä hakemaan 

mammaa. Voi vain kuvitella, miten tus-

kallista mamman oli istua kuorma-autos-

sa kylkiluu katkenneena. 

 

Helsinkiläisiä letunpaistajia 

ja ruotsinpuhujia 
 

 Eelis: Mutta niistä surkeista tie-

oloista huolimatta Pulkkaniemen vierei-

sessä Korkeasaaressa oli jollakin helsin-

kiläisellä yhdistyksellä kesäpaikka. Mi-

ten lienevät nekin ihmiset selvinneet Me-

renlahdelle, kun se tientapainen oli niin 

onneton. Meidän kohdalla ne menivät 

jalkapatikassa – olivatkohan ne kävelleet 

Lappeenrannasta saakka. No, eräänä päi-

vänä me pojat soudettiin katsomaan sen 

saaren elämää. Siellä oli rantakivillä me-

nossa lettujen paisto. Olivat tehneet vesi-

taikinan, kun ei ollut maitoa. Antoivat 

meille pojille maistiaiset ja voi että ne le-

tut maistuivat meistä hyviltä! Kotiin tul-

tua me sanottiin mammalle, että tee sinä-

kin vesilettuja, ne ovat paljon parempia 

kuin maitotaikinaletut. ”Älkää höpsikö”, 

mamma sanoi, eikä koskaan suostunut 

tekemään vesilettuja. Ne helsinkiläiset 

olivat tosi harmistuneita, kun kukaan ky-

läläisistä ei ollut myynyt heille maitoa. 

Monestakohan paikasta mahtoivat ky-

syä? 

 Pulkkaniemessäkin oli helsinkiläi-

siä. Yksikin perhe oli sukunimeltään 

muistaakseni Turkia. Se mies oli ratikka-

kuski. Perheen kaksi tyttöä oli ollut sota-

lapsina Ruotsissa ja kun eivät osanneet 

suomea, puhuivat keskenään ruotsia. Se-

kös meistä muista lapsista kuulosti kum-

malliselta. Mansikoitakin ne tytöt nimit-

tivät smultroniksi tai joksikin sinne päin. 

 

Paimenen kesää ja syksyä 
 

 Eelis: Rantalassa asui Aarne ja Iida 

kahteelleen. Tämä Aarne oli äitini serk-

ku. Me pojat oltiin aika pieniä vielä sil-

loin, kun se Aarne tuli kerran kysymään 

isältä ja mammalta, että voitaisiinko me 

pojat ajaa heidän lehmät laitumelle aa-

muisin ja hakea ne iltaisin. Iida oli vanha 

ja Aarne ei ehtinyt. Joka aamu me ajet-

tiin niitten lehmät sinne Liesille, mikä on 

sieltä kentältä eteenpäin Pulkkaniemellä. 

Minä tiedän melkein joka kiven ja kan-

non sieltä Liesiltä, missä niitä lehmiä 

laidunnettiin ja aina välillä etsittiinkin. 

Ja Koisanniemen ja Orjainlahden maise-

mat minä tulin tuntemaan myöskin. 

 Syksyllä niitten lehmien kanssa piti 

olla tarkkana. Niitä ei saanut viedä mär-

kään, vahvaan apilaäpärepeltoon. Pahin-

ta oli jos pakkanen oli päässyt yön aika-



na käymään. Ne lehmät söivät sitä apilaa 

niin ahneesti, että joku niistä saattoi ru-

veta turpoamaan. Se lehmän turvonnut 

maha oli kuin ilmapallo. Muistan, miten 

aikuiset laittoivat lehmän takapuoleen 

kuin torveksi pullon, josta oli poistettu 

pohja, ja hieroivat lehmän molempia 

kylkiä, jotta ilma tai oikeammin kaasu 

olisi purkautunut pois. 

 Siihen aikaan oli paljon veräjiä. 

Rantalan ja Liesin välillä oli viisi porttia 

tai veräjää. Pidä siinä sitten lehmälauma 

kurissa, kun avaat ja suljet veräjiä. Var-

masti lehmät osasivat käyttää tilaisuuden 

hyväkseen ja aiheuttaa hankaluuksia pai-

menpojalle. Hyvä ettei joskus tullut itku, 

kun lehmät ryntäsivät naapurin viljapel-

toon. Ja sienien perään ne lehmät olivat 

ihan villeinä. Meinasivat karata pitkin 

kankaita sieniä etsiessään. Meille paime-

nille sanottiin, että piti yrittää estää, kos-

ka maitoon tuli sienien maku. 

 Mutta meille paimenille itselle ei 

mikään ollut niin hyvää kuin se meidän 

paimenperunaruoka. Me leikattiin peru-

nat pieniksi siivuiksi ja kuumennettiin 

kivet ja pantiin nämä siivut niiden kivien 

päälle. Niistä tuli ilman rasvaa melkein 

niin kuin ranskalaisia perunoita. Ja tuh-

kassa me paistettiin kuorineen kokonai-

sia perunoita, haudikkaita. Meitä lapsia 

oli paimenessa useita samassa paikassa. 

Siellä sitä kerrottiin kaiken maailman ta-

rinat ja kummitusjutut. Siellä näki myös-

kin elukoita, mitä ei enää luonnossa näe, 

mäyrät, lumikot, jäniksenpojat ja kaikki 

nämä pienet eläimet. Joskus löydettiin 

metsojen pesiäkin. 

 Mutta mitään laulua minä en niin 

paljon inhonnut kuin tätä: ”Lehti puusta 

variseepi, päivä yötä pakenee… Minä 

pieni paimenpoika lentohon en pääse-

kään…” – tätä ”Paimenen syyslaulua”. 

Olen sanonut tästä tuolle vaimollenikin. 

Minä aina muistan, miten toin lehmiä 

syksyllä sieltä laitumelta Orjainniemestä 

just tähän aikaan ja sitten kotiin tultua 

radiossa soitettiin lastentunnilla sitä lau-

lua. Kyllä sitä jotenkin tunsi itsensä yksi-

näiseksi siellä korvessa sen lehmälau-

man kanssa. Ihan kävi kateeksi muutto-

lintuja, jotka pääsivät lähtemään. Niitä 

lehmiä piti viedä joka siunattu aamu. Ja 

tämä lehmien paimentaminen oli minulla 

se ensimmäinen työ lapsena. 

 Mutta yksi ”paimentyttö” otti sen 

homman rauhallisemmin ja tottuneem-

min, nimittäin Nakarin täti, Iida. Se Iida 

kun ajoi lehmiä Karsikon ohi, se kutoi 

mennessään. Sillä oli tosiaan kutimet kä-

sissään. Se kutoi ja ne lehmät kulkivat 

omia aikojaan. 

 

Sontarallia talkoissa 

ja rahapalkalla 

 

 Eelis: Kaikki se Merenlahden tal-

kootouhu oli aika oleellinen asia. Sitä 

mentiin kun tuli pyyntö, että tule talkoi-

siin. Mentiin ja kokoonnuttiin. Oli esi-

merkiksi viljantekotalkoot, kattotalkoot, 

perunannostotalkoot – kaikki nämä täm-

möiset. Olen ollut vähän monissa tal-

koissa. Olen ollut sonnanvedossakin, se-

kä talkootyönä että myös rahan edestä. 

Rantalassakin oli se iso navetta. Siellä 

oli toistakymmentä lehmää ja ne olivat 

tilsineet sen lannan tiukkaan. Ja sitä lan-

taa sitten mätettiin kärreihin ja ajettiin 

pellolle. Mutta hauskinta oli se, kun oli 

hirveästi niitä hevosia – jopa kymmen-

kunta – ja ajettiin aina kilpaa pellolta 

pois hakemaan uutta kuormaa. 

 Olin jo isompi, kun kauppias Pentti-

nen pyysi minua sonnanajoon. Minä me-

nin sitten, mutta en ole ikinä tehnyt niin 

raskasta työtä enkä ole ikinä ollut niin 

väsynyt. Se oli kyllä niin kova urakka, ja 

silloin oppi kyllä arvostamaan työtä. Me 

ollaan vielä sitä sukupolvea, joka on elä-

nyt työn kautta. On katsottu, että pitää 

tehdä työtä, pitää tehdä työtä. Kyllä sitä 

työtä tehtiin. 

 Pikkuisen siitä Penttisestä. Sillä oli 

kauppa pienessä huoneessa ja se kuljetti 

myös kylän postia. Tuli mieleen eräs jut-

tu. Oli presidentinvaalit tulossa. Pentti-

nen oli tuonut Fagerholmin vaalimainok-

sia kaupungista ja kysyi meidän isältä, 

että voisivatko pojat käydä laittamassa 

ne jonnekin esille. No eihän me politii-

kasta välitetty, mutta mentiin kumminkin 



laittamaan vaalimainos esille. Kun toiset 

arvuuttelivat että kuka on mahtanut lait-

taa Fagerholmin mainoksen, niin me po-

jat oltiin visusti vaiti. No, tuli tuokin asia 

nyt paljastettua. Kylähän oli silloin hy-

vin maalaisliittolainen, joten ei ihme jos 

Fagerholmin mainosta kummasteltiin. 

 

Rivin pää hyvin kaukana 
 

 Eelis: Syksyllä tuli se perunankaivu 

ja siihen aikaan ei ollut vielä koneita-

kaan. Se oli nuorille aikamoista hom-

maa, kun oli nämä pitkät penkkirivit. 

Kuule, kun kuoki ja kuoki ja kuoki – ja 

tuolla kaukana näkyy se rivin pää. Mo-

nesti, kun kaivettiin Rantalan perunaa, 

niin maa saattoi olla jo kohmeessa. Ja se 

olikin sitten suuri muutos, kun tuli se en-

simmäinen perunannostokone, muistaak-

seni Ojansuuhun. Se kun levitti ne peru-

nat esille, niin se oli kuin ihme. Silloin-

han me pikkupojat oltiin varsin haluttuja 

työmiehiä, koska me oltiin niin nopeita 

keräämään niitä perunoita. Ja Nakarilla 

kun oltiin perunannostossa, Otto-isäntä 

pyysi meidät jokaisen yksi kerrallaan ka-

mariin ja maksoi palkan siellä. Se oli 

niin, että isäntä maksoi minkä kullekin 

hyväksi näki. 

 Ja toinen oli sitten, kun mamma 

leikkasi ruista siellä Rantalan pellolla. 

Me tehtiin niitä kuhilaita. En enää muis-

ta, montako lyhdettä niihin tuli, tuliko 

niitä kuusi vaan vai enemmän. Ja sitten 

taivutettiin se hattulyhde. Ja vielä se pui-

mahomma, mikä oli oma hommansa. 

Kyllä ne kaikki Rantalan paikat tulivat 

minulle hyvin tutuiksi. Oltiin siinä talos-

sa sekä talkoolaisina että päiväläisinä. 

 

”Talkoissa voi tapahtua 

kaikennäköistä” 

 

 Eelis: Anttisella pidettiin kattotal-

koot. Me nuoret pojat oltiin hirveän ha-

luttuja kattotalkoiden osanottajia. Olen 

ollut päreenteossakin, muun muassa Jä-

niksellä, siellä riihen luona. Uutelan Erk-

ki ja minä tehtiin haapapölleistä päreitä. 

Se Erkki syötti ja minä otin niitä vastaan. 

No sitten niitä päreitä alettiin naulata. 

Meitä naulaajia oli pitkä rivi siellä Ant-

tisen katolla. Oli hyvin tyypillistä, että 

siinä oli kilpailua. Jokaisella oli se oma 

kohtansa. Ja huudettiin, että ”lauta”, jol-

loin pantiin uusi ruodelauta, aluslauta, ja 

sitä varvia taas nostettiin. Kuka oli koh-

dassaan viimeinen, sitä katsottiin: ”Aha, 

se on viimeinen. Se on huono.” Se oma 

osuus piti saada naulatuksi nopeasti ja 

samalla piti myös tulla hyvää jälkeä. 

 Puhuttiin jo etukäteen, että Anttisel-

la on jälkiruokana jäätelöä. Eihän meikä-

läinen ollut saanut jäätelöä montaakaan 

kertaa. Meikäläinen oli silloin varmaan 

tuollainen viisitoistavuotias, mitä lienen 

ollut. Kun sitten syötiin, niin katsoin jo 

että tuo on nyt varmaan sitä jäätelöä. Ja 

kun tuli jälkiruuan vuoro, niin minäkin 

otin sitä lautaselle oikein kunnolla. Mut-

ta eihän se ollut kuin vatkattua marja-

puuroa. Ikinä minua ei ole nolottanut 

niin paljon kuin silloin kun Tyyne sanoi: 

”Ei sitä tartte kokonaan syödä, jos et jak-

sa.” 

 Meidän Velillehän kävi toinen kom-

mellus, kun oli talkoissa Laitisilla, jotka 

olivat kai vuokralla Ojansuun viereisessä 

talossa. Sen perheen pää Veikko Laiti-

nen oli muuttanut Merenlahdelle samaan 

aikaan kuin isäni. Oli kotoisin Savosta ja 

oli minun kummini. Siellä Laitisen tal-

koissa oli ruokana tytinää tai sylttyä. 

Laitisen Helvi sanoi Velille: ”Ota sieltä 

alempaa. Siellä on ne pässin munat.” 

Silloin Veli lopetti koko sen syömisen 

siihen. Talkoissa voi tapahtua kaikennä-

köistä. 

 

”Rantalassa oli tämä 

kramahvooni” 

 

 Eelis: Mutta sen muistan, että Ran-

talassakin oli ne talkootanssit. Ne kuu-

luivat asiaan. Ja siellä Rantalassa oli kra-

mahvooni. En muista ollenkaan, että sitä 

olisi ollut kylässä missään muualla. Siel-

lä Rantalassa oli tämä kramahvooni ja 

siellä pantiin pystyyn talkootanssit. Ja 

sauna lämpisi tietysti vielä. Talkan Han-

nun ja Talkan Eilan ja Lauran ikäiset 



olivat jo isompia ja ne tietysti tanssivat. 

Me oltiin pikkupoikia ja me vaan katsot-

tiin sivusta, mitä siellä tapahtui. Muistan, 

miten Iita, talon emäntä, seisoi pitkässä 

mustassa hameessaan uunin vieressä ja 

raaputti kämmensyrjää. Se Iita piti koko 

elämänsä ajan pitkää mustaa hametta. Ei 

varmaan ikinä ollut lyhyessä. Niihin tal-

kootöihin ja muihinkin yritettiin saada 

jostakin aina sitä piristettä. Se olisi ollut 

liian ankaraa, jos sitä olisi tehty otsa kur-

tussa. Aina piti sisällyttää siihen jotain 

keventävää. Sonnanajossakin oli aina 

mukavaa, kun ajettiin takaisin navetalle 

kovalla vauhdilla. 

 Ja näiden talkootanssien lisäksi pi-

dettiin niitä kuuliaistansseja, kun paris-

kuntaa kuulutettiin vihille. Sukulaiset ja 

jotkut muutkin kutsuttiin aina niihin kuu-

liaistansseihin. Mekin oltiin Anttisella 

Lauran ja Teuvon kuuliaistansseissa. Ja 

häät kestivät siihen aikaan kaksi–kolme 

päivää. Aluksi oli ne läksiäiset ja häiden 

jälkeen oli vielä ne rääppiäiset. Ja ken-

tällä oli monta kertaa ne häätanssit sitten, 

jos oli kesäaika. Tämäkin kaikki vasta-

painoa sille kovalle työnteolle. 

 

Toimeentuloa kaupungista 
 

 Eelis: Meitä nuoria ja muitakin päi-

väläisiä tarvittiin ja käytettiin, mutta mi-

nusta tuntuu, että siellä Merenlahdella ne 

hommat eivät olleet mökkiläisille niin 

välttämättömiä kuin jossain muualla. 

Lappeenrantahan oli niin lähellä ja tarjo-

si työtä näille ihmisille, joilla oli vähem-

män omaa maata. Lappeenrannassa oli 

runsaasti sitä teollisuutta ja sitä toimeen-

tuloa tuli sieltä. Ei tarvinnut työskennellä 

päiväläisenä. Ja metsätyöthän ovat var-

masti työllistäneet kaikkia. 

 Näiden tavallisten päiväläisten li-

säksi kylillä oli erikseen miehiä mitkä 

kiersivät talosta taloon, sellaisia rengin 

tapaisia joita oli melkein sanottava kul-

kumiehiksi. Ne tulivat tiettyihin taloihin 

ja olivat siellä tietyn ajan ja sitten saat-

toivat siirtyä toiseen taloon. Olivat 

useimmiten melkoisia persoonia. 

 Rantalassa oli aina piika. Erästä ren-

gin tapaista sanottiin Teutoriksi, tiedä 

sitten mikä mahtoikaan olla hänen oikea 

nimensä. Kerran myöhemmin se Teutor 

tuli meille ja kysyi yösijaa. No tietysti 

isä lupasi. Me pojat maattiin samassa tu-

vassa kuin Teutor. Teutor makasi lattial-

la ja yksi lähes lakkaamatta. Mamma jäi 

miettimään, ettei sillä Teutorilla olisi ol-

lut keuhkotauti. Aamulla Teutor kiitteli, 

kun sai yösijan. 

 

Laukkuryssiä ja mustalaisia 
 

 Eelis: Ja keitä minun lapsuudessani 

oli, niin laukkuryssiä, niitä kulkukauppi-

aita. En tiedä, kävikö niitä Lemillä, mut-

ta Mäntyharjullakin, tuon Helgan kotipi-

täjässä, niitä kävi. Yhtä semmoista lauk-

kuryssää me sanottiin Romoksi. Se oli 

pitkä mies ja sillä oli koivun tuohesta 

tehty laukku, missä oli nuppineuloja ja 

nappeja ja kaikkea tämmöistä pientä. Se 

kulki kepin kanssa ja sillä oli suippo par-

ta. Ja olikohan sillä tuohesta se hattukin. 

Se tuli kylälle ja ihmiset ostelivat siltä. 

Ostivatko armosta vai ostivatko tarpee-

seen, sitä en tiedä. Mutta mammakin os-

ti, kun se Romo meillä kävi. 

 Oletkohan kuullut siitä, kun se Ro-

mo meni Ojansuuhun? Ojansuun Ester 

laittoi kakun pöytään ja leikkasi siitä pa-

loja. Mutta Romopa ei ottanutkaan sem-

moista leikattua palaa, vaan koko sen 

ison leikkaamattoman osan. Ja sanoi vie-

lä: ”Mitäs me näistä pienistä.” Emäntien 

naamat siinä venähtivät. Se Ojansuun 

Ester sitä jutteli, miten heillä oli käynyt. 

 Ja toinen kiertolaisporukka oli sitten 

mustalaiset, mutta niitä kävi siellä Me-

renlahdella harvoin. Me lapset vähän pe-

lättiin niitä, se oli kumma juttu. Eivät ne 

kai missään yöpyneet, ne kävivät vaan 

päiväseltään. Ne olivat niin vakituisia, 

että niitä tunnettiin nimiltään. Ja sitten 

myöhemminhän ne myivät alumiiniasti-

oita vai mitä ne nyt mahtoivat olla. 

 Ja yksi tapaus niistä mustalaisista, 

mitä me lapset ihmeteltiin ja harmitel-

tiin. En muista, mistä ne mustalaiset os-

tivat tai vaihtoivat sen hevosen – oliko se 

Männistöllä vai missä – mutta meitä lap-



sia suututti niin mahdottomasti, kun se 

hevonen lähti niitten mustalaisten perään 

ilman mitään riimua taikka mitään. Se 

käveli heti niin kuin isännän perästä. Me 

lapset ihmeteltiin, että minkä tempun se 

mustalaisukko teki sille. 

