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Talkoilla kasvatettu 
 

 Aaro: Olen syntynyt 1922 ja olen 

vanhempieni ainoa lapsi. Äitini Lyydia 

oli omaa sukua Kähö ja oli merenlahte-

laisia. Hän kuoli siskoni synnytykseen, 

kun minä olin – niin kuin tuosta seinällä 

olevasta valokuvasta näkyy – vielä syöt-

tötuolissa. Isäni Edward avioitui myö-

hemmin uudelleen. Ja siitä asiasta olen 

kuullut, että tämä uusi vaimo, joka oli 

itsekin leski, oli sanonut naistuttavalleen: 

”Esitä minut tuolle Ojansuun leskelle.” 

Ja sitten nämä lesket rupesivat riijaa-

maan. Se isäni toinen vaimo, Aili, oli 

omaa sukuaan Savitaipaleen Vasaroita, 

mutta oli lappeenrantalainen, koska oli 

ollut naimisissa Väinö Huttusen kanssa 

ja tämä Väinö oli pitänyt autokoulua Si-

molankadulla. Siitä avioliitosta sillä Ai-

lilla oli tyttö ja poika. Isäni Edward oli 

kesäisin konemestarina hinaajassa, mutta 

se työ vei häneltä talvetkin: oli Lauritsa-

lassa Luukkaan telakalla, missä raken-

nettiin lotjia ja kunnosteltiin laivoja. 

Useimmille miehille nämä laivahommat 

olivat vaan kesähommia. Vertti-setäkin 

oli talvet aina kotona, hakkaili havuja ja 

teki muita talon töitä, mutta oli kesällä 

isäni kanssa samassa laivassa. 

 Siellä Ojansuussa oli myös minun 

isovanhemmat, Adam ja Leena, ja isäni 

siskot, Lyyli ja Helli, ja nehän ne kaikki 

veivät minua niin kuin eteenpäin. Aloitin 

kouluni Merenlahdella, mutta kolman-

nella luokalla tulin Merenlahdelta tänne 

Lappeenrantaan ja jatkoin sitä koulua 

täällä. Mutta sitten menin takaisin sinne 

Ojansuuhun, vähän niin kuin lapsenli-

kaksi, kun serkkuni Salme tarvitsi hoita-

jaa. Ja olin minä siinä talossa vähän niin 

kuin renkipoikanakin. Läksin Merenlah-

delle mielelläni, kun sen Ailin suhtautu-

minen minuun oli semmoista jäykänlais-

ta. Olin Ojansuussa vuoteen 1941 saak-
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ka, kahdeksan–yhdeksäntoistavuotiaaksi. 

Ihan omakohtaiset muistoni Merenlah-

delta tavallaan päättyvät siihen. Minä 

läksin silloin valtiolle, valtion hommiin. 

Isä sanoi: ”Hinaajassa olisi nyt lämmit-

täjän paikka minun kaverina. Jos haluat 

lähteä.” Minä läksin Saimaalle lämmit-

tämään laivaa, ja olin sitten sen kesän 

1941 siellä. 

 

Laivahomma suvun perinnettä 
 

 Aaro: Se laivahomma oli meidän 

suvun perinnettä. Minun isäni isä Adam 

Ojansuu oli laivan päällikkönä Saimaal-

la, ainakin Ainamo-nimisessä laivassa. 

Hänen veljensä Antti hoiti sitä maatilaa 

siellä Merenlahdella, naisten kanssa. Isä 

itse oli yli viisikymmentä kesää Saimaal-

la. Puhuikohan se, että hän meni sinne 

vesille viisitoistakesäisenä. Oli syntynyt 

1896 tai jotain – kyllä se punakaartijutut 

ja sellaiset muisti. Oli ensin lämmittäjä-

nä ja sitten konemestarina. Isä oli vii-

meksi konemestarina Laurissa. Vapoa-

han se virma nyt oli viimeksi sitten. Se 

Lauri oli Vapon ”lippulaiva”. 

 Taito: Saiko isäsi virallista koulu-

tusta vai oppiko hän työhönsä ihan vain 

käytännön tietä? 

 Aaro: Kyllä minusta tuntuu, että sii-

nä piti jonkunnäköinen tutkinto suorittaa. 

Minulla on tuolla jossakin isänisän, sen 

Adamin, työtodistuksia. Se oli kapteeni-

na matkustajalaivoissa. Lappeenrannasta 

Joensuuhunko ne ajoivat. Niissä työto-

distuksissa puhutaan, että hänet on hy-

väksytty luotsiksi niihin laivoihin. Näin 

siellä Ojansuussa vanhassa albumissa 

kortin, mikä oli tullut hänelle, ja siinä oli 

oikein hienosti että ”herra kapteeni”. 

 Taito: Ja hinaajathan vetelivät jär-

villä tukki- ja ropsilauttoja sekä lotjia, 

missä oli sahatavaraa, halkoja ja joskus 

tiiliäkin. 

 Aaro: En muista tarkasti, mutta on-

kohan yhdessä semmoisessa lotjassa nii-

tä halkoja jotain seitsemän–kahdeksan-

sataa kuutiota. On niitä kyllä seilannut 

Saimaalla pienempiäkin rahtialuksia: 

Hietamiehen Juones, joka sekin oli Ojan-

suun sukua, aloitti halkokaupan soutele-

malla niitä ostajille veneellä. Tämä Juo-

nes asui Lappeenrannassa Pallossa, mut-

tei kylläkään ole samoja Pallon Hieta-

miehiä kuin ne joita se kirjailija Heikki 

Hietamies on. 

 Ennen se halkojen tarve oli koko 

maassa niin valtavaa, että siihen asiaan 

perustettiin Rautatiehallituksen Puutava-

raliike, joka muuttui sitten Vapoksi, Val-

tion Polttoainetoimistoksi. Niitä halkoja 

ruvettiin toimittamaan joka paikkaan. 

Esimerkiksi hullujenhuone Rauhassa oli 

vissiin valtion sairaala ja valtio hommasi 

sinnekin polttopuut. Sinne vietiin aina 

lotjalasti halkoja. 

 

Sanailua laivarannassa 
 

 Aaro: Kun sitä halkolastia siellä 

Rauhassa purettiin, isälläni oli sitä jou-

toaikaa kuljeksia siellä sairaalan ympä-

ristössä. Ja silloin hän huomasikin siellä 

vanhan tutun, Sulo Laappaan. Se Laapas 

oli ollut kanttorina Taipalsaarella, mutta 

kun siltä oli sammunut se järjen valo, 

olivat vieneet sen sinne Rauhaan. Isäni 

meni sen Laappaan kanssa juttelemaan ja 

kysyi: ”Tunnetteko te minua?” Laapas 

sanoi: ”En minä tunne.” Mutta isäni sa-

noi: ”Kyllä minä teidät tunnen.” Silloin 

se kanttori sanoi: ”Joo, minä olenkin tul-

lut täällä niin kuuluisaksi.” 

 Mutta pitää sanoa, että taipalsaare-

laiset toisekseen tykkäsivät siitä lukka-

ristaan sen terveenä ollessa. Ne keräsivät 

porukan ja tilasivat laivan ja lähtivät py-

häpäivänä sitä Laapasta sinne sairaalaan 

katsomaan. Siintä se ei tykännyt kuule-

ma ollenkaan. Sanoi: ”Ensittäin väkisin 

tänne tuodaan ja sitten tullaan vielä lai-

van kanssa katsomaan.” Se otti siintä vä-

hän niin kuin nokkiinsa. 

 Taito: Aika viisaitahan tuo Laapas 

tuntui puhuvan. 

 Aaro: On huvittavaa, ettei viisas-

kaan aina huomaa, mitä kaikkea pitäisi 

sanoa ja tehdä. Minun enoni Erkki Kähö, 

Erkki Willehard Kähö, oli nimittäin niitä 

lotjamiehiä. Se oli tekemässä kuormaa 

kottikärriin. Sitten yksi metsänhoitaja tu-



li siihen ja alkoi vaan jutella hänelle. 

Eno sanoi sanoneensa: ”Meillä on ollut 

tässä virmassa semmoinen tapa, että sa-

notaan huomenta, kun ensimmäisen ker-

ran aamulla tavataan.” Piti neuvoa sem-

moiselle koulunkäyneellekin käytöstapo-

ja vähän. – Televisiosta on tullut kaksi-

kin kertaa ohjelma, missä se minun eno-

nikin on mukana juttelemassa. Minä 

muistan vielä ne enoni viimeiset sanat 

siinä ohjelmassa. Enoni sanoo: ”Silloin 

oli vielä työn iloa. Nyt sitä ei enää ole.” 

Että se on semmoista. 

 

Sukunimi paikan mukaan 
 

 Aaro: Ei tämä Ojansuun suku ole 

kovin vanha suku. Minun Lyyli-tätini, 

isäni sisko, yritti saada sitä sukua sel-

ville, mutta Taipalsaaren kirkkoherra ei 

päässyt siinä suvussa kovinkaan etäs 

taaksepäin. Sen tätini löytämässä asiakir-

jassa mainitaan joku semmoinen sukuni-

mi kuin Pukkila. Olisiko sillä Pukkilalla 

sitten mitä tekemistä Ojansuiden kanssa. 

Minusta tuntuu, että tämä meidän suku-

nimi on lähtenyt siintä kun siellä tuli 

suurelta alueelta viemärioja Saimaaseen 

ja sen ojan suu oli siinä. Kyllä se nimi on 

tullut paikan mukaan. 

 Siinä sen lahden rannalla oli aikoi-

naan kaksi taloa, mitkä kuuluivat Meren-

lahti ykköseen. Oli ensinnäkin se Vai-

nikka. Ja siintä talosta nämä, mitkä ovat 

nyt Ojansuuta, muuttivat vähän kauem-

maksi. Se Adam, se minun isänisäni, ra-

kensi uuden talon, sen missä Sirpa nyt 

on isäntänä. Tässä rannimmaisessa talos-

sa, Vainikalla, oli kaksi veljestä, Adam 

ja Edvard, Toisiin Aatu ja Eetu – sitä 

Eetua sanottiin Vartiksikin. Tämä Aatu 

oli isäntänä. Saimaalta vesi meni aina 

sinne niittylöille, ja kun alettiin puhua 

vuoroviljelyksestä, niin tämä Vainikan 

Aatu sanoi: ”Johan me ollaan sitä vuoro-

viljelystä harrastettu pitkän aikaa: toise-

na kesänä tehdään heinää ja toisena ke-

sänä vedetään samalla paikalla nuottaa.” 

Se nuotta nyt oli sitä Aatun huumoria, 

mutta kyllä niiltä tulvaniittylöiltä sai 

hauenpulikkaa – sitä sai kuulema ihan 

määrättömästi. 

 Niistä hauenpulikoista. Kun käytiin 

jatkokoulua naapurin Eeron kanssa, lä-

jättiin aamupäivällä metsässä havuja tai 

jotain metsätöitä tehtiin. Ja sitten kun 

syötiin mentiin vielä jatkokurssille kaksi 

tuntia illasta. Yhden kerran, kun oltiin 

sinne koululle menossa, hauki mulahti 

siinä tienvarren ojassa. Me ruvettiin sitä 

jahtaamaan ja jahdattiin sitä niin kauan, 

että saatiin se kiinni. Mutta eihän me sit-

ten enää keritty tunnille silloin aikoi-

naan. Piti lahjoa se opettaja: annettiin se 

hauenpulikka sille opettajalle. Saatiin 

synninpäästö sitten siintä myöhästymi-

sestä. 

 Sinne niitylle oikein valtiovalta teki 

keräilyaltaan ja asensi pumpun ja kylä-

läiset itse tekivät talkoilla padon siihen 

Saimaaseen. Yksi kyläläinen, Kähön Ot-

to, aikoinaan laittoi siihen moottorilla 

toimivan potkuripumpun. Siinä oli aika 

iso torvi ja se pumppu työnti vettä sen 

torven täydeltä, kun ne rupesivat tyhjen-

tämään niitä niittyjä ja peltoja. Neljä 

vuorokautta kesti se tyhjennys. Pumppu 

toimi yhtä kyytiä ja sitä vettä tuli sentään 

aika paksun putken kautta. Nyt siellä on 

uusi pato ja semmoinen sähköpumppu. 

Kyllä siellä vissiin ne isännät hoitavat 

sen, mutta siellähän on se sellainen ke-

räilyallas, mihin sopii jonkun verran sitä 

vettä. 

 

Viitisentoista hehtaaria viljeltyä 

 

 Taito: Miten iso huusholli se Ojan-

suu oli? 

 Aaro: Siinä oli ehkä neljä–viisitois-

ta hehtaaria sitä viljeltyä maata ja jotain 

seitsemän–kahdeksankymmentä hehtaa-

ria metsää. Osa siintä metsästä on sen 

lahden takana Lemin puolella sen tien 

varressa, mikä menee Kuukanniemelle. 

Savimaatahan ne viljelysmaat olivat tai 

sitten mutaa, mutta kyllähän niistä nyt se 

leipä lähti aina. Siinä oli kolme peltoa, 

joita viljeltiin vuoroon. Yksi pelto kasvoi 

ruista, se oli jokavuotinen vakio se ruis. 

Toinen oli kesantona ja kolmas oli ke-

vätviljana. Se kolmashan tehtiin ohralle 



tai muulle kevätviljalle, että se saatiin 

sitten korjattua pois ennen kuin siihen 

uusi ruis tehtiin. 

 Taito: Olivatko viljelykset mitenkin 

hallanarkoja? 

 Aaro: No eivät olleet, ei siellä oi-

kein hallaa ollut. Se on niin lähellä vesis-

töä. Siellä kun oli sitä suota, niin sitäkin 

oli pikkuisen raivattu, muttei kovin pal-

jon. Se isäntä, se minun Väinö-setäni, ei 

ollut oikein innokas käymään kuokan 

varteen. Se maa kun ei kestänyt hevosta, 

olisi pitänyt ensin kuokalla kääntää ja 

saada savettua ja sitten vasta ruveta sitä 

mylläämään. 

 Ja mikä minusta oli hurjaa hommaa, 

niin se kun hevoselle laitettiin semmoiset 

suokengät jalkaan. Se olisi ollut kuule 

kauhea tilanne, jos se hevonen upposi ne 

suokengät jalassa. Herrajumala, semmoi-

nen lapikas, eihän se sieltä nouse pois 

millään. Vielähän se muu sorkka lähtee 

pois, kun saadaan voimaa. Mutta kun 

sellaisen levyn päälle pakkautuu vielä li-

sää sitä maata, niin se on hirveä tilanne. 

Ei se suokenkä itsekseen irtoa, kun se on 

kavion päältä ruuvilla kiinni. Ei se hevo-

nen kyllä onneksi uponnut kertaakaan. 

 

Luomuhommaa talkootyönä 
 

 Taito: Kevättä kohti sontaa kasautui 

navetassa, että lehmillä selkä alkoi siipa-

ta kattoon. 

 Aaro: Ne oli kesällä aina ne navetan 

tyhjennystalkoot. Se oli neljän talon tal-

kooporukka, Ojansuun, Vainikan, Junno-

sen ja Tiaisen. Sieltä tuli miehet ja hevo-

set, ja se oli sitten päivän juttu, kun se 

navetta tyhjennettiin. Naiset olivat pel-

lolla ja levittivät sen sonnan – ei siellä 

pellolla ollut yhtään ukkoa levittämässä 

sitä sontaa. Ne ukot olivat navetassa 

mättämässä sitä kuormaa. Ja me pojan-

nappulat ajeltiin aina saappaat paskassa. 

Kun tyhjänä tultiin navettaan, niin siintä 

kärristä ei ikinä kerinnyt pois, kun sieltä 

tuli jo lapialla uutta lastia kintuille. Ei-

hän ne mättäjät malttaneet varttua, se oli 

urakkatyötä. Sen tallautuneen sonnan 

lastaaminen ei kyllä ollutkaan mitään lei-

kintekoa. Se Ojansuun navetta oli kyllä 

semmoinen läpiajettava, mikä helpotti si-

tä ajoa. 

 Ja jopa talvellakin ajettiin leudolla 

ilmalla sitä lantaa pois, tyhjennettiin pel-

lolle pattereihin. Jos oli aikaa – ja miksei 

sitä ollut – varattiin suolta mutaa ja use-

asti otettiin avuksi vieras mies, joka pilk-

koi sitä mutaa aina kerroksiksi lannan 

sekaan. Katsottiin aina pellosta sellainen 

kohta, missä maa oli kaikista karua. Sin-

ne tehtiin se tunkio ja sillä viisiin saatiin 

parannettua sitä maata. Se semmoinen 

oli ihan sitä paljon puhuttua luomuhom-

maa. 

 Taito: Lemillä luomuksi kelpasivat 

huussinalusetkin, haisusta viis. 

 Aaro: Kyllä ne meilläkin käytettiin. 

Ja kyllä se tavara varmaan haisi, mutta 

en muista että minä olisin siinä hommas-

sa ollut, muuta kuin oman huussin joskus 

tyhjensin. Pakkasen aikaan se ei tietysti 

haisisi, mutta sitä kasaa on huono ottaa 

jäätyneenä. 

 

Haasiat käytössä aika pitkään 
 

 Taito: Käytittekö rehuna pelkkää 

kylvöheinää vai haalitteko myös luon-

nonheinää? 

 Aaro: Yleensä se meidän heinä oli 

aina sitä kylvöheinää, mutta se saattoi 

olla eri-ikäistä, vanhempaakin. Sanoisin, 

että peltomaista ainakin kaksi kolmas-

osaa oli heinänä. Että jos se yksi kolmas-

osa oli sitten viljana ja perunana ja sem-

moisena. Aina kylvettiin heinänsiemen 

kauran jälkeen, että se maa uudistui sillä 

tavalla. Mutta jos oli hyvä apilikko, ti-

moteitä, se jätettiin siihen siemeneksi. Se 

puitiin siinä ja käytettiin jossain puhdis-

tettavana. En kyllä tiedä, minkälaista 

hommaa se on kun puhuivat apilan han-

kaamisesta. Ne käyttivät apilasta hangat-

tavana jossain, että saatiin se siemen eril-

leen. Jotenkin se hierrettiin, joo. 

 Taito: Ennen käytiin monessakin ta-

lossa rajua taistelua haasian ja seipään 

välillä. 

 Aaro: Meillä oli aika kauan haasiat-

kin. Ihan muutamana viimeisenä vuotena 



alettiin tehdä enempi noita seipäitä. Haa-

sia se piti olla. Ilmeisesti ne vanhat eivät 

luottaneet siihen, että se heinä kuivuu 

seipäillä. Mutta kun näkivät että kuivuu-

han se heinä seipäässäkin, ne haasiat jäi-

vät pois. Se oli iso homma hankkia niitä 

riukutarpeita, että sai aina haasian ka-

saan. Seiväs on niin kätevä korjata sitten 

pois. Eikä se heinä märkäne, jos se sei-

väs on alta auki ja pannaan pari tappia 

siihen matkalle. Ja olihan joku seiväs 

tehty niiden haasioiden lisukkeeksi sillä-

kin lailla, että siinä oli ne tapit aika pit-

kiä ja eri suuntiin. Se heinä käärittiin 

tötterölle, vähän kuin kehrääjän lepeiksi, 

ja pistettiin niiden tappien päälle – ei sitä 

heinää hangolla mätetty. 

 Taito: Kotikylässäni Lemin Vainik-

kalassa tuommoinen laitos taisi olla sik-

katuuri. 