 Nyt myöhemmin olen kuullut seli-

tyksen, mutten kyllä tiedä pitääkö se 

paikkansa. Se ukko laittoi sen hevosen 

turvan kainaloonsa ja se hevonen sai sii-

tä jonkun hajun ja lähti seuraamaan. Ja 

samoinhan tehdään kuulema koiranpen-

nunkin kanssa: kun se viedään pesueesta, 

sen koiran kuono pannaan kainaloon. 

Meitä lapsia harmitti, kun me katsottiin. 

”Nyt se hevonen lähti perään ihan vapaa-

ehtoisesti. Miksei se käänny? Eikö ole 

ihmeellistä?” Tämä jäi mieleeni musta-

laisista. 

 

Hurjaa tehdä ja katsellakin 
 

 Taito: Palataanpa vielä maatöihin. 

Oletko sinä heiluttanut viikatetta? 

 Eelis: Minä en ole ollut mukana kä-

sinniitossa, vaan se luoko ajettiin koneel-

la. Ja kaurathan alettiin siihen aikaan jo 

laittaa seipäille. Mutta olihan se heinän-

teko rankkaa. Nyt viime vuonna kuoli se 

Talkan Vieno, joka oli Hannun, Seijan ja 

Pertin veljen Ilmon vaimo. Sen kanssa 

me tehtiin mahdottoman paljon heinätöi-

tä Rantalassa. Minä olin aika nuori sil-

loin vielä. Ja kun oli sitä raskasta apilaa, 

joka vielä oli märkää, niin sitä kun nos-

teli seipäille, se oli kovaa hommaa. Ja 

toinen yhtä kova homma oli tehdä sei-

päälle reikä kuivaan maahan. Siinä li-

hakset kipeytyivät, kun hakkasit niitä 

seipäitä maahan. Se oli rankkaa työtä, 

täytyy kyllä sanoa. Ja tahti oli kova: tuo 

vielä täytyy ehtiä ja tuo vielä täytyy saa-

da. 

 Taito: Janhan Ieva lapsuuteni Vai-

nikkalassa sanoi rukoilleensa jo sadetta, 

etenkin useamman päivän uurastuksen 

jälkeen. 

 Eelis: Se on ihan totta. Sitä oli to-

della väsynyt. Mutta ei sitä muistele mi-

tenkään pahalla. Se kaikki on kuulunut 

elämään, se on rikastanut elämää. 

 Taito: Rikastiko elämääsi heinätal-

lin polkeminenkin? 

 Eelis: Juu! Myönnän, että minä en 

tykännyt siitä. Se oli mahdotonta, kun 

piti mennä siihen ahtaaseen talliin ja pol-

kea ja kun niihin heiniin vielä piti laittaa 

suolaa. Ja se pöly kun lensi ja hiki virta-

si. Se heinä piti polkea, se piti tosiaan 

polkea. 

 Taito: Yksi yksityiskohta puuttuu: 

ne kattonaulat. 

 Eelis: No ilman muuta! Ne katto-

naulat iskivät päähän – sen muistavat 

kaikki jotka ovat olleet siellä tallissa ka-

ton rajassa. Mutta mieleen tulee toinen-

kin hurja homma, jota en kyllä ole itse 

tehnyt, nimittäin riihen puinti, joka ta-

pahtui varstoilla. Olen nähnyt, kun sitä 

tehtiin. Riihi lämmitettiin ja sitten siellä 

kävi hirveä jyske. Ja ne ihmiset olivat 

kyllä hikisiä ja nokisia, jotka olivat sitä 

tekemässä. Ja näistähän tehtiin niihin 

matrasseihin oljet, niiden piti jäädä suo-

riksi. Ne matrassioljet vaihdettiin joka 

vuosi. Se varstapuinti on rankkaa hom-

maa ja sitä minä en ole ikinä tehnyt. Me  

mukulat vaan katsottiin Männistön riihen 

ovensuusta, kun aikuiset puivat ruista ja 

tulivat sitten hikisinä ja pölyisinä riihestä 

ulos. 

 Helga: Minäkin muistan ne katto-

naulat, mutta riihtä en ole ollut puimas-

sa. 

 Eelis: Ja toinen pölyinen homma oli 

tämä pellavan loukutus. Ensinhän se pel-

lava kitkettiin. Ja mikään ei ole niin paha 

haju kuin se, mikä lähti niistä lionneista 

pellavista. Jokainen muistaa, miten ka-

mala haju se oli. Siinä pellavahommassa 

ne naiset pitivät talkoita – siinä pellavan 

lipsutuksessa ja loukutuksessa ja muussa 

mitä siihen pellavan käsittelyyn kuului. 

 

Vähän kuin Jumalan 

välikappale 

  

 Eelis: Kumma juttu muuten, miten 

heinänteon aikaan tuli useasti ukonilma. 

Rantalassa ukkonen oli iskenyt siihen 

taloon, joskus 1930-luvulla. Kun tuli 

ukonilma, siitä ukkosesta ei koskaan saa-



nut käyttää muuta sanaa kuin ukkonen. 

Se Rantalan Aarne oli hyvin tarkka siitä, 

ettei sitä ukkosta käyty halventamaan, 

koska hän halusi säilyttää kunnioituksen 

luonnonvoimia kohtaan – muuten se voi 

kostaa vielä uudelleen. Se oli vähän kuin 

Jumalan välikappale. Meidän piti olla 

hyvin hiljaa. Me ei saatu Aarnen aikana 

naureskella eikä tehdä pilaa ukkosesta. 

Eikä myöskään saatu koskaan noitua 

Aarnen aikana sitä, että ukkonen haittaa 

tai tekee jotakin pahaa. Kun joku alkoi-

kin vitsailla: ”No nyt se ajelee taas kär-

ryillä tuolla yläilmoissa”, se Aarne näytti 

heti vakavaa naamaa. 

 Ja minä ymmärrän sen ihan hyvin, 

koska siinä talossa oli käynyt se ukon-

ilma. Mutta minua on kumminkin aina 

naurattanut se, mitä muuta olen siitä ta-

pauksesta kuullut. Yksi Nikkisen Aino 

meidän naapurista oli silloin nuorehko 

ihminen. Se oli kuulema istunut siellä 

Rantalassa jollain penkillä seinänvierel-

lä. Kun Männistölläkin näkivät että nyt 

iski ukkonen Rantalaan ja savu pöllähti, 

ne menivät kiireesti paikalle. Sen talon 

emännälle oli iskeytynyt tikkuja selkään 

ja tämä Aino oli siellä savun keskellä. 

Joku huusi sille Ainolle: ”Kuuletko sinä 

edes mitä?” Se huusi vastaan: ”Kuulen 

minä paskat!” Oli niin tuohduksissaan. 

Väki oli hämmentynyt, mutta ei siinä tu-

lipalo syttynyt, se tuli saatiin sammu-

maan. Se Aarne muuten oli semmoinen 

mies ettei sen suusta rumaa sanaa ulos 

tullut. Pahin mitä Aarne sanoi oli ”turka-

nen”. 

 

”Täytyy tehdä työtä, 

täytyy tehdä työtä” 

 

 Eelis: Yksi raskas homma meillä 

pojilla oli se tukkien ja ropsien kuorinta. 

Tai oikeamminhan se oli kolomista kolo-

maraudalla. Meillä oli sama laani, veljel-

läni ja minulla, ja Karsikon pojat, Pertti 

ja Orvo, olivat hommissa siinä vierei-

sellä laanilla. Saatiin urakkapalkkaa eli 

sen mukaan montako tukkia tai pölliä 

kuorittiin. Kyllä se oli kovaa hommaa ja 

me oltiin nuoria poikia. Lääkäri sanoikin 

minulle nyt myöhemmin kerran: ”Kyllä 

sinä olet tehnyt nuorena kovaa työtä. Se 

näkyy hartialihaksista.” 

 Taito: Itsekö te pojat huolehditte 

työkalujen kunnosta? 

 Eelis: Isähän se varmasti laittoi ne 

työkalut kuntoon, koska minä olen niin 

kömpelö käsistäni, että varmaan en ole 

osannut. En uskoisi itsekään, että olen 

joskus osannut kutoa ja paikata verkkoa. 

Mutta isä opetti. Nyt en varmaan enää 

osaisi. 

 Taito: Oliko teillä pojilla keskenän-

ne kilpailua, avointa tai sielun syövereis-

sä? 

 Eelis: Kyllä sitä hyvin tarkkaan las-

kettiin, paljonko on tehtynä. Työsuori-

tuksilla kilpailtiin, kuten paljossa muus-

sakin. Se oli itsestään selvää, se kuului 

elämään. Jokaisella oli se oma työmaan-

sa, ja pitkää päivää me varmaan tehtiin. 

Ja vitsiähän siellä aina kerrottiin, vitsai-

lulla piristettiin sitä työntekoa. Se työ 

kuului elämään ihan lapsesta saakka. 

Koulussakin opetettiin, että täytyy tehdä 

työtä, täytyy tehdä työtä. No sitten niitä 

töitä tehtiin. Mutta ei se mitään, se kuu-

lui siihen elämään ja se oli ihan haus-

kaakin. 

 Ja 1950-luvun alussa meillä asui 

yhtenä talvena minun kaksi serkkuani, 

Keijo ja Armas Lajunen Savosta. He 

veistivät aivan Kentän lähellä maantien 

varressa parruja, mitä sanottiin egyptin-

parruiksi. Egyptinparruiksi eivät kelvan-

neetkaan mitkä tahansa petäjät, vaan ne 

puut piti olla pitkiä ja suoria. Työkaluina 

näillä serkuillani oli kunnon piilukirveet, 

jotka tuskin muistuttivat varsinaista kir-

vestä. Oli kova pakkastalvi ja eikös vain 

Armakselta lohjennut iso pala pois piilu-

kirveestä. Iltaisin se Armas lähti riiaa-

maan erästä kylän naisihmistä, mutta 

muualta hän vaimon löysi. 

 Jos me nuoret kilpailtiin omissa asi-

oissa, niin aikuiset kilpailivat taas omis-

saan. Kenen siassa oli paksuin läski, se 

oli jo kunnia-asia. Läskin voimallahan 

sitä silloin koulua käytiin ja töitä tehtiin. 

Ja eräs kylän emännistä – jääköön nimi 

mainitsematta – sanoi: ”Meillä on lähes 



kaikki viljat tehty. Se mikä on enää teke-

mättä on meidän viljoissa tipsis vaan.” 

Revi siitä sitten. 

 

Kutusärkiä lappamalla 
 

 Taito: Koska mainitsit verkon kuto-

misesta, on korkea aika puhua kalastuk-

sesta. 

 Eelis: Isä tykkäsi kalastaa ja teki 

itse verkon ja mertoja. Kerran keväällä 

Väinö Talka – eli Talkalaisten Väinö 

kuten kylällä sanottiin sai paljon haukia 

ja pyysi, että isäni menisi niitä myymään 

Lappeenrannan torille. Eikös vaan polii-

sit tulleet mittatikulla mittaamaan niiden 

haukien kokoa. Yksi hauki oli alimittai-

nen ja isä sai sakot. Ei se edes tiennyt, 

että hauissa oli mittarajat. Oravan ja 

piisamin nahoissa ei ollut. Kaikki kävi 

täydestä. 

 Minä olin innokas pilkkimään. Ylä-

luokalla ollessa menin yhtenä kevätaa-

muna pilkille Talanlahdelle. Eikös vaan 

siihen viereen tullut Tynkkysen Mauno, 

joka oli silloin Merenlahden koululla 

opettajana. Yhdessä siinä kilpaa pilkit-

tiin. Koulussa Manu alkoi sitten kysellä 

minulta historian läksyä. Ajatteli, että 

poika ei varmaan ollut läksyjään lukenut. 

Mutta olinhan minä. Ja August-setäkin 

oli kova pilkkimään. Sillä oli sellainen 

katajasta tehty pilkkivapa. Vakaalla kä-

dellä se nosti ja laski pilkkiä ja hyvin se 

sai kaloja. Varmasti tunsi Talanlahden 

jokaista sopukkaa myöten. 

 Taito: Harrastettiinko Merenlahdel-

la sinun aikanasi nuotanvetoa? 

 Eelis: Anttiset vetivät joskus nuot-

taa, mutta en muista että sen kummem-

paa saalista olisi tullut. Mutta kerran 

sinne Pulkkaniemen rantaan oli kasautu-

nut mahdottomasti kuoreita. Mikä ne lie 

tappanut. Me tuotiin niitä kotia, mutta ne 

haisivat niin jumalattomasti, ettei niitä 

kukaan voinut syödä. Ilmankos sitä sa-

nottiin: ”Kissalle kiisket, koiralle kuo-

reet.” Ja voi luoja sentään – kun tuli se 

äitienpäivän aika. Silloin oli myös särki-

en kutuaika. Ja niitä kutusärkiä kun tuli 

lappamalla, niin niitä oli laitettava jo-

honkin vaikka ei tiedetty minne. Kylän 

sioille niitä jaettiin kottikärrykaupalla. 

 Taito: Oliko kulmakunnallanne mi-

tenkä intomielisiä metsästäjiä? 

 Eelis: Isäkin metsästeli. Siihen ai-

kaan se metsästys oli hyvin tärkeätä 

hommaa. Oravannahat olivat kysyttyjä. 

Meidän Tassu oli hyvä orava- ja lintu-

koira. Kun oltiin isän kanssa metsällä ja 

jos orava ei lähtenyt liikkeelle, niin ei 

auttanut muu kuin että meikäläinen kii-

pesi puuhun oravaa hätistämään. Illalla 

isä nylki ne päivällä saadut oravat ja 

laittoi nahat tietyllä tavalla laudan päälle. 

Joskus hän sanoi, että oravissa oli kirp-

puja. Varmaan olikin. Piisamiakin isä 

pyydysti, mutta se olikin jo hankalampi 

homma. Kerran talvella puhuttiin, että 

susi on liikkeellä. Kylän miehet lähtivät 

susijahtiin, mutta vetivät vesiperän. Susi 

oli pahin, mikä seudulle saattoi ilmaan-

tua. Luonnonsuojelusta ei silloin puhut-

tu. 

 

”Olisi ollut lehmilläkin 

tallaamista” 
 

 Taito: Olet syntynyt 1939, joten si-

nulla on varmasti muistoja myös sodasta. 

 Eelis: Totta kai ne ensimmäiset 

muistot liittyvät siihen sotaan. Illalla piti 

laittaa paperiverhot ikkunan eteen, ettei 

valo näy vihollisen koneille. Pihalamp-

pua ei saanut käyttää. Me oltiin katso-

massa siellä Merenlahdella siitä meidän 

kohdalta, kun Lappeenrantaa pommitet-

tiin. Mammalla kun oli vielä valkoinen 

esiliina, joku Nakarin miehistä – liekö 

ollut Otto – sanoi sille: ”Pane kiireesti 

pois! Ne näkee.” Olikohan se lentokenttä 

Jauhialassa, Taipalsaaren puolella, ja me 

nähtiin ilmataistelu, kun sieltä tuli yksi 

yksittäinen kone, joka lensi ihan matalal-

ta ja putosi Saimaaseen. Näen sen tapah-

tuman vieläkin sieluni silmillä, vaikka en 

pysty sanomaan, oliko se pudonnut kone 

suomalainen vai venäläinen. 

 Taito: Lemiläisillä oli evakkoon 

lähtö täpärällä: vuorokauden päässä. 

 Eelis: Meilläkin oli se evakkoon 

lähtö enää kolmen päivän päässä, ennen 



kuin se venäläisten hyökkäys pysähtyi. 

Meillä oli kaikki tavarat jo pakattu puu-

laatikkoihin. Ja tuolla kammarissa on 

vielä kiikkutuoli, minkä olen säilyttänyt. 

Siinä lukee: Juho Lajunen, Köyliö. Val-

mistauduttiin siihen lähtöön. Meillä oli 

semmoinen uusi, isonpuoleinen peili. 

Mamma ajatteli, että se menee kyllä mat-

kalla rikki, ja se pantiin uunin solaan. 

Sitten isä lomalla ollessaan kätki haulik-

konsa kiviaitaan. Se kiviaita on olemassa 

varmaan vieläkin. Isä ajatteli, että kun 

tullaan takaisin, se ase löytyy sieltä kivi-

aidasta. 

 Taito: Tämäkö oli alkua sille val-

takunnalliselle aseenkätkentäjutulle? 

 Eelis: No se oli sitä eräänlaista 

aseenkätkentäjuttua – totta! Ja muistan, 

miten oli puhetta, että kylän isommat po-

jat, Männistön Lauri ja jotkut muut, aja-

vat sitten kylän lehmät evakkotaipaleel-

la. Ja puhuttiin, että mennään Kähönsal-

men ylitse ja Tykkitietä myöten Lemille. 

Ja sieltä meidän olisi kuulema pitänyt 

mennä Selänpäähän, jonnekin Kouvolan 

tienoille. Ajattele! Minä olen miettinyt, 

että miten me oltaisiin menty sinne. Olisi 

siinä ollut lehmilläkin tallaamista. Mutta 

onneksi sitä lähtöä ei tullut. 

 Taito: Muutama Lemin lapsi odotti 

evakkoon lähtöä innolla: pääsee näke-

mään maailmaa. Mutta eiköhän mielessä 

ollut sittenkin ahdistusta. 

 Eelis: Lapsi lukee sen hädän niiden 

paikalla olevien aikuisten kautta, niiden 

silmistä ja niiden liikkeistä ja kaikesta 

semmoisesta. Kun niitä viholliskoneita 

meni ylitse, me oltiin omassa perunakel-

larissa. Ja kerran kun oltiin Männistössä 

kylässä, mentiin niiden kellariin piiloon. 

Se oli ihan sitä. Ei sinne Merenlahdelle 

kyllä pudotettu yhtään pommia, sehän 

oli maaseutua. Mutta sitä Lappeenrantaa 

pommitettiin. En itse muista, mutta Veli 

on maininnut, että minulle tuli kesken 

kaiken pissahätä ja minun piti mennä 

sinne puun juurelle. Siellä oli niitä isoja 

tyttöjä, semmoisia kuin Anttisen Aila ja 

Sinikka ja Nikkisen Eira, ja niitä nauratti 

niin mahdottomasti, kun yksi lirittelee 

kesken pommituksen. No hätä ei lue la-

kia edes sota-aikana. 

 Ja kaikki se jätti jälkensä lapsiin, 

ainakin meihin. Muistan, miten oltiin so-

dan jälkeen kerran hiihtämässä Talkan 

Jukan luokse leikkimään siihen Karsikon 

naapuritaloon, minkä paikalla on nyt sen 

Jukan pojan talo. Ja kun taivaalle il-

maantui koneita, me mentiin puun alle 

piiloon. Siinä me maattiin lumessa suksi-

en kanssa, kunnes kone häipyi näkyvistä. 

Ja silloin oli siis jo rauha. Mentiin vais-

tomaisesti puun alle ja oltiin siellä liik-

kumatta. Muistan vielä senkin, kun 

mamma luki Etelä-Saimaasta että Hitler 

on kuollut. Lehdessä oli kuvakin ja me 

kaikki ymmärrettiin vaan, että Hitler oli 

ollut tosi paha. Mikä kuitenkin oli lap-

sella hyvä, niin se että mahdottoman no-

peasti siltä kuitenkin unohtui se että oli 

ollut sota. Alkoi taas koulu ja tuli kaikki 

muu. 

 

”Ja koskaan se isä ei tullut” 
 

 Eelis: Nikkisen Eino jäi ehkä sota-

vangiksi ja ehkä kuolikin sotavankeu-

dessa – ja miten ne hänen poikansa odot-

tivat sen isänsä palaavan. Se Nikkisen 

Seppo oli minusta vuotta vanhempi ja 

Esko vielä jonkin verran vanhempi. Sep-

po kulki meidän kautta kouluun. Istui 

joka aamu odottamassa, että pian lähdet-

täisiin. Niiden poikien isä jäi sotaan. Pu-

huttiin, että se on vankina ja että ne van-

git palaavat. Ne pojat kävivät rajalla päin 

Vainikkalassa ja muistaakseni jossain 

toisessakin paikassa. Ne menivät sinne 

pyörällä ja uskoivat, että nyt se tulee se 

isä sieltä. Ja koskaan se isä ei tullut. Niin 

että olihan se pojille kova kohtalo. Sii-

hen asiaan ei ole koskaan tullut mitään 

selvyyttä. Kaikki nämä sisarukset ovat 

kuolleet. Se Seppo oli muuten Napakym-

pissä ja sen häät taidettiin näyttää televi-

siossa. 

 

Pitkä matka Siperiaan 
 

 Eelis: Ja toinen sotakohtalo oli tämä 

Kilkkisen Hilma. Hän ei ollut Merenlah-

delta kotoisin, mutta kuulema oli meille 



äidin puolelta vanhaa sukua. Se oli sem-

moinen asia, mistä meillä kotona mam-

ma ja mamman veli Talkan Aate puhui-

vat melko paljon. Kilkkisen Hilma oli 

Petsamossa Pummangissa sijaisopettaja-

na, ja niille paikallisille asukkaille sanot-

tiin, ettei tarvitse vielä lähteä minnekään. 

Mutta näin se Hilma jäi sitten venäläis-

ten vangiksi ja pääsi pois vasta Stalinin 

kuoleman jälkeen vuonna 1954. Ja eli 

sen jälkeen vielä kaksikymmentä vuotta. 

 Hilma kirjoitti kirjan nimeltä Pitkä 

matka Siperiaan. Koska elettiin suomet-

tumisen aikaa, sitä kirjaa ei saanut silloin 

julkaista. Otava julkaisi sen vasta vuon-

na 1997. Aineisto odotti opettajaliiton 

kassakaapissa. Hilma ehti itse jo kuolla 

tällä välillä. Minulla on se kirja meillä 

mökillä, ja minun täytyy antaa se sinulle 

lainaksi. Aate ja minun äitini kun tapa-

sivat, ne puhuivat vähän väliä, että mitä 

kuuluu Kilkkisen Hilmalle. ”Nyt se on 

päässyt Moskovaan. Joku kirje on men-

nyt perille.” Se liittyi tähän sukuun jo-

tenkin niin läheisesti. 

 

Kylän miesväki sodassa 
 

 Eelis: Mikä vielä jäi meikäläiselle 

mieleen. Kun oli näitä hautajaisia taikka 

muita yhteisiä tilaisuuksia, niin eihän 

siellä ollut oikeastaan kuin naisia ja van-

hoja miehiä. Muistan, kun Rantalassa oli 

hautajaiset, olivatkohan ne Anttoonin 

hautajaiset. Oli oikein kylmä ilma. Ei 

siellä ollut oikein muita kuin näitä naisia. 

Miehiä oli vähemmän, ne olivat sodassa. 

Se todettiin vaan, että ne miehet täältä 

puuttui. 

 Siihen aikaan oli tapana, että vai-

najat lepäsivät hautajaispäivän aamuna 

avoimessa arkussa pihalla kuusien ym-

päröimänä, vanhat mustissa ja nuoret 

valkoisissa arkuissa. Niin lepäsi se Ant-

toonikin. Minulla sattuu olemaan siitä 

valokuvakin. Mamma teki Anttoonille 

kukkavihkon oman pihan joreeneista. Ei 

kai kukaan siihen aikaan maalla kukka-

kaupassa käynyt. Ei ollut varaa. Talkan 

Enni, jolla oli hattuliike Lappeenrannas-

sa, teki Velille ja minulle uudet housut, 

ja niitä sitten sovitettiin Rantalan kyl-

mässä kamarissa. 

 Kun vainajaa lähdettiin viemään he-

vosella kirkolle, niin katsottiin tarkkaan, 

kummalla jalalla hevonen lähtee liik-

keelle. Siitä pääteltiin, onko viikatemie-

hen seuraava saalis mies vai nainen. Sitä 

en muista, kumpi jalka merkitsi kumpaa, 

mutta muistan, kun Männistön Laila oli 

katsellut hevosen liikkeellelähtöä omaa 

kuolemaansa edeltäneissä hautajaisissa. 

Hän oli sanonut, että seuraava vainaja 

olisi nainen. Se oli hän itse. Hän kuoli 22 

vuoden ikäisenä. 

 

Sotaväkeä luontaisena asiana 
 

 Taito: Omaa miesväkeä puuttui, 

mutta olihan kylällänne sitä majoitettua 

sotaväkeä. 

 Eelis: No se sotaväki kuului siihen 

Merenlahteen aivan luontaisena asiana. 

Jalmari-eno ja Albert-enokin olivat ar-

meijassa. Kärräinniemessä oli armeijan 

henkilökunnan mökkejäkin. Kerran ne 

armeijan mökkiläiset, kesäasukkaat, tuli-

vat siihen meidän luokse tekemään Män-

nistön ruista. Siellä ne olivat, kuule, ar-

meijan vaatteissa, ihan niissä luuranko-

takeissa, niittämässä ja lyhteitä tekemäs-

sä. Yksi niistä oli ratsumestari Putkonen 

ja yhden nimi oli Kivikanto. 

 Enempää en noista ajoista itse muis-

ta, mutta mamma kertoi, että silloin kun 

minä olin noin vuoden vanha meillekin 

oli majoitettu sotamiehiä. Ihmettelen 

vaan, miten meidän pieniin tiloihin on 

voitu ketään majoittaa. Mitä ne sotilaat 

ovat sitten kylällä tehneet, siitä ei minul-

la ole tietoa. Liekö niillä ollut jotakin 

linnoitushommaa? 

 

”Nehän syövät kuin 

tavalliset ihmiset!” 

 

 Taito: Ja olihan kylällänne myös 

jokunen venäläinen sotavanki. Tiesitkö 

ja ymmärsitkö sinä heistä mitään? 

 Eelis: Kyllä minä jotakin tiesin ja 

ymmärsinkin. Meidän naapurissa, Heik-

kisellä, oli sellainen kuin Simo. Ja siinä 



meidän alapuolella Talkalaisilla oli sota-

vanki, ja Männistölläkin oli sotavanki. 

Niillä sotavangeilla oli selkämyksessä 

sellaiset kärkikolmiot. 

 Taito: Oikeammin V-kirjaimet. V 

niin kuin vanki. 

 Eelis: Ihan totta. Kun siellä Heikki-

sellä oli se sotavanki ja se vanki oli töis-

sä Väinön kanssa, niin Veli, minun van-

hempi veljeni joka oli silloin varmaan 

sellainen kuusivuotias, kiipesi puuhun 

katsomaan miltä se venäläinen sotavanki 

näyttää. Kiipesi pieneen mäntyyn, mutta 

ei päässytkään sieltä alas. Se huusi siellä 

äitiä hädissään. Eihän mamma kuullut, 

kun oli sisällä. Isä oli jossain töissä. Sit-

ten Heikkisen Väinö kuuli, että nyt sillä 

pojalla on joku hätä. Väinö sanoi sille 

vangille: ”Mene ottamaan se poika sieltä 

puusta.” Veli kun näki että se vanki tulee 

ottamaan häntä, se meni oikein kyyk-

kyyn ettei se vanki näkisi häntä. Ja kun 

se vanki sitten nosti hänet sieltä puusta 

maahan, hän sai jalat alleen. Juoksi tu-

paan kiireesti, ettei mitään tapahdu. 

 Talkalaisilla siellä meidän alapuo-

lella asui Reino ja Tilda Talka ja eräs 

Adolfina, jonka sukunimeä en muista, 

sekä Lapveteläisen Laina. Siinäkin talos-

sa oli sotavanki. Kun Tilda laittoi voias-

tian pöytään, tämä sotavanki söikin sen 

astian heti tyhjäksi. Tilda laittoi toisen 

astian, ja se vanki söi tyhjäksi senkin. 

Vasta sitten se oppi, että tämä voi on 

tarkoitettu kaikille jaettavaksi. Ei siinä 

mitä, olihan talossa voita. 

 Ja Männistöllä sotavangit söivät sa-

massa pöydässä kuin muukin väki. Ei 

siinä ollut mitään. Naiset katsoivat kyö-

kin puolelta ovenraosta: ”Nehän syövät 

ihan niin kuin tavalliset ihmiset!” Ne oli-

vat ryssiä, kuten silloin sanottiin, mutta 

niitä kohdeltiin ihan samalla tavalla kuin 

muitakin. Männistöllä vangit opettivat 

venäjää niille pojille, mutta minä olin 

niin paljon nuorempi, että minä en ollut 

siinä mukana. Nämä sotavangit menivät 

Heikkiselle kuuntelemaan Moskovan ra-

diolähetyksiä, joita ne eivät olisi saaneet 

kuunnella, ja kuulivat, miten Venäjä al-

kaa voimistua ja miten se sota alkaa 

kehittyä. Tämä Simo, mikä oli Heikki-

sellä, oli vissiin joku politrukki. 

 Taito: Joku niistä sotavangeista ja-

keli kylän isännille leikkisiä nimiä. Yh-

den niistä muistan tässä: polsoihärkä-

isäntä. 

 Eelis: Olen niin paljon nuorempi, 

että tuommoisia asioita minä en muista. 

Mutta se vanki saattoi olla Rantamäen 

Otolla. Se Otto nimittäin oli aika mainio 

keksimään ihmisille lisänimiä – jotka 

jääkööt kuitenkin tässä mainitsematta. Ja 

se sonni oli Anttisella. Se sonni oli siinä 

tietyssä laaksossa, mikä oli siinä talon 

yläpuolella. Siihen aikaan tie meni Antti-

sen navetan läpi, nythän se menee sieltä 

yläpuolelta. Silloin kun me muutettiin 

pois Merenlahdelta pois, se tie meni siitä 

läpi. Sitä sonnia muuten pelättiin. 

 

Ihan kaikessa rauhassa 
 

 Eelis: Sitten tuli se aika, kun ne 

sotavangit piti viedä takaisin sinne Lap-

peenrantaan. Se niiden paikkahan oli 

siellä Linnoituksessa. Tiedätkö, se oli ai-

van uskomatonta, mutta tämä Talkalai-

sen Tilda, silloin varmaan alle kolme-

kymppinen, ja Männistön Laila, joka oli 

syntynyt 1926 – nämä kaksi naista sou-

tivat veneellä ne sotavangit sinne Lap-

peenrantaan. 

 Taito: Siis ilman enempiä vartioita? 

Kaikessa rauhassa? 

 Eelis: No olihan se Simo, joka to-

siaan taisi olla joku politrukki, ehdotta-

nut sen soudun aikana toisille vangeille, 

että soudetaan nuo naiset johonkin saa-

reen ja karataan. Mutta kun muut vangit 

eivät semmoiseen suostuneet, niin se 

kuljetus päätyi perille. Siellä Linnoituk-

sessa olivat ihmetelleet, että miten kaksi 

nuorta naista uskalsivat moiseen hom-

maan, ja olivat kysyneet, että oliko heillä 

edes asetta. Mitäs asetta niillä olisi ollut. 

Mutta muuten ihan kaikessa rauhassa. 

Minusta se on aika kuvaavaa. Ei ihmis-

ten kesken ollut vihaa. Vaikka nämä 

vangit olivat vihollisia, heitä kohdeltiin 

ihmisarvoisesti. Nykyajan ihmisillä olisi 

tuossa asiassa oppimista. 



 Siihen aikaan kasvatettiin kessua 

joka paikassa. Meilläkin kasvatettiin ja 

myös tuon Helgan kodissa kasvatettiin. 

Se Talkalaisten vanki silppusi sen kessun 

aivan pieneksi ja kuivatti. Ja kun se van-

ki oli lähdössä pois siitä talosta, se laittoi 

sen kaiken kessun peltiastiaan ja kysyi 

Reinolta, saako hän viedä sen muassaan. 

Reino sanoi: ”Vie vaan!” Se vanki vei 

kessut mennessään, sai ne ikään kuin 

evääksi. Ei siinä ollut mitään. Me lapset 

katsottiin niitä vankeja tietysti vähän 

arastellen, kun ne olivat vieraita muuten-

kin. Että joku olisi kohdellut niitä vanke-

ja huonosti, minä en sellaista kuullut iki-

nä. 

 Mutta huonosta kohtelusta muistan 

kyllä kokonaan toisenlaisen tapauksen, 

jota minä ihmettelin. Männistöllä tekivät 

sitä kivinavettaa ja Karsikon Pertti muis-

taa tämän asian paremmin. Siellä oli 

semmoinen vanha kivityömies, jonka 

nimi oli Rekonen, vähän Rymy-Eetun 

tyyppinen mies. Siihen kivinavettaan tar-

vittiin kiviä, joita vedätettiin yhdellä so-

dassa olleella hevosella. Muistan vielä-

kin, miten ne läiskivät sitä hevosta, se 

kun ei lähtenyt vetämään. Sanon, että ne 

kohtelivat sitä hevosta huonommin kuin 

näitä vankeja. Minun lapsenmieleeni jäi 

ihmetys, että miksi ne piiskaavat tuota 

hevosta. Sanoivat vaan, että se on sodas-

sa tottunut ettei tarvitse muuten vetää. 

Voi hevosparka! 

 

Vielä näistä venäläisistä 
 

 Eelis: Tämä sota näkyi ihmisissä 

pitkään, pitkään jälkeenpäinkin. Katsot-

tiin tuolta seinältä meidän pojan Timon 

maalaamia ikoneja ja sinäkin kehuit nii-

tä, mutta esimerkiksi minun äitini ei voi-

nut juurikaan sietää ikoneita, koska hän 

yhdisti ne ryssään. Se puhuikin aina 

ryssänkirkosta, kun puhui Lappeenran-

nan ortodoksikirkosta. Kun Timo olisi 

lahjoittanut sille yhden ikonin, vastaus 

oli: ”Ja kun ryssänkuvia ei minun seinil-

le panna!” Sen ymmärtää, mutta se on 

väärin. Mammalle venäläiset olivat rys-

siä. Ei ihme, koska hän oli menettänyt 

kaksi veljeään sodassa. 

 Ja vielä näistä venäläisistä. Kun mi-

nä ja Einarin Jorma, Talkan Jorma, oltiin 

pikkupoikina Rantalassa, me kavuttiin 

sinne talon vintille. Siellä oli paitsi suo-

menkielisiä myös melkoiset määrät ve-

näjänkielisiä ja ruotsinkielisiä kirjeitä. 

Niitä vieraskielisiä kirjeitä me ei tieten-

kään ymmärretty, mutta niissä suomen-

kielisissä kirjeissä puhuttiin hevoskau-

poista. Minua harmittaa, kun en tiedä 

mihin ne kirjeet ovat joutuneet. Se Jor-

makin on kuollut jo monta, monta vuotta 

sitten. 

 Kylän miehet kävivät aikoinaan he-

voskauppaa ja kaikenlaista muutakin 

kauppaa varmaan ihan Pietarissa asti. 

Niin että sieltä Merenlahdeltakin on pi-

detty pitkään yhteyksiä Venäjän kanssa. 

Nyt kun on niitä yhteyksiä, niin on sa-

nottava, että se on ollut jo ennenkin hy-

vin luonnollista. Ja mammani on kerto-

nut sitäkin, että kun haluttiin ostaa hyvä 

takki, niin mentiin Viipuriin. Ei sentään 

rajan taakse. Tai kun haluttiin hyvään 

silmälääkäriin, niin mentiin Viipuriin. Ja 

Viipurissa mamma oli käynyt useilla kä-

vi lottakursseillakin. Se idän suunta veti, 

yhteys Viipuriin ja sieltä Venäjälle on 

ollut tärkeä ja luonnollinen. 

 Taito: Täkäläisiin murteisiinkin on 

kulkeutunut venäjää. Sinun mainitsemasi 

tytinä on venäjän studen’ ja kirvesmies 

eli lotniekka on venäjän plotnik. 

 Eelis: Minua huvitti, kun vasta sota-

väkeen mennessä alettiin puhua patjasta. 

Siihen asti se oli matrassi. Ei meillä ko-

tona muusta puhuttu kuin matrassista. 

Tämäkin oli niitä lainattuja sanoja. Mai-

tokin oli ”malakoo” ja tee oli ”tsai”. Vai-

moni nauraa minulle vieläkin sitä, kun 

minusta ei ole mikään niin hyvää kuin 

vaapukkatee. Mäntyharjulla, hänen koti-

pitäjässään, ei tämmöistä tunneta ollen-

kaan. Ja semmoinen teehän nyt on niin 

venäläistä. Sama näkyy ruuissakin, jotka 

ovat venäläistä perua. Eiköhän hapan-

rokkakin ole Venäjältä peräisin. 



Käärme kantapäässä 
 

 Eelis: Minua pisti lapsena käärme ja 

se olikin vakava juttu. Olin silloin var-

maan semmoinen kuusi–seitsemänvuoti-

as. Me asuttiin lähellä sitä urheilukenttää 

ja olin menossa sinne kentälle pelaamaan 

palloa, kun oli pyhäaamu. Siellä oli pai-

kalla kaikki kylän pojat, muun muassa 

Karsikon Hannu ja Pertti ja Nikkisen 

Seppo ja Esko. 

 Kun juoksin sinne kentälle päin pol-

kua pitkin metsän halki, niin huomasin 

ykskaks: mikä minun kantapäässäni on? 

Se oli käärme, kyykäärme. Ja se oli il-

massa vielä minun kantapäässäni kiinni. 

Minä kun näin sen, minä pelästyin älyt-

tömästi ja läksin juoksemaan kotiin päin. 

Siinä oli reitin varrella Männistön ruis-

pelto. Oli sanottu, ettei saa viljapeltoa 

sotkea, mutta ajattelin, että nyt minä 

kyllä sotken, nähköön kuka vaan. Minä 

juoksin sen ruispellon läpi. Tulin kotiin, 

mutta siellä ei ollutkaan ketään, ei mam-

maakaan. 

 Kuvittele, sitten minä juoksin sinne 

kentälle. Matkaa on siinä viisisataa met-

riä. Siellä oli ne pojat pelaamassa palloa. 

Minä sanoin: ”Minua pisti käärme!” 

Kantapäässä näkyi kaksi reikää – ja ne 

näkyvät siinä vieläkin. Kuvittele, ne po-

jat hakivat Heikkiseltä partakoneen terän 

ja sanoivat: ”Siitä haavasta täytyy imeä 

se veri pois.” Ja Hannu oli yksi, mutta en 

muista kuka oli se toinen. Ne vetivät 

viillon minun kantapäähäni. Ja kun piti 

imeä se veri, ne alkoivat miettiä, kenellä 

on ehjät hampaat ja ikenet. Joku siinä 

sanoi, että hänellä on hyvät hampaat, ja 

alkoi imeä sitä verta. 

 En muista, kuka minut vei sitten 

pyörän päällä Männistölle. Me mentiin 

Männistölle ja siellä sanoivat: ”Nyt ei 

auta mikään muu kuin pitää antaa vii-

naa.” Katso, vanha viisaus: viina, terva 

ja sauna. Alkoivat antaa minulle jotakin 

viinaa, jaloviinaahan se varmaan oli. Ei-

hän kuusi–seitsenvuotiaalle lapselle sel-

laista voi antaa. Minä oksensin sen pois. 