 Aaro: Kähön Otolla Tiaisen talossa 

oli heinäseipään pää tuuman paksuudelta 

ihan tasainen, mutta sillä oli sellainen 

peltisuppilo, kärki, minkä se pisti siihen 

seipään päähän. Siinä suppilossa oli kyl-

jessä reikä, mistä sen sai hangon piikillä 

nostaa pois. Ja jos sen suppilon tilalle 

pisti viimeiset heinät sille seipäälle ha-

tuksi, niin se seipään pää ei tullut näky-

viin ollenkaan. Se seipään päällys tuli 

tällä systeemillä niin paljon tasainen, että 

se jätti ikään kuin katoksen, mikä suojasi 

niitä heiniä sateelta. Kun on terävä sei-

väs, niin se heinä painuu ja se seipään 

pää on aina näkyvissä aika pitkälti ja 

päästää vettä. Ja kun seipään käret vielä 

tuppasivat katkeamaan, niitä oli puukolla 

vuoltava – Sirpa ja muut ovat ottaneet 

oikein kuvia, kun minäkin olen monen 

seipään päätä vuolemassa. Mutta se sem-

moinen peltisuppilohan ei katkennut. Ei-

hän sillä Otolla kyllä paljon sitä heinää 

ollut. Yhtä lehmää piti. Oikein jos paljon 

heinää oli, niin eihän siintä semmoisesta 

suppilohommasta olisi vissiin mitään tul-

lut. 

 

”Eihän siinä kelloa vilkuiltu” 
 

 Taito: Oliko heinänteko mitenkin 

tiivistahtista? Eli heiluitteko kuin heinä-

miehet? 

 Aaro: Minä muistan yhden tapauk-

sen, kun siellä oli Kaukaalta yksi työ-

mies, Liukkosen Paavo, joka oli vissiin 

meille kaukaista sukuakin. Ja olihan sii-

nä sitten niitä muitakin sukulaisia, kun 

lähdettiin sinne pellolle heinää teke-

mään. Siinä rupatellessa ja mättäessä 

meni se työnteko ja saatiin luoko kaikki 

seipäille. Se oli aika iso ala. Tämä Paa-

vo, se vieras siinä, sanoi: ”Jos olisi sa-

nottu että saatte iltasen vasta sitten kun 

nuo heinät on seipäällä, niin en olisi sii-

hen urakkaan käynyt ollenkaan.” Mutta 

se homma meni vaan siinä rupatellessa 

ja mätellessä. Iltanenkin tuli normaali-

aikaan, kun heinät kerran tuli seipäille. 

 Taito: Pidittehän te kumminkin kah-

vi- ja tupakkataukoja? 

 Aaro: No onhan meillä jossain niitä 

sellaisia valokuviakin, missä on maito-

kärrillä tuotu heinäpellolle kahvit. Kah-

vitauko oli tervetullut. Kaljaa oli jossain 

heinäseipään alla tai muualla, vähän var-

jossa. Kun ne miehet eivät tupakoineet 

siinä talossa kukaan, niin eihän ne juuri 

pyrstöllään siellä istuneet. Kyllä ne tou-

husivat aina koko sen ajan, minkä sitä 

työaikaa kerran oli. Sitä vaan mäteltiin, 

eihän siinä kelloa vilkuiltu. Tasaiseen 

tappavaan tahtiin. 

 Taito: Jos heinähommia teki ihan 

äkikseltään, siinä sai lihakset kipeiksi ja 

rakot kämmeniinsä. 

 Aaro: Minähän se hakkasin seipäille 

reiät ja pystytin seipäät sekä mätin. Sitä 

kun oli jo jonkun verran tehnyt, oli sitä 

pohjakuntoa. Mutta muistan toisenkin 

heinähomman, mikä vielä sattui pyhäil-

taan. Oli iltamat siellä kylällä. Ojansuus-

sa oli kaksi minun tätiäni ja renkipoika, 

ja ne lähtivät sitten iltamiin. Ja heinät 

olivat kuivia. Mutta kun se lupasi huomi-

seksi päiväksi sadetta, me lähdettiin sinä 

pyhäiltana heinänkorjuuseen kolmeisaan, 

se minun isoisäni ja mamma sekä minä – 

ja olisiko se Väinö-setäkin ollut siinä sa-

kissa. Ja alettiin saamaan heiniä latoon. 

Valoisa yöhän se oli. Ja sitten kun näh-

tiin että ne iltamat tulee sieltä, niin ei 

muuta kuin sanomaan että pellolle vaan. 



No sinnehän ne tulivatkin sitten, heinän-

korjuuseen. No sitten aamusilla aitan 

katto ropisi, kun ruvettiin nukkumaan. 

Mutta oli hyvä olla, kun heinät oli tal-

lella ladossa. Joskus se on semmoista se 

maahomma. Se pitää tehdä silloin kun on 

keli, vaikka menisi ympäri vuorokauden. 

 Taito: Oliko se Väinö-setäsi miten-

kin ankara isäntä? 

 Aaro: No ei se oikeastaan ollut, kun 

se ei itsekään ollut oikein innokas niihin 

töihin. Mutta tuossa yksi sukulaisnainen  

jutteli omasta isännästään. Oli mennyt 

miniämeksi tuolla Lappeen Partalassa. 

Hänen olisi pitänyt välttämättä päästä 

Lappeenrantaan kaupunkiasioille kahden 

lapsensa takia. Se piti käydä vanhalta-

isännältä kysymässä, että saako lähteä. 

Vaikka hänellä oli siinä se mieskin, sen 

vanhanisännän poika, ei heillä kummal-

lakaan ollut sananvaltaa. Se vanhaisäntä 

sanoi: ”Kyllähän se tuolla pellollakin 

niin mahdottoman tarpeellista olisi olla, 

mutta mene nyt sitten.” Antoi kuitenkin 

luvan. 

 

”Olen minä ollut talliakin 

polkemassa” 

 

 Taito: Korjattiinko heinät Ojansuus-

sa miten tarkasti? 

 Aaro: Kyllä seipäiltä otettiin talteen 

kaikki mitä hangolla sai irti. Naiset ja 

lapset haravoivat sitten niitä karikkeita. 

Ja niittovaiheessa pientareet ja nurkat 

käytiin niittämässä viikatteella. Nurkkia 

ei oikein pystynyt niittämään hevosko-

neella. Sitten kun tuli traktori missä on 

pitkä terä, sillä pääsi nurkkaankin. Ennen 

ne nurkat piti aina viikatteella hakata au-

ki, että pääsi sitten hevosella niittämään. 

Ja aidanvieretkin niitettiin kaikki. Aitoja 

oli mahdottomasti ja kaikkihan se heinä 

silputtiin sieltä pois. 

 Taito: Puhut heinäladosta, mutta et-

tekö te sanoneet sitä heinätalliksi? Ja 

oletko ollut tallia polkemassa? 

 Aaro: Talli se meidän puheessa oli, 

ei se lato ollut – lato on tarttunut puhee-

seen nyt myöhemmin. Ja olen minä ollut 

talliakin polkemassa. Se tallin täyttymi-

nen oli siinä viimeisessä vaiheessaan si-

käli hurjaa, että siellä katossa törrötti ne 

terävät pärekattonaulat. Oli varottava, et-

tei puhkonut päätään siellä. 

 Taito: Kerrankin joku mainitsi ne 

naulat ihan kysymättä. Pöllysikö ja kir-

velikö tallissa myös takku ja vihvilä? 

 Aaro: Olihan siinä touhussa sem-

moistakin kärsimystä. Märissä paikoissa 

kasvoi muutakin kuin heinää. En minä 

silti muista, että heinäaikana se elämä 

olisi ollut erityisen tukalaa – melkeinhän 

sitä nyt kesäaikaan kylvettiin joka ilta. 

Sauna lämpisi aina, Ojansuussakin kun 

oli rantasauna. Oikeastaan voi sanoa, että 

kyllä se oli melko hyvää aikaa. 

 Mutta vielä siintä vihvilästä. Muis-

tan, kun isäni isä ajoi semmoista vihvilä-

kuormaa. Kun oli saanut kasaan jonkun-

näköisen kuorman, se pani sen kuorman 

päälle ressun ja vasta sitten sen kuorman 

sai köytettyä. Se vihvilä on niin hiivatin 

liukasta. Sitä samaa tupastahan ne lap-

palaiset käyttivät vissiin kenkäheinänä. 

Meillä se sellainen heinä ei kyllä kelvan-

nut kuin lampaille. Se oli lampaiden hei-

nää. Köyhät mökkiläiset, niin kuin Jun-

nosen Eedlakin, leikkasivat ruokoakin 

lehmilleen, mutta ei sitä meillä otettu. 

 

Jyvät luudalla kiviltä multaan 
 

 Aaro: Ruis leikattiin sirpillä ihan 

järestään. Mutta kaura ajettiin koneella. 

Ojansuussa oli tehty kone, missä oli kela 

joka leikkasi ja pudotti aina semmoisen 

möykyn siihen sängelle. Sitten se kone 

kasasi ja pudotti taas uuden möykyn. Me 

turhemmat oltiin sitten sitomassa niitä 

möykkyjä lyhteiksi. Se niittäminen kävi 

aika nopeasti sillä lailla. Ruis leikattiin 

sirpillä ja kuivattiin kuhilailla. Mutta 

kaura pantiin muistaakseni aika paljon 

haasialle. Ei muuta kuin se lyhde keskel-

tä riu’un päälle. Ohra pantiin muistaak-

seni kymmeniköille – tai kymmeniekoik-

sihan niitä meillä sanottiin – kuhilaille 

missä oli aina kymmenen lyhdettä. 

 Taito: Keräsittekö te irtonaiset täh-

kät talteen? 

 Aaro: No tähkiä ei paljon jäänyt 



pellolle, mutta kyllä ne sitten otettiin 

melko tarkkaan. Samaten oltiin tarkkoja, 

kun ruista syksyllä kylvettiin käsin, haja-

kylvöllä. Meitä oli kaksi poikaa pienet 

luudat kädessä, ja meidän piti käydä la-

kaisemassa jyvät pois kivien päältä. Ne 

jyvät piti saada sinne multaan kaikki – 

mitä ne siinä kiven päällä tekee. Meillä 

meneteltiin tällä viisiin. Kivenpäällykset 

piti lakaista. Ja niitä kiviä oli sentään ai-

ka paljon siellä täällä. 

 Taito: Tuliko vehnä ohjelmaan mi-

ten varhaisessa vaiheessa? 

 Aaro: No kyllä minä muistan, että 

vehnää ruvettiin jo viljelemään siellä 

Ojansuussa. Ensiksi sitä oli vähän eikä 

oikein ollut myllyjä, missä sitä olisi saa-

nut jauhaa. Luotosessahan se mylly sit-

ten oli, Tapavainolassa. Olihan se pulla 

arvokasta siihen nähden mitä se nyt on, 

ei sitä silloin niin paljon ollut. Jossain 

talossa saattoi mennä pitempikin aika il-

man pullaa, ja kun sitten käytiin myllys-

sä, sitten siintä vehnästä tehtiin kaiken-

näköistä varsinkin joulun aikaan. Samas-

ta pullataikinasta muovailtiin myös tont-

tu-ukkoja ja muuta. Ja suurin osa niistä 

leivonnaisista roikkui sitten joulunajat 

kuusen oksilla. 

 

Puinti yleensä päivän urakka 
 

 Aaro: Yhden kerran olen ollut rii-

hessä puimassa. Minäkin yritin niitä vil-

joja sillä kalikalla kopsuttaa. Yksi ahos 

puitiin, kun piti saada patjaolkia, eihän 

niitä muuten saanut. Koneessa ne meni-

vät pehkuksi, mutta riihessä ne jäivät 

suoraksi. Konepuintiahan se puiminen 

yleensä oli. Meillä ja Vainikoilla oli yh-

teiset koneet Suurentuvan kanssa, pui-

makone ja tämä polttomoottori. Kaikki 

ruis kasattiin katokseen ja siellä se pui-

tiin. Minäkin olin aina siellä niitä lyhtei-

tä antamassa sille joka syötti niitä siihen 

koneeseen. Ja olin siinä samassa hom-

massa sitten kun käytiin naapurissa pui-

massa. Konetta siirrettiin aina talosta ta-

loon. Siihen oli tehty sitä varten pyörät 

toiseen päähän, ja toinen pää nostettiin 

kärreille akselin päälle ja tappi siintä lä-

pi. Ja samalla kyydillä meni se moottori. 

Olihan sitä välimatkaa pari kilometriä, 

mutta eihän se nyt mitään ollut. 

 Yleensä se puinti oli se päivän urak-

ka, ei sitä juuri kesken jätetty seuraavak-

si päiväksi. Kaikki se meni sinä yhtenä 

päivänä. Tarvittiinhan siinä niitä ihmisiä, 

kun yksi oli säkinvaihtajana ja yksi otti 

ruumenta pois sieltä alta. Ja katoksen 

vintillä, mihin ne olet nousi, pitihän siel-

läkin olla joku levittelemässä ja tallo-

massa. Kyllä siihen puintihommaan tuli 

useampi henkilö aina joka talosta. Ei se 

hassumpaa ollut. Se oli aina kuin jon-

kunnäköinen juhla, kun nyt on taas vie-

raitakin töissä eikä tarvi itse tehdä kaik-

kea. 

 Taito: Harrastitteko keskinäistä naa-

puriapua yleisemminkin? 

 Aaro: Meillä se naapuri, se Vainik-

ka, oli sellainen, että siinä oli kaksi isän-

tää ja sitä sakkia niin paljon ja töitäkin 

oli aika vähän. Mutta kyllä ne naapurin 

tytöt meillä kävivät aina tekemässä yhtä 

ja toista. Ne olivat kyllä päiväläisiä, ei-

vät ne ihan talkoolaisia olleet. Vissiinhän 

se meidän isäntä, se Väinö-setäni, niistä 

palkoista piti huolen. Mutta olihan siellä 

kylällä niitä mökkiläisiä, vanhempia nai-

siakin, sellaisia jotka joutivat aina kii-

reempänä aikana tulemaan. Kun tiedet-

tiin kuka on joutilaana, niin käytiin sano-

massa. Päiväläisiä tarvittiin perunankai-

vussakin, kun kuokalla kaivettiin. Nyt-

hän ne menee koneilla melkein säkkiin 

suoraan. 

 

Myllyreissulla Lyyli-tädin kanssa 
 

 Taito: Myllyssä käynti taisi olla ai-

na juhlallinen reissu, kun ne kulkuyh-

teydet olivat niin vaikeat? 

 Aaro: No minä muistan yhden ”juh-

lallisen reisun”, kun lähdettiin Lyyli-tä-

din kanssa. Siinä rannassa pantiin jyvä-

säkit veneeseen ja soudettiin Rutolaan. 

En muista montako niitä säkkejä oli, 

mutta olihan niitä siinä aika paljon. Yksi 

Merenlahden emäntä, Kuukan Emma, oli 

siellä Rutolassa naimisissa. Sen Emman 

mies oli niitä sahan työläisiä, ja eiköhän 



se niiden kortteeri ollut niitä sahan hyy-

rihuoneita. Luotosen Eljas, se mylläri, 

kävi sitten hakemassa autolla sieltä Ru-

tolasta ne säkit. Jauhatti ne yötä myöten 

ja toi ne jauhosäkit aamulla siihen ran-

taan. Me oltiin siinä Kuukan Emmalla 

tätini kanssa yötä. Ja sitten soudettiin 

taas jauhot kotia sieltä. Jauhatettiin ohra-

lestyjä ja vehnäjauhoja. 

 

Rukiille mylly kotonakin 
 

 Aaro: Muistan kun meillä oli itsellä 

rukiille mylly. Ja se meidän mylly oli 

muidenkin käytössä. Keskiviikko oli ai-

na se jauhatuspäivä. Silloinhan siellä oli 

ukkoja tupa täysi tupakoimassa. Aamu-

silla tulivat ja olivat sitten tuvassa läm-

mittelemässä ja tupakoimassa, juttele-

massa ja parantamassa maailmaa, sillä 

aikaa kun mylläri jauhoi. Eihän se mylly 

niin kovin joutuisa ollut. Se mylly kävi 

ensittäin polttomoottorilla, sitä pyöritti 

Porilainen. Sitten myöhemmin se kävi 

sähkömoottorilla. Mutta sitten kansan-

huollon aikaan sillä meidänkään myllyllä 

ei saanut jauhaa, kun ne kävivät laitta-

massa sinetin siihen. Siellä oli kylällä 

sitten vaan yksi laillinen mylly, missä sai 

käydä jauhamassa. 

 Taito: Lapsuuteeni Lemin Vainik-

kalassa kuului Muhlin Mikon tuulimylly, 

missä oli myös pärehöylä. Tosin se myl-

ly ei enää ollut käytössä. 

 Aaro: Ojansuussakin oli siinä kalli-

olla tuulimylly ja pärehöylä. Ne myllyn-

kivet ovat vissiin vieläkin siinä Ojansuun 

kalliolla, ainakin toinen. Se mylly oli 

vanha, ja minun aikanani se jo purettiin. 

Kun tuli ne polttomoottorit, niin se sem-

moinen tuulimylly jäi pois käytöstä. On 

kyllä vahinko, ettei siintä ole yhtään va-

lokuvaa. Rattaat siinä oli puusta. Se oli 

aika iso rakennelma ja ne siivetkin olivat 

aika erikoiset. Yleensä ne meidän talon 

miehet olivat semmoisia, ettei niille ollut 

vierasta oikein mikään. Minkä ne kerran 

meinasivat tehdä, sen ne tekivät. Ja siinä 

myllyssä oli pitkät vaakasuorat hirret 

kahden puolen, että sen myllyn sai hevo-

sen kanssa kääntää tuuleen päin. Väinö-

setäni kertoi, miten kerran oli kova tuuli 

ja hän oli jauhattamassa. Hän mätti jyviä 

ja tuumasi, että jos mylly hajoaa niin ha-

jotkoon. Mutta eihän se siintä hajonnut. 

 

Mikon metkaääninen moottori 
 

 Aaro: Sen Muhlin Mikon sieltä Vai-

nikkalasta tiesin kyllä minäkin. Sillä oli 

moottorivene, missä oli kuulamoottori. 

Se Mikko ajoi siintä Ojansuun editse sitä 

salmea myöten Rutolaan päin. Isäni isä 

sävelti sen moottorin käynnistä sellaisen 

vitsin, että se moottori käy että ”Mikko-

Mikko-Mikko-Ventla, Mikko-Mikko-

Mikko-Ventla”, että siinä moottorissa oli 

muka tuollainen rytmi. Ventla oli sen 

Mikon vaimo. 

 Taito: Kun sinäkin tuosta Mikosta 

mainisit, minun on pakko kysyä: ovatko 

nämä Merenlahden Vainikat mitään su-

kua Lemin Vainikkalaan? 

 Aaro: Kyllä nämä Vainikat ovat sin-

ne sukua. Aina siintä sukulaisuudesta jo-

takin kuuli. Siellä Vainikkalassa kuule-

ma oli Turiaisen talo, joka paloi semmoi-

sen Mauno-nimisen pikkupojan tulitik-

kuleikin takia. Puhuivat ”tuvanpolttajak-

si” aina sitä Turjalan Maunoa. Ja sillä oli 

vielä Suoma-niminen sisko. Näitä Me-

renlahden Vainikan veljeksiä oli sem-

moinen kuin Eevertti, mitä sanottiin Ver-

tiksi. Mutta se oli niitä punaisia sitten ja 

häipyi niiden sakissa. Puhuttiin jostain 

Heikkolan kankaasta, että ne siellä ta-

voittivat matkansa pään. Teloitettiin, 

laillisesti tai laittomasti. 

 Taito: Se Muhlin kulmakunta oli 

Turjalaa. Siinä oli ihan Muhlin talon vie-

ressä Vainikan Reinon ja Vilhon talo. Ja 

keskemmällä kylää oli Ylätupa ja Ala-

tupa, kaikki Vainikoita. 

 Aaro: Kuitotkin ovat meille sukua. 

Se Kuiton iso talo siellä Salmenkylän 

naapurissa Saimaan rannalla kuuluu Tai-

palsaareen, mutta niitä Kuittoja on Le-

milläkin monessa paikassa: kirkonkyläs-

sä oli Mauri, Hyvärinkylässä oli Arvi ja 

Salmenkylässä Kaimäen talossa oli Art-

tu. Siinä vanhalla paikalla Taipalsaaren 

puolella, vanhassa Kuitossa, eleli sitten 



Eevertti ja Taavetti, kaksi vanhaapoikaa. 