Sitten sanoivat: ”Pannaan se viina pii-

män sekaan.” Ne antoivat minulle sitä 

viinaa piimän seassa. No vielä enempi 

minä oksensin. Vielä ne yrittivät jotain 

muutakin, mutta sitten ne päättivät: ”Ei, 

nyt täytyy lähteä lääkäriin.” Se jalka al-

koi jo turvota. Sitten siihen jalkaan pan-

tiin side ja mentiin kauppias Penttiselle 

kyytiä pyytämään. 

 Kesti aikaa ennen kuin se Penttinen 

sai sen moottoriveneensä käyntiin ja 

lähdettiin ajamaan Lappeenrantaan. Sen 

muistan, että kun lähestyttiin Lappeen-

rantaa, minulta alkoi hiipua taju. Muis-

telen, että se lääkäri minkä luokse men-

tiin oli Klemola. Se lääkäri antoi minulle 

sitä seerumia. Ja toista viikkoahan se 

jalka oli turvoksissa. Kyllä tässäkin ta-

pauksessa näkyivät ne sen ajan lääkintä-

systeemit: viina, terva ja sauna. Olin oi-

kein kansanparantajien käsissä. Minä 

muistan sen aina, miten minä istuin siinä 

lääkittävänä viinan voimin. 

 Siihen aikaan oli vielä sitä kotilää-

kintää. Kun Anttisen Pauli sattui katso-

maan kirkasta valoa päin, niin se ei näh-

nyt toisella silmällä mitään. No, ne tiesi-

vät, että Männistön mamma, minun äitini 

äiti, osasi kääntää silmän, ja menivät hä-

nen luokseen. Tämä mamma oli kääntä-

nyt silmän ja nuolaissut sitä. Ja kun oli 

kääntänyt silmän takaisin oikeaan asen-

toonsa, siihen oli palautunut näkö. 

 

Luonnollista mutta 

kammottavaakin 
 

 Eelis: Vielä niistä lapsuudenajoista. 

Nykyäänhän kuolema on erotettu sairaa-

loihin, mutta silloin kuolema kuului ihan 

siihen jokapäiväiseen elämään. Sitä ei 

peitelty. Syntyminen ja kuoleminen oli-

vat ihan luonnollisia asioita: synnyttiin 

kotona ja kuoltiin kotona. Tästä muistuu 

mieleen yksi tapaus. Me pojat pelattiin 

neljää maalia Nikkisen Lempin pihalla, 

Uuvellisessa. Kun meille tuli jano, me 

mentiin sisälle juomaan. Siellä se Miina 

teki kuolemaa. Kylän mummoja, naapu-

reita, oli sängyn päässä veisaamassa virt-

tä ”Oi, kuinka ihana on huonees, Juma-

la!” 

 Sitä minä ihmettelen, miten tuo virsi 



saattoi jäädä lapsen mieleen. Oliko tuo 

tilanne lapselle jotenkin niin pelottava? 

Mummot mustissa ja Miina tekemässä 

kuolemaa. Pystyn vieläkin saamaan sil-

mieni verkkokalvoille sen näyn. Se sän-

ky oli päästä vedettävä, korkeat päädyt. 

Kun me juotiin siinä, niin me tiedettiin, 

että kohta se mummo kuolee. Me oltiin 

hetken aikaa hiljaa siinä tuvan penkillä 

ja sitten mentiin ulos ja jatkettiin pelaa-

mista. Ei se ollut mitenkään outoa, että 

ihminen kuolee. 

 Ja se vainajahan vietiin riiheen. 

Anttisellakin Antin ruumis oli riihessä. 

Ja kun uudenvuoden aattona piti yöllä 

mennä sen riihen ohitse, niin arvaa että 

siinä suksi suihki nopeasti! Ja kuunnel-

tiin vielä, että kuuluuko kolinaa. 

 Taito: Aivan samat kolkot tunnel-

mat oli minullakin. 

 Eelis: Toisaalta kun minun nuo-

rempi veljeni Mauno, kuten jo kerroin, 

kuoli umpisuolentulehdukseen kahdek-

sanvuotiaana vuonna 1948, sen ruumis 

oli meillä kellarissa ja viimeisen yön sa-

massa aitassa missä me yleensä nukut-

tiin. Se oli kesäaika, elokuuta. Eihän me 

silloin menty sinne aittaan nukkumaan, 

kun se ruumis oli siellä. Mutta kun hänet 

oli haudattu, me mentiin taas sinne ait-

taan nukkumaan eikä meitä yhtään pelot-

tanut. Se oli meidän veli. Tämä kuvaa 

hyvin sitä, miten siihen asiaan reagoitiin. 

Mutta se riihi oli kyllä semmoinen pelot-

tava paikka. 

 

”Se järkytti meitä lapsia” 
 

 Eelis: Mutta se oli järkyttävintä mi-

tä lapselle voi olla, kun ne Koperahon 

kolme poikaa hukkuivat. Siitähän oli 

lehtijuttukin. En muista niiden poikien 

ikiä, mutta yhden nimi oli Pekka. Se oli 

syksyä ja ensimmäisten jäiden aikaa. Ne 

ajoivat potkukelkalla sulaan ja hukkui-

vat. Olivat pakkautuneet samaan kelk-

kaan. Ehkä se jää ei olisi pettänyt, kun 

olisivat olleet hajalla, pitäneet välimat-

kaa. Ja olisi vielä mennyt se poikien sis-

kokin, mutta kun sillä ei ollut kenkiä, ne 

pojat eivät ottaneet sitä sen takia mu-

kaan. Ja yksi niistä lapsista, Lilja, oli mi-

nun kanssani samalla luokalla. 

 Me mentiin koulun kanssa niihin 

hautajaisiin. Se Koperaho oli hyvin vaa-

timaton paikka. Muistan miten me lau-

lettiin: ”Onpa taivaassa tarjona lapsil-

lekin…” Opettaja laulatti meitä. Ja niitä 

kolmea pikkupoikaa lähdettiin viemään 

kirkolle. Se oli jotain sellaista, mikä jär-

kytti meitä lapsia. Me kyllä opittiin va-

romaan jäitä sitten, jos ei aikaisemmin 

osattu varoa. Se oli semmoinen kylän 

suuri juttu, ja kun se osui vielä kaikkein 

köyhimpään ja avuttomimpaan perhee-

seen. Se isähän oli jo kuollut, kun kärryt 

kaatuivat, mutta sitä tapausta en muista 

kovin tarkkaan. Isää oli jo kohdannut 

semmoinen onnettomuus ja äiti oli jäänyt 

näiden lasten kanssa. 

 Taito: Olin kuusivuotias, kun pikku-

serkkuni Hannu Hedman hukkui Pallon-

lahteen. Kuvittelin hautajaisissa elävästi, 

miltä tuntuu vetää vettä henkeen ja tajuta 

että siitä ei selviä. 

 Eelis: Kyllä, justiin tämä tämmöi-

nen kauhu, että miten siitä selviää. Ja 

nehän kertoivat yhden asian vielä sitten 

jälkeenpäin. Ne ruumiit pantiin eteiseen. 

Joku sukulainen tuli kylään ja ihmetteli, 

miten nämä pojat ovat täällä nukkumas-

sa. Luuli, että ne nukkuvat siellä eteises-

sä, kunnes meni sisälle ja selvisi, että ne 

ovatkin kuolleita. On se ollut järkytys. 

Koulussakaan ei siihen aikaan annettu 

mitään psykologista apua – ei ollut krii-

siryhmää niin kuin nykyisin. Mietin täs-

sä sitä, miten opettaja on koulussa sen 

asian sitten tarkemmin selostanut. Se 

vaan mainittiin, että nyt ne puuttuu, nii-

den paikat ovat tyhjinä. 

 Opettaja Anna Nikku laati niistä uh-

reista muistokirjoituksen Etelä-Saimaa-

seen. Vain muutama vuosi sitten sain sii-

tä kopion Karsikon Seijalta. 
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Laulu viel’ on muistossain 
 

 Eelis: Ajattele, se sama opettaja, se 

Martta Narinen, oli meidän äidillä ja vie-

lä meilläkin. Voi vaan kuvitella sitä ti-

lannetta. Ei silloin opettajilla ollut jatko-

koulutusta kuten nykyään. Kun vanhem-

pi veli luki ja toisetkin opettelivat luke-

maan, niin minähän totta kai opin luke-

maan, kun kuuntelin niitä. Ja sitten minä 

pääsin kouluun kuunteluoppilaaksi. Sain 

olla kaksi–kolme viikkoa kuunteluoppi-

laana, mutta sitten se opettaja sanoi: 

”Nyt ei enää saa tulla.” Muistan vieläkin, 

miten minä istuin siellä ojanpenkalla ja 

itkin, kun en saa mennä kouluun. Lapsi 

joutui lähtemään kotiin, kun kaikki kave-

rit olivat koulussa. 

 Taito: Teillähän oli useampi luokka 

yhtaikaa samassa luokkahuoneessa? 

 Eelis: Niin oli ja ihmettelin vielä-

kin, miten se opettaja siihen aikaan pys-

tyi opettamaan koko sen moniluokkaisen 

porukan. Yksi luokka kirjoitti, yksi laski, 

yksi piirsi, yhdellä oli uskontoa. Minä 

ihmettelen. Se oli ihan uskomatonta. 

Mutta kyllähän siellä kaikkea tapahtui-

kin. 

 Kuri kyllä oli kova ja järjestys säi-

lyi. Siellä koululla oli kyllä lämmittäjä, 

mutta meidän lasten piti kantaa puut si-

sälle. Ei silti, muistan kun kerran tuli 

puukuorma koululle, niin me lapsethan 

ne puut sinne sisälle mätettiin. Suurtu-

vasta haettiin maito koululle. Syksyllä 

poimittiin puolukoita. Se oli sitä lähiruo-

ka-aikaa. Sitten myöhemmin sinne alas, 

olikohan se saunarakennus, valmistui 

keittola. Ihan alussa kaikilla oli omat 

eväät: maitopullo, se patenttikorkkinen, 

ja voileivät. 

 Siihen aikaan Vänrikki Stoolin tari-

nat piti osata ulkoa, niin kuin muutkin 

ovat varmaan jo kertoneetkin. Niin se 

vaan kuule on, että meikäläinen osaa 

vieläkin niitä Vänrikki Stoolin tarinoita 

ulkoa. Sattui hauska tapaus, kun me ol-

tiin Helgan kanssa Teneriffalla muutama 

vuosi sitten. Ostin siellä markkinoilla 

sellaisen värikkään papukaijan ja kävelin 

yhden meidän tuttavan kanssa ja sanoin: 

”Minä voisin mennä tuohon torin kul-

malle ja lausua siinä vaikka Vänrikki 

Stoolin runoja tämän papukaijan kans-

sa.” Joku suomalainen mies kulki minun 

takanani ja yllytti: ”Teepäs se!” 

 Kuule, minä panin sen papukaijan 

tähän olkapäälle ja rupesin lausumaan: 

 

 ”Ystäväni, miehet, naiset, 

 onko tässä kuulijaa, 

 joka vanhan krenatöörin 

 laulun kuulla haluaa?” 

 

 Näin se alkoi, nuorukainen, 

 laulu viel’ on muistossain, 

 kaupungissa käydessäni 

 torilla sen kuulla sain. 

 

 Oli markkinat ja kadut 

 täynnä kansaa, kalua, 

 mull’ ei katsomahan 

 ollut eikä ostoon halua. 

 

 Ilman aikojani käyden 

 jouduin kadun kulmahan, 

 missä väen tungoksessa 

 vaunut nähtiin seisovan… 

 

 Ja niin edelleen. Tämä on runosta 

”Vänrikin markkinamuisto”. Se suoma-

lainen ukko katsoi minua silmät selällään 

ja ajatteli: toi on hullu toi tyyppi. Kuulin 

vielä jälkeenpäin jonkun maininneen, et-

tä siellä Teneriffalla markkinoilla joku 

pimee suomalainen tyyppi lausui runoja. 

Siihen aikaan, kuule, piti osata koulussa 

nämä Vänrikki Stoolin kaikki runot. Ja 

tämä runohan sopi siihen tilanteeseen. 

 Taito: No sen osuvampaa ohjelmis-

toa et olisi voinut valita. Lausuit Suomen 

maailmankartalle. 

 Eelis: Se Narinen kun tunsi kaikki 

ne runot, niin sehän nukkui niillä tun-

neillaan. Kun se meidän Veli, joka oli 
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varsinainen koiranleuka, näki että Nari-

nen nukkui, se luki että ”tatta-tatta-tatta-

taa, tatta-tatta-taa”.  Narinen sanoi vaan: 

”Seuraava.” Arvaa, että meillä riitti nau-

rua. Narinen heräsi, ihmetteli ja äkäili: 

”Mitäs nauramista siinä on?” 

 

Herran kurissa ja nuhteessa 
 

 Eelis: Narinen oli tarkka opettaja. 

Minä jouduin jälki-istuntoon harvoin, 

mutta Veli joutui usein, kun se oli sem-

moinen kujeilija ja irvihammas. Aina se 

opettaja tiukkasi minulta: ”Oletko sinä 

sanonut kotona, mitä Veli on tehnyt? Pi-

tää sanoa, että isä antaa hänelle vitsat.” 

Se Narinen aina käytti tätä sanaa. Minä 

sanoin, että olen sanonut, vaikka enhän 

minä uskaltanut sanoa. Veli olisi antanut 

minulle turpiin. 

 Me oltiin kerran Velin kanssa kah-

teelleen jälki-istunnossa. En muista oi-

kein minkä takia. Narinen oli mennyt 

omalle puolelleen. Minulle tuli pissahätä 

ja Veli sanoi: ”Juokse huussiin pihan pe-

rälle.” Minä sanoin: ”Enhän minä uskal-

la. Narinen näkee.” Veli avasi uunin luu-

kun ja neuvoi: ”Pissaa tuonne.” Mutta 

minä arvelin, että se paljastuu kun tuhka 

jää märäksi, ja lirittelin uunin solaan. Ja 

kun käytiin nyt toissa vuonna Meren-

lahden koulun missä juhlassa, minä sa-

noin Pirjo Forsmanille, Ilmo Talkan tyt-

tärelle: ”Tuolla se uunin sola nyt on. 

Onhan se sola jo kuivanut.” Se opettajan 

pelko oli niin hirvittävän kova siihen ai-

kaan. 

 Kun Veli ja Kaartisen Alpo kiroili-

vat, niin ei muuta kuin Narinen ja koulun 

silloinen keittäjä Leena Talka ottivat rus-

keaa saippuaa ja pesivät sillä poikien 

suut. Kyllä me aikamoisessa Herran ku-

rissa ja nuhteessa kasvettiin. Se oli koti, 

uskonto ja isänmaa, voi sanoa näin. Se 

oli sillä tavalla, että se uskonnollisuus 

kuului siihen. Ei saanut tehdä mitään 

sopimatonta. Siihen aikaan koulussa oli 

niitä opetustauluja, missä oli kaikki nä-

mä uskontojutut ja muut. Me katsottiin 

niitä silmät suurina, varsinkin sitä ristiin-

naulitsemiskuvaa. Mihinkähän ne taulut 

ovat mahtaneet joutua? Onko niitä enää 

tallessakaan? Niitä meille näytettiin. Ja 

kaikki piti tosiaan osata ulkoa sanasta sa-

naan. Ulkolukua oli kaikki, mitä me 

osattiin. 

 Vielä siitä Martta Narisesta. Kun 

päivä aloitettiin melkein aina virrellä 

”Taas siunattu päivä nyt luo valoaan”, se 

myös päättyi melkein aina virrellä. Se 

virsi meni: ”Taas päättyi päivä tää. Oi 

rakas Jeesuksemme, nyt luoksemme sä 

jää.” Minä olin jo aikaihminen, kun vie-

lä luulin että siinä sanottiin että ”mesä-

jää”. Minä en ilennyt keneltäkään kysyä, 

että mikä se ”mesäjää” on. Lapsille syn-

tyy tämmöisiä luuloja helposti. Minä 

vaan tuumasin, että se ”mesäjää” oli var-

maan joku uskonnollinen sana. 

 Taito: Olikohan se peräti entinen 

vaimoni, joka lapsena luki iltarukoukses-

saan: ”Jos sijaltain en nousisi” ja mietti 

mikä kumma on se ”sijaltainen”. 

 Eelis: Ja sitten se isänmaallisuus. 

Siellä koululla kun oli sankaritauluja, 

niin kyllä tiedettiin nekin velvoitteet. Ar-

vomaailma oli tämä ja me kasvettiin 

siinä. Ja olen vieläkin ajatellut, miten me 

laulettiin: ”Kaunis on kuolla, kun jouk-

kosi eessä…” Kuule, me pikkupojat lau-

lettiin sitä laulua täysin rinnoin, mutta ei 

me tajuttu niistä sanoista sen enempää. 

Ateenalaisuus oli kunniassa. 

 Taito: Paavo Tammivuori Lönnrotin 

koulussa Lappeenrannassa laulatti sitä 

vielä meilläkin: ”… taistellen puolesta 

maas, puolesta heimosikin.” 

 

Laulaminen vaati uskallusta 
 

 Eelis: Meikäläisellä oli semmoinen 

sanoisinko ylimääräinen ongelma, että 

kun suku oli musikaalista, niin se rima 

oli korkealla ja laulaminen vaati uskal-

lusta: olenko minä niin hyvä kuin nuo 

muut? Ja koulussa oli ne laulukokeet. 

Me kaikki muistetaan minkälaiset ne oli-

vat: jokainen joutui vuorollaan laula-

maan. Ja sitten oli vertailukohteena ne 

loistavat laulajat, niin kuin Karsikon Sei-

ja ja Pertti ja Männistön Ansa. Niillä oli 

aina ysi tai kymppi, mutta meikäläisellä 



oli kasi. Opettaja kun oli kerran antanut 

sen kasin, niin se oli aina se kasi. Siitä se 

oli hyvä että se kasi oli sittenkin kun 

opettaja vaihtui, numero ei noussut eikä 

laskenut. Mutta siinä oli sitä, ettei uskal-

tanut laulaa, kun minä en ole yhtä hyvä 

kuin nuo. 

 Muistan niistä laulukokeista, miten 

yksikin kaveri yritti laulaa, ja kun siitä ei 

tullut mitään, niin opettaja sanoi: ”Ää-

nellään se variskin laulaa.” Jolloin me 

naurettiin vielä enempi. Se oli justiin tätä 

tällaista. Siinä musiikin opetuksessa ai-

heutui suuri menetys, kun ei ymmärretty 

kaikkea tätä. Siihen olisi pitänyt satsata 

jollain tapaa, rohkaista eikä lannistaa.  

 Taito: Oppilaathan olisivat voineet 

laulaa opettajalle yksitellen erillisessä 

huoneessa. 

 Eelis: Olisivat, mutta kaikissa Suo-

men kouluissa on ollut tämä julkinen 

systeemi. Se vammautti. Siitä kuulee ih-

misiltä. Yksikin sukulainen vasta aikuis-

iällä uskalsi mennä Ylioppilaskunnan 

Laulajiin. Ja minäkin olin yli viisikym-

mentä ennen kuin menin yksityistunneil-

le laulamaan. Ja opettaja sanoi: ”Tämä-

hän menee hyvin.” Minusta oli aika has-

sua, että minun piti odottaa yli viisi-

kymppiseksi ennen kuin uskalsin mennä 

laulutunnille ja mennä kuoroon. Koulun 

olisi pitänyt ymmärtää taidekasvatuksen 

tärkeys, mutta se oli vaan sitä työtä ja 

työtä ja sitä semmoista normaaliarkea. 

 Opettaja Mauno Tynkkynen päätti 

avartaa meidän koululaisten maailmaa ja 

sai ajatuksen järjestää meille retken Hel-

sinkiä katsomaan. Matkakassa koottiin 

keräämällä jätepaperia ja julkaisemalla 

jonkinlainen lehti, ja tietysti vanhemmat-

kin osallistuivat kustannuksiin. Lappeen-

rannan ja Helsingin väli matkustettiin ju-

nalla, ja moni meistä lapsista oli silloin 

varmasti ensimmäistä kertaa junassa. 

Majoitus oli Diakonissalaitoksella – mis-

tä oli lyhyt matka kipaista Linnanmäelle. 

Siihen aikaan oli Hämeentiellä vielä 

Elannon leipätehdas ja ravintola. Muis-

tan vieläkin, miten mauttomalta ja veti-

seltä se ravintolan makaroonilaatikko 

maistui. Yksi asia huvittaa nyt kun kat-

soo niitä senaikaisia valokuvia: meillä 

kaikilla pojilla oli lippalakit eikä välttä-

mättä ihan pienet. No eihän Merenlah-

delta sopinut hatutta Helsinkiin lähteä. 

 

Koululääkärin toiminta 

aikamoista 

 

 Eelis: Se koululääkärin toimintakin 

oli aikamoista. Eihän siihen aikaan ollut 

mitään varsinaisempia lääkärintarkastuk-

sia. Koululla kävi Risto Aalto, kunnan-

lääkäri, joka oli Lemilläkin kunnanlääkä-

rinä. Se nyki hampaita pois, kuule. Mutta 

Talkan Einarihan sanoikin: ”Minun po-

jiltani ette hampaita noin vaan vedä.” No 

se Aalto nyki niitä hampaita ja viskeli ne 

menemään, että tuonne vaan. 

 Ja terveyssisar tuli rokottamaan. Oli 

se Calmette-rokotus. Kun oltiin parijo-

nossa, meidän Veli luikahti ohi ja piteli 

jalkaansa niin kuin siihen olisi jo pistet-

ty. Eikä kukaan huomannut, ettei poika 

ollut saanut koko rokotusta. Kun tultiin 

kotia, Veli sanoi: ”Minä en ottanut koko 

rokotusta.” Minä sanoin: ”Minä näin sen 

tempun kyllä.” Mamma sanoi: ”Nyt ei 

mitään muuta kuin takaisin rokotettavak-

si.” Veli meni sängyn alle, mutta mam-

ma kiskoi sen sieltä sängyn alta pois ja 

vei sen väkisin sinne rokotuspaikalla. 

Siellä sitä Veliä pistettiin sitten kaksi 

kertaa. Toisessa piikissä oli se rokote ja 

toinen piikki lyötiin turhan takia. Näin se 

Veli sai sen rokotuksen. 

 

”Sunnuntaina ei tehty 

mitään työtä” 

 

 Taito: Oliko sitä ”Herran kuria ja 

nuhdetta” elikkä uskonnollista elämää 

kovasti myös kotona? 

 Eelis: Ei meillä minun mielestäni 

mitään uskonnollista elämää erityisesti 

ollut. Kyllä meillä radio oli silloin tällöin 

auki jumalanpalveluksen aikaan, mutta 

en muista, että olisi ollut mitenkään sel-

laista hartautta. Ei ollut mitään sellaista 

rituaalia. Sen muistan, että kun äidinäiti 

Edla Talka, jota sanottiin mammaksi ku-

ten myös omaa äitiäni Elma Lajusta, oli 



meillä ja Sortavalasta tuli jumalanpalve-

lus, se Edla-mamma kuunteli sitä. Siitä 

se oli tarkka. Enkä muista, että meillä 

olisi kuunneltu aamu- ja iltahartauksia. 

 Helga: Meillä kyllä kuunneltiin aa-

mu- ja iltahartaudet. 

 Eelis: Minulle ei tule aamusta mie-

leen mitään muuta kuin se tirripaisti. 

Ensimmäiseksi aamulla ennen kuin lähti 

töihin piti olla sitä tirripaistia, sitä kasti-

ketta ja perunaa. Ja toinen oli se, että 

aamulla kouluun lähtiessä piti pestä sil-

mät. Mamma kysyi aina: ”Onko silmät 

pesty?” Pesuvati siinä. Nikkisen Seppo, 

joka oli jo liikkeellä ja oli tullut meitä 

odottamaan, katseli kun me vielä pestiin 

silmiä. 

 Taito: Pyhitettiinkö sunnuntaita mil-

lään tapaa? Vai oliko sapattikin pelkkää 

tirripaistia ja silmänpesua? 

 Eelis: No se oli aivan ehdotonta, 

että sunnuntaina ei tehty mitään työtä. 

Lauantaina ehtookellojen jälkeen alkoi 

pyhään valmistautuminen. Oli puhtoinen 

olo ja mamman leipomaa pullaa ja 

rieskaa. Radiosta soi lauantain toivotut 

levyt, semmoiset kuin ”Persialaisella to-

rilla” ja ”Warum?” Ne jos mitkä tuovat 

yhä tuon ajan mieleen. Sunnuntaiaamuna 

me pojat mentiin heti Kentälle pelaa-

maan kavereitten kanssa jalkapalloa. Eh-

tookelloista se pyhäpäivä tavallaan alkoi. 

Se työnteko pysähtyi siihen ja sitä py-

hänviettoa jatkui koko se sunnuntain. 

Kylässäkäynti ja muu sellainen lankesi 

aina pyhälle. Eihän arkena kukaan jouta-

nut kyläilemään. Muuta ei tule sunnun-

taista mieleen. 

 

Rippikoulussa omin eväin 
 

 Taito: Oliko ulkolukua myös rippi-

koulussa? Jos oli, niin te merenlahtelai-

set olitte valmiiksi kouliintuneita. 

 Eelis: Silloin kun minä menin rippi-

kouluun, vuonna 1954, oli vaihtunut just 

pappi. Tämä uusi pappi oli Aarre Huo-

vila. Niihin aikoihin saakka oli pitäjän 

rovastina ollut Hannus ja kirkkoherrana 

Viktor Muukkonen, ja se Huovila tuli 

ehkä tämän Muukkosen tilalle. Se Huo-

vila piti seuroja. Järjesti erään kerran 

seurat Ylätuvassa eli Jäniksillä. Rippi-

koululaisten oli pakko mennä paikalle. 

Siihen aikaan pappeja arvostettiin, olivat 

mukamas parempaa väkeä. Tiedän kui-

tenkin Taipalsaaren ulkopuolelta parikin 

pappia, joilla oli lehtolapsi. Niistä pa-

peista toinen joutui vaihtamaan seura-

kuntaa. 

 Mutta sitä ulkolukua ei ollut enää 

niin paljon kuin oli ollut joskus ennen. Ja 

jännää siinä rippikoulussa oli se, että ei-

hän sen aikana voinut asua kotona. Me-

renlahdelta ei ollut linnuntietä kovin pit-

kä matka Taipalsaaren kirkolle, mutta 

piti mennä Lappeenrannan kautta ja sen 

takia piti hankkia kortteeri sieltä kirkol-

ta. Minä olin kortteerissa Matti Salmella, 

joka taisi olla seurakunnan haudankaiva-

ja. Hän se joka tapauksessa kuljetti papit 

hevosella Merenlahdelle. 

 Taito: Missä nukuit? Ja oliko se rip-

pikoulukortteeri kovinkin kallis? 

 Eelis: Nukuin siellä yhdessä kama-

rissa. Ei se kortteeri varmaan kallis ollut, 

mutta siellä piti olla omat eväät. Minul-

lakin oli leipää ja voita sekä jotain lam-

paankylkeä taikka sikaa. Maitoa taisin 

saada siltä isäntäväeltä, ehkä vähän jo-

tain ruokaakin. Mutta eihän sitä nuorella 

pojalla muuta tarvinnut ollakaan. Näillä 

sapuskoilla se rippikoulu tuli käytyä. 

Sitä oli kaksi viikkoa syksyllä ja kaksi 

keväällä. 

 Taito: Ne jaksot eivät olleet pitkiä, 

mutta mitkä olivat tunnelmasi? 

 Eelis: Olihan se tietysti aikamoinen 

kokemus joutua ensimmäistä kertaa vie-

raisiin olosuhteisiin. Ikäväkin siinä pai-

noi päälle. Se oli minulle kuten monelle 

muullekin ensimmäinen kerta kun oltiin 

kotoa poissa, ensimmäinen kerta kun ol-

tiin maailmalla. Eihän Merenlahdella ol-

lut siihen aikaan puhelintakaan. Voitko 

kuvitella: ei ollut missään puhelinta. En-

simmäisen kerran minäkin soitin jotakin 

asiaa Lappeenrannan linja-autoasemalta 

sinne kotipitäjäni kirkolle. Ja kun sitten 

pääsin ripille, niin Lappeenrantaan men-

tiin isän kanssa ostamaan rippipuku. Se 

ostettiin siitä Kaakon Kulmalla olevasta 



liikkeestä. Puvun piti vielä olla sen ver-

ran iso, että oli kasvunvara. 

 

Lapsetkin kylänluvuissa 
 

 Eelis: Siihen aikaan pidettiin niitä 

kylänlukuja. Ne olivat aika merkittävä 

tapahtuma pikkupojallekin, kun siellä 

tarkkailtiin, miten kukin osaa lukea. Sii-

hen lukukinkeritodistukseen pantiin tiet-

ty merkki: osaa lukea, lukee suoraan, aa-

pinen, Vanha testamentti, Uusi testa-

mentti, Lutherin vähäkatekismus ja kris-

tinoppi. Ja aina luettajan varmennus. Mi-

nulla on vieläkin tallella oma lukukinke-

ritodistus. Vuonna 1946 olen osannut ta-

vata ja olen osannut ensimmäisen käs-

kyn. Luettajana minulla oli kanttori Viljo 

Kaita. Muistan kun oltiin Ylätuvassa ky-

länluvussa. Rovasti Hannus jäi kuulus-

telemaan aikuisväkeä, ja meidät pienet 

kinkeriläiset vietiin kaikki sivuhuonee-

seen sen kanttorin kuulusteltavaksi. Se 

oli kauhean jännittävää. Rippikouluun 

mennessä piti osata käskyt ja kristinoppi. 

 Kylään nimitettiin kylänvanhin, mi-

kä oli semmoinen kunniavirka. Anttisen 

Toivo muun muassa oli tämmöinen ky-

länvanhin. Ja häneltä kysyttiin: ”Onko 

kylänvanhimmalla mitään huomautta-

mista?” Siellä kylänluvussa meni koko 

päivä, ja minulla on semmoinen muisti-

kuva, että siellä oli jopa ruoka. Vähin-

tään kahvit. Tämäkin kaikki kuului sii-

hen senaikaiseen kylän elämään. Se oli 

mahdottoman turvallista lapselle. Kaikki 

tiesivät ne rajat. 

 

Ulkomaanavussa ihmettä 
 

 Eelis: Kun kylänluku oli kerran Kä-

hön puolella, niin Nakarin Sulo, joka 

toimi pyhäkoulunopettajana, piti papin 

puheen jälkeen puheen, jossa kannatti 

pakanalähetystä hyvin hartaasti. Siihen 

aikaan oli avustuskohteena Ambomaa, 

jonka pakanoille kerättiin kolehtia. Se 

Ambomaa oli lapsen mielessä jossain 

kaukana Afrikassa ja siellä oli niitä nee-

kereitä. Sinne Ambomaalle se raha meni 

sitten. Ihan niin kuin naisten ompelu-

seuroistakin. 

 Minua on naurattanut jälkeenpäin 

monta kertaa, kun sodan jälkeen tuli pa-

ketteja Amerikasta ja Ruotsista. Niitä 

tuli myös Mäntyharjulle, tuon vaimoni 

kotipitäjään, ja eiköhän niitä tullut Le-

millekin. Kun kuultiin huhuna että kou-

lulla on tämmöisiä avustuspaketteja ja-

ettavana, niin meiltäkin lähdettiin paikal-

le. Siellä oli vissiin jo edellisenä päivänä 

jotain jaettu opettajan lähipiirille. Mam-

ma meni hakemaan sitä, mitä meille tuli. 

Ja sieltä tuli ruotsalainen koppalakki, 

missä oli musta lippa. Minä sain kutta-

perkkaviivottimen. 

 Sitten tuli sitä hammaspulveria pel-

tipurkissa. Meillä kun ei ollut hammas-

harjaa, niin mitä me oltaisiin tehty sillä 

pulverilla. Nikkisen Lempi tuli Uutelasta 

meille kylään ja katseli, kun me ripotel-

tiin sitä pulveria rajaviivoiksi jalkapallo-

kentälle, kuin kalkkiviivoiksi konsanaan. 

Päivitteli: ”Kamalaa! Nyt nuo lapset lait-

taa sen pulverin tuohon!” No miksi me ei 

voitu ripotella sitä rajaviivoiksi, kun 

meillä ei ollut hammasharjoja. Sitten 

sieltä tuli tilkkutäkki. Se oli sitä meidän 

osuutta. 

 Mutta se koppalakki oli hyvä. Mi-

nun vanhempi veljeni, Veli, piti sitä kou-

lussa. Meillä tuli kerran kivisota siellä 

koulun risteyksessä. Siinä olivat vastak-

kain Kähön puoli ja kylän muu porukka. 

Eikös vaan Kähön Osmo heittänyt kiven 

ja osunut Velin silmään – ja olisi osunut 

pahemminkin, mutta se lippa suojasi sen 

verran että silmä vain punoitti. Mutta sil-

loin se loppui se kivisotakin sillä kertaa. 

Minä sanoin Velille: ”Oli se ruotsalais-

ten lakki hyvä, kun pelasti sinun silmä-

si.” 

 Nykyinen avustelu on tuonut minul-

le mieleen sen avun, mitä me saatiin sil-

loin aikanaan eli ei mitään sellaista mistä 

olisi ollut tarve. Mutta tulee vielä mie-

leen kerta, kun olin käymässä Männis-

töllä. Männistön Hilman kaksi siskoa 

olivat muuttaneet Amerikkaan ja elivät 

ja kuolivatkin siellä. Ne lähettivät sitten 

paketteja Männistölle. Mitä sieltä tuli, se 

oli ihan toisennäköistä tavaraa. Niissä oli 



järkeä. Niissä paketeissa oli aivan erin-

omaista vaatetavaraa, ja kerran oli muis-

taakseni kuivattuja luumujakin. 

 

Joulua Junnosen mökkiin 
 

 Eelis: Tuli vielä mieleeni siitä aut-

tamisesta ja välittämisestä. Siellä Meren-

lahdella asui semmoisessa pienessä mö-

kissä Junnosen Edla ja vanhempi nainen 

nimeltä Karoliina, joka taisi olla sen Ed-

lan äiti. Niitten mökissä ei varmaan ollut 

kuin yksi huone, se oli oikein vaatimaton 

asumus. Ei niillä varmasti ollut sähköva-

loakaan. Yhtenä jouluaattona Männistön 

Hilma sanoi minulle ja tyttärelleen Ansa 

Talkalle: ”Käykää viemässä niille paket-

ti.” Me hiihdettiin ja vietiin se paketti. 

Me vietiin se paketti siihen mökkiin ja 

muistan vieläkin, miten ne ihmiset olivat 

kiitollisia, kun joku muisti heitä. En tie-

dä, mitä siinä paketissa oli. Oli varmaan 

jotain leivonnaista, ei varmasti sen ih-

meempää. Mökissä ei ollut sähköjä, ja 

siinä ne tädit istuivat hämärässä ja aloit-

telivat joulunviettoa. Muistan vieläkin, 

miten kiitollisina he toivottivat meille 

hyvää joulua siinä hämärtyvässä illassa. 

 

Ne joulut ja ne koulun 

kuusijuhlat 
 

 Eelis: Toinen mieleen jäänyt joulu-

aatto oli se kun minä olin ihan pieni ja 

isä oli sodassa. Ja sitten meille tuli jou-

lupukki. Sitä tietysti odotettiin. Siihen 

aikaan meillä oli pantu kuusi riippumaan 

katosta, ettei me lapset kaadeta sitä. Sit-

ten tuli joulupukki meille. Se oli meidän 

serkku Anttilan Laura, joka on nyt 85-

vuotias, Talan Hannun kanssa saman-

ikäinen. Se oli se meidän joulupukki. 

Mamma meni jotakin asiaa kamariin, ja 

me lapset mentiin totta kai karkuun, kun 

semmoinen kummallinen otus tulee 

meille joulupukkina. 

 Ja ne koulun kuusijuhlatkin olivat 

mahdottoman tärkeitä lapsille. Olivat oi-

kein niitä kohokohtia. Koko kylähän tuli 

siihen koulun kuusijuhlaan – samaten 

kuin äitienpäivän juhlaan toukokuussa – 

ja sitten me laulettiin ja leikittiin. Ja me 

aina saatiin pienet paketit, joissa oli 

omena ja pipari, jotain tämmöistä. 

 Kerran minä sain sinne koulun kuu-

sijuhlaan lahjaksi sukat, joista toisesta 

puuttui kärki. No, pukki toi sitten lop-

puun saakka kudotut sukat jouluaattona. 

Meillä oli kotona vielä niin hassusti, että 

kun meitä oli monta lasta ja mamma ku-

toi meille sukkia ja lapasia, se ei ollut 

ehtinyt tehdä jonkun sukkia valmiiksi 

saakka. Siihen aikaan sukat ja muut täm-

möiset olivat meille niitä joululahjoja. 

Eihän nyt hyvänen aika mistä niitä lahjo-

ja olisi niin mahdottomasti keksitty vä-

häisillä rahoilla. 

 Helga: Meilläkin ne neulomukset 

saattoivat tulla vähän keskeneräisinä. 

Saattoi puuttua peukalo lapasesta. Sitten 

koitti itse tehdä loput. 

 Taito: Lähettelikö kuusijuhlayleisö 

Merenlahden koululla toisilleen joulu-

kortteja? 

 Eelis: En muista, oliko se korttien 

lähettely tapana koulun kuusijuhlassa. Se 

oli varmaan nuorisoseuran pikkujouluis-

sa. Sitä katsottiin tarkkaan, kenelle kortti 

lähetetään, ja sitten laskettiin tarkkaan, 

montako korttia oli lähettänyt ja monta-

ko oli saanut. Eivätkä ne joulukortit ja 

muutkaan postikortit jääneet vaille käyt-

töä. Me pelattiin niitten kanssa väriä. 

Kortit olivat alassuin pakassa ja piti ar-

vata, mitä väriä päällimmäisessä kortissa 

oli. Jos arvasi oikein, sai sen kortin. Lo-

pussa laskettiin, kenellä oli kortteja eni-

ten. 

 Taito: Harrastettiinko teillä silloin 

pula-aikana mitään joulukoristeita? 

 Eelis: Joulukoristeita tehtiin punai-

sesta reppipaperista. Ovien ja ikkunoiden  

yläpuolelle pantiin pieniä havuja ja rep-

pipaperista tehtiin joulukelloja. Minä 

olin aika kömpelö niitten kellojen teke-

misessä. Kuusessa oli aitoja kynttilöitä ja 

lippukoristenauha. Sähkökynttilöitä ei 

ollut kai muualla kuin Männistöllä. Kuu-

senjalat eivät olleet vesisäiliöllä varustet-

tuja ja metallisia, niin kuin nykyään. Oli 

vain puusta tehty ristikko, jossa oli kes-

kellä reikä mihin se kuusi pystytettiin. 



Neulaset alkoivat tietysti karista melko 

pian. Ja joulukuuseen laitettiin namusia. 