Niille oli kyllä tehty siihen oma erillinen 

talo. Sikäli jos sitä Kuiton talon päära-

kennusta ei ole muutettu, siellä on vielä-

kin ne alkuperäiset hirsiseinät tuvassa 

nähtävissä. Niitä Kuiton poikia oli Niilo, 

Hannes ja Arvi. Ja yksi niistä Kuiton ty-

töistä oli Siiri, ja toinen, Helvi, oli Salmi 

naimisiin mennessään. 

 

”No sitä puljaamista se oli” 

 

 Taito: Kun teillä Ojansuilla oli mai-

ta sen Kähönsalmen takana, niin eikö 

niiden käyttö ollut aika puljaamista? 

 Aaro: No sitä puljaamista se oli. 

Meillä oli siellä Lemin puolella metsää 

ja oli sellainen pikkuinen niittykin, missä 

oli heinätalli ja tehtiin sinne heinää. Niit-

tokone vietiin veneellä sinne ja hevonen 

uitettiin yli. On siinä ylimenokohdassa 

leveyttä joku kymmenen metriä, mutta 

olisiko se viittäkymmentä metriäkään. Se 

on siinä kohtaa, mistä se sähkölinjakin 

tulee Merenlahdelle. Mutta viimeisinä 

vuosina ei sitä puljaamista enää tehty. 

Setä-Väinön pyynnöstä Tölskin poika 

kävi traktorilla kaatamassa sen heinän, 

kun asui siinä lähellä. Sitten me pistettiin 

se hangoilla seipäille. Eikä siellä ole sitä 

niittyä enää, nyt sekin on istutettu koivi-

kolle. 

 Missä menee se sähkölinja sen sal-

men yli, siintä lähtee tie, joka tulee sieltä 

Tölskin kautta tänne Kuukanmäelle tai 

tähän Mikkelintielle. Meidän palsta ja 

Kähön Tiaisen palsta sekä Junnonen ovat 

siellä rinnakkain. Puhuttiin aina, että 

mennään veneellä Tykkitien suuhun ja 

sitten siintä mennään linja-autolle Mik-

kelintielle. Siellä Lemin puolella ne me-

renlahtelaisten maat ulottuvat hyvin lä-

helle Mikkelintietä. 

 Taito: Ja maitten kärki tuikkaa kuu-

lemma sen tien ylikin. Pitäisi survaista 

sinne Lappeenrannan ja Lemin rajatau-

lujen väliin myös Taipalsaaren taulu. 

”Siinäpähän tuli utareet pestyä” 

 

 Aaro: Niillä meidän kulman taloilla 

oli lehmätkin kesällä siellä toisella puo-

lella. Niillä oli yhteinen metsälaidun 

siellä metsässä. Ne lehmät uitettiin. Yh-

dellä lehmällä oli päitset päässä, ja kun 

vietiin sitä, ne toiset tulivat perässä. 

Mutta ne olivat ihmettä ne Junnosen leh-

mät ja Tiaisen lehmät: ne uivat aamulla 

sinne metsään ja iltasilla uivat kotiin. Ne 

kävivät kotona lypsyllä, joka ilta. Ja Ti-

aisen lehmät menivät Tiaiseen ja Junno-

sen lehmät menivät Junnosille. Ja joka 

aamu menivät sinne metsään ja illalla tu-

livat pois. Sitä minä en tiedä, oliko siellä 

kuka ihminen niitä hakemassa, mutta it-

sekseen ne uivat ja tiesivät mihin mene-

vät. Siinäpähän tuli utareet pestyä. Kyllä 

ne mielellään menivät siihen veteen. 

 Mutta meidän lehmät olivat siellä 

salmen takana kaiken kesää. Käytiin lyp-

sämässä ne siellä. Yleensä ne tulivat sii-

hen salmen rantaan lypsylle, kun siinä 

oli varattu niille vähän jotain makupa-

loja. Se oli aidattu alue ja pantiin portti 

kiinni. Tuskinpa siellä oli sille lehmä-

hommalle edes mitään katosta, mutta 

tuolla Orjainniemessähän niillä pitäjäläi-

sillä oli oikein semmoisia karjamajoja. 

Nämä meidän lehmät olivat aamulla sii-

nä aitauksessa, kun aamulypsy käytiin 

tekemässä. Sitten avattiin se portti ja ne 

lehmät menivät sinne metsään päiväksi, 

metsälaitumelle. Sitten kun äpäre tuli, 

sitten meidän lehmätkin uitettiin koti-

puolelle ja niille syötettiin sitä äpärettä. 

Se metsälaidunhan alkoi olla jo aika 

huono, kaluttu. 

 Taito: Jotkut ovat sanoneet, että leh-

mät vainusivat sen uuden äpärikön. 

 Aaro: Sekin on mahdollista. Lehmä 

on loppujen lopuksi aika viisas elukka. 

Eihän Ojansuussa ollutkaan enää kuin 

pari kolme lehmää, kun siellä ei ollut oi-

kein hoitajaakaan. Minun tätini, oli siellä 

sitten. Siellä oli yksi sellainen lehmä, 

mikä oli aika äkäinen. Tätini pelkäsi vä-

hän sitä lehmää, että se voipi tulla päälle. 

Sanoi kumminkin, että kun hänellä on 

hanko käsissä, niin eiköhän se elukka nyt 



usko. Eikö mitä! Se lehmä hyökkäsikin 

hänen kimppuunsa ja se kun tönäisi, hän 

kaatui ja hanko lenti ensimmäisenä pois. 

Ja se lehmä kun rupesi häntä puskemaan, 

niin kuule sieltä toinen vanha lehmä 

hyökkäsi tämän puskijan kimppuun ja 

alkoi työntää sitä pois. Että ”älä sinä 

puutu siihen emäntään, sehän antaa meil-

le sapuskaa”. Se rupesi poliisiksi. Että ei 

ne lehmät niin hölmöjä ole kuin luulisi. 

 Minä kävin tyttären kanssa nyt siel-

lä Ojansuun maalla Lemin puolella. Mitä 

me nyt siellä käytiin – sieniä poimimas-

sa. Se meidän muinainen niittu on nyt 

istutettua koivikkoa, ja minä sanoin, että 

käydään katsomassa. Ennenvanhaan sitä 

vallattiin innolla niittyä ja viljelysmaata, 

mutta nykyisin pikemminkin metsite-

tään. Monella tilalla on huonommat pai-

kat pistetty jo puun taimille. Siellä mei-

dän maalla on vielä latokin, mistä on 

katto jo mennyt. Sinne pääsykin oli nyt 

niin vaikeaa, kun joka paikassa kasvaa 

heinää mille ei ole nyt enää niitä syöjiä 

siellä. Ennen lehmät siellä laidunsivat ja 

silloin oli hyvä kulkea metsässä. 

 Taito: Ja ne lehmät edistivät sieni-

talouttakin, kun sorkkivat maan rikki ja 

lannoittivat sonnallaan. 

 

Ruokapöydän höysteitä 
 

 Taito: Eli puhutaankin väliin sie-

nistä. Miten niitä Ojansuussa käytettiin? 

 Aaro: Niitä suolattiin talveksi. En 

muista, että niistä olisi tehty semmoista 

raakasalaattia niin kuin nykyisin. Ne 

suolattiin ja sitten talven mittaan pais-

tettiin ja syötiin kastikkeen kanssa. Ja 

hyväähän se oli sekin. Ja kurkkujakin 

säilöttiin aika paljon. Nikkisen Anttuoni 

oli töissä rikkahappotehtaalla ja osasi au-

kaista suun isosta rikkihappopullosta sel-

lailla että siintä sai kurkuille hyvän säi-

löntäastian. Jotenkuten naputtamalla se 

Anttuoni sai nätin aukon siihen, oli saa-

nut sellaisen opin. Ne pullot olivat isoja 

ja ne olivat semmoisessa pehmustetussa 

metallikorissa. 

 Taito: Ymmärsittekö myös tomaat-

tien päälle? 

 Aaro: Kyllä Ojansuussa kasvatettiin 

tomaatteja. Mutta muistan senkin, kun 

pentuna oltiin ja tultiin veneen kanssa 

kaupunkiin konepajan rantaan. Siellä oli 

sellainen kiva pykälä, mihin soudettiin. 

Torilla oli sitten kioski, missä oli oikein 

komeita ja punaisia tomaatteja, ja me 

pennut ruvettiin naukumaan niitä to-

maatteja. Niitä ostettiin sitten kaksi, yksi 

kummallekin. Kun kotiin päästiin ja vä-

hän maistettiin, niin eihän me niitä syö-

ty. Kun maku saatiin suuhun, niin siihen 

se syöminen jäi. Eihän ne olleetkaan 

makeita niin kuin omenat. Haudattiin ne 

maahan, piilotettiin. Siinä meidän talossa 

oli se Martti jo isompi poika, ja kun me 

juteltiin sille miten oli käynyt, niin sitä 

rupesi kiinnostamaan. Me kaivettiin ne 

ylös maasta ja se Martti söi ne tomaatit. 

Lähtihän se multa niistä pesemällä. Ei ne 

tomaatit silloin maistuneet, mutta kyllä 

ne nyt maistuu. 

 

Lampaatkin omissa oloissaan 

 

 Aaro: Olihan meillä sika ja lampai-

ta, että lihaakin saatiin. Lampaita teuras-

tettiin joka syksy, melkein kymmenen 

niitä pistettiin aina vainaaksi. Mutta kun 

ne emätkin vuoni, niin niitähän oli ke-

sällä taas juoksemassa sama määrä. Kun 

ne Ojansuun lampaat laskettiin keväällä 

ulos, niin ne olivat siellä metsässä kaiket 

päivät ihan omine nokkineen. Kun ne tu-

livat illalla kotia, ne tulivat vaan siihen 

karsinan ovelle. Vaikka se ovi oli auki, 

ne eivät menneet sisälle ennen kuin sii-

hen tuli joku ihminen ja sanoi: ”Olkaa 

hyvät.” Sitten ne menivät ja pantiin aina 

joku pönkä ovelle. Silloin pelättiin susia. 

 Taito: Itsekö te lampaanne teuras-

titte? 

 Aaro: Jos meillä omiksi tarpeiksi 

teurastettiin – niin kuin nämä lampaat ja 

sikakin – siinä ei tarvittu ketään sivullis-

ta. Mutta olihan siellä se Eevert Jänis, 

mitä sanottiin Ylätuvan Vertiksi, oikein 

semmoinen virallisempi teurastaja. Jos 

kaupunkiin vietiin sika myytäväksi, niin 

silloin kävi se Ylätuvan Vertti sen teu-

rastamassa. 



”Kokeillaanpas kehräämistä” 
 

 Taito: Se kirkonkyläläisten karja-

majatouhu taisi olla naisväelle sellaista 

rääkkiä, ettei ollut muuta iloa kuin konk-

kapojat. 

 Aaro: Saattoihan niitä poikia niillä 

karjamajoilla käydä. Käviväthän ne pojat 

konkalla siellä pellavaehkässäkin, kun 

alkoivat loukuttaa pellavia kehruukun-

toon saunassa. Väinö-setäkin toi muka-

naan sitä semmoista pellavasutturaa, sa-

novatko ne sitä sormannekseksi. Oli saa-

nut sen jossain ehkäjutussa. Sillä pella-

valla sai puhastaa haulikon piippua: otti 

siintä pellavasta tukon, laittoi kepin ne-

nään ja sillä jynssäsi. Sormanneshan se 

suttura muistaakseni oli. 

 Ja sitten oli kuontalo, mikä laitettiin 

kiinni rukinlapaan. Kerran kaikki olivat 

lähteneet lypsylle siintä Ojansuun talosta 

ja minä olin jäänyt yksin. Meinasin, että 

kokeillaanpas sitä kehräämistä. Sylkäisin 

näppiin ja vedin siitä kuontalosta ja pol-

jin. Siihen aikaan kun ei oviin koputeltu 

eikä naputeltu, niin Rantamäen Eero tuli 

siihen yllättäen ja näki kun minä kehrä-

sin. Sanoi: ”No sillä viisiin!” Kyllä rukki 

seisahtui äkkiä sitten. 

 Taito: Oliko Ojansuussa mitenkin 

tarkkaa jakoa miesten ja naisten töiden 

välillä? 

 Aaro: Kyllä siellä sellainen kasti-

jako oli. Kun tekivät esimerkiksi aitaa, 

niin yhtään kertaa Ojansuun miehet eivät 

olleet sitä aitaa pystyttämässä. Mutta ne 

hommasivat kyllä ne tarpeet: seipäät ja 

aidakset sekä ne vitakset mitkä halottiin 

näreestä. Ja se vitasten halkominen oli jo 

taas naisten hommaa sekä sitten se aidan 

tekeminen, aidan paneminen. 

 

Onnea onnettomuudessa 
 

 Aaro: Ei ihan niillä meidän rannoil-

la ihmeempiä myrskyjä ollut, mutta kyllä 

siellä muualla sattui myrskynkin takia 

muutamia hukkumistapauksia. Ja karille-

ajoja sattui, kun niillä väylillä on vähän 

vettä. Koski-laivako se oli vai mikä se 

oli, joka hukkui kerran, hukkui ihan lai-

turin viereen Mikkelin-reisulla. Jotenkin-

han ne saivat sen sitten tyhjennettyä ja 

ylös. Hauskan laituri taisi olla se laituri, 

minkä viereen se hukkui. 

 Taito: Mutta vaaniko salmessanne 

jäiden aikaan vaara virtauksen takia? 

 Aaro: Saattoi se vesi virrata sen ver-

ran, että keväällä siellä saattoi olla keh-

nompia paikkoja. Meillä kun oli talossa 

pärehöylä, yksi isäntä toi pärepölkkyjä ja 

siltä upposi hevonen siihen jäähän. Mut-

ta saivathan ne sen sieltä ylös, ettei se 

sinne jäänyt. Mikä kumma siinä lie ol-

lutkin: vaikka talvi oli aikaa, niin jos sa-

hapuita tai pärepuita piti hommata, niin 

ne hommattiin sitten aina viimeisellä he-

voskelillä. Ei niitä muka pystynyt aikai-

semmin. 

 Ja minun serkkupoikani, Aarne, pu-

tosi joskus 1970-luvun lopulla traktorin 

kanssa jäihin omien maittensa rannalla. 

Oli menossa metsäpomojen kanssa jotain 

mittaamaan. Se traktori putosi jäihin ja 

ne menivät umpsukkeliin, mutta ne kaik-

ki pääsivät sieltä ylös, ei sinne ketään 

jäänyt. Siinä oli semmoinen kallio ja sii-

nä vesi ilmeisesti vähän virtasi. Sitten 

hommasivat armeijalta helikopterin, joka 

vissiin niin kuin opetustyönä nosti sen 

traktorin sieltä vedestä pois. Nostovai-

heessa vielä vaijeri katkesi ja lasti putosi 

uudestaan jäihin. Piloillehan se moottori 

sillä kertaa meni, kun männät siintä 

vääntyi. Vesi-isku tuli. Mutta kyllä se sa-

ma kone pelaa vielä niillä. 

 

Kolkkoja kohtaloita 

 

 Aaro: Ja hukkuihan minun äitini isä,  

Antti Kähö. Hukkui jäihin ja ilmeisesti 

jo ennen minun syntymääni, kun en 

muista häntä nähneenikään. Mutta sitä-

kin sanoivat, että jos se olisi noussut pot-

kukelkan istuimelle, niin pää olisi jäänyt 

pinnalle. Mutta olisiko se ollut vähän 

humalassa, että se sen puoleen ei tajun-

nut. Hukkui niin matalaan veteen. 

 Mutta olethan sinä varmaan kuullut 

niistä kolmesta Koperahon pojasta, jotka 

hukkuivat samaan avantoon joulukuussa 

1948. Minä olin niiden poikien hautaisis-



sa. Olin silloin käymässä Ojansuussa. Se 

minun isäni äiti sanoi sille pojalleen, sil-

le Väinö-sedälleni, joka oli isäntänä sii-

nä: ”Minä tarvin huomenna hevosen ja 

miehen.” Oli talvi ja töitä olisi ollut met-

sässäkin, mutta ei Väinö pannut hanttiin. 

Sanoi minulle: ”Mene sinä mamman 

kanssa sinne hautaisiin.” Minä läksin he-

vosmieheksi sitten. Eihän siellä mitään 

varsinaisia hautaisia pidetty, mutta käy-

tiin saattamassa ne pojat Taipalsaaren 

kirkolle. Kolme arkkua, kolme pientä ar-

kunpätkää. Koko sen talon poikaväki 

meni sen silian tien. Kaikki ne hukkuivat 

samaan avantoon. 

 Mutta siinä talossa oli kuolema vie-

raillut jo aikaisemminkin. Siellä Koper-

ahossa oli perunannostotalkoot. Ihmiset 

menivät syömään, mutta tämä isäntä, 

Mikko Kuukka, jäi vielä keräämään niitä 

kaivettuja perunoita. Keräsi niitä sonta-

kärreihin. Niistä kärreistä oli jäänyt se 

arkun panta pois päältä, ja se isäntä kun 

kävi nousemaan niihin kärreihin sieltä 

takanta, se arkku nousikin pystyyn. Ja 

kun ohjakset tiukkaantuivat, niin hevo-

nen tyrkkäsi takaisin ja se arkku putosi 

vissiin sen isännän kaulan päälle. Se 

mies kuoli siihen. Kun sitä ei alkanut 

kuulua syömään, lähtivät katsomaan ja 

löysivät sen sieltä sonta-arkun alta. 

 Taito: Lemin puolella on Kuukkia 

paljon. Olisivatko samaa sukua. 

 Aaro: Mistä nämä Kuukat olivat tul-

leet, sitä en tiedä, mutta tämän Mikon 

isäkin oli Mikko. Siinä oli vanha Mikko 

ja nuori Mikko. Siinähän ne Koperahot 

elivät, mutta täytyy sanoa että ei se mi-

tään ylellistä elämää ollut – kyllä se oli 

aika niukkaa elämää. Suurin piirtein kä-

destä suuhun. 

 

Aaro Ojansuu ja Taito Salmi 

Lappeenrannassa 9.6.2010 

 

 

 

”Keräsivät sellaisen rojusakin” 
 

 Aaro: Kesän 1941 olin hommissa 

hinaajassa ja syksyllä jouduin sotavä-

keen. Meitä oli kaksi poikaa siinä lai-

vassa: täkkimies ja minä. Kun mentiin 

Savonlinnassa kutsuntaan, kävi ilmi että 

meille oli hommattu kahden kuukauden 

lykkäys. Eihän me tiedetty tästä mitään. 

Se laivan kulku oli niin tärkeää, ettei 

siihen enää uutta porukkaa ruvettu haal-

tamaan pariksi kuukaudeksi. Tämä mei-

dän ikäluokka meni väkeen lokakuussa, 

ja me mentiin vasta ensimmäinen päivä 

joulukuuta. Kun se laivaliikenne loppui, 

niin sitten mekin lähdettiin seikkaile-

maan. 

 Keräsivät sellaisen rojusakin, missä 

oli näitä lykättyjä monenikäisiä. Oltiin 

majoitettuina Kuusankoskella, työväen-

talolla. Komppanian verran saivat ka-

saan. Oli se komppania aikamoista ”Sor-

tin sakkia”, niin kuin Apu-lehdessä kon-

sanaan. Naurattaa. Opeteltiin käänty-

mään siellä, kun suljettua pitivät. Yksi 

Makunen oli ryhmässä se ensimmäinen 

mies ja minä olin toinen. Sitten kun 

käännyttiin, niin me useasti oltiin naamat 

vastakkain. Minua nauratti niin pirusti se 

homma. Se ylikersantti, joka siinä sitten 

opetti meitä kääntymään, sanoi: ”Kyllä 

se teiltäkin vielä hymy hyytyy.” Minä 

sanoin: ”Jos tämä näin hauskaa on, niin 

ei hyydy.” Eikä se ylikessu kyllä nähnyt, 

että se hymy olisi hyytynyt. 