Minä tein kerran niin, että nappasin sen 

namusen ja panin ruskeaa saippuaa tilal-

le. Yhtäkkiä sitten pikkuveljeni Veikko 

pillahti itkuun: ”Kuka on laittanut saip-

puaa tänne?” Paljasti minut, mutta pal-

jasti omatkin aikeensa. Niitä pienoisia 

kujeita on naurettu veljeni kanssa jäl-

keenpäinkin. 

 Taito: Mutta se makeannälkähän oli 

teillä pula-ajan lapsilla kova. 

 Eelis: Se oli kova. Meillä siellä 

Merenlahdella käytettiin semmoista sa-

naa kuin ruokakonttori tilasta, joka oli 

eteisen yhteydessä ja jossa pidettiin ruo-

kia. Kun mamma oli leiponut mustikka-

piirakkaa tai jotakin semmoista, niin jo-

kainen meni salaa sinne konttoriin ja 

leikkasi siitä piirakasta itselleen palasen. 

Ja hyvää oli. Mutta ainakin minun mie-

lestäni kylän parhaimmat korvapuustit 

teki Suurtuvan Lahja. Niissä oli voita ja 

kanelia sekä olivat mahdottoman isoja. 

Niitä muistellessa tulee vesi kielelle. 

 Taito: Juotiinko teidän huushollis-

sanne kahvia? 

 Eelis: Sota-aikaan ja vielä sen jäl-

keenkin oli käytössä ne ostokortit ja 

niissä ne kahvikupongit. Mamma ja isä 

joivat kahvia, mutta me perheen lukuisat 

lapset ei tietenkään kahvia juotu. Mutta 

kun meille lapsillekin kuului kahviku-

pongit, ne myytiin ulkopuolisille. Opet-

taja Martta Narisen sukulaiset olivat jo-

tenkin isälle tuttuja. Asuivat Joensuussa 

ja olivat ikään kuin parempia ihmisiä. Ne 

tulivat meille ostamaan näitä kuponkeja. 

En muista, maksoivatko ne niistä rahalla 

vai tavaroilla. Näitä kahvikuponkeja 

myytiin tai vaihdettiin johonkin tärkeäm-

pään. Siihen aikaan kengät ja vaatteet 

olivat kaikki kortilla. Velillä on näitä ku-

ponkeja vielä tallella. Niitä oli erivärisiä. 

 Ja kahvista vielä se, että kahvipaket-

tien sisässä oli pahvisia tukilappuja, joi-

hin oli painettu autojen kuvia. Minulla 

on niiltä ajoilta tallessa kansio, jossa on 

satoja liimattuja autonkuvia. On Hudson, 

Pegaso, Humber Hawk, Kaiser ja vaikka 

mitä muita. Ajattele, niillä kuvilla on 

ikää kuutisenkymmentä vuotta. Aika ta-

varan nauttii. 

 Taito: Minäkin muistan sen auton-

kuvavillityksen. Kokoelmallasi saattaa 

olla suurtakin keräilyarvoa. 

 Eelis: En tiedä, vaikuttiko Venäjän 

ruokakulttuuri siihen että meillä juotiin 

illalla usein vaapukkateetä tai joskus 

ihan vaan vaapukkavettä. Täytyy sanoa, 

että minä vieläkin juon joskus iltaisin 

vaapukkavettä tai -teetä ja vot kun se on 

hyvää. 

 

Kastiketta ja perunaa 
 

 Eelis: Siihen aikaan se ruokahomma 

Merenlahdella ei ollut liiallisilla erikoi-

suuksilla pilattu. Pääasia oli että ruuilla 

jaksettiin tehdä silloiset työt, jotka eivät 

olleet kevyemmistä päistä. Talossa sa-

moin kuin pienemmissäkin paikoissa 

päivä aloitettiin kastikkeella ja perunalla. 

Kun syksyllä oli sika tai muu eläin teu-

rastettu niin ei muuta kuin lihat suola-

veteen lihasaaviin ja se saavi aitannurk-

kaan. Sieltä sitä sitten talven mittaan 

ruuanlaittaja kävi leikkaamassa sopivan 

lihapalan – ja oli tietysti sitä parempi 

mitä enemmän siassa oli läskiä. Kyllä ne 

lihat talven pakastuivat ja sulivat ilmojen 

mukaan, mutta ei siitä silloin kukaan 

kantanut huolta. Siellä aitassa oli lihatii-

nun vieressä tietysti myös puolukkasaa-

vi. Voi että ne puolukat olivat hyviä, kun 

ne olivat talven aikana päässeet moneen 

kertaan sulamaan ja jäätymään. 

 Kellarissa oli sitten muut marjat. 

Mustikat oli keitetty ja ne olivat pullois-

sa. Salaateista ja sun muista sörsseleistä 

ei ollut tietoakaan. Meillä oli myös suo-

lasärkiä kuivattuna. Keväällä isä suolasi 

niitä ja ne pantiin pärekatolle kuivu-

maan. Ne olivat ihan uskomattoman hy-

viä, kun ne kypsyivät uunissa läskin 

kanssa tai keitettävien perunoiden päällä. 

En tiedä, tehtiinkö kylällä missään muu-

alla niin. Mahtoiko tämä olla isän Savon-

perintöä? 

 Neljäkymmentäluvulla tuli jostakin 

hiijestä muotiin porkkanavelli. Muistan, 

miten sitä oli eräässäkin talossa ruokana 



ja minä kun en tykännyt siitä yhtään. Sen 

jälkeen en ole porkkanavelliin koskenut. 

Sitten se haparokka. Mistä lie kotoisin. 

Muistan miten kylän emännät syksyllä 

alkoivat haikailla haparokan perään. Sii-

nä oli leipätaikinaa, lanttua ja olikohan 

herneitäkin. Sitä sitten keittää jyrättiin 

kai tuntikausia. No, olihan sekin ruoka 

joidenkin herkkua, mutta meikäläinen 

tykkäsi enemmän lanttukukosta ja nau-

riista. Siihen aikaan lantut olivat makoi-

sia, aivan muuta kuin nykyään. Voi että 

miten hyviä olivatkaan nuotion hiillok-

sessa kypsyneet nauriit ja lantut! 

 Keskipäivällä syötiin toinen ateria. 

Saattoi monesti olla joku soppa. Ja sen 

aterian päälle oli sitten pakko olla pitkäl-

lään. Iltapäiväkahvi oli itsestään selvä 

asia. Työmaillakaan, ”kenttäoloissa”, ei 

ollut paperi- tai pahvimukeja, vaan ne 

kahvit juotiin kunnon kupeista. Sitten 

viiden jälkeen oli iltaruoka. Se oli usein 

se päivän paras ateria. Vaikka noina vuo-

sina syötiinkin tukevasti, niin ei sitä liha-

via oltu. Kulutettiin vähintään se mitä 

syötiin. Pullalla ei mössötelty, kun sitä ei 

ollut kuin lauantai-iltana  ja sunnuntaina. 

Rieskakin oli syöty loppuun jo viimeis-

tään maanantaina. 

 Kun isä oli talvella metsätöissä ja 

olinhan niissä minäkin koulun jälkeen, 

niin eväät laitettiin lumen sisään, jotta ne 

eivät jäätyneet. Syömätauon aikana teh-

tiin tervastulet ja mustassa pannussa sei-

pään nenässä kiehui kahvi. Joskus se 

saattoi olla teekin. Vesi saatiin lumesta 

sulattamalla. Voileipien välissä piti olla 

läskiä tai kananmunaa. Olisi siinä Pekka 

Puska saanut ihmetellä, kun ei näkynyt 

vihreätä muualla kuin havuissa ja minun 

pipossani. 

 

Ötökkäturvaa Täystuholla 
 

 Eelis: Tuli vielä mieleen, miten oli 

kova homma se ruokakasvien kasvatta-

minen. Mistä niitä tuholaisia lieneekin 

aina ilmoille pelmahtanut. Ne iskivät 

kaalien alkuihin, porkkanoihin ja kai 

lanttuunkin. No, sen ajan teho oli Täys-

tuho. Sitä oli ainakin sellaisessa pyöre-

ässä pahvirasiassa. Muistan vieläkin sen 

rasian. Heti kun tuholaisia ilmaantui, 

niin ei muuta kuin Täystuhoa ripottele-

maan. Se ainehan oli DDT:tä, mutta ku-

kaan ei silloin puhunut sen vaaroista. 

No, kyllä meidän sukupolvi on myrky-

tetty ötököitä vastaan koko loppuiäksi. 

 Taito: Se on totinen tosi. Kolmivuo-

tiaana minuun tarttuili naapurista täitä ja 

muistan, miten äitini tuprutteli Täystu-

hoa tukkaani. Ja voin kehua, että sen 

jälkeen minussa ei ole täitä ollut. 

 

Pistoolilla ja kirveellä 
 

 Eelis: En tiedä, ketkä siellä Kähön 

puolella toimivat teurastajina, mutta mei-

dän puolella kylää eläimiä teurastelivat 

Kaartisen Viljo ja Anttisen Raimo. Sillä 

Viljolla taisi olla joku käsiase. Muistan 

miten Männistöllä teurastivat lehmää – 

ettei vaan ollut Onnetar – eivätkä mei-

nanneet saada siitä henkeä pois millään. 

Ei me kakarat saatu olla siinä vieressä, 

vaan katsottiin tuvan ikkunasta. 

 No sitten kun me päästiin paikalle, 

alkoivat narrata meitä. Käskivät mene-

mään Anttiselle noutamaan kingerkeppiä 

tai jotakin sinne päin. No me lapsethan 

mentiin ihan juoksujalkaa. Tultiin takai-

sin ilman keppiä ja eikös sitten käske-

neet menemään Rantalaan. Ei kyllä tai-

dettu enää mennä. 

 Taito: Sianteurastuksissa lemiläisiä 

lapsia juoksutettiin saparoveivin perässä. 

 Eelis: Yhden kerran se Anttisen 

Raimo oli päästä siinä teurastushommas-

sa omasta hengestään. Oli meillä teuras-

tamassa pässiä kirveellä, ja kun oli iske-

mässä, niin eikös vaan sen kirveen terä 

raapaissut hänen omaa päätään. Verta 

lähti tulemaan kuin kohta sen teuraspäs-

sin kaulasta. Siinä sitä olikin mammalla 

homma lähteä hakemaan jotakin rättiä 

sen haavan siteeksi. 

 Taito: Teuraseläimistä kelpasi hyö-

tykäyttöön hämmästyttävän paljon. 

 Eelis: Kaikkihan se otettiin teuras-

tuksessa talteen, päät, sorkat ja sisäeli-

met. Suoletkin puhdistettiin ja niistä kei-

tettiin saippuaa. Aluksi tuli melkoisesti 



vaahtoa, kun ne suolet kiehuivat. Naiset 

sitten taisivat vähän kilvoitella, kenellä 

oli valkoisinta saippuaa. Sen saippuan 

varsinaisesta tehosta ei varmaan kukaan 

kilpaillut. Lipeä olikin sitten oma juttun-

sa. 

 

Kelloja kello kolmelta 
 

 Eelis: En tiedä, mistä Merenlahdelle 

on tullut sellainen tapa, että pääsiäisyö-

nä, aamuyöstä, soitettiin kelloja ihmisten 

ikkunoiden alla. Se tapa oli ollut siellä jo 

meitä ennen. Meilläkin mamman tehtä-

vänä oli herättää meidät keskellä yötä 

joskus kolmen aikaan. Ja sitten me hii-

vittiin kunkin talon ikkunoiden alle ja 

rämistettiin niitä kelloja. 

 Kerran meitä poikia oli kentällä kii-

rastorstaina, ja me saatiin ajatus, että 

mennäänkin soittamaan niitä kelloja jo 

pitkänäperjantaina, etukäteen. Ja niin me 

otettiin ne kellot ja mentiin. Tultiin Ran-

tamäen nurkille, ja kun siellä oli päära-

kennuksen päädyssä vellikello, meidän 

Veli sai päähänsä kiivetä sinne katolle 

soittamaan sitä vellikelloa. Ja sitten kii-

reesti karkuun! Otto tuli portaille katso-

maan ja ihmettelemään. Taisi päästää 

muutaman kirosanankin. 

 Taito: Se soittoperinne saattoi tulla 

Lemiltä. Lemillä soittimina oli myös 

ruokopillejä. Ja ettekö koskaan kokoon-

tuneet jo iltayöstä sonnustautumaan sille 

soittokierrokselle? 

 Eelis: Mitään ruokopillejä en muis-

ta. Pillejä tehtiin sitten kesemmällä pa-

justa. Ja kyllä meidän piti lähteä liik-

keelle vasta puolenyön jälkeen. Muiste-

len, että se oli tosiaan vasta joskus kol-

men aikaan. Me oltiin nukkumassa ja 

meidät piti herättää. Ja sitten kokoonnut-

tiin johonkin tiettyyn paikkaan ja sieltä 

lähdettiin sitten tietylle reitille. Ja meitä 

oli sekä poikia että tyttöjä. Useimmiten 

pääsiäisenä oli kantavat hanget, mikä oli 

hyvä asia. Ja oli niin kivaa, kun siltä 

kierrokselta palatessa alkoi jo aamu sa-

rastaa. 

 Taito: Lemillä soittajille tehtiin vä-

listä pientä vastakoiruutta: viskottiin vet-

tä. 

 Eelis: No minulla onkin semmoinen 

muistikuva, että tämä Rantamäen Otto 

tuli portaille likasangon kanssa – tai eh-

kei siinä ämpärissä sentään ollut likavet-

tä. Ei meillä kyllä ollut sen erikoisempaa 

kujetta, mutta kauheaa supinaahan siihen 

liittyi. Se soittaminen tapahtui aina niin 

salaa, ettei kukaan tiennyt keitä ne soit-

tajat olivat. Mutta kaikissa taloissa odot-

tivat soittajia ja olisivat ihan varmasti ol-

leet pettyneitä, jos soittajia ei olisi tullut. 

Se soittajien odotus oli niiltä aikuisilta 

ihan sama kuin lapsilla joulupukin odo-

tus. Jos joulupukkia ei olisi tullut, se ei 

olisi ollut joulukaan. 

 Taito: Menikö pääsiäisyö yhtä mu-

sikaalisesti Mäntyharjulla? 

 Helga: Ei Mäntyharjulla soitettu 

kelloja pääsiäisyönä, ei siellä tiedetty ko-

ko kellojen soitosta. Eikä Mäntyharjulla 

virvottukaan, mutta siitä tavasta tiedet-

tiin. Eikö virpominen kuulunut Meren-

lahden pääsiäiseen? 

 Eelis: Ei, Merenlahdella ei ollut vir-

pojia. Mutta kun meidän poika Timo oli 

pieni, mamma kuitenkin odotti että se 

Timo virpoo hänet. Säästi sitten lahjan, 

kunnes Timo lähti Lappeenrantaan. Tä-

mä perinne kuului ortodoksisuuteen, ja 

tätä perinnettä mamma suvaitsi, vaikka 

muuten äkäili ”ryssänkirkosta”. Ei virpo-

mista Merenlahdella ollut. 

 Taito: Kuuluiko Merenlahden pääsi-

äiseen myös pääsiäiskeinu? 

 Eelis: Kuului. Se keinu oli pitkä 

lankku, joka oli kiinnitetty nuorilla kar-

jakatoksen orteen kahdesta päästään. Ja 

sitten kerran kävi niin, että minä putosin 

Männistöllä siitä keinusta. Alla oli jää-

tikkö ja minä sain siinä aivotärähdyksen. 

Muistan hämärästi sen tien, jota myöten 

menin kotia. Onneksi ei käynyt mitään 

vakavaa. Ei ollut pahoinvointia, mutta 

oli vähän semmoinen sekava olo. En var-

maankaan oksentanut. Totta kai sitä ta-

pahtui kaikenlaisia tämmöisiä. 



Aktiivinen nuorisoseura 
 

 Eelis: Kaikki ne kylän yhteiset puu-

hat ja juhlat olivat mahdottoman tärkeitä. 

Ne olivat yhdistävä tekijä kaiken sen 

työn sivussa. Ja mikä Merenlahdella oli 

hienoa, siellä oli aktiivinen nuorisoseura. 

Siellä oli semmoisia toimijoita kuin Al-

bert-eno, Seijan ja Pertin isä. Ja Aate-

eno. Oli aina ne nuorisoseuran kesäjuhlat 

ja ne olivat oma tapauksensa. Usein ne 

pidettiin Kentällä, missä ei vielä silloin 

ollut taloa vaan pelkkä pyöreä katettu 

lava, samanlainen kuin esimerkiksi Iiti-

ässä ja Telamäellä. Enoni Albert Talka 

oli kuoronjohtaja ja oli muutenkin sem-

moinen kylän johtohahmo. Kenttäosuus-

kuntakin perustettiin aikoinaan hänen 

aloitteensa pohjalta. Se nuorisoseura oli 

tosiaan hyvin aktiivinen, ja sen toimin-

taan liittyi aina se musiikki. Se oli mi-

nusta tärkeä. Soiton lisäksi oli aina sitä 

kuorolaulua. Siinä kuulsi läpi oikein 

semmoinen ylpeys, kun puhtaasti laulet-

tiin. Huomasin mammastakin, miten tär-

keätä oli että laulettiin puhtaasti. Se pe-

rintö siitä on minullekin jäänyt, että jos 

olen järjestämässä jotakin tilaisuutta, 

niin musiikkia pitää olla. Näen ja kuulen 

vieläkin sieluni silmin ja korvin, miten 

kuoro lauloi kerran nuorisoseuran juhlas-

sa Männistöllä, Hjalmar Talkan talossa, 

laulua ”Pois kauas rientää mä tahdon”. 

Siinä isossa tuvassa se kaikui hienosti. 

 Siinä Männistöllä esitettiin myös 

näytöskappale, niin kuin siihen aikaan 

sanottiin, ja se oli ”Laivan kannella”. Ja 

se ”meidän” Edvin, meidän kamarissa 

asustava Edvin Talka, oli tehnyt siihen 

kulissit. Eihän ne olleet muusta kuin 

pahvista, mihin oli tehty pyöreät ikkunan 

reiät. Mutta meikäläinen ei ole ikinä näh-

nyt niin upeata esitystä kuin näki silloin 

siellä. 

 Sitä nuorisoseuran toimintaa oli pal-

jon Karsikoilla. Olen ihmetellyt, miten 

ne Karsikot antoivatkin sen talonsa niille 

tilaisuuksille, miten ne uhrasivatkin yh-

teiseksi hyväksi niin paljon siitä omasta 

mukavuudestaan. Se talo ei ollut silloin 

sellainen kuin se on nyt, se on uusittu, 

laajennettu. Kun kylällä oli hiihtokilpai-

lut, niitäkin pidettiin Karsikoilla. Koko 

kylä meni sinne, kaikki ketkä hiihtivät. 

Siellä tuvassa sisällä rasvattiin suksia ja 

siellä saikkaa tarjolla. Ja Karsikot suh-

tautuivat kaikkeen siihen hyörinään kuin 

näinhän sen pitää ollakin. 

 Toinen paikka, missä hiihtokilpailu-

ja pidettiin, oli Männistö. Ne kylän hiih-

tokilpailut ovat vanha perinne. Minulla 

sattuu olemaan 1920-luvulta valokuva, 

jossa nuoret neidot ovat hameet päällä 

hiihtokilpailuissa. Se kuva on otettu 

Männistön talon edessä. Mamma sai kol-

mannen palkinnon ja se lusikka on yhä 

tallessa. 