 Taito: Siellä siis oli simputusta, 

vaikka oikeaa sotimistakin oli luvassa? 

 Aaro: Kyllä sitä simputusta oli. 

Käskettiin, kun oltiin olevinaan herroja – 

minä määrään. Yksi kerta meinasi tulla 

sota jo siellä koulutuksessakin. Ryhmän-

johtajat asuivat siellä salin parvekkeella. 

Vaikka olivat ryhmänjohtajia, niin eivät 

ne olleet korpraaleitakaan, olivat aliup-

seerioppilaita vielä silloin. Oli yksi Tup-
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puraisen Sulo Keski-Suomesta, ja sen 

Sulon ne ryhmänjohtajat käskivät sinne 

ylös, että höykyttävät sitä. Ne Jyväsky-

län pojat huutivat yhteen ääneen, että 

”Sulo tule alas sieltä”. Ja Sulo lähti että 

rappuset kolisi, jyrkät rappuset. Yksi 

niistä ryhmänjohtajista oli Asikainen, jo-

ka oli piirin nyrkkeilijä, ja se Asikainen 

juoksee perästä. 

 Mutta siinä käytävällä oli mustalais-

poika nimeltään Lindeman. Se silpasi 

puukon – arvaako näitä jutellakaan – se 

silpasi puukon kuule tupestaan ja meni 

siihen sitä Asikaista vastaan. Sanoi: ”Si-

nä lyöt kuulema nyrkillä, mutta minä 

lyön puukolla.” Se loppui siihen se sota. 

Se Asikainen antoi periksi. Vääpeli käs-

kynjaossa illalla sitten sanoi: ”Olen 

kuullut, että teillä on ollut täällä vähän 

jotain sanomista. Ei tästä nyt tehdä nu-

meroa, mutta toivon ettei se enää toistu.” 

Itse kiillottivat saappaansa siellä ne ryh-

myrit sitten ja lakaisivat lattiansa. Ei 

meillä ollut kellään sinne parvekkeelle 

asiaa. Eivät ne käskeneetkään enää sen 

jälkeen. Se oli ihan sen mustalaispojan 

ansiota. 

 

”Omissa kamppeissa oltiin” 
 

 Aaro: Siellä majoituspaikassa, siellä 

Kuusankosken työväentalolla, meillä oli 

puusängyt ja sitten mantteli pantiin aina 

peitoksi ja reppu päänaluseksi. Ei ollut 

mitään petivaatteita, ei minkäänlaisia. 

Joo, ei ollut. Kyllä se oli meininkiä. Jat-

kosota oli meneillään. Omissa kamppeis-

sa oltiin. Vyö ja kokarti oli talon puoles-

ta. Minulla on jossain niitä kuvia. Missä 

he nyt lienee. Minä olen monelle sano-

nut, että se oli kuin punakaartia se po-

rukka siellä. 

 Taito: Minkä niminen tämä täm-

möinen joukko-osasto oli? Ja oliko teillä 

aseitakaan? 

 Aaro: No kun minä en tiedä, minkä 

niminen se oli. Joku komppaniahan se 

oli. Eikä siinä ollutkaan muuta kuin se 

yksi komppania. Luutnantti siellä oli se 

ylin herra. Mutta olihan meillä siellä 

aseet. Antoihan ne kiväärit ja käytiin 

metsässä harjoituksissa. Oli myös pika-

kivääri ja konekivääri. Se minua huvitti, 

kun niitä vanhemman pään miehiä kaksi 

laittoi sen pikakiväärin mahalleen. Ja 

kun niitä sitten käskettiin jotain teke-

mään, niin ne veljet rupesivat katsomaan 

toinen toistaan kuin apua pyytäen, että 

mitä nyt tehdään. Eihän siellä mitään 

oppinut. Ei siellä mitään oppinut. 

 

Rintamalle asemasotaan 
 

 Taito: Mutta jouduitko silti oikeaan 

sotaankin? 

 Aaro: No sen jälkeen kun oltiin 

joku kuukausi koulutuskeskuksessa, niin 

sitten helmikuussa 1942 me mentiin jo 

rintamalle. Minä jouduin Kriville, tuon-

ne Karhumäen pohjoispuolelle, Povent-

san lohkolle. Siellä minä olin sitten JR 

35:n kirjoissa. Hyökkäysvaihe oli silloin 

päättynyt. Se oli enimmäkseen vaan sitä 

semmoista asemasotaa. 

 Yhden kerran käytiin partioretkellä, 

olin silloin rykmentin jääkärijoukkuees-

sa. Käytiin Äänisellä. Istuttiin hangessa 

iltakuudesta aamukuuteen, kellon ympä-

ri. Helvattu, nyt ei siintäkään varmasti 

tulisi mitään. Ei saanut puhua, ei saanut 

tupakoida, ei saanut virittää tulta. Jäällä 

istuttiin lumessa. Toinen tähysti toiseen 

suuntaan ja toinen toiseen. Mutta ei siel-

lä näkynyt mitään. Venäläinen oli nimit-

täin käynyt hakemassa, koukkaamassa, 

suomalaisen vartiomiehen, ja meidät 

pantiin sinne, että jos se tulee nyt uudel-

leen, niin sitten otetaan vuorostaan laina 

takaisin. 

 Taito: Oliko siepatuksi tulemisen 

pelko yleistä? 

 Aaro: No ei siellä oikein sitä ollut. 

Siellä oli useasti niin paljon niitä miehiä, 

auttajia olisi ollut lähellä. Meitä oli niin 

vähän, ettei meiltä ollut kuin yksi mies 

siinä konekiväärillä. Olisi pitänyt hälyt-

tää lisää, jos olisi joku tilanne tullut. 

Siellä yksi Salmisen Väinö sanoi aina: 

”Jos minä huudan siellä, niin tiedättehän 

te, että minä olen elossa. Mutta jos minä 

en mitään virka, niin tulkaa katsomaan, 

että mikä minulla on.” 



 Taito: Hurttia huumoria. Mutta oli-

ko uhkananne myös tarkka-ampujia? 

 Aaro: Oli, oli. Kun oltiin Maaselän 

lohkollakin, niin siellä oli yksi sellainen 

vaarallinen pätkä sitä juoksuhautaa. Kun 

mentiin korsulta sinne asemaan, siinä oli 

oltava kyllä matalana tai sitten sai nup-

piinsa. Oli siinä saanutkin. Sen puoleen-

han se tiedettiinkin se paikka, että ne 

pyssymiehet sitä vahtivat. Mutta ei meil-

le tullut mieshukkaa, kun ei ollut kum-

mempaa kahakkaakaan. Kyllä se oli aika 

hiljaista, aika hiljaista, se asemasotavai-

he. 

 Taito: Mutta kaikuihan siellä Tiltun 

ääni? 

 Aaro: Se siellä kyllä kaikui. Kirosi 

sitä vaan, että ”tuommoiset herrat kun 

teillä on, niin kääntäkää aseenne niitä 

kohti ja tulkaa tänne, täällä on hyvä ol-

la”. Mikä sen valtakunnan nyt on pilan-

nut, kun sieltä kaikki pyrkivät pois. Sil-

loin oli niin hyvä. 

 

”Olihan siellä ainakin leipää” 
 

 Taito: Mitenkä huolto toimi? Tuliko 

teille missään vaiheessa yhtään parem-

mat kamppeet? 

 Aaro: Tulihan meille sitten kunnon 

vaatteet. Saatiin oikein semmoiset huo-

pakengät, kun lähdettiin rintamalle. Ne 

eivät kyllä olleet pitkäikäiset, ne meni 

äkkiä. Mutta olivathan ne hyvät silloin 

lähteissä. Minullakin oli sellaiset. Ereh-

tyivät vielä numerosta. Ne minun kengät 

olivat vissiin kolme–neljä numeroa liian 

suuret. Kun tuossa härkävaunussa men-

tiin, niin kengänkärjet oli aina pystyssä, 

käännyinpä minä itse mihin suuntaan hy-

vänsä. Ne pysyivät aina samassa asen-

nossa. En minä sitten yrittänytkään niitä 

vaihtaa. Kyllä minä vetelin niissä siellä. 

 Taito: Jouduitteko kestämään kovia 

pakkasia? 

 Aaro: En oikein muista. Enhän mi-

nä ollut siellä kuin kolme vuotta, mutta 

kyllä siinäkin ajassa jo kerkisi olla mo-

nenlaisia talvia. Ketkä menivät jo talvi-

sotaan, ne semmoiset ovat just niitä pit-

kän linjan miehiä. Talvisodan jälkeen ei 

oikein sitä väliä jäänyt, kun ne joutuivat 

palvelukseen uudelleen. Ei kunnolla ko-

tiutettu. 

 Taito: Entäpä ruokapuoli? Saiko ra-

portoida aina, että ”ruoka oli hyvää ja 

sitä oli riittävästi”. 

 Aaro: No olihan siellä ainakin lei-

pää. Ei leivästä ollut pula, sitä oli ihan 

määräämättömästi. Ja sokeria sai run-

saasti, ihan tarpeeksi. Kahvi oli sitä kor-

viketta. Meillä oli semmoinen iso pannu, 

kun siinä oli niinkin paljon niitä juojia. 

Niin kauan aina lisättiin vettä ja korvi-

ketta, mutta sitten kun nokasta ei mitään 

sopinut tulemaan, piti käydä aina tyh-

jentämässä ja panna uuteen alkuun. Se 

nokka tuli niin täyteen sitä töhnää, mön-

jää. Se pannu oli aina siinä kaminan 

päällä. Joka kerta kun joku jostakin tuli, 

niin ainahan se ensimmäiseksi meni ka-

minalle katsomaan, onko siellä kuumaa 

juotavaa. 

 

Kymmenen vuorokautta 

plus matkat 
 

 Taito: Saitte ilmeisesti jokseenkin 

säännöllisesti kotilomia? 

 Aaro: Ne kiertivät joo, ne kotilomat 

kiertivät. Se oli vissiin se kymmenen 

vuorokautta plus matkat. Siinähän meni 

vuorokausi ennen kuin selvisi Karhumä-

estä Lappeenrantaan. Karhumäestä tuli 

juna Äänislinnaan ja Syväriltäkin tuli 

juna Äänislinnaan, ja sitten sieltä Äänis-

linnasta lähti pikajuna Helsinkiin. Kar-

humäen miehet sekä Syvärin miehet pan-

tiin siihen samaan junaan. Se siinä olikin 

hankalaa, kun se Syvärin juna oli tullut 

jo aikaisemmin. Se Helsinkiin lähtevä 

lomajuna oli jo melkein täysi, kun me 

Karhumäestä tultiin. Se oli aina etsimis-

tä, että löysi paikan. 

 Muistan yhdenkin kesäisen lomarei-

sun, kun menin kaminakoppiin ja istuin 

siellä hellan päällä. Kunhan pääsi johon-

kin istumaan. Kyllä ne oli junat täynnä 

silloin. Ja ahdasta oli takaisin mennes-

säkin. Monetkin olivat liikkeellä aseen 

kanssa, kun olivat joutuneet sairaalaan 

tai muuten. Siellä junassa oli joskus 



semmoista villin lännen meininkiä. Eli-

senvaara oli silloin vielä Suomella ja se 

juna tuli Elisenvaaran ja Simpeleen kaut-

ta. Minä asuin siihen aikaan Lappeen-

rannassa, Ilmarisenkatu 52, mutta nythän 

se on Väinölänkatu. Tästähän ne sitten 

Lappeenrannasta jatkoivat taas Hyttiin, 

Luumäkeen, Taavettiin, Kouvolaan ja 

niin edespäin. 

 

Porukka alun perin 

Varsinais-Suomesta 

 

 Aaro: Isälle tuli joskus kirjoitettua, 

mutta enemmän minä kirjoitin tädeille, 

jotka olivat minua pienenä hoitaneet. 

Minun Lyyli-tätini on kuollut jo, mutta 

aika vanhaksi hän elikin. Se täti oli mi-

nulle se, joka piti huolen, paketit lähetti 

ja kirjoitteli. Se oli minulle eräänlainen 

äiti. 

 Taito: Syötiinkö siviilipakettien si-

sältö porukalla? 

 Aaro: Kyllä siellä jokseenkin jokai-

nen söi omansa. Kyllä se semmoista it-

sekästä porukkaa oli, mutta järkeväähän 

se semmoinen itsekkyys oli. Väinö Le-

pällä oli sellainen oma tapansa. Kun saa-

tiin kuivamuonaa ja siinä oli se voiannos 

ja juustopala tai makkarapala, se Väinö 

kävi aina kannonpäähän istumaan ja söi 

yhdellä kertaa ne kaikki ja sanoi: ”Sitten 

tietää jotain saavansa. Jos näitä riputte-

len, niin on kuin ei olisi syönyt milloin-

kaan. Kun mättää sen kaiken kerralla, 

niin siinä tuntee saavansa.” – Se Väinö 

haavoittui Ihantalassa aika pahasti olka-

päähän. Me oltiin samassa kämpässä 

tuolla Joutsenon Leppälässä, kun minä 

olin pää kääreessä ja hänellä oli se olka-

pää. Hän oli niin paljon huonommassa 

kunnossa, että ei siinä oikein puhuttu mi-

tään. En tiedä, miten sen Väinön loppu-

jen lopuksi kävi. 

 Taito: Mistä päin Suomea se sak-

kinne oli? 

 Aaro: Se oli kasattu alun perin Var-

sinais-Suomesta. Tai suurin osa oli sitä, 

mutta siinä oli osa ässärykmentin peruja. 

Se ässähän rupesi tuolla vähän kapi-

noitsemaan ja ne hajottivat sen. Siellä oli 

kuitenkin niitä ässärykmentin upseereita, 

niin kuin esimerkiksi Risto Rytin poika 

Niilo Ryti, joka oli meillä komppanian-

päällikkönä. Ja sitten siellä oli niitä 

”turkkulaisia” muitakin: yksi Hankomä-

ki, kapteeni, ja Vinarin Martti, ja keitä 

siellä oli. Ne olivat sieltä Turun puolesta 

kaikki. 

 

Puhdetöitä ja korttipeliä 
 

 Taito: Miten te saitte aikanne kulu-

maan? 

 Aaro: No, kauhoja vuoltiin. Kuka 

viilasi mitäkin. Tehtiin niitä puhdetöitä. 

Korttiakin pelattiin. Siihen minä en kyllä 

oppinut, sököäkään tai pokkaa pelaa-

maan. En minä siihen osallistunut, mutta 

kuulihan sitä läiskettä. Ja tulihan sitä jos-

kus oltua takapiruna siinä jollekin. Yksi 

Tiileksen Valtter oli kova pelaamaan 

korttia, mutta kyllä se peeaana aina lähti 

siintä ringistä. Vaikka se sanoikin joskus 

kun potin sai: ”Kiitoksia rahoista. Olette 

nuoria tienaamaan.” Kyllä se sitten mel-

kein aina vippasi, että sai ostaa ne pari 

askia tupakkaa, minkä ne viikossa möi-

vät. Ja kun sai tilin, niin maksoi ne vip-

pinsä pois. 

 Taito: Tuntemattomassa se Honka-

joki askarteli ikiliikkujaa ja hauskutti po-

rukoita tarinoillaan. 

 Aaro: Kuule, se Tarmo Manni, mikä 

sitä Honkajokea näytteli, oli meille ojan-

suulaisille hyvä tuttu. Kun Ojansuun Sal-

me meni naimisiin Martti Taipaleen 

kanssa, ne muuttivat Helsinkiin ja Salme 

meni siellä töihin kauppatorin halliin. Se 

työpaikka siellä taisi olla Luukan kala-

kauppa. Tarmo Manni kävi siellä hallissa 

suutaan soittamassa sen Salmen kanssa 

joka aamu melkein. Sillä lailla tulivat tu-

tuiksi. Kun nämä Taipaleet rakentivat 

sitten kesämökin Merenlahdelle Ojan-

suun maille, se Tarmo rupesi käymään 

heidän mukanaan siellä mökillä. Vietti 

muutaman päivän tai milloin mitenkin. 

Ja Ojansuun häissäkin Tarmo Manni 

esitti ohjelmaa. 

 Se Salmen mies Martti Taipale oli 

muuten kotoisin Lemiltä, siitä Taipaleen 



kylästä mikä on vähän matkaa Lemin 

kirkolta Mikkelintielle päin. En muista, 

oliko Ojansuussa mitään kummempia 

läksiäisiä, mutta olinhan minä siellä Tai-

paleella häissä. Siellä oli Junnosen Uuno 

ja Haimilan Taavetti Merenlahdelta. Ne 

menivät sinne Taipaleen saunaan ja löy-

tivät sieltä vanhan partakoneen. Sillä 

Uunolla oli aika pitkä parta, ja kun se 

Taavetti ajoi partaa siltä Uunolta, niin 

herrajumala sitä naamaa, minkänäköinen 

se sitten oli. Mistä meni naama rikki, 

niin ei muuta kuin ruskeata saippuaa pis-

tettiin paikaksi. Kauheata meininkiä. Po-

jat siellä vähän iloittelivat. Sitä se viina 

teettää. 

 Taito: Eksyttiin Tarmo Mannista. 

Osaatko kertoa hänestä lisää? 

 Aaro: Se Tarmo Manni on kotoisin 

Saarijärveltä Kalmarin kylästä. Sen isä 

oli suutari ja perheellä oli pientä puutetta 

ylenaikaa, vaikka ei se perhe vissiin iso 

ollut. Se Tarmo jutteli, että hän kun meni 

sitten aikamiehenä johonkin taloon, hän 

oli laittanut raparperin lehdestä itselleen 

niin kuin hameen. Se emäntä lupasi hä-

nelle rahaa jonkun markan, että jos me-

net kylälle tuommoisissa kamppeissa. 

No, hän lähti. Kirkkoherra tuli sitten he-

vosen kanssa vastaan ja se katsoi oikein 

taakseen, että mikä ilmestys tämä on. Se 

kirkkoherra meni johonkin taloon ja ky-

syi: ”Mikähän mies tuolla oli, kun sem-

moisissa kuteissa tuli vastaan?” Ne sa-

noivat, että se on varmasti tuo Mannin 

poika. Kirkkoherra kysyi: ”Ai sekö näyt-

telijä?” Sanoivat: ”Joo, joo, sama mies.” 

Kirkkoherra sanoi: ”Jaa, no kyllä minä 

sitten ymmärrän.” Tarmo sanoi: ”Sen 

jälkeen minun pukeutumistani on pitänyt 

aina ymmärtää.” 

 Niin kuin sanoin, se Tarmo kävi 

Ojansuussa useana kesänä. Ja kerran me 

käytiin tuolla Mallorcalla. Sille Salmelle, 

minun serkulleni sieltä Merenlahdelta, 

piti lähteä matkakaveriksi yksi poliisin 

rouva. Mutta kun se rouva joutui leik-

kaukseen, Salme soitti minulle, että läh-

de kaveriksi. Minä sanoin: ”Voinhan mi-

nä lähteä.” Mentiin Mallorcalle. Ja mi-

nun serkkupoikani Aarne lähti vaimonsa 

kanssa, ja Tarmo Manni lähti. 