 

Rovaniemen markkinoilta 

Kwaijoen sillalle 

 

 Eelis: Täytyy vielä kertoa, että siel-

lä Merenlahdellakin oli elokuviakin. Ei-

hän siihen aikaan maaseudulla ollut elo-

kuvateattereita. Sinne kylälle tuli kiertä-

vä elokuvannäyttäjä. Muistan miten niitä 

elokuvia näytettiin Männistölläkin. En 

enää muista niiden nimiä, mutta ne olivat 

varmaan rillumareita ja muita sellaisia 

tavallisia. Sinne seinälle ripustettiin se 

kangas. Penkit riviin. Eikä tarvinnut mai-

nostaa, kun tupa oli täynnä. 

 Ja myöhemmin käytiin elokuvissa 

Värrön talolla. Mutta arvaa, millaista oli 

sitten kun pääsi Lappeenrannassa eloku-

viin oikein kunnon teatteriin. Nuijamie-

hessä näytettiin esimerkiksi sitä ”Kwai-

joen siltaa”. Sehän oli nuorelle kaverille 

jo ihan uskomatonta, sitähän katseli sil-

mät suurina. Ja tiedätkö mitä. Kun me 

käytiin Helgan kanssa Thaimaassa, niin 

mehän käytiin siellä Kwaijoen sillalla. 

Nähtiin se ihan todellisuudessa. Ja miten 

pieni se silta sitten olikaan ja se Kwai-

joen juna! Pienet puupenkit ja avoimet 

ikkunaluukut. Ja miten monta ihmishen-

keä se vaati! Se hautausmaa oli uskomat-

toman suuri. 



”Vasta jälkeenpäin sen 

oikein tajuaa” 

 

 Eelis: Vaikka elämässä tosiaan oli 

paljon sitä työtä, niin vapaa-ajalla oli 

kuitenkin aina joku tällainen nuorisoseu-

ran juhla. Ja se piti sitä kylää yhdessä. 

Silloin meistä kyläläisistä ei varmasti oi-

kein kukaan tajunnut, miten tärkeä koos-

sapitävä voima se oli. Se oli sitä aikaa, 

että ensin ohjelma ja sitten lopussa tans-

sia. Ei kylällä keitään ulkopuolisia esiin-

tyjiä käynyt, vaan ohjelma hoidettiin 

omin avuin. Ja tätä oli vielä heti sodan 

jälkeen, kun huvitukset olivat vähissä. 

Tämä nuorisoseuratyö on ollut minusta 

erittäin tärkeätä. Ja toinen tärkeä asia oli 

kuorolaulu. Ja oli talkoot tai mikä tahan-

sa muu tämmöinen tapahtuma, se elettiin 

yhdessä. 

 Taito: Nykyihmisiltä puuttuu juuri 

sitä yhteisyyttä. On kovin yleisesti vain 

”Kauniit ja rohkeat” ja ”Salaiset elämät” 

jokaisen omassa televisiossa. 

 Eelis: Aivan. Ja niin kuin olen jo 

sanonut, kaikilla oli silloin niukkaa. 

Kaikki jakoivat sen niukkuuden keske-

nään. Ei siellä kukaan pörhöstellyt sitä ja 

tätä. Ja tämä vapaa-ajan toiminta – minä 

arvostan sitä suunnattomasti. Vasta jäl-

keenpäin sen oikein tajuaa, mitä se on. 

Se kulttuuriharrastus oli siinä tärkeätä. Ja 

mikä vielä oli hyvä, niin tässä tapaukses-

sa sitä ei vetänyt opettaja kuten monella 

muulla paikkakunnalla vaan tämä tuli 

sieltä kylän taholta. Kaikki mitä tapahtui 

oli semmoista kannustavaa. 

 

Lajusten veroneuvoja 
 

 Eelis: Ja Albert-eno sitten. Oli jän-

nää kun oli tehtävä niitä veroilmoituksia. 

Eihän siihen aikaan monikaan osannut 

itse tehdä veroilmoituksia. Se oli liian 

vaikeata. Sitä sanottiin siihen aikaan tak-

soitukseksi tai paremminkin lankettien 

täyttämiseksi. Albert-eno kävi meillä te-

kemässä sen veroilmoituksen meidän 

puolesta. Minut laitettiin aina asialle: 

”Voisiko Albert-eno tulla tekemään 

meille taksoituksen?” Ja sitten se Albert-

eno teki sen. Ja meidän piti olla ihan 

hiljaa, kun Albert-eno täytti lankettia. 

Vaikka eihän siinä varmaan ollut paljon 

laitettavaa. Hänhän oli itse myöhemmin 

töissä kunnanvirastossa. 

 

Jos minkänäköistä kolhua 
 

 Eelis: Hiihtäminen ja hiihtokilpailut 

kuuluivat talveen ilman muuta. Niin, ja 

sitten tuli hyppyrimäki siihen Jukka Tal-

kan talon lähettyville. Sitä Männistön 

puoleista rinnepeltoa sanottiin muistaak-

seni Kiisselpelloksi. Siihen rinteeseen tu-

li se ensimmäinen ja ainut hyppyrimäki. 

En tiedä, kenen aloitteesta se rakennet-

tiin, mutta siinä oli sille oikein hyvä 

paikka. Siinä tehtiin varmaan sellaisia 

kahdenkymmenen metrin hyppyjä tai 

niillä paikkeilla. Minäkin hyppäsin siinä. 

Siinä hypättiin tavallisilla suksilla, mutta 

minulla on sellainen muistikuva, että 

Männistön Laurilla, Lauri Talkalla, oli 

oikeat mäkisukset. Ettei vaan ollut itse 

ne tehnyt. Se Lauri oli ja on varmaan 

vieläkin kätevä käsistään. 

 Ja kerran me pojat päätettiin lähteä 

Taipalsaaren kirkolle oikeaan hyppyri-

mäkeen. Me kiivettiin siellä jo siihen tor-

niinkin, mutta ei meistä kukaan uskalta-

nut hypätä, oli se mäki niin paljon isom-

pi. Hyvä kun siitä alastulosta laskettiin. 

En muista tarkkaan, missä se mäki sijait-

si, mutta mielestäni se ei ollut kaukana 

siitä hautausmaasta. 

 Ja mäessähän myös tapahtui kaiken-

laista, kun puusuksilla laskettiin. Siellä 

tuli jos minkänäköistä kolhua. Siihen ai-

kaan me pikkukaverit osattiin itse paika-

ta sukset. Eihän meillä ollut muuta kuin 

läkkipeltiä. Taivutettiin se pelti oikeaan 

muotoonsa ja sitten naulattiin nupinau-

loilla kiinni. Suksi kuntoon ja taas men-

tiin. Kiviaitojen päälle tehtiin hyppyrit ja 

niissäkin meni suksia poikki. En tiedä, 

miten niitä niin paljon menikään. Eihän 

nyt kukaan antanut meille uusia suksia, 

kyllä ne oli osattava itse paikata. Ja toi-

nen mikä osattiin jo ihan pienenä oli suk-

sien tervaaminen. Salvaimen väliin pan-

tiin se kärki ja jätettiin se suksi painu-



maan omalla painollaan. Tämä oli nähty 

ja opittu. Tehtiin itse, ei odotettu, että 

joku aikuisempi tekee. 

 

Muita talvisia riemuja 
 

 Eelis: Napakelkka oli myös tyypil-

linen talvinen huvi. Se napakelkka oli 

varmasti Talanlahdella. Kun yritän muis-

taa sen paikan, minulle tulee mieleen se 

Rantalan edusta. Ja mehän oltiin ensim-

mäisiä, joille alkoi tulla näitä nurmiksia, 

Nurmis-luistimia. Tosin sinne järven 

jäälle mentiin harvemmin, koska sinne-

hän tuli lumi. Mutta muistan kun Män-

nistön pellolle riihen taakse tuli yhtenä-

kin syksynä mahdottoman paljon vettä, 

mikä sitten jäätyi. Ja siellä me pelattiin 

sukset jalassa jääpalloa. Tampattiin suuri 

alue ja pelattiin siinä sukset jalassa jää-

palloa – suksien kanssa mentiin, luistelu-

tyylillä. Eihän siihen aikaan ollut jää-

kenttiä. Eikä siihen aikaan saanut osto-

mailoja, me tehtiin mailat katajan varres-

ta. Sitä semmoista jääpalloa me pelattiin 

hyvin paljon. Etupäässä syksyllä mutta 

keväällä myöskin. 

 Taito: Lemillä nuoriso teki potku-

kelkoista junia. Teittekö tekin? 

 Eelis: Tehtiin, tehtiin. Laitettiin pe-

räkkäin useampi potkuri. Meillä olikin 

niitä monta. Se oli kuule uskomatonta, 

kun lähdettiin tulemaan sieltä Riston-

mäeltä Anttilalle päin ja siinä tiessä vielä 

oli mutka. Kipinöitä sinkoili, kun siinä 

tiessä oli kivenrapaa. Siinä saatiin mah-

dottomat vauhdit, mutta en muista että 

milloinkaan olisi sattunut mitään sem-

moista suurempaa onnettomuutta. 

 Taito: Oliko siinä riemussa mukana 

tyttöjäkin? 

 Eelis: Minun mielestäni siellä oli 

kaikki kylän lapset ja nuoret. Ei se ollut 

vain poikien asia. Sen minä muistan, että 

joskus oli kiistaa siitä kuka istuu etu-

istuimella. Se oli siinä junassa pelkääjän 

paikka. Helppoa ei ollut sen junan ohjaa-

jallakaan. Ja rohkeimmat olivat hännillä 

jalaksilla. Itse asiassa ihme, ettei siinä ta-

pahtunut mitään pahempaa. 

 

Yleisurheilua ja palloilua 
 

 Eelis: Urheilu oli oleellinen osa 

meidän elämää ja toimintaa. Talvella oli 

hiihtäminen ja kesällä juoksukilpailut ja 

muu yleisurheilu. Ne Helsingin olympia-

laiset vuonna 1952 antoivat meille kai-

kenmoisia herätteitä. Mehän järjestettiin 

vaikka minkänäköisiä lajeja. Pidettiin 

juoksukilpailuja. Oli jopa aitajuoksuakin, 

tehtiin puiden oksista aidat. Korkeushyp-

pykin oli ohjelmassa. 

 Meillä kotona isäkin oli innostunut 

urheilusta. Muistan kun talvella 1948 tuli 

ne St. Moritzin kisat. Piti olla ihan hiljaa 

ja kuunnella niitä kisoja korva radiossa 

kiinni, kun Heikki Hasu voitti kultaa. 

Kun se kisa meni oikein jännäksi, isällä 

alkoi ottaa sydämestä ja sen piti laittaa 

radio välillä kiinni ja sitten taas avata, 

että kuuli miten se jatkui. Tiedätkö, minä 

teen nykyään ihan samalla tavalla, kun 

joku ottelu alkaa mennä liian jännäksi. 

Minun pitää panna televisio vähäksi ai-

kaa kiinni ja avata sitten kun tuntuu siltä 

että sitä voi taas katsoa. Huvittaa itseäni-

kin. 

 Taito: Entäpä se jalkapallo, mistä 

olet jo maininnutkin? 

 Eelis: Jalkapallo tai paremminkin 

potkupallo kuten silloin sanottiin, oli tär-

keätä. Me käytiin varmaan kaksi–kolme 

kertaa viikossa pelaamassa palloa. Aina 

sen ottelun jälkeen ajettiin polkupyörillä 

rantaan. Muistan vieläkin miten kivalta 

se tuntui, kun lämmin henkäys kävi vas-

taan. Ja sitten ei muuta kuin uimaan. Me 

käytiin pelaamassa Lemin poikiakin vas-

taan ja Taipalsaarella ja Savitaipaleella-

kin käytiin pelaamassa. Me tehtiin vaik-

ka minkälaisia taktiikoita, että mitenkä 

me pelataan. Minun mielestäni Kähön 

Osmo oli niitä pelejä järjestelemässä. Ja 

milloin voitettiin milloin hävittiin, se oli 

sitten eri juttu. 

 Taito: Pelattiinko Merenlahdella pe-

säpalloa? 

 Eelis: Pesäpalloa me ei pelattu. 

Koulussa pelattiin kuitenkin neljää maa-

lia. Ensimmäinen umpikumipallo oli 

muistaakseni Nikkisen Sepolla. Lempi, 



Sepon äiti, oli käynyt Helsingissä ja oli 

ostanut sieltä sen pallon. Seppo toi sen 

kouluunkin, ja me käytiin aina opettajal-

ta kysymässä, saadaanko me pelata sillä 

neljää maalia. Lyötiin sitä palloa siinä 

koulun seinustalla olevalla kentällä. Ei-

hän se kenttä iso ollut. Kerrankin se pal-

lo lensi johonkin sinne metsään, ja voi 

että kun sitä etsittiin sieltä. Se oli niin 

arvokas, kun se oli umpikumipallo. 

 

Uimataito vahingossa 
 

 Eelis: Täytyy vielä kertoa, miten 

minä opin uimaan. Me oltiin Karsikon 

Pertin kanssa siinä Männistön laiturin 

päässä. Me katsottiin, kun sieltä Kalasal-

melta kaukaa lähestyi purjevene. Se oli 

meille tietysti ihmettä. Ja ykskaks minä 

putosin huomaamattani siitä laiturin 

päästä veteen. Enhän minä vielä osannut 

uida. Mutta olin ollut paljon tekemisissä 

veden kanssa, ja muistan vieläkin, miten 

ponnistelin silmät auki sieltä syvältä ylös 

– ja saman tien minä opin uimaan. En 

minä hätääntynyt. Minä näin, että tuossa 

on se laituri, lähdin räpiköimään sitä 

kohti. En muista, auttoiko Pertti minut 

sitten ylös vai miten minä tulin sieltä ve-

destä. 

 

Kananpoikia variksilta 
 

 Eelis: En tiedä, tekivätkö tätä ket-

kään muut, mutta minulla ja Velillä oli 

tapana keväällä katsoa, missä oli varik-

sen pesiä. Ja eikös me vaan viety niihin 

variksen pesiin kananmunia haudotta-

vaksi. Ne variksen pesät olivat yleensä 

aika korkealla ja Veli oli vielä parempi 

kiipeämään kuin minä – oli oikein mes-

tari nousemaan semmoista oksatonta 

männyn runkoa. Pantiin se kananmuna 

sinne pesään ja se varis alkoi hautoa. Me 

osattiin silloin mukulana laskea hyvin 

tarkkaan, milloin se poikanen kuoriutuu. 

Me mentiin kuulostelemaan, joko kuuluu 

piipitystä. Saimme tilanteesta varmuu-

den myös potkaisemalla puuta. Jos varis 

silloin lähti pesästä, niin se hautoi yhä.  

Kun poikanen oli kuoriutunut, niin ei mi-

tään muuta kuin pantiin se hattuun ja 

tuotiin siinä pois. En muista enää, mon-

tako kananpoikaa meillä sitten oli yhtai-

kaa, kaksi tai kolme. Me pantiin ne poi-

kaset pahvilaatikkoon ja sinne sähkö-

lamppu palamaan, niin että ne poikaset 

saivat lämmintä. Tällä tavalla me hau-

dotettiin kananpoikia. 

 Samaa me yritettiin harakoillakin ja 

joskus onnistuttiinkin, mutta harakat oli-

vat viisaita ja pyrkivät vieroksumaan ka-

nanmunia. Variksilla me haudotettiin 

monta munaa. Ja sitten me tietysti kat-

sottiin, tuliko kukko vai kana. Yhdestä 

kanasta tuli vielä vihainen, se hyökkäili. 

Veli potkaisi sitä kanaa ja se kuoli. Se oli 

tosiaan meidän keväinen homma, kun 

katsottiin mihin tuli variksen pesiä. – 

Muuten, jos katsot nyt tuonne ulos, niin 

tuossa vastapäisessä männyssäkin on 

nähtävästi yksi variksen pesä. Tuossa 

meillä olisikin ollut korkealle kiipeämi-

nen. 

 Taito: No tuonne meidän olisi kyllä 

tilattava tikasauto, turvaköydet ja pelas-

tuspurje. Nämä Vuosaaren rantojen pe-

täjät ovat todella mahtavia. 

 Eelis: Mutta takaisin asiaan. En ym-

märrä, mistä me tiedettiin miten kauan se 

varis hautoo. Aina se haudottaminen on-

nistui. Siihen aikaan oli niitä metsojen 

soidinpaikkoja ja me pojat oltiin niistä 

selvillä, mutta ei tullut mieleenkään, että 

niille olisi lähdetty kananmunia viemään. 

Metsollahan oli pesässä älyttömän monta 

munaa. Siinä Kentän lähellä kankaalla 

oli metsojen soidinpaikka. Isä lähti ke-

vätaamuisin katsomaan sitä metsojen 

soidinta, mutta meille lapsille niin var-

hainen herääminen oli liikaa. 

 

Kuullella kehrääjälintuu 
 

 Eelis: Mistähän se johtuukaan että 

lapsuuden muistot liittyvät hyvin paljon 

kesään, se kesä on aina siellä jotenkin 

taustalla. Siihen aikaan nukuttiin aitassa 

kesällä. Kun mentiin aittaan nukkumaan, 

niin joka ilta kehrääjälintu alkoi laulaa. 

Ja siinä oli jotain salaperäistä, jotain tai-

anomaista, jotain vähän niin kuin pelot-



tavaakin, jotain semmoista outoa. Kun se 

ei koskaan lakannut. Ja se alkoi aina sa-

maan aikaan. Tiedätkö, olen kirjoittanut 

yhden semmoisen runonkin kuin ”Keh-

rääjälintu”. Se on saanut alkunsa ihan 

sieltä Merenlahdelta. Minä elin uudel-

leen koko sen tunnelman. Se on osoitus 

siitä, että kaikki nämä lapsuudessa koe-

tut asiat jättävät meihin tietyn jäljen ja 

me työstetään jollain tavalla sitä. 

 Taito: Kuuluiko niihin aitan tunnel-

miin myös sateen ropina ja kaattuva? 

 Eelis: Hyvä kysymys! Minä olen 

puhunut tuolle Helgallekin siitä, miten 

mukavaa oli nukkua aitassa kaattuvan al-

la. Meillä oli kaattuva, semmoinen lam-

paannahkainen kaattuva, missä oli pu-

nertava päällinen. Ja miten lämmin se 

oli! Miten lämmin oli nukkua sen alla! –

Mistä se sana muuten tulee? 

 Taito: Sitäpä en tiedä, mutta niitä 

peitteitähän sanotaan myös vällyiksi. 

 Helga: Meillä Mäntyharjulla niitä 

vällyjä sanotaan nahkasiksi. 

 Eelis: Minä ja Veli, minun vanhin 

veljeni, innostutaan joskus puhumaan 

vanhoilla sanoilla. Silloin aina tulee mie-

leen: ai, tuollainenkin sana oli käytössä 

lapsuudessa. Koussikka ja kaikki muut. 

Mikä oli meidän mammassa mainiota ja 

muissakin siellä, niin se että muutettiin 

puhetyyliä kun tuli vieras kaupungista. 

Alettiin puhua jotenkin niin kuin parem-

min. Ei se ollut oikeata kirjakieltä, mutta 

kuitenkin huomasi, miten se kieli muut-

tui jotenkin. Tunnusteltiin ja kuunneltiin, 

minkälainen tämä vieras on, ja puhuttiin 

sen mukaan. Muistan että kun ne opetta-

ja Narisen sukulaiset jotka olivat joten-

kin isänikin tuttuja tulivat meille kylään, 

niin mamma silloinkin muutti heti puhe-

tyylin. Kun ne olivat ikään kuin parem-

pia ihmisiä ja kaiken lisäksi opettajan 

sukulaisia, niin täytyihän niille puhua 

paremmin. Silloin ei puhuttu sitä meren-

lahtelaista. Harvoin meillä vieraita kyllä 

kävikään. 

Kontrastia nuorelle kaverille 
 

 Eelis: Kun olin jo pitkälti yli kym-

menen mutten vielä ollut rippikoulussa, 

kylällä oli partioleiri. Sinne tuli poikia 

muualtakin Taipalsaarelta. Se leiri oli 

koulun rannassa ja sen oli järjestänyt 

opettaja Mauno Tynkkynen, joka oli uusi 

paikkakunnalla. Ja se leirihän oli jotakin 

uutta ja uskomatonta. Ei semmoista oltu 

nähty. Mutta sen leirin aikana minä koh-

tasin ensimmäisen kerran yhden sem-

moisen pettymyksen. 

 Meillä oli siellä rannassa nuotioilta, 

ja kun sinne tarvittiin jotakin, minun piti 

mennä opettajan asuntoon. Opettaja oli 

kutsunut niitä Taipalsaaren kunnan her-

roja katsomaan, minkälainen asia tämä 

leiri oli, ja oli näiden vieraittensa kanssa 

siellä asunnossaan. En muistaakseni ko-

puttanut, vaan astuin suoraan ovesta si-

sään sitä asiaani toimittamaan. Eikös 

vaan ne kunnan herrat olleet siellä ja 

Tynkkynen ollut ottamassa viinapulloa 

kaapista. Silloin minulle valkeni ensi 

kertaa elämässä: ai, tämä on tämmöistä! 

Ja pappikin oli siellä. Se Tynkkynenkin 

hämmentyi siinä, kun toisilla oli lasit jo 

esissä. 

 Kyllä minun teki sitten mieleni ker-

toa muille pojille: ”Tiedättekö te, minkä-

laista tämä homma onkin?” Meikäläinen 

luotti vaan siihen partioaatteeseen. Rait-

tiusvalistukseenhan kuului siihen aikaan 

se Turmiolan Tommi. Niitä asioita esi-

teltiin kuultokuvilla ja minun vielä piti 

lukea, mitä kaikkea pahaa siinä tapahtui 

viinan kanssa. Ettei vaan joutunut siko-

lättiin samoille pahnoille sikojen kanssa. 

Tästä syntyi se kontrasti nuorelle kave-

rille, kun tämä sama opettaja, raittiusva-

listaja, oli siellä kaapillaan se pullo kou-

rassa. Ja se pappikin siinä samassa sakis-

sa. 

 Taito: Pidettiinkö jo sinun aikanasi 

raittiuskilpakirjoituksia? 

 Eelis: No niitä pidettiin ja niihin 

osallistuttiin. Ne olivat sitä raittiuskasva-

tusta. En muista, mitä palkintoja niissä 

jaettiin. Mutta muistan, että se sama 

Tynkkynen järjesti myöhemmin joitakin 



kirjoituskilpailuja muista aiheista. Sitten 

tehtiin sen Tynkkysen johdolla jotakin 

lehteä. En muista, millainen se kopiosys-

teemi oli, mutta joka tapauksessa sitä 

lehteä tehtiin useampana kappaleena. 

Minä tykkäsin kirjoittamisesta, ja siitä 

varmaan lähti tämä minun myöhempi 

kirjoitteluni. Minä nimittäin voitin jotkut 

semmoiset kilpailut joulunäytelmällä. 

 

Englantia säästöbudjetilla 
 

 Eelis: Minusta vuotta nuoremmalla 

Einarin Jormalla, virallisemmin Jorma 

Talkalla, ja minulla oli kauhea halu, että 

meidän täytyy oppia ulkomaan kieliä, 

nimenomaan englantia. Siihen aikaan oli 

semmoinen kurssi kuin ”Englantia luon-

nonmenetelmällä”. Siihen aikaan ei vielä 

ollut äänilevyjä, oli vaan pelkät kirjat tai 

oikeammin vihkoset. Niitä sai tilata. Ne 

vihkoset tietysti maksoivat ja eihän meil-

lä itsellä rahaa ollut. Piti saada minun 

isältä tai Jorman isältä. No ei me pyydet-

ty, mutta jotenkin me kumminkin saatiin 

sitä rahaa, vaikkei siihen aikaan tasku-

rahaa tunnettu.  

 Joka tapauksessa me tilattiin ne en-

simmäiset englannin kurssivihkot ja luet-

tiin ne yhteiset vihkot läpi. Ja osattiin jo-

tain ja oltiin ihan onnellisia. Mutta ään-

tämys jäi rempalleen. Siinä oli rivin alla 

kyllä se teksti foneettisesti, mutta eihän 

me sitä hallittu. Vähän ehdittiin opetella, 

mutta sitten meiltä loppui rahat ja se 

kurssi piti lopettaa siihen. Sitten sen Jor-

man isä, se Einari, sanoi: ”Mitä! Te olet-

te kahteelleen tilanneet. Tuohan on ihan 

sama kuin kaksi poikaa menisi samalla 

lipulla elokuvateatteriin.” Se oli Einaris-

ta mainio vertaus – vaikka meidän mie-

lestä väärä. Mehän säästettiin, kun käy-

tettiin hyväksi samat vihkot. Ne tehtävät 

piti kummankin laittaa Helsinkiin korjat-

tavaksi. 

 Me pidettiin kauan aikaa muistona 

niitä vihkoja. Se oli minun kieliharras-

tukseni alku. Oppimisen halu oli suunna-

ton, se tiedon nälkä. Kaiken sen ankaran 

”lehti puusta variseepi” -elämän keskel-

lä. Lapsi ja nuori kaipasi kuitenkin jotain 

parempaa. Mikä onkin ihan tervettä. 

 

Laantumaton lukuvimma 
 

 Eelis: Unohtuikin kertoa, että kylän 

ensimmäinen kirjastokin oli Karsikoilla 

ja sieltä minäkin kävin hakemassa en-

simmäisiä kirjoja heti kun opin luke-

maan. Se kirjasto oli varmaan Albert-

enon aikaansaannosta. Sieltä se lähti se 

minun lukuharrastukseni. Myöhemmin 

koululla oli kirjasto, lainasto, ja minä 

kun tykkäsin lukea, niin ne kirjat tuli 

kyllä luettua läpi kaikki. 

 Mikä minusta on hassua ja mitä 

olen nyt jälkeenpäin miettinytkin: olin 

vielä aika pieni, kun minua alkoivat kiin-

nostaa Aleksis Kiven runot. Sitä minä 

ihmettelen, että mistä moinen. Sitä minä 

en tajua, että mikä niissä kiehtoi. Var-

maan niissä kiehtoi kaikki se niiden tun-

nemaailma. Mutta niitä runokirjoja ei ol-

lut paljon. Toistan kuitenkin, että ne ru-

not olivat hyvin tärkeitä. Ja sitten se oma 

kirjoittaminen. 

 Taito: Eivätkö vanhempasi yhtään 

paheksuneet lukuharrastusta? 

 Eelis: Täytyy sanoa, että isä oli 

meillä aika jännä ihminen. Kun me ha-

luttiin lähteä kaupunkiin töihin, niin isä 

sanoi: ”Kyllä te ehditte vielä maailmassa 

työtä tehdä. Kyllä ihminen ehtii vielä 

työtä tehdä.” Eli kyllä me saatiin lukea. 

En muista, että olisi ollut mitään kieltoa 

tai rajoitusta. Ainoa vaan oli se kirjojen 

niukkuus, se valinnan niukkuus. Luettiin 

kaikki ne Jäämies-jutut, mitä niitä nyt 

olikaan. Mitä aina mietti, että onko tuo 

nyt totta. Se Karsikon kirjastokin oli pel-

kässä pahvilaatikossa. Sieltä niitä kirjoja 

otettiin. Mutta olipahan nyt edes vähän 

luettavaa. 

 Ja vielä jotakin aika kuvaavaa. Sit-

ten kun minä pääsin työelämään, niin 

ensimmäinen minkä ostin oli kirjahylly 

ja kirjoja. Ne olivat minun ensimmäinen 

hankintani, osamaksulla hankittu. Meillä 

on maalla vieläkin se kirjahylly. Lap-

peenrannassa oli Kauppakadun alapäässä 

rautatieaseman suunnassa vasemmalla 

puolella hotelli, missä oli kauppamatkus-



tajat myymässä. Minä ajattelin, että mi-

nun täytyy saada kirjahylly ja kirjoja. Oli 

se Tammen ”Keltainen kirjasto”, missä 

oli todella hyviä teoksia. Sehän on ole-

massa vieläkin. Minulla on niitä ensim-

mäisiä kirjoja, Kenelle kellot soivat ja 

muita. 

 Lappeenrannan kaupunginkirjasto 

tuli elämääni sitten myöhemmin ja oli 

hyvin tärkeä. Se oli se vanha puutalo 

siinä Koulu- ja Kirkkokadun kulmassa. 

Sieltä minä lainasin vähän paljon kirjoja. 

Se lukemisen halu oli suuri silloin. Se 

auttoi myöskin kirjoittamiseen. 

 Taito: Osaatko sanoa, onko se luku-

halu Lajusten vai Talkojen perintöä? 

 Eelis: En tiedä, mistä se lukuhalu on 

peräisin. Myös Veli, minun vanhin vel-

jeni, on kova lukemaan. Ja Veikko, yksi 

minun nuoremmista veljistäni, ostaa 

mahdottoman paljon kirjoja. Ja edelleen, 

meidän poikakin, Timo, ostaa kirjoja. Se 

ostaa sille omalle kuusivuotiaalle pojal-

leenkin kirjoja luettavaksi suurin määrin. 

Jotenkin se kulkee suvussa, että kirjoja 

pitää olla. 

 

Säästeliäästi mutta silti 

ylenpalttisesti 
 

 Eelis: Radio on meillä ollut niin 

kauan kuin minä muistan. Kun Meren-

lahden kylää alettiin sähköistää joskus 

1930-luvulla, meillä oli niitä ensimmäi-

siä sähköjä. Se radio oli seinähyllyllä ja 

sitä kuunneltiin hartaudella. Siitä urhei-

lusta jo kerroinkin, olympialaisista ja 

muista. Ja mikä oli tärkeä niin kuunnel-

ma. Voi hyvänen aika sitä kuunnelmaa! 

Kun tuli se kuunnelma, niin silloin piti 

olla hiljaa. Sieltä tuli tämä ”Juurakon 

Hulda” ja sitä oli kuunneltava ihan hil-

jaa. 

 Politiikan puolella oli sitten se ”Pie-

noisparlamentti”. Siinä se Kekkonen ja 

se Hertta Kuusinen väittelivät. Ei me 

lapset sitä kuuntelemalla kuunneltu, mut-

ta kuulihan sitä kun tuvassa oltiin. Ja 

uutiset kuunneltiin. Uutisista tulee mie-

leen, että raha-arpojen numerot luettiin 

siihen aikaan radiossa uutisten yhteydes-

sä. Meillä oli ostettu raha-arpa ja minua 

käskettiin: ”Ota sitten ylös ne raha-arpo-

jen numerot.” Olin silloin varmaan aika 

pieni. Se uutisten lukija kun alkoi luetel-

la niitä numeroita, niin enhän minä ta-

junnut yhtään – minä laitoin ne kaikki 

yhteen pitkään pötköön. Ota sitten sel-

vää, mitkä sarjat olivat voittaneet. Ja 

muistan senkin, kun Stalin kuoli 1953 ja 

kun aamulla pantiin radio auki sieltä al-

koi tulla surumusiikkia ja ilmoitus: ”Ys-

tävämme Stalin on kuollut.” Ja Kekko-

nen lausui ne muistosanat. Mutta taval-

liset ihmisethän ajattelivat: ”Vihdoinkin 

siitä pääsi!” 

 Taito: Mainitsit jo jossain vaiheessa 

myös ”Lauantain toivotut levyt”. 

 Eelis: No ”Lauantain toivotut levyt” 

oli yksi tärkeimmistä ohjelmista. Ja eh-

tookellot katkaisi tavallaan sen arjen. Oli 

myös semmoinen ohjelma, missä onni-

teltiin merkkipäivän viettäjiä. Mikähän 

sen nimi oli – ”Sävellahja”. Muistan kun 

isän nimi mainittiin, kun hän täytti vuo-

sia. Silloin me juostiin saunalle kerto-

maan, että ”isä, sun nimi mainittiin radi-

ossa”. Ne onnittelut tulivat Savonlinnas-

ta. 

 Taito: Mutta kuuntelittehan te toki 

myös Pekka Lipposta ja Kalle-Kustaa 

Korkkia? 

 Eelis: Voi sentään! Sehän oli kaik-

kein tärkein ohjelma. Oltiin missä tahan-

sa työssä, mutta ruokatunti oli keskellä 

päivää siihen aikaan kun tuli se Pekka 

Lipponen ja Kalle-Kustaa Korkki. Kaik-

ki olivat lattialla pitkällään ja kuuntelivat 

Kalle-Kustaa Korkin seikkailuja, viiden 

minuutin jaksoina. 

 Ja ne Markus-sedän lastentunnitkin 

meinasivat unohtua. Se lastentunti tuli 

torstaina viiden aikaan ja se piti kuun-

nella aina. Siellä oli niitä lasten esityksiä 

ja myös satukuunnelmia. Olen kirjoitta-

nut runon nimeltä ”Lohikäärme”, joka 

juontaa alkunsa niistä satukuunnelmista. 

Niissä oli niitä jättiläisiä ja muita sem-

moisia. Lapsi eli ne niin tosissaan ja ne 

olivat niin jännittäviä, niin jännittäviä, 

että joskus jo tuntui, että uskaltaako tässä 

kuunnellakaan että miten tässä oikein 



käy. 

 Taito: Tuliko teidän huusholliinne 

mitään lehtiä? 

 Eelis: Meille tuli Etelä-Saimaa. Ja 

sitten tuli Yhteishyvä, se SOK:lainen 

osuuskauppalehti. Posti tuli Anttiselle ja 

Männistölle. Kaikki kokoontuivat paikan 

päälle ja odottivat sen postin tuloa. On se 

ollut uskomatonta: sitä vaan marssittiin 

sisälle postia hakemaan ja tuskinpa sitä 

osattiin jalkineita putsata. Me käytiin ha-

kemassa se lehti, kun tultiin koulusta. Se 

lehti oli hyvin oleellinen ja tärkeä asia. – 

Sitten oli niitä mustareunaisia hautaus-

kutsuja, ja ne tuntuivat jotenkin vasten-

mielisiltä lapsen kädessä. 

 

Polkupyörät veneisiin 
 

 Eelis: Myöhemmin kun opeteltiin 

Kentällä tanssimaan, ei meillä musiikkia 

ollut, me rallatettiin vaan. Siellä oli Sei-

jat ja Ansat ja Pertit ja kaikki ketkä nyt 

olivat senikäisiä. Ja Värrön talo oli sitten 

se oikea tanssipaikka. Kähönsalmen yli 

mentiin vähän monta kertaa. Polkupyörät 

lastattiin niihin veneisiin ja toiselta ran-

nalta ajettiin sitten Värrön talolle. Kesäl-

lä mentiin Iitiän lavalle, sinnekin pyöräl-

lä. Ja Telamäen lava oli paikka, jossa 

soitettiin levyjä. Siellä soi ”Suklaasy-

dän”, ”Oi saavu jälleen Roomaan” ja 

”Portugalin huhtikuu”. Oi nuoruus! Sii-

hen aikaan ei muuten tanssittu masurk-

kaa vaan rimppaa. 

 Kerran taas lähdettiin tulemaan pyö-

rillä Iitiän lavalta, ja meitä oli Veli ja 

Kaartisen Alpo ja muita poikia. Se oli 

syksyä ja meillä ei ollut pyörissä lyhtyjä. 

Ja me kohdattiin siellä tiellä poliisit. Me 

ehdittiin jo juosta metsään, mutta eihän 

me pyöriä voitu mukana viedä, pakko-

han meidän oli tulla metsästä pois. Ja ne 

saivat meidät kiinni ja antoivat meille sa-

kot. Olin silloin varmaan seitsemän–kah-

deksantoista. Minä unohdin koko sen 

sakkoasian – miten se lienee lykkäyty-

nytkin. 

 Muutin sitten Helsinkiin ja asuin 

alivuokralaisena Hakaniemessä Arena-

talossa vastapäätä nykyistä Ympyrätaloa. 

Ykskaks se täti, se vuokraemäntä, sanoi 

minulle: ”Kaksi poliisia kävi kysymässä 

teitä.” Ja se vuokraemäntä tietysti ajatteli 

jo, että mikä rikollinen tuo on. Minä olin 

ihan äimänkäkenä: mistä nyt on kysy-

mys? Minulle oli jätetty kutsu Töölön 

poliisiasemalle. Kun menin sinne, niin 

siellähän se sakkolappu odotti. Oli kulu-

nut viisi tai ehkä jopa seitsemän vuotta. 

Miten kauan se sakko siihen aikaan py-

syikin voimassa. Se sakko oli jotain vii-

sitoista markkaa, mutta saattoi siinä nyt 

olla korkoakin. Minua ei oltu tavoitettu, 

kun olin aina muuttanut, muuttanut, 

muuttanut. Sellainen muisto Iitiän lavas-

ta. 

 Ja myöhemmin tuli Tirilän lava. 

Siellä kävi Olavi Virrat ja muut sellaiset. 

Kerran se Olavi Virta oli aika kännissä, 

mikä oli varmaan jo sitä hänen alamäke-

ään. Värrön talosta en muista, keitä siellä 

mahtoi olla soittamassa. Muistan vaan 

sen, että siellä oli aina kuuma ja hikinen 

tunnelma. Eteinen oli aika pieni. Kaikki 

tämä kuului siihen nuoruuteen. Ja sil-

loinhan me muutettiinkin sieltä Meren-

lahdelta pois. Onko se Värrön talo vielä 

olemassa? 

 Taito: Onhan se olemassa ja kohta-

laisessa kunnossakin, mutta vähällä käy-

töllä. 

 

”Tässäpä tuli nyt kerrottua” 
 

 Eelis: Minun lapsuuteni ja nuoruu-

teni Merenlahti oli varmaan hyvin tyy-

pillinen maalaiskylä. Sodan läheisyys 

näkyi ja tuntui jokapäiväisessä elämässä. 

Itään ei luotettu. Vanhat ihmiset muiste-

livat hyviä aikoja ennen sotia, jolloin oli 

kahvia ja riisiä. Joku puhui vielä kapina-

ajastakin. Puu oli tärkeä työllistäjä. Met-

sä antoi runsaasti ravintoa niin ihmisille 

kuin eläimillekin. Tuskin kukaan oli ri-

kas ja jokainen pyrki vain kohti parem-

paa huomista. Ehkäpä kuitenkin moni 

itsekseen haaveili maitomies Tevjen 

tavoin: voi jospa oisin rikas mies. 

 Ja tässäpä tuli nyt kerrottua muuta-

mia muisteluita, siis nimenomaan muis-

teluita. On se kumma, miten vanhat asiat 



mieleen tulevatkin. Jokainen meistä kan-

taa sisällään muistojen rasiaa, tyhjenty-

mätöntä muistojen rasiaa. Niin minäkin. 

Tarvitaan vain joku toinen ihminen, joka 

osaa raottaa rasian kantta, pikkuhiljaa 

yhä enemmän ja enemmän. Joku ”asi-

oista perillä oleva taho” saattaa sanoa, 

että kylläpä se Eelis muistaa ihan väärin, 

mutta minä sanon, että ei, sillä minä 

muistan tapahtumat sellaisina kuin minä 

muistan ja koin. Vaikka saattoivathan 

asiat tosiaan olla toisinkin. Niin että 

kantakoon nyt vastuunsa valistunut luki-

jakin. 

 