 Ja olinhan minä sen Tarmon hautai-

sissakin. Minä läksin katsomaan sitä siu-

naustilaisuutta. Ei hän kirkkoon kuulu-

nut, mutta kyllä hänet kirkon kautta kui-

tenkin käytettiin. Ja pappi kävi siinä lu-

kemassa ne luvut, mutta ei sitä lukenut 

että ”maasta sinä olet tullut”. On kuule-

ma kolme tapaa sanoa ne sanat. Ja kun 

minun serkkuni, se Salme, oli siellä, ne 

kiusasivat minuakin että lähde ja minä 

olin siellä hautaisissa sitten loppujen lo-

puksi. Oli siellä muutama kymmentä 

henkeä. Mitään valtiollisia merkkihenki-

löitä siellä ei ollut, mutta oli näyttelijöi-

tä. Viljo Vartiainen lauloi siellä ja Heik-

ki Eteläpää kirjoitti niitä muistelmia. Ai-

ra Samulinkin oli yksi näitä hautajaisvie-

raita. 

 

Ihantalassa kauhean näköistä 
 

 Taito: Vielä siihen jatkosotaan. Ta-

pahtuiko perääntyminen sinun osaltasi 

hyvässä järjestyksessä? 

 Aaro: Eihän se tietysti oikein hyväs-

sä järjestyksessä tapahtunut, mutta kyllä-

hän se Neuvostoliiton hyökkäys pysähtyi 

tuohon Ihantalaan. Suomalaiset saivat 

sinne saksalaisilta Stuka-pommittajia ja 

niitä panssarikauhuja ja panssarinyrkkejä 

tankkien torjuntaan. Ne olivat ihan rat-

kaiseva juttu. Ja yksi toinen juttu siinä 

oli kyllä sekin, että venäläisillä oli kiire 

sinne Keski-Eurooppaan, Berliiniä jaka-

maan. Sekin pikkuisen hillitsi sitä tou-

hua. Mutta enemmänhän se naapuri kui-

tenkin otti aluetta kuin minkä valtasi. Jos 

se olisi tyytynyt siihen minkä sodalla 

valtasi, niin se rajahan olisi Jääsken tuol-

la puolella. Ei se olisi Ensossa. Kun nä-

kivät että siinä oli tehdas, niin tuumasi-

vat että kierretään tuo vielä. 

 Täällä Ihantalassa mätettiin vainajaa 

semmoiseen korkealaitaiseen kuorma-

autoon ja lähdettiin viemään. Niitä ruu-

miita oli kannettu metsästä tienvarteen. 

Kauhean näköistä! Siellä oli Pyöräkan-

gas-niminen paikka, missä minä sain 

tuohon päähäni, siinä Pyöräkankaan lai-

dalla. 



 Siinä oli muuten yksi venäläinenkin 

haavoittunut. Silloin oli vähän sellainen 

hiljaisempi aika, ja se venäläinen nousi 

sieltä kädet pystyssä. Miten kauan hän 

lie ollut siellä linjojen välissä. Se oli aika 

lähellä, muutaman metrin päässä siintä 

meidän poterosta. Kyllä me se mies kor-

jattiin ja me kannettiin kuule hoitoon. 

Sillä oli jalka mahdottoman musta, ei se 

pystynyt kävelemään. Paarilla kannettiin 

se JSP:lle. Sitä minä en tiedä, mitä sille 

sen jälkeen tapahtui, mutta me tuotiin se 

sieltä linjoilta pois. Että olisi kannattanut 

sekin kyllä venäläisille mainita, että ei 

sitä jätetty siihen. 

 Ja yksi venäläinen oli turvallaan sii-

nä rinteessä. Se oli ollut jo kauan siinä. 

Kun sillä oli ollut selkäpuolella remmiä 

aika paljon, niin ajateltiin, että jos sillä 

oli ollut taskuase. Nagania etsittiin. Otin 

sellaisen oksankarahkan, että käännän 

sen selälleen kun se oli maassa mahal-

laan. Se mies katkesi piru vyötäisistä 

poikki. Ja maha oli niin täysi valkoista 

matoa, että se oli semmoinen keitos siel-

lä. Minä tuumasin: ”Lepää rauhassa.” 

Laskin takaisin. On ne hurjia näkyjä. 

Omalla puolella en joutunut näkemään 

oikein semmoista pahaa tapausta yhtään 

kertaa. 

 

”Ihantala oli sitten se 

kohtalon paikka” 
 

 Aaro: Sanoisin, että minun kohdal-

tani se sotiminen sattui olemaan suhtkoht 

rauhallista. Paitsi tämä Ihantala. Tämä 

oli sitten se kohtalon paikka, mutta siel-

läkin nyt selvisi suhtkoht vähällä. Ei 

meillä siinä Pyöräkankaallakaan ollut 

mitään varustuksia. Kivien, semmoisten 

siirtolohkareiden, alla sitä oltiin. Mekin 

oltiin siinä yhden kessun kanssa. Se oli 

joukkueenjohtaja ja minä olin sen lähet-

tinä. Siinä oli sellainen kivilippa ja sen 

verran tilaa, että meitä pari ukkoa sopi 

siihen. Se kessu oli siellä pohjemmalla ja 

minä olin enempi niin kuin suuaukolla. 

Että jos sattuu, niin käy minuun ensit-

täin. 

 Ja siellä Ihantalassa minäkin sitten 

sain sirpaleen päähäni. Olin silloin mon-

tussa vartiossa. Se oli ihan vaan yksittäi-

nen kranaatti, ei siinä sen kummempaa 

säpinää ollut. Se kranaatti kun posahti, 

niin enhän minä huomannutkaan että se 

sattui. Poskea alkoi lämmittää ja kun 

koittelin kämmenellä ja katsoin, niin se 

kämmenhän onkin veressä. Sanoin kave-

reille, että taisi sattua. Sitten yksi kaveri 

lähti saattamaan minua JSP:lle. Kävelin, 

ei minua tarvinnut kantaa. Tuolta koh-

dalta se sirpale meni, mutta ei mennyt 

luun läpi. Se oli kova kallo. Se sirpale jäi 

siihen luun ja nahkan väliin. Ei se ole 

vaivoja aiheuttanut. Onhan tuossa se 

ryppy vieläkin, mutta eihän se sieltä tu-

kan alta näy. En tiedä jos kaljuksi me-

nee, niin miten se sitten näkyy. Tätä tuk-

kaa on nyt vielä mukavasti. 

 Sieltä Ihantalasta veivät minut Jout-

senoon. Siinä on Leppälän koulu, mikä 

oli potilashuoneina, ja toisella puolella 

tietä oli osuusliike Yhtymän kauppa, mi-

kä oli niin kuin leikkaussalina. Siellä 

kaupassa ne leikkasivat minut yöllä, ot-

tivat sirpaleen pois. Ja veivät minut jopa 

tuonne Raumalle saakka sitten sitä pote-

maan. Kyllä se sota loppui minulta sii-

hen, en minä sitten enää palvelukseen 

joutunut. Mutta sehän loppui sitten koko 

se kapina. 

 

Mukana veteraanimatkoilla 
 

 Aaro: Olen käynyt Ihantalassa sil-

loin, kun se muistomerkki paljastettiin 

2004. Siellä oli niin kuin jonkunnäköiset 

juhlat. Käytiin siellä päivän reisulla. Saa-

tiin hyvä kohtelu venäläisiltä rajamiehil-

tä, kun mentiin sinne Ihantalan juhlaan. 

Ne ottivat meidän passit ja muut paperit 

ja käyttivät ne siellä jossain, ei meidän 

tarvinnut mennä autostakaan ulos. En 

muista, mikä järvi se oli, mutta siellä 

Viipurin lähellähän se nyt tietysti oli. 

Siellä juhlissa oli niitä Vakkilan kylän 

isäntiä, ja harmittaa kun ei tullut kysy-

tyksi niiltä, missäpäin se Pyöräkangas 

oli, että olisiko se ollut kuinka kaukana. 

Ei tullut mennyksi sinne, mutta kun sitä 

aikaa oli, me kierrettiin siellä vähän. Ja 



kyllähän siellä sellainen mieli tuli, että 

kyllä olisi kiva kun nämäkin alueet olisi-

vat Suomella nyt. Siellä oli vanha navet-

ta ja siinä oli puhvetti, semmoinen ravin-

tolan tapainen, mistä sai kahvia ja kon-

jakkiakin jos kuka halusi. Mutta en to-

siaan muista, mikä järvi siinä oli lähellä. 

Niitä venäläisiä datsojahan siellä oli niil-

lä rannoilla. 

 Taito: Datsojen ansiosta tiestöä on 

saatu järjellisempään kuntoon. Mutta 

muutenhan se kannas on aivan hirveässä 

jamassa. 

 Aaro: Ja toisella kertaa käytiin Pie-

tarissa venäläisten veteraanien vieraina. 

Kun ne kävivät meillä Imatralla, niin me 

mentiin sinne vastavuoroisesti. Olihan 

meitä monen hengen ryhmä, ja oltiinko-

han me siellä kaksi vai kolme yötä. Ol-

tiin sellaisessa veteraanien lomailukes-

kuksessa. Siinä meidän majapaikassa oli 

kaksi huonetta, ja keittiökin oli, mutta ei 

siellä ollut minkäännäköistä purkkia 

missä olisi mitään keittänyt. Ei minkään-

laista. Kylpyhuone oli ja siinä oli muis-

taakseni amme ja vessa. Mutta sitten oli 

seinälle pistetty sellainen lauta, mikä oli 

aika paljon vinossa, ja sen päällä sitten 

sai pitää tarvikkeita. Nauratti, kun Suo-

messa on kylpyhuoneessa hienosti peili-

kaapit. Ei siellä ollut semmoisia. 

 Taito: Venäjällä tahtoo olla paljon-

kin tämmöistä riisuttua sisustuslinjaa. 

 Aaro: Ja illanvietossa käytiin. Joku-

han sitten otti liikaakin sitä alkoholia. 

Yksi imatralainen mies putosi sitten sän-

gystä. Minä olin mielestäni aika selvä 

siinä sitten, mutta enhän minä jaksanut 

sitä sänkyyn nostaa. Otin vaan tyynyn ja 

panin pään alle. Se rupesi vähän siinä 

äittelemään ja minä sanoin: ”Ole hiljaa 

nyt! Me ollaan Venäjällä.” Heitin loimen 

selkään ja siihenhän se nukahti. 

 

Nämä ovat niitä Stalinin 

aikaansaannoksia” 
 

 Taito: Oletko ollut paljonkin muka-

na veteraaniasioissa? 

 Aaro: No olenhan minä aina kah-

villa käynyt, mutta en minä ole oikein 

aktiivi toimija ollut. Tuossa kansalaisto-

rilla on niitä tilaisuuksia, mutta en tiedä 

missä se rokkatarjoilu tänä vuonna on. 

Oli se talvisodan päättymisen 70-vuotis-

juhlakin. Olin kirkossa siinä juhlassa, 

mutta tuossa tarjoilussa minä en ollut 

mukana. Kirkossa olin ja sattui vielä niin 

hyvä tuuri, että sain puolustusministeril-

tä, tältä Häkämieheltä, oikein käsipäivää. 

Käveltiin kirkosta ulos, ja se Häkämies 

tuli rinnalle siihen ja tervehti. Sanoi, että 

oli hyvät juhlat. Minä sanoin: ”Niin oli.” 

Kävihän se Häkämies nyt noissa sankari-

hautajaisissakin, kun nyt hautaavat niitä 

vainajia mitä ovat löytäneet Venäjän 

puolelta. 

 Taito: Asut lähellä sankarihautaus-

maata, joka on iso ja hyvässä kunnossa. 

 Aaro: Se on komeassa kunnossa. 

Olisi kiva sanoa venäläisille, kun ne aina 

odottavat siinä Kauppakadun puolella 

niitä linja-autojaan ja ovat lähdössä ko-

tiin: ”Nämä ovat niitä Stalinin aikaan-

saannoksia.” 

 Taito: Venäjän sankarihautausmaat 

ovat yleisesti kurjassa kunnossa, vaikka 

niille seppeleitä kanniskellaankin. 

 Aaro: Kun kävin Kirkkonummella 

velipuoleni luona, kävin sen kanssa ve-

näläisellä hautausmaalla. Ne venäläiset 

pitivät sitä Kirkkonummea hallussaan 

siihen aikaan kun pitivät vuokralla sitä 

Porkkalan aluetta. Niillä on siellä aika 

iso hautuusmaa ja siellä on mahdottoman 

korkea kivi. Se hautuusmaa on aika hy-

vässä kunnossa. Panin merkille, että 

säästösyistä siellä oli sama kivi kahdelle 

vainajalle eli kussakin kivessä oli nimet 

molemmilla puolilla. Lienevätkö sitten 

niissä haudoissa päät vastakkain vai jalat 

vastakkain. 
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Koulussa lautamiehenä 
 

 Aaro: Joskus siellä koulussa alkoi 

oikein nukuttaa, kun eihän siellä nyt pal-

jon mitään ollut, kun Seitsemää veljestä 

ja jotain maatalousoppikirjaa luettiin. 

Opettaja, se Martta Narinen, sanoi: ”No 

Ojansuun miehet istuu siellä kuin lauta-

miehet. Ne ei viitsi korvaansa lotkaut-

taa.” No eihän sitä. Kun aamupäivällä oli 

metsässä töissä ja sitten söi niin sehän 

rupesi nukuttamaan, raukaisemaan, kun 

pääsi istumaan. Ei sitä viitsinyt paljon 

korvaansa lotkauttaa. Mutta hyvinhän 

tuosta selvisi. Eihän siellä oikein hurjaa 

ollut, jos siellä kunnollisesti oli. Se Na-

rinen oli minun ainoa opettajani. Ei siellä 

minun aikanani muita ollut. 

 Yhden kerran se naapurin Eero, se 

Vainikan Eero, luki sitä maatalousoppi-

kirjaa ja löysi sieltä semmoisen sanan 

kuin ”savitseannolla”. Se opettaja kes-

keytti: ”Miten se oli?” Eero sanoi: ”No 

se on savitseannolla.” Siinä vieressä istui 

tyttö ja se opettaja pyysi: ”Katsoppa sinä 

Vieno, että miten se sana on.” Vieno kat-

soi ja sanoi: ”Niinhän se on.” Ei se usko-

nut se opettaja vieläkään. Sanoi: ”No 

tuoppas se kirja tänne.” Eero kun vei kir-

jan, se opettaja päästi oikein selkäkeik-

kanaurun ja sanoi: ”Eihän tämä ole kuin 

savi-kesannolla.” 

 Ja yksi hauska juttu raamatunhisto-

riasta. Kähön Huuko oli aika huono lu-

kemaan, suoraan sanoen. Siinä meni ai-

kaa ennen kuin se sai sanan selville. Mi-

tenkäs se nyt oli? Jeesusko se sanoi ope-

tuslapsille, että ”ottakaa Pyhä Henki”. Se 

Huuko kun pääsi tähän saakka, se pani 

lopun arvaamalla ja lisäsi että ”kiinni”. 

Ja tämä on ihan totta. ”Ottakaa Pyhä 

Henki kiinni.” 

 Taito: Narinen luetti myös kovasti 

ulkoa, Vänrikki Stoolia ja sen sellaista. 

Olitko sinä siinä rääkissä? 

 Eero: No pitihän minunkin pienem-

piä pätkiä lukea ulkoa. Minä en lukenut 

Vänrikki Stoolia, en ainakaan kovin 

monta värssyä. Mutta enhän minä ollut 

sen Narisen koulussa kuin alakoulussa, 

ja se nyt oli enempi sellaista leikkiä. Yh-

den lukukauden olin siellä sitä yläkou-

lua, mutta sitten minä siirryin Lappeen-

rantaan. Lönnrotin koulussa kävin vuo-

den, mutta asuinpaikan mukaan minut 

laitettiin sitten tuohon Peltolan kouluun 

ja siellä kävin kaksi vuotta. Asuttiin en-

siksi vuokralaisina polissi Kuukalla, 

mutta sitten isä osti mökin tuosta ihan 

läheltä, osoite oli Ilmarisenkatu 52. 

Lönnrotin koulussa meillä oli opettajana 

Aalto, mitä sanottiin Lopiksi kun se tu-

pakkaa poltti – tupakkaloppi. Peltolan 

koulussa oli opettajana sellainen vanha 

vaivainen nainen, Edit Stenius, mutta sil-

lä oli sitä auktoriteettia ja se luokka oli 

ihmeen iisisti. Sanoikohan se olevansa 

postimestarin vaimo. 

 

”Kuka tämän maksaa?” 

 

 Aaro: Minulla on Kirkkonummella 

velipuoli Eino Ojansuu, jonka kanssa 

minulla on sama isä mutta eri äiti. Hänen 

vaimonsa Marja-Liisa on sen lemiläisen 

räätälin Aatu Raikasvaaran tytär. En tältä 

velipuoleltani vaan varmaan jo aikaisem-

minkin kuulin jutun siitä Raikasvaarasta. 

Lemin kirkkoherra, jonka nimeä en tie-

dä, meni tilaamaan pukua siltä Raikas-

vaaralta. Aatu kun mittaili sitä kirkko-

herraa, se kirkkoherra sanoi: ”Tästä tulee 

semmoinen arkipuku. Paremmat puvut 

minä tilaan Helsingistä.” Aatu sanoi: 

”Radiosta minäkin paremmat saarnat 

kuuntelen.” 

 Taito: Pikku täsmennys: se pappi oli 

rovasti Karttunen. Mitenkä Merenlahdel-

la suhtauduttiin pappeihin? Passattiinko 

niitä niin kuin Lemillä Karttusta? 

 Aaro: Kyllähän niitä passattiin aina 

silloin kun ne tulivat kylään. Mutta se 

Hannus, Frans Viktor Hannus, kun tuli 

sinne Taipalsaarelle, niin sieltä sen aikai-

semmasta pitäjästä – en kyllä tiedä tar-

kemmin mistä – sanoivat: ”Nyt saitte pi-
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täjäänne oikein leipäpapin.” Hannuksella 

olikin semmoinen tapa, että kun hänelle 

meni jotain asiaa selittämään, niin seu-

raava kysymys oli: ”Kuka tämän mak-

saa?” Kuka tämän maksaa, juu. Kun isä-

ni serkku kuoli, minä läksin etukäteen 

polkupyörällä kirkolle sitä ilmoittamaan 

ja vainajan poika toi sen vainajan sinne 

kirkolle myöhemmin ruumisautolla ruu-

mishuoneelle sitä siunausta varten. Mi-

näkin kun selitin tämän asian mikä on 

tilanne, niin Hannus kysyi heti: ”Kuka 

tämän maksaa?” Minä sanoin: ”Eiköhän 

ne omaiset pidä huolen siitä maksusta.” 

 Ja siellä Merenlahdella oli semmoi-

nen tapa, että kun pappi kävi siellä kyläl-

lä kastamassa lapsia, niin sitten sieltä 

viimeisestä toimituspaikasta järjestettiin 

kyyti kirkolle. Siinä Ojansuun naapurissa 

Vainikalla oli lapsi, jonka Hannus kävi 

kastamassa. Vainikan poika Eero tuli sit-

ten meille ja sanoi: ”Minä lähden pappia 

kyytiin. Lähde sinäkin mukaan, niin käy-

dään sitten Väinölässä iltamissa.” No me 

istuttiin kirkkoherran kanssa siellä reen 

perällä ja Eero ajoi siellä edessä. Ei siinä 

paljon mitään puhuttu, mutta kun alettiin 

olla aika lähellä sitä kirkonkylää, Han-

nus kysyi minulta: ”Olikos teillä tänne 

mitä muuta asiaa kuin minua kyytiin?” 

Minä sanoin: ”Ei ollut muuta.” Mutta 

kun tultiin pappilan lähelle, niin Eero 

sanoi sieltä kuskipukilta: ”Mene sinä jo-

nottamaan lippuja. Minä vien tämän pa-

pin kotiinsa.” Minä puotin reestä pois ja 

sanoin: ”Näkemiin!” Läksin jonottamaan 

Väinölään iltamiin lippuja. Minä ajatte-

lin: ”No, valheella on lyhyet jäljet. Siinä 

sen sai mitä oli tilannut.” 

 Ja oltiinko kylänlukusissa vai missä, 

kun ne syöttivät sitä Hannusta siellä oi-

kein. Kun tuli jälkiruoka, se rupesi ih-

mettelemään: ”No mihinkäs minä tämän 

jälkiruuan nyt syön?” Oli syönyt muuta 

ruokaa jo niin paljon. Kun olin Savon-

linnassa veteraanikuntoutuksessa, siellä 

oli semmoinen kuin Uuno Litmanen, jo-

ka oli ollut Taipalsaarella pappina Han-

nuksen aikana. Kun pitivät eri kylissä 

kaikennäköisiä hartaustilaisuuksia, se 

Litmanen kysyi: ”Missäs sitten seuraa-

valla kerralla kokoonnutaan?” Siellä jo-

ku emäntä sanoi: ”Tulkaa meille, pide-

tään ne seurat meillä.” Mutta sanoi sitten 

hänelle: ”Älä ota Hannusta mukaan. Jä-

tetään se kirkkoherra sivuun siitä.” Lit-

masen Uuno oli Taipalsaarella pappina. 

Nyt hän asuu Savonlinnassa Olavinka-

dun päässä jossain. On eläkkeellä. Oli 

sotainvaliidi ja kävi syömässä siellä Ka-

sinolla. 

 

Rippikoulu Lappeen pitäjässä 

 

 Aaro: Olin Merenlahdella ollessani 

niin paljon nuorempi etten vielä käynyt 

pyrkimässä rippikouluun, mutta ainahan 

ne rippikouluun pyrkijät kävivät kylän-

luvuissa. Pönniäinen – se oli aina P. Pön-

niäinen – oli suntiona. Ja se Pönniäinen-

hän se puolsi, ketkä hyväksyttiin rippi-

kouluun. Pisti jonkunnäköiset harakan-

varpaat johonkin paperiin. Rippikoulu-

iässä minä olin kirjoilla kaupungissa, 

mutta kävin rippikouluni Lappeen pitä-

jässä. Kävin siihen aikaan jo töissä, ja 

minusta se Lappeenrannan kaupungin 

rippikoulu olisi ollut niin mahdottoman 

pitkäveteinen. 

 Ensio Pihkala piti meille sitä rippi-

koulua Lappeen pappilan renkien tuvas-

sa. Kun ovet oli auki ja lampaat juok-

sentelivat siellä pihalla, niin yksi lammas 

tuli kerran sinne sisälle. Ja se teki siihen 

lattialle aikamoisen kakaraläjän. Kun se 

Pihkala sitten tuli sinne sitä rippikoulua 

pitämään, meitä nauratti vähäsen, että 

mitenkähän tuossa nyt käypi. Ja kun 

meitä nauratti, se pappi kertoi semmoi-

sen jutun. Kun hän oli opiskelemassa 

jossain koulussa, se opettaja siellä otti ai-

na nenästään kiinni ja käveli siinä edes-

takaisin ja mietti. Ja tämä Pihkalakin kun 

käveli, se aina potkaisi sitä kakarakasaa 

eteenpäin. Meitä se enemmän nauratti. 

Kyllä se viimeiseltä huomasi, mikä se ti-

lanne oli. Siitä Pihkalastahan on tullut 

kirkon piirissä joku semmoinen päänaa-

tikka, niin kuin Päätalon Kalle sanoi po-

mojaan. 

 Taito: Leo Gummerus, ilmeisesti 

tämän Pihkalan sukulainen, vihki Sanel-



ma-tätini ja hänen miehensä Valter När-

väsen. 

 Aaro: Kun rupesin menemään nai-

misiin ja piti hakea niitä kuulutuksia ja 

tämä morsiameni Anja oli Lappeen Par-

talasta, Lappeen Mentusia, niin piti käy-

dä vanhassa pappilassa justiin sen Leo 

Gummeruksen kotona. Ja siellä vanhassa 

pappilassa se Gummerus vihkikin mei-

dät. Se oli semmoinen ystävällinen pap-

pi. Ei se oikein torunut ketään. 

 Ja kun vaimoni kuoli nyt viime 

vuonna, se muistotilaisuus pidettiin siellä 

vanhassa pappilassa, siinä Ruustinnassa. 

Syötiin ja juotiin ja pappikin oli siellä. 

Vaimo on haudattu tänne kaupunkiin, 

tuonne Lepolaan. Meillä oli jo eläessä 

sovittu, että samaan kuoppaan ei sitten 

mennä, että koitetaan tulla toimeen se 

tuonpuoleinen loppuaika miten hyvänsä. 

Minun paikkani on Taipalsaarella. Mi-

nulla on kaksi tytärtä ja olen sanonut 

tämän niille. Siellä on äiti ja sisko ja 

Helli-täti siinä samassa kuopassa. Ja kun 

paikkoja on vielä kolme, me loppurevoh-

ka sovitaan siihen kaikki samaan, jos ha-

lutaan. 

 

Virsikirja kannesta kanteen 
 

 Taito: Olivatko Ojansuun ihmiset 

miten uskonnollisia? 

 Aaro: Meidän talossa isäni äiti, se 

Leena, oli hyvinkin kirkon ihmisiä. Tä-

mä Leena oli Taipalsaaren Hoveja. Py-

hänä ei oikein saanut tehdä töitä muuta 

kuin ne välttämättömät askareet. Ja se 

pyhäkin alkoi tavallaan jo lauantaina, 

kun saunassa käytiin. Saunan jälkeen 

syötiin iltanen. Oli siinä se normaali ruo-

kakin, mutta jälkiruokana oli sitä imelly-

tettyä ja uunissa haudutettua puolavelliä. 

Se puolavelliruukku otettiin uunista. 

Kyllähän se pyhä alkoi aina siintä. 

 Ja pyhäiltana se isäni äiti sekä isäni 

istuivat useasti pöydän takana ja virsi-

kirja kummallakin. Ja ne veisasivat aina. 

Mamma osasi sen senaikaisen virsikirjan 

kannesta kanteen. Ei tarvinnut nuotteja 

eikä hän niistä mitään ponimainutkaan. 

Ne lauloivat molemmat siellä pöydän ta-

kana pyhäiltana. Että kyllä siinä sitä us-

konnollisuutta ilmeni. 

 Taito: Ja näköjään musikaalisuutta-

kin. 

 Aaro: Olisin minäkin silloin nuo-

rempana varsinkin halunnut opetella jo-

tain soittamaan. Onhan minulla viulu 

tuolla nytkin. Se viulu on isän peruja. Isä 

aikoinaan minulle kauppasi sitä. Minä en 

silloin ottanut, mutta sitten kun se kuoli, 

minä sanoin: ”No minä vien sen nyt sit-

ten.” Ja minä silloin pystyin sillä soitta-

maankin, mutta enhän minä nyt, kun en 

ole soittanut sitä kymmeniin vuosiin. En 

ole yrittänytkään. Kyllä minä silloin sen 

verran säveltä sain, että joku tiesi mitä 

minä sillä yritin soittaa. 

 Taito: Kuunneltiinko radiosta har-

tausohjelmia? 

 Aaro: No aamuhartaudet ja iltahar-

taudet kuunneltiin aina. Sekä kirkonmei-

ningit. Me tenavatkin. Ei ollut vara läh-

teä, jos ei ollut kerinnyt hiipata sitä en-

nen johonkin. Sitten kun se kirkonmeno 

alkoi, sitten ei ollut lähtemistä mihin-

kään. Sitten sitä istuttiin paikoillaan. 

 Taito: Monissa lemiläisissäkään ta-

loissa ei saanut kirkonmeiningin aikaan 

peuhata eikä pauhata. 

 Aaro: Ei saanut, ei saanut – sama se 

oli meilläkin. Jos tuli joku vieras, vaikka 

joku poikakin, niin sekin istui siinä. Ei 

siinä auttanut mikään. Siinä istuttiin niin 

kauan kuin se jumalanpalvelus kesti. 

Pitkästyttihän se. Mutta sen ensimmäisen 

radion sinne Ojansuuhun kauppasikin 

kanttori Sulo Laitinen, joka oli isäni 

kanssani oikein kaveria. Se Laitinen kävi 

laittamassa meille antenninkin, eihän ne 

lähetykset ilman antennia kuuluneet. Se 

oli patterikone, ei Ojansuussa ollut vielä 

sähköjä. Siinä oli sekä kuivaparisto että 

ladattava akku. 

 

”Pyhäkoulussa aina joku 

virsi hujautettiin” 

 

 Aaro: Ja pyhäkoulussa käytiin. Mut-

ta kerran sattui semmoinen tapaus. Me 

oltiin pikkuserkkuni Laurin kanssa jääl-

lä. Alkoi olla jo hyvä jääkeli ja ajeltiin 



potkukelkoilla. Eihän meillä ollut kellon-

ajasta mitään tietoa ja tultiin sitten kotia. 

No, pyhäkoulun aika oli mennyt jo ajat 

sitten. Sinne me ei keritty. Ja toiset olivat 

jo syöneetkin, mutta kyllä ne meillekin 

antoivat sitten ruokaa. Minun Vertti-se-

täni oli huumorimiehiä. Se rankaisi mei-

tä siitä myöhästymisestä ja pani perunan 

päälle sinappia ja se piti syödä sitten. 

Syötiin sinappipottua rangaistuksena, 

kun ei keritty pyhäkouluun. 

 Taito: Missä sitä velvoitepyhäkou-

lua pidettiin? 

 Aaro: No siinä Vainikalla pidettiin 

toista ja Tiaisenmäellä pidettiin toista. 

Kahdessa paikassa. Vainikalla oli opetta-

jana semmoinen kuin Hanna Vainikka ja 

Tiaisenmäellä oli taas Iita Kähö. Nämä 

pitivät pyhäkoulua siihen aikaan. En 

huomannut niissä pyhäkoulun pitäjissä 

mitään eroa, kansannaisiahan ne olivat 

kumpikin. Ikää en osaa sanoa, mutta ei-

vätköhän ne siellä viisissäkymmenissä 

kuitenkin alkaneet olla. 

 Siellä pyhäkoulussa aina joku virsi 

hujautettiin ja se pyhäkoulun pitäjä luki 

jotain. Eihän se pitkä juttu ollut. Kyllä 

siintä selvisi aika vähällä. Se oli johon-

kin aikaan iltapäivällä tai siinä puolelta 

päivin kirkonmeiningin jälkeen. Ei siellä 

ollut kuin viisi–kuusi lasta, poikia ja tyt-

töjä. Eihän ne kaikki käyneet. Mutta 

meidän oli pakko mennä. Meiltäkin meni 

kolme kappaletta, melkein oltiin puolet 

siitä sakista. Meiltä oli kaksi poikaa ja 

tyttö, kun sinne mentiin. 

 Taito: Olen kuullut, että Merenlah-

della oli toinenkin pyhäkoulupiiri. 

 Aaro: Kyllä siellä Nikkilän puolella 

varmasti oli. Niitä taloja minä en tiedä, 

mutta uskaltaisin sanoa että Männistössä 

varmasti oli. Siellä saattoi olla pyhä-

koulu sekä Männistössä että Nikkilässä. 

Se Aatu Talkahan oli sellainen, joka piti 

aina sen ruokarukouksen, kun oli pitoja, 

esimerkiksi hautaisia. Oli ilmeisesti ky-

länvanhin. 

Sotilaiden sukkeluutta 
 

 Aaro: Siintä Talan sakista muistui 

mieleeni hauska juttu, kun sinne kylälle 

tuli talvisodan jälkeen sotilaita paljon, 

tykistöä. Olivat Oulusta. Se maantie, ky-

lätie, oli jaettu osakkaille hoidettavaksi. 

Siinä koulun risteyksessä oli oikein sem-

moinen kiva tolppa, mikä oli veistetty ja 

lovettu ja maalattu. Ja siinä luki sitten 

Kaapriel Talka. Siinä se hänen tieosuu-

tensa alkoi tai loppui. Ja se nimi vielä oli 

erittäin kauniilla käsialalla kirjoitettu. Ei 

ollut tolppakirjaimilla, sen minä muistan. 

Kukahan sen oli siihen kirjoittanut. Ne 

sotilaat, joita liikkui siellä kylällä, kir-

joittivat siihen nimen yläpuolelle, että 

”tässä lepää”. 

 

”Noin viisaita koiria on 

harvassa” 
 

 Taito: Siellä Merenlahden pohjois-

päässä riitti lapsia pyhäkouluunkin vaik-

ka kuinka. 

 Aaro: Minäpä näytän tässä kuvan: 

niin kuin näet, ei me etelässäkään ihan 

köyhiä lapsista oltu. Ja koira vielä tuli 

tuohon kuvan keskelle. Se ajettiin pois 

moneen kertaan, mutta se aina tuli takai-

sin. Tätini sanoi viimeksi: ”Antaa olla. 

Samaan sakkiinhan se kuuluu.” Se siinä 

oikein poseeraa. Sen nimi oli Teppo. Ja 

vaikka se oli tuommoinen matalajalkai-

nen, se oli niin mahdottoman hyvä aja-

maan jänistäkin. Se oli älykäs koira. Kun 

isäni äiti oli paimenessa, tämä koira oli 

mukana. Jos joku lehmä lähti menemään 

johonkin kiellettyyn paikkaan, niin ei 

tarvinnut muuta kuin huutaa sen lehmän 

nimi ja kuule koira lähti perään. Se puri 

sitä lehmää vähän jalkaan ja ajoi sen leh-

män takaisin. 

 Ja siellä Ojansuussa oli pihapiirissä 

rakennusten välissä sellainen solake. Is-

tuttiin pyhänä siinä tuvan rappusilla, ky-

län ukkoja ja naapureitakin. Hevoset tu-

livat paskomaan siihen solaan. Teppo oli 

siinä miesten sakissa, ja kun sanottiin 

sille että ”mene ajamaan hevoset met-

sään”, niin se läksi, kuule. Ja sama juttu 



kuin lehmienkin kanssa. Se koira näyk-

käsi hevosta takajalasta ja hevonen pot-

kaisi nylpäytti. No, koira väisti aina. 

Mutta ei ne hevoset monta näykkäystä 

kärsineet, kun ne jo kääntyivät ja läksi-

vät pois. Ihan sanottiin vaan, että ”mene 

ajamaan hevoset metsään”, niin se koira 

käsitti sen. On ne koirat viisaita. 

 Taito: Rantasalmelaisilla tuttavillani 

oli paimenkoira, joka piti koossa talon 

karjan ja marjametsässä talon ihmisetkin. 

 Aaro: Tämä Teppo ei ollut yhtään 

liekassa, kyllä se oli aina vapaana. Ei se 

siintä pihapiiristä mihinkään lähtenyt ei-

kä ikinä tehnyt mitään tyhmyyksiä. Se ei 

pyrkinyt sisälle iltasilla, ei talvellakaan. 

Se kaivoi kuopan heinäkasaan, että hän 

on nyt täällä yötä. Mutta joku aina siinä 

Ojansuun tuvassa huomasi: ”No, eihän 

Teppo olekaan vielä sisällä.” Kun meni 

rappusille ja huusi Teppoa, niin heti ka-

hahti heinäkasa ja Teppo juoksi sieltä. Ja 

ensimmäiseksi se aina kurvasi sinne ruo-

kakupille katsomaan, että onko siellä mi-

tä. 

 Ja pyhäaamuna – mistä se koira sen 

ajanlaskun tiesi. Ojansuussa oli haulikot 

seinällä. Se Teppo ei lähtenyt pyhäaamu-

na meidän lasten kanssa ulos, vaikka sitä 

olisi kuinka houkutellut. Se oli siinä lat-

tialla ja katsoi toisella silmällä sinne sei-

nälle. Ne miehet aina vähän niin kuin 

kiusasivat. Kun alkoivat ojentaa kättä 

pyssyyn päin, niin silloin koira rupesi 

tanssimaan. Se oli niin hengessä, että nyt 

lähdetään metsään. Eivät kuitenkaan läh-

teneet joka pyhä. Ja jos luntakin oli pal-

jon ja kun tämä koira oli niin matala-

jalkainen, niin uimallahan sen piti siellä 

hangessa mennä. Kyllä minä pidän, että 

noin viisaita koiria on harvassa. Van-

huuttaanhan se sitten kuoli, kyllä se van-

ha koira oli. 

 

Jänis kaikki kaikessa 
 

 Aaro: Jäniksiä metsästettiin. Väinö-

setä oli se, joka kävi metsällä, eikä se 

muuta metsästänyt kuin jäniksiä. Ei se 

noista linnuista välittänyt. Jos lintu nyt 

kohdalle sattui, niin voihan se ampua 

sen, mutta ei se niitä koskaan lähtenyt 

erikseen jahtaamaan. Jänis se oli kaikki 

kaikessa. Ja olihan niitä. Ei se tullut 

kotia milloinkaan, ettei olisi ollut koivet 

repussa. Se oli se jänispaisti vakioruokaa 

melkein joka keskiviikko talven aikaan. 

Vaikka se Leena-mamma oli vanhanajan 

emäntä, se osasi laittaa jänispaistin. En 

kyllä ole muualla sitä saanutkaan, mutta 

minusta se oli hyvää. Se liha on pehmeä 

ja kun ei voita säästetty. Minusta se oli 

hyvää se jänispaisti, ja sitä oli suurin 

piirtein joka keskiviikko. Minun urakka-

na oli aina sen jäniksen nylkeminen. 

Turkkia ei kyllä otettu talteen. 

 Taito: Eikö teillä ammuskeltu ora-

viakaan? 

 Aaro: Ei meidän talossa oravia am-

punut kukaan. Mutta onhan ne vissiin 

joskus ennen niitä ampuneet. Sillä minun 

isäni äidillä oli oravannahkaturkki. Niis-

tä nahkoista sen karvapuoli oli sisälle 

päin ja päällinen oli kankaasta. Nahkat 

olivat sisäpuolella häntineen päivineen. 

Semmoiseen turkkiin menee aika monta 

nahkaa, mutta eiköhän ne itse niitä pyy-

dystäneet. Tuskin ne niitä nahkoja meni-

vät ostamaan, että teetetään turkki. 

 Taito: Oliko tienoolla kettuja kilpai-

lemassa Väinön kanssa jäniksistä? 

 Aaro: Kettu oli erittäin harvinainen 

vielä silloin, kun minä siellä Ojansuussa 

olin. Sitten sotien jälkeen alkoivat sem-

moisilla lippusiimoilla kiertää niitä ket-

tuja. Olin minäkin yhden kerran ajamas-

sa kettuja siinä Ojansuun vastarannalla 

Lemin puolella. Mutta kun siinä siima-

kierroksessa oli semmoinen luipukka – 

pussi tai mikä hän nyt oli – niin se kettu 

jäikin jo lähteissä meidän taakse. Ja kun 

lähtivät vissiin seuraavana päivänä kelu-

maan siimaa pois, niin näkivät että se 

kettu oli kaivanut hirmuisen syvän kuo-

pan ja tullut sen siiman alaittein. Se kettu 

ei kuulema anna selkänsä tavata siihen 

siimaan. Siinä pitää olla tilaa tarpeeksi 

ilmaa välissä. – Mutta nythän on ilmes-

tynyt niitä mitä sanovat cityketuiksi. 

Ihan täällä Lappeenrannassakin on saatu 

niitä kuvattua. 

 Taito: Olen nähnyt pari minäkin. Ja 



jäniksen jälkiä on Skinnarilan hanget kir-

javanaan. Laiteltiinko Ojansuussa jänis-

lankoja? 

  Aaro: Ei me siellä Ojansuussa pyy-

dystetty langoilla. Joskus vanhaan aikaan 

kuulema pyydystivät langoillakin, mutta 

ei minun aikana. Kyllähän niitä jäniksiä 

varmasti langoillakin saa, jos ne käyvät 

jossain omenatarhassa puita jyrsimässä. 

 Taito: Olet maininnut, että lampai-

den takia pelättiin susia. Oliko niitä näh-

ty? 

 Aaro: Oli joku vissiin nähnyt. Kun 

joku oli nähnyt, ne kyläläiset muistaak-

seni lähtivät jahtiin. Minun Vertti-setäni-

kin meni mukaan, vaikkei se ollut mi-

kään metsämies. Pani haulikon selkäänsä 

ja paineli ulos. Kyläläiset lähtivät sakilla, 

mutta eivät ne sitä sutta saaneet eivätkä 

nähneetkään. Kyllä ne pelkäsivät silloin 

niitä susiakin. Se saattoi olla vaarallinen 

lapsille ja kotieläimille, etenkin just niil-

le lampaille. Siinä mielessähän se susi on 

aikamoinen peto, kun se tappaa enem-

män kuin syö. 

 Taito: Oliko kulmakunnallanne pal-

jonkin vakituisia metsämiehiä? 

 Aaro: Minusta tuntuu, että siellä 

Kähön puolella ei ollut oikein metsämie-

hiä, vaikka Junnosessakin oli neljä mies-

tä. Vainikan Eetu siinä Ojansuun naapu-

rissa oli innokas metsämies. Se yritti noi-

ta lintuja aina venepelillä, kun ne teeret 

tulivat rantapuihin. Ne tulivat rantapui-

hin istumaan syksyllä myöhään. Se sou-

teli veneen kanssa ja yritti niitä sieltä. 

 Taito: Minä jos olisin tähdännyt 

istuvaan teereen, niin olisin osunut ui-

vaan sorsaan. 

 Aaro: Meidän talossa sorsatkaan ei-

vät kiinnostaneet ketään. Se jänis oli ai-

noa. Me nuoret lapset, keillä ei ollut 

oikein metsästysoikeuttakaan, joskus sit-

ten käytiin kuvilla niin kuin sanottiin. 

Pantiin teerenkuva johonkin houkuttele-

maan teeriä. Siitäkin oli ne tulokset aika 

laihat. 

”Tiedätkö, mikä on serpakko?” 
 

 Taito: Rannoistanne tuli mieleeni: 

oliko siellä liistekatiskoita? 

 Aaro: Oli, mutta me sanottiin niitä 

liistokatiskoiksi. Ei meillä kyllä ollut 

milloinkaan niitä yhtä enempää. Eikä 

niitä katiskoja yleensäkään ollut kuin 

yksi taloa kohti, mutta kyllä niitä oli use-

ammalla talolla aina. Sitä katiskaa varten 

kiskottiin päreet liistoiksi ja sitten tuvas-

sa ruvettiin nitomaan niitä yhteen. Tie-

dätkö, mikä on serpakko? Se on se haavi, 

millä se liistokatiska kokeiltiin. Serpa-

koksi sitä sanottiin Merenlahdella. Siinä 

oli pitkänomainen kehys ja kehyksessä 

verkko. 

 Taito: Löi hetkisen tyhjää, mutta se 

teidän serpakko on venäjän tšerpak joka 

kylläkin tarkoittaa äyskäriä. 

 

”Ei ole hirvenliha tuollasta” 
 

 Taito: Eksyttiin pois metsästykses-

tä. Hirvestys taisi olla vielä sinun aika-

nasi pelkän salakaadon asteella? 

 Aaro: Niillä kulmilla oli yksi sem-

moinen vanha asukas, joka on nyt ollut 

vainajana monta vuotta, Eljas Partanen. 

Sen mökki oli Kähönsalmen takana, Le-

min mantereen puolella. Hirviähän ei 

saanut metsästää, mutta se Eljaskin sa-

noi, että heillä oli silloin kaksikin hirveä 

salaa tapettu. Toisen lihoja oli jo uunissa 

lihakupissa, ja toinen hirvi varttui kuu-

rissa kinnerissä nylkemistään. Saijalan 

mieheksi sanoi Eljas sitä vierastaan – 

mikä se sitten lie ollut. Saijalan mies tuli 

heille kylään. Ja ilta joutui ja olisi tehnyt 

mieli käydä syömään, mutta ei uskalta-

nut kun vieras oli paikalla. Sitten he vii-

miseltä päättivät, että eihän tässä mitään, 

käydään syömään ja käsketään vieraskin. 

Vetivät lihakupin uunista. Se Saijalan 

mies mätti sitä lihaa siitä kupista lauta-

selle. Eljas sanoi, että se mies koputti si-

tä lihaa veitsen kanssa: ”Sannuovat, ettei 

tunne hirvenlihhaa. Mutta ei ole hirven-

liha tuollasta.” Eljas sanoi, että olisi vie-

lä pitänyt kysyä: ”No minkälaista se sit-

ten on?” 



Pieneläjien huushollia 
 

 Aaro: Sieltä salmen takaa se Parta-

sen Eljas muutti Merenlahden puolelle. 

Olikohan se niin, että siinä mökissä oli 

niitä asukkaita useampi, ettei siellä enää 

oikein mahtunut olemaan. Jossain siellä 

asui näet semmoinenkin Eljas, mitä sa-

nottiin Kelmisen Eljakseksi. Tämä asui 

Iita-nimisen tyttärensä kanssa ja ehkä 

ihan siinä samassa Partasen mökissä, 

mutta sitä minä en ihan varmaan tiedä. 

Minä kävin isäni isän kanssa kerran vie-

mässä sille Kelmisen Eljakselle ruisjau-

hosäkin, kun sielläkin oltiin vähän niin 

kuin autettavia. Ja isäni  kävi ongella 

Kouklammella, missä oli ahvenia. Kun 

isä huomasi että siitä mökistä oli kaatu-

nut savupiippu, hän kysyi siltä Eljaksel-

ta: ”Mistäs se savu nyt menee ulos, kun 

piippu on kaatunut?” Eljas sanoi: ”Siitä 

mistä Iitakin.” 

 Taito: Eljas oli saamaton mutta ei 

neuvoton. 

 Aaro: Mutta siitä Partasen Eljakses-

ta. Se Eljas kävi Rutolassa sahalla töissä. 

Se oli minun mielestäni oikein lupsakka 

mies, oikein semmoinen kansanmies. 

Sillä oli Hilta-niminen vaimo, olivat lap-

seton pariskunta. En oikein tiedä, mistä 

ne olivat kotoisin. Kolmantena siinä 

huushollissa oli koira, joka oli nimeltään 

Saku. Se Hilta aina sanoi sille koiralle: 

”Eljas tulee nyt” ja laski sen koiran sitä 

Eljasta vastaan. Koira meni veneelle vas-

taan rantaan, mikä oli ihan lähellä. Se 

koira kantoi ensiksi Eljaksen rukkaset 

sisälle. Ja kun Eljas kävi istumaan, se 

koira kampasi Eljaksen tukan, raaputti. 

Ojansuuhun tuli yksi mies ja sanoi: ”En 

ole ikänäni hävennyt niin kovasti kuin 

tuolla yhdessä mökissä häpesin.” Se 

mies oli mennyt siihen Partasen mökkiin 

ja käynyt penkille istumaan. Koira hyp-

päsi viereen ja nappasi hatun häneltä 

pois. ”Tämä mökki on sellainen”, koira 

tuumasi, ”että täällä istutaan paljain 

päin.” 

 Taito: Se semmoinen koirahan olisi 

kelvannut kamaripalvelijaksi isompiin-

kin ympyröihin. 

 Aaro: No se Eljaksen mökki oli kyl-

lä ihan pieni mökki. Sen maan oli omis-

tanut aikoinaan yksi Kiukas. Se oli sano-

nut Eljakselle: ”Tee vaan mökki siihen, 

ei se maksa mitään.” Eljas teki mökin, 

mutta kun rupesivat oikaisemaan tätä 

Merenlahden tietä, se mökki joutui pu-

rettavaksi pois. Ja kun Eljas ei ollut sitä 

maata ostanut tai muuten sopinut, niin ei 

se myöskään saanut siitä mitään. Se tont-

ti meni ihan lahjana ja se Eljas joutui 

Lappeenrantaan johonkin vanhainkotiin. 

Vaimo oli kuollut jo aikaisemmin. Isäni 

kävi katsomassa sitä Eljasta. Se Eljas oli 

pyytänyt aina keväällä särkiä niin paljon 

kuin niitä sai ja oli nyt sängyssä ja sanoi 

isälleni: ”Minä kyllä tiedän, että tuolla 

seinällä ei ole särkiä, mutta kun katson 

niin niitä on siinä. Uivat siinä.” Se oli 

sille vanha tuttu näky. Sillä Eljaksella oli 

tapana sanoa: ”Särenkutu kun loppuu, 

niin minusta on silloin niin kuin kesä 

mennyt.” Särkihän kutee heti kun jäät 

lähtee. 

 Taito: Kala oli mökkiläiselle mel-

koinen ruuanlisä. 

 Aaro: Oli varmasti. Mutta olihan 

niillä Partasilla siinä jonkin verran maa-

ta, sen verran että siinä pääsi jotain ton-

kimaan. Minun mielestäni se Eljas viljeli 

jo silloin mansikkaa. Siinä oli semmoi-

nen riu’uista tehty aika korkea hökötys, 

vissiin lintuja varten, että ne vähän vie-

rastivat sitä mansikkamaata. Mitä se El-

jas niillä mansikoilla teki, sitä en tiedä, 

mutta voi olla että myikin. Eihän niillä-

kään ne tulot oikein isot olleet. Voi olla 

että se Rutolan sahakin toimi vaan kesä-

aikaan. Se souteli sinne sahalle veneellä. 

Ei sillä hevosta ollut. Se siellä kylällä 

teki vähän päiväläisenä. En muista, että 

se olisi ollut oikein missään pitemmän 

aikaa. Päiväläisiä tarvittiin, kyllähän ne 

talolliset aina järjestivät niille hommia. 

 Taito: Ne kesäajan sahahommat ja 

päiväläishommat tahtoivat tietysti lyödä 

toisiaan korvalle. 



”Vedä vaan housut pois” 
 

 Aaro: Mutta kävihän se Hilta, se 

Eljaksen vaimo, kuppaamassa. Se oli 

kuppari, se kupitti ihmisiä. Vainikan Ee-

rolla pakotti hammasta, ja kun saunassa 

oli kupittaminen käynnissä, niin yllytti-

vät, että Eerokin menisi sinne saunaan. 

No Eero meni sinne saunaan, ja se ei 

olisi sitten heittänyt housuja pois siellä 

kuumassa saunassa – vaikka poskeenhan 

se kuppari sen sarven pisti. Hilta ko-

mensi: ”Vedä vaan housut pois. En minä 

sitä sarvea kikkelin päähän ime. Saadaan 

hammaspakotus loppumaan.” Kyllähän 

se kuppaus vissiin niihin vaivoihin aut-

toi. Siihen aikaan ne vielä hakkasivat 

sillä kuppakirveellä. 

 Mutta onhan se kuppaus muodissa 

vieläkin, kyllä ne kuppaa vieläkin. Tuos-

sa lähellä on Tiikasalo vai mikä salo se 

on, ja siinä saa kupparin palveluita. Ne 

iskevät ne haavat kerralla. Ennen puhui-

vat särkyneestä verestä, että särkynyt ve-

ri pitää imeä pois. Minkälaista se sitten 

lie ollut. Pintaverenkiertoonhan se kup-

paus vaikutti. Minun Lyyli-tätinikin, jol-

la oli vanhana polvissa vaivaa, kävi kup-

puuttamassa tuossa aika usein. 

 Nythän ne kupparin imukupit ovat 

niin hienoja. Ennen ne oli tehty pässin-

sarvista ja siihen päähän pantiin sian-

rakko. Ne sianrakot putsattiin ja kuiva-

tettiin sitä varten, että ne saatiin kupparin 

sarviin. Jonkun verranhan ne vissiin 

maksoivat sille Hiltallekin, ei se ihan il-

maiseksi sitä hommaansa tehnyt. Jos ei 

muuta, niin panivathan ne sille voinyttö-

sen tai jonkun leivän viemisiksi. Raha 

olikin korttiaikaan melko mitätöntä. 

 

Kessuakin viljeltiin 
 

 Taito: Korttiajasta tupakkaan. Kas-

vatettiinko Ojansuussa kessua? 

 Aaro: Kyllä sitä kessuakin vissiin 

viljeltiin, mutta en muista missä. Ja oli-

han Ojansuussa sellainen pyöreä kakka-

ra, jonka päällä sitä kessua pilkottiin. 

Minä itse en ole ollut oikein milloinkaan 

mikään himopolttaja. Sota-aikaan poltin 

joka päivä jonkun tupakan, mutta loppu-

jen lopuksi aika vähän. Oli niitä muona-

tupakoita ja sitä tupakkaahan sai ostaa-

kin kaksi askia viikossa. Ne muonatupa-

kat minä poltin ja ostotupakat toin yleen-

sä tänne kotiin. Niillä ostotupakoilla oli 

arvaamaton arvo täällä siviilissä. Työ-

mies-tupakka pieneni, se oli ohkaisempi 

ja lyhyempi ja pienemmässä askissa. 

Laadun olisi kuulemma pitänyt olla sa-

ma, mutta en minä tiedä. En itse ollut 

siintä tupakasta niin tarkka milloinkaan. 

 Taito: Oliko kenelläkään Ojansuus-

sa kessulleen kunnon tupakkamassi? 

 Aaro: Oli sillä isänisän veljellä. Se 

istui sängyn laidalla ja siinä tupakoi. Ja 

sillä oli siinä jalkojen välissä sellainen 

sylkykuppi, mihin se sylki. Se kuppi aina 

päivittäin tyhjennettiin ja putsattiin ja 

siihen pistettiin tuoreet havut. Naisväki 

teki sen homman eikä motkottanut, kun 

se oli talon tapa. Olivat vaan hyvillään 

ettei ukko sylkenyt lattialle. 

 

”Kyllä se Kaapreli monta 

juttua jutteli” 

 

 Taito: Tultiinko Ojansuuhun ilta-

puhteilla turinoimaan ja tupakoimaan? 

 Aaro: Siihen Ojansuuhun ei sellais-

ta sakkia kertynyt. Mutta Tiron Antti 

sieltä Lemin puolelta kävi meillä joskus 

tupakoimassa. Kävi tietysti kylällä muu-

allakin, vaikka ei sillä sukulaisia siellä 

Merenlahdella ollut. Mutta sillä Kaapre-

lilla mitä sanottiin Vainikkalan Kaapre-

liksi, Ihomäen Kaaprelilla, oli tytär Uu-

telassa miniämenä. Se Kaapreli kävi sii-

nä Ojansuussa aina mennen tullen. Kun 

meillä hoidettiin sitä lautturin virkaa sii-

nä salmessa, niin haettiin sulien aikaan 

se sieltä Oiveinniemestä ja vietiin taas 

takaisin. 

 Kerran talvemmalla tämä Kaaprel 

oli tullut Vainikkalankylästä kävelemäl-

lä. Oli silloin jo suunnilleen yhdeksän-

kymppinen. Oli kierä jää, niin kuin sa-

nottiin, ja sen päällä kun oli vähän uutta 

lunta, niin siinähän oli mahdottoman liu-

kasta. Kaaprel tuli Ojansuuhun ja sanoi: 

”Miten nuo vanhemmat pääsnee tuolla 



kulkemaan, kun minullakin jalka pyrki 

vähän lipsahtelemaan.” 

 Yhden kerran se Kaapriel tuli takai-

sin sieltä tyttäreltään ja poikkesi siihen 

Ojansuuhun. Ojansuussa oli silloin kesä-

vieraana mainostoimiston johtaja nimel-

tään Kelas. Se Kaapriel oli menossa Vai-

nikkalaan, ja se Kelas oli menossa kau-

punkiin. Se Kelas piti autoaan Tiron 

kuurissa ja ottikin tämän Kaaprielin mu-

kaansa, käytti sitä kaupungissa ja jututti 

ja vissiin tarjosi paukutkin ravintolassa. 

Ja vei sitten Vainikkalan kylään kotiin 

saakka. Kun Kaapriel kävi seuraavan 

kerran siellä tyttärellään, niin kyllä se 

kehui meille, että miten höyli herra se 

Kelas oli, kun kuletti niin paljon ja tar-

josi paukut ja vei vielä kotiin. Se Kelas 

kun oli mainosmiehiä, niin se saattoi tuu-

mata, että tuosta ukosta voi saada jotakin 

irti. 

 Taito: Kaaprelin kaksimielisyydet 

muistetaan Vainikkalassa oikein hyvin. 

 Aaro: Se Kaapriel istui siinä meidän 

tuvan penkillä. Ja kun minun Toini-tätini 

tuli sieltä Merenlahden Likoniemestä, se 

Kaapriel hilautui siihen sen viereen. Toi-

ni-täti vaistomaisesti siirtyi vähän niin 

kuin etemmäksi. Kaapriel katsoi niillä 

tihrusilmillään Toiniin ja sanoi: ”Mitä 

seä minua pelkeät! Eihä miu oksai sinuu 

päi ole.” Ja sitähän se Kaapriel sanoi, et-

tä siellä Vainikkalassa kävi niitä ylioppi-

laita kesällä keräämässä semmoisia kan-

sanrunoja, kansan tuotoksia. Kaapriel oli 

sanonut: ”Kylhä meä osoan, mut seä et 

voi kärsiä niitä kuunnella.” 

 Taito: Ja lapsiahan se Kaapreli här-

näsi yletaikaa. 

 Aaro: Niin kuule härnäsi. Se härnäsi 

meitäkin, kun kävi meilläkin tuulimyllyä 

kasaamassa. Se yhden kerran sanoi: 

”Meidän pitäjän kirkolla on äittelykil-

pailu. Tulkaa pyhänä sinne. Siellä on hy-

vät palkinnot: on niskatalkkunaa ja risu-

piirakkaa ja kopranahkainen myssy.” 

Sehän oli jonkunnäköinen lotniekka, oli 

ollut töissä Inkerinmaallakin. Monta ker-

taa sanoi meille: ”Venäjällä pienet pojat-

kii osoa venättä – ja työ oletta noin isoja 

ettekä viel osoa.” 

 Oli se Kaapriel kiva äijä ja kyllä se 

monta juttua jutteli. Olivat Venäjällä ja 

tilasivat jotain ruokaa, mutta pirtua eikä 

muutakaan viinaa saanut silloin mistään. 

Ja tarjoilija toi heille sitten jotain liha-

ruokaa, kaalikeittoa tai jotain, ja siinä li-

hassa oli mato. He kutsuivat tarjoilijan 

siihen katsomaan ja sanoivat: ”Kato, teä 

lihaha eleä viel.” Sanoi, että se tarjoilija 

oli niin kauhuissaan, että mitä hänelle 

nyt seuraa kun hän tuommoista toi asiak-

kaille. Kaapriel sanoi sanoneensa sille 

tytölle: ”Ei puhuta tästä tämän kummem-

paa. Tuo meille pirtulompit, moukut, 

niin me syödään keitot kaikki matoi-

neen.” Ja se tyttö toi pirtua heille sitten. 

Eihän ne sitä matoa tietysti syöneet, vis-

kasivat johonkin.  

 

Rantamäen Otto oma tyyppinsä 

 

 Taito: Jotkut Vainikkalan miehet 

poikkeilivat talvella kaupungista palates-

saan Rantamäkeen naukkaamaan Oton 

kanssa lämmikkeeksi totia. 

 Aaro: Sen Rantamäen pihan läpihän 

sitä kulettiin kaupunkiin. Jos se tupakkaa 

tarvitsi, käski aina tuomaan pari askia 

Armiro ykköstä. Sitä se poltti aina. Se 

Otto oli oma tyyppinsä. Siihen Rantamä-

keenkin oli majoitettu sotilaita silloin tal-

visodan jälkeen. Ne sotapojat olivat saa-

neet jostain viinaa ja meinasivat tarjota 

sitä Otollekin. Mutta eihän se kehannut 

ruveta ottamaan yhtä ryyppyä – sitä olisi 

pitänyt olla sitten paljon. Otto vaan koh-

teliaasti sanoi pojille: ”Ei minulle sovi. 

Minä olen kirkon miehiä.” 

 Toinen juttu Otosta. Se Otto sattui 

samaan kertaan, kun Ojansuusta vietiin 

Saimaan sahalle tukkikuorma. Minä jou-

duin ne viemään, mutta eivät ne minun 

puitani olleet. Minun setänihän se laittoi 

minut sille asialle. Ne tukit oli mitattu ja 

numerot oli siellä päässä. Oli tapana os-

taa ne siellä sahan rannassa. Pomo mitta-

si ja antoi lapun, millä sai sitten kontto-

rissa käydä hakemassa rahat. Kun se po-

mo rupesi niitä puita mittaamaan, niin se 

Otto sanoi sille: ”Onhan siinä numerot 

päissä.” Pomo sanoi: ”Onhan siinä, mut-



ta pitääkös ne paikkansa.” Otto sanoi: 

”Eihän me näillä tulla keinottelemaan.” 

Pomo pisti sakset kasaan ja kirjoitti nu-

merot sieltä päistä Otolta niin kuin mi-

nultakin. Minä olin varma, ettei siinä 

minun kuormassani ollut sitä keinottelua, 

mutta siintä Otosta en ollut niin varma. 

Sitä minä en mene sanomaan, että kuka 

hänen numeronsa oli tehnyt. 

 

Lasten härnäilykasvatusta 

 

 Taito: Se lasten härnäily, mitä Iho-

mäen Kaapreli harrasti, oli oikein sitä 

lemiläistä lasten kasvatusta. 

 Aaro: Kyllä Merenlahdellakin sitä 

härnäämistä harrastettiin, juu. Puhuivat-

han ne sellaistakin, että siantapussa piti 

hommata häntäveiviä millä saisi hännän 

pois. Juoksettivat jonkun pojannappulan 

kyselemään häntäveiviä jostain talosta. 

No, tiedettiinhän siellä mikä on kylän 

tapa ja sanoivat: ”Me annettiin se nyt 

toiseen paikkaan.” Sai poika juosta mo-

nessa paikassa. Ja jotain selkäpärettäkin 

hommattiin, mutta en muista mikä se oli. 

Olikohan se vehje, millä muka sai mita-

tuksi suoraan. 

 Taito: Onko sinua pidetty poissa 

kaivolta pelottelemalla kaivohärällä? 

 Aaro: Ei ole peloteltu enkä edes 

tiedä, mikä se onkaan. Mutta yhdelle po-

jalle vanhemmat selittivät, että kaivosta 

tulee lapsia. Se poika meni kerran kai-

volle ja katsoi alas. No näkihän se siellä 

kuvansa. Se lähti kiireesti vanhemmil-

leen sanomaan: ”Nyt siellä taas yks piru 

kurkkii tullakseen.” 

 Taito: Minun tietääkseni lapset tule-

vat saunan lauteiden alta. 

 Aaro: Eiköhän se enimmäkseen sitä 

tietoa ollut. Mutta se synnyttäminenhän 

oli niin salaperäistä hommaa, ettei siintä 

paljon puhuttu mitään. Saunassahan ne 

lapset synnytettiin, siellä kun oli ne ve-

det ja oli lämmintä. 

”Napakelkkaa me sanottiin 

hullunmyllyksi” 

 

 Taito: Kilpailitteko te lapset näin 

järven äärellä siitä kuka keväällä heittää 

talviturkin ensimmäisenä? 

 Aaro: Ei, ei siintä kilpailtu. Ainoa 

kilpailu oli laskiaisena, että kuka kerkiää 

laskiaispäivänä ensimmäisen mäen las-

kea. Siintä kilpailtiin. Ja sitä sanottiin, 

ettei kaatua saanut. Muuten pellavat me-

nee lakoon. Ja taisi olla jotain sellaista-

kin, ettei laskiaissaunassa saanut puhua. 

Oli sitä semmoista puhetta, semmoisia 

uskomuksia oli, juu. 

 Taito: Oliko Merenlahdella tietä sen 

vertaa, että pääsitte tekemään potkukel-

koista junia? 

 Aaro: Siellä meillä kelkkailtiin jääl-

lä ja tehtiin juniakin, ei muualla. Ja sitten 

oli se napakelkka, mitä me sanottiin hul-

lunmyllyksi. Me lapset tehtiin se itse. 

Tolppa jäätyi pystyyn. Me saatiin poralla 

kaiverrettua reikä siihen pitkään puuhun, 

siihen aisaan, ja sen reiän läpi lyötiin 

naula. Siellä Ojansuussahan oli mahdot-

toman isoja nauloja, kun olivat lotjia teh-

neet. Pyöreästä teräksestä tehtyjä. 

 Taito: Oliko keillään lapsilla luisti-

mia? 

 Aaro: Olihan meillä luistimiakin, 

sellaisia saappaisiin kiinnitettäviä luisti-

mia, muttei semmoisia valmiita niin kuin 

on nykyisin. Tavallisiin saappaisiin niitä 

sai kiinnittää. Yhdet luistimet oli sellai-

setkin, missä oli puiset anturat, ja ne oli 

hihnoilla köytettävä saappaaseen. Mutta 

muut kiinnitettiin saappaisiin vivulla, 

mikä tiukkasi siihen jalkineeseen kiinni. 

Mutta eihän ne naulaamalla tehdyt jalki-

neet oikein sellaisesta tykänneet. Oli se 

vaara, että pohja irtoaa saappaasta. Nur-

mes-luistimiahan ne olivat mitkä saap-

paaseen laitettiin kiinni. Jostain se terä 

oli tehty mikä laitettiin sen puisen antu-

ran loveen. Ja kärki oli sitten kippura. 

 Taito: Onnistuitteko pelaamaan jon-

kinmoista alkeellista jääpalloa? 

 Aaro: Ei, me ei pelattu alkeellis-

takaan jääpalloa. Jäällä ei lyöty kepillä 

minkäännäköistä palloa. Palloa pelattiin 



muualla ja sulien aikaan. Lyötiin sitä 

palloa laudan lapukalla. 

 

Posapalloa, sirkkaa ja markkaa 

 

 Taito: Pelattiinko Merenlahdella ke-

sällä pottipalloa? Et näy tunnistavan, pi-

tää selittää. Jos pelaajia oli vaikkapa 

kuusi, niin pieniä poteroita oli aholla vii-

si ja joku arvottiin polttajaksi. Polttaja 

yritti osua pelaajiin pallolla ja nämä sai-

vat suojautua mailalla, mieluimmin ka-

pealla pulikalla, ei ”laudan lapukalla”. 

Sillä mailalla sai lyödä sitä palloa etem-

mäksi, mutta polttajan näpeille ei saanut 

lyödä. Ja poteroltaan sai perääntyä suo-

jaan pitkällekin, mutta polttaja saattoi 

silloin varastaa sen poteron ja peräänty-

nyt jäi polttajaksi. Tässä pelissä kului 

lemiläisten poikien aika rattoisasti. 

 Aaro: Tuo on sitä samaa mitä me 

sanottiin posapalloksi. Se posapallo oli 

mainiota ajanvietettä. Meilläkin se maila 

oli pulikka, ei se mikään lauta ollut. Ja 

sen kepin piti aina olla siinä posassa 

kiinni, kauemmas ei saanut perääntyä. 

Etelä-Saimaan urheilutoimittaja Sakari 

Lindholm oli sellainen isomahainen her-

ra. Se oli yhtenä pyhänä Ojansuussa ja 

me saatiin se narrattua posapalloa pelaa-

maan. Joku heitti sitä pallolla mahaan. 

Eihän sitä koskenut, kumipallohan se oli. 

Se kun oli tällä viisiin palanut, sille sa-

nottiin: ”Sinun pitää nyt mennä heittä-

mään, polttamaan meitä muita.” Se vis-

kasi keppinsä menemään ja sanoi: ”En 

minä viitsi mennä rehkimään.” Eikä 

mennyt. Se hänen peluunsa loppui sii-

hen. 

 Taito: Pelasitteko te Merenlahden 

lapset myös sirkkaa? 

 Aaro: Pelattiin ja sitähän pystyi pe-

laamaan kahdestaankin. Siinä oli ruutu. 

Se sirkka oli puukapula, joka oli vuoltu 

toisesta päästään kynäksi ja toisesta 

päästään viistoksi, että sitä pääsi aina 

lyömään kepillä ylös maasta oli se missä 

asennossa tahansa. Kepillä lyötiin sitä 

sirkkaa ensiksi ilmaan ja sitten toisella 

iskulla mahdollisimman etäälle. Toinen 

oli viskaamassa sitä sirkkaa takaisin ruu-

tuun ja jos onnistui niin pääsi itse lyö-

mään. Lyönneistä kerättiin pisteitä. Kun 

ponnautti sen sirkan ilmaan, sitä sai ke-

pillä pomputella ja jokaisesta kalaukses-

ta sai pisteen. 

 Taito: Olitteko te pojat niin varois-

sanne, että pelasitte markkaa? 

 Aaro: No se markanpeluu tuli aika 

myöhään vasta. Eihän meillä rahaa ollut 

siihen aikaan, mutta kyllä minä senkin 

konstin tiesin. Heitettiin sitä markkaa 

kuoppaan tai tikun juureen. Taisi olla 

niin että mikä markka oli vaaksan päässä 

tikusta sen sai vielä itselleen. En minä 

paljoa hävinnyt. 

 

Kolmekin korttirinkiä 
 

 Aaro: Korttipeliäkin siellä vähän 

yritettiin. Kun Merenlahdellakin oli mil-

loin mitkäkin iltamat, niin siellä oli met-

sässä yleensä aina kolme korttirinkiä. Ja 

siellä oli kyse jo rahoista. Meillä oli pa-

nos markka viisikymmentä penniä, mutta 

aikaihmisillä oli panos kolme markkaa. 

Tämä oli ennen sotia, mutta asemasodan 

aikaan pelattiin jo tosissaan. Ei sitä rahaa 

mennyt vielä tällä nakkipelillä eikä ra-

minalla, mutta sitten tuli tämä pokka, 

avopokka. Neljä korttia oli piilossa ja 

yksi vaan käännettiin näkyviin. Kenen se 

kasa oli, se sai kyllä katsoa ne kortit. Ja 

sai ostaa lisää kortteja jos halusi. Se oli 

kovaa peliä. Mutta en minä päässyt sii-

hen pokanpeluuseen sisälle yhtään, vaik-

ka piruna olin siinä takana katselemassa. 

Se oli ainoa ajanviete siellä rintamalla ja 

kun sillä rahallakaan ei ollut niin väliä. 

Ei sillä rahalla ollut oikein mitään muuta 

käyttöä kuin tupakan osto. 

 Taito: Lemillä ne sotienjälkeiset 

korttipelit olivat niin pitkällisiä, että 

emännät toivat miehille evästä. 

 Aaro: No eivät ne emännät Meren-

lahdella ainakaan tuoneet evästä. Mutta 

eivät ne kyllä hakeneet ukkojaan pois-

kaan sieltä, ei sen puoleen. 



Huvihumua Värrön talolla 
 

 Aaro: Lemin puoleltahan ne meren-

lahtelaiset sen huvihomman aina hakivat, 

Kotajärven talon iltamissahan sitä käy-

tiin. Kun ei lähempänä huveja ollut, niin 

sinnepäinhän se veti aina. Jostain se siu-

naantui aina iltamaraha minullekin. En-

sin soudettiin siintä Ojansuun kohdalta 

veneellä ja sitten käveltiin. Ja kyllä ne 

kulkivat Kähönsalmen kauttakin ja sitten 

Tölskin ohi, mutta siintä meidän kautta-

han oli suorempi. Talvella mentiin enim-

mäkseen suksilla, naisetkin. Pistettiin 

vaan päällyskengän päälle vielä lisäsuk-

kaa, että jalka kesti nahkamäystimessä – 

eihän siteitä siihen aikaan ollut. 

 Ja olihan niissä Värrön iltamissa 

sakkia, se oli tupa täynnä aina. Eikä 

niissä iltamissa tarvittu välttämättä sitä 

ohjelmaa. Kyllä siellä sai olla reilusti 

ihan vaan tanssi-iltamat, kun niihin lupa 

hankittiin. Soittajia sanoivat Apostoleik-

si. ”Apostolit soittaa iltamissa.” Tunsit-

han sinä ne Luukkaan veljekset? Reino 

soitti haitaria ja Ernesti viulua. Ja isäni-

kin kehui, että ne soittivat mahdottoman 

hyvin sitä tanssittavaa musiikkia, että si-

tä oli helppo tanssia. Kun hänkin aikoi-

naan kävi niiden tahdin mukaan pyöräh-

telemässä. 

 Siinä Värtölässä oli se Kujansuun 

Väinö, Värrön Väinö. Se Väinö oli maa-

laisliiton nokkamiehiä. Sille Väinöllehän 

se Värrön talo, se Kotajärven talo, oli 

henki ja elämä. Se ensimmäinen seuran 

talo kun paloi, niin Väinön tytöt sanoi-

vat: ”Isän kirkko paloi.” Se oli Väinölle 

niin kuin kirkko. Mutta rakennettiinhan 

siihen tilalle sitten uusi. 

 

Kahakoita hyvin harvoin 
 

 Aaro: Vakiokalustoa siellä Värrön 

talolla oli se Tiron Olka puhvetissa, nii-

den Tiron miesten sisko. Olisivatkohan 

ne Tiron miehet keittäneet jotain, kun 

kuuli että ”tirolaista vai virolaista”. Mut-

ta harvoin niissä iltamissa mitään kahak-

kaa oli. Mitä minä kävin, niin en minä 

oikein muista, että siellä nyt mitään olisi 

ollut. Kyllä se harvinaisen sopuisaa po-

rukkaa oli. Se Värrön Antti kyttäsi, jos 

siellä ryypyllä kävi metsässä. Siihen se 

oli niin tarkka, että se hommasi sitten 

polissit. Ne polissit kaatoivat sitten vii-

nat maahan – hukkaan meni. Tämä Antti 

oli Kujansuun Antti, se herastuomari, 

lautamieshän se oli siihen aikaan. Kyttä-

si ihan virkansa puolesta. – Lauritsalassa 

oli Luukkaan Pekka herastuomari arvol-

taan. Pekka oli jossakin tilaisuudessa sa-

nonut: ”Jätetään tittelit pois. Että sano-

kaa vaan tuomariksi.” 

 Siellä Värrön talolla oli vielä se Us-

kin Aatu, se Nikotiemuksen Aatu, minkä 

kotimökki oli Mikkelintien varressa Te-

lamäen tienoilla. Oli vissiin virallisesti 

vähän niin kuin lämmittämässä sitä ta-

loa. Se Aatu oli kerran siellä talolla vä-

hän kännissä, ja ne polissit patistelivat 

sitä Aatua, että lähtee pois selviämään 

humalastaan. Aatu sanoi: ”No eihän mi-

nun nyt ensimmäiseksi passaa lähteä, 

kun minä olen tämän talon vahtimestari. 

Laittakaa joku muu ennemmin, jos ker-

ran tarvii.” Merenlahdella ne Junnosen 

pojat pitivät sitä Aatua aina niin kuin 

apuna. Se talloi niiden poikien selkiä, 

hieroi. Siinä oli neljä miestä eikä ollut 

kuin yksi nainen talossa. Ne Junnosen 

pojat pukivat sen Aatun. Ostivat sille 

kuule rakkipuvun, hännystakin oikein. 

Sillä oli punainen ravatti ja ruskeat pitkät 

kengät. 

 

Pientä lautturipisnestä 
 

 Aaro: Sitä lautturin virkaahan siinä 

Ojansuussa joutui tekemään. Meillä oli 

kaksi venettä aina käytössä. Sitä matkaa 

saattoi olla vaan joku seitsemän–kahdek-

sansataa metriä, ei sitä kauan nyhtänyt. 

Ne kulkijat huutivat sen lahden yli tai 

sitten vilkuttivat jotain lippua. Ja pime-

ällä tultakin näyttivät, pistivät tuohta pa-

lamaan. Siellä Merenlahden kylällä kävi 

noita kirvesmiehiä, ja sehän oli meikäläi-

selle poikaselle sellainen pieni pisnes. 

Aina maanantaiaamuna menin veneen 

kanssa vastaan, kun ne tulivat töihin. Ja 

sitten lauantaina soudin taas ne ylitse. Ne 



antoivat markan per nuppi aina joka kei-

kasta. Se oli silloin arvokasta rahaa. 

 

Kähönsalmen sillasta perin 

lyhykäinen ilo 

 

 Aaro: Kun talvisota jatkui, niin sil-

loinhan siellä Kähönsalmessa oli silta-

kin, ihan semmoinen hevosella ja autolla 

ajettava pioneerien laittama silta. Se oli 

ihan paalutettu siihen, ei se ollut mikään 

pelkkä ponttoonisilta. Jos venäläinen oli-

si tullut, niin sen sillan kautta olisi pääs-

syt perääntymään taikka sitten olisi saa-

nut lisäjoukkoja tai jotain tuommoista. 

Se oli kiinteä kunnon laitos sen aikaa 

kun se siinä oli. Ja oli se siinä oikein 

jonkun aikaa ennen kuin purkivat sen 

pois. Kyllä kyläläiset tykkäsivät siintä 

sillasta, mutta sehän häiritsi sitä vesilii-

kennettä, kun tukkilauttoja hinattiin Ru-

tolaan. Eihän siintä sopinut mitään uitta-

maan. – Savonlinnassahan on pitkä roik-

ka sitä ponttoonia, mitä myöten pääsee 

Olavinlinnaan ja oopperanäytöksiin. Lai-

vojen takia se käännetään aina sivuun. 

 

”Puntarilla mitattiin 

Penttisen Valinnassa” 

 

 Taito: En ole tullut kysyneeksi: kä-

vitkö Talanlahdella Penttisen kaupassa? 

 Aaro: Kävinhän minä Penttisen 

kaupassa. Ei se kauppa ollut paljon mi-

kään. Semmoinen pieni komero siinä si-

vussa oli, missä oli ne muutamat tavara-

kilot mitä se Penttinen nyt vähän kerras-

saan pystyi tuomaan. Sokeria, kahvia ja 

sikuria ja tuommoistahan se tavara oli. 

Jotain jauhokin oli, mutta eihän ne kylä-

läiset paljon jauhoja tarvinneet, kun niil-

lä oli jauhoja omasta takaa. Suolaa oli, 

sitä ei merenlahtelaiset osanneet itse teh-

dä. Tulitikkuja oli ja tupakkaa, semmois-

ta hätävaraa. Ja oikein puntarillahan se 

Penttinen mittasi, ei sillä mitään vaakaa 

ollut. Koukku vaan läpi sen punnittavan 

pussin suusta. Puntarilla mitattiin Pentti-

sen Valinnassa. 

 Taito: Puntarillahan oli myös hyvä 

komauttaa äittelevää asiakasta päähän. 

 Aaro: Väinö-setä kävi siellä Pentti-

sen kaupassa. Sillä kertaa se isäntä ei ol-

lut kotona, mutta se rouva Aino oli. Kun 

se setäni oli tehnyt ne ostoksensa, kysyi 

sitten hintaa. Se rouva sanoi sitten venyt-

telemällä: ”Paaljonkohan meä nyt siult 

oikein ottasin.” Se oli tuommoista kau-

pantekoa. Se oli tietysti sillä naisella 

semmoinen puhetapa. Pitihän hänen osa-

ta nyt jonkun verran räknätä. 

 Taito: Tärkein jäi tavaravalikoimas-

ta kysymättä: karamellit. 

 Aaro: Niitä en muista, mutta luulta-

vasti siellä jotain karamelliä oli. Minä en 

vissiin ostanut karkkia yhtään. Mutta toi-

vathan ne karkkia kaupungista tuliaisina. 

Mansikkakaramelliähän sai useasti kau-

pantekiäisiksi, niitä punaisia herneitä. Ja 

sitten oli jotain semmoisia Kevät-kara-

mellejä, pehmoisia. Setä toi aina niitä. 

 

 


