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Sitä ylipuolen puljausta

Osmo: Meillä on vaan metsämaata 
tuolla Kähönsalmen toisella puolella, ei 
viljelysmaata. Mutta olihan kotitilalla, 
Tiaisenmäen tilalla, siellä yksi niittukin, 
missä oli ihan kylvöheinää, mutta 
metsänähän se on nyt sekin. Siellä on 
kolmenkin talon niittuja: Nakarin, Hölsän ja 
Kähön. On se aika metkaa, että siellä on 
sitä maata muutama palanen, liekö niistä 
mikään hehtaarinkaan kokoinen. Ja kyllä 
niillä niituilla tekivät joskus viljaakin. Sitä 
en tiedä, oliko se hyvää maata, mutta eihän 
siihen aikaan vissiin laskettu, että 
kannattaako se vai ei. Käytiin heinällä 
siellä, kun minä olin sellainen 
pojankoltiainen. Kyllä ne meiltä 
niittokoneenkin sinne veivät, veneen kanssa 
ne jotenkin puljasivat tuosta ylitse. Eihän se 
niittokone niin mahdottomia paina. 
Teerinkeri kyytiin – vai mitä niitä 
konemerkkejä oli. Hevonenhan menee 
uittamalla.

Marjatta: Ja missäs se Hölsän Esajas 
piti sitä lehmääkin?

Osmo: Esajaskin piti lehmää tuolla 
salmen takaisella niitulla. Aamulla vei ja 
päivällä kävi siirtämässä liekaa. Ja illalla 
haki lehmät pois. On sekin. Meidänkin 
lehmät kävivät noilla salmen takaisilla 
mailla laitumella. Ne ajettiin tuohon rantaan 
ja ne uivat yli salmen. Tavallisesti ne 
lehmät tulivat itse illansuussa tuolle 
vastarannalle odottamaan hakijaa, mutta äiti 
kertoi yhden semmoisen erikoisen 
tapauksen sota-ajalta. Kun hän meni 
hakemaan lehmiä pois, niitä ei kuulunut 
mistään. Hän läksi etsimään niitä sieltä 
metsästä. Kuuli kun mies rykäisi montussa. 
Ja kun siihen aikaan oli liikkeellä niitä niin 
sanottuja käpykaartilaisia, niin äiti sai jalat 
alleen ja souti pyyhälsi tälle puolelle 
takaisin. Lehmät olivat sitten aamulla tuolla 
salmen takana niemessä, mutta kelloissa oli 
kuulema sammalta. Ne käpykaartilaiset 



tietysti lypsivät niitä ja joivat maitoa.
Tämä on semmoinen tarina, että 

minähän en sitä muista, mutta ehkä niitä 
lehmiä käytettiin tuolla ylipuolella vielä 
sodan jälkeen – ja käytettiinkin. Ne haettiin 
tuolta kotia iltasella. Ojansuilla oli tuossa 
vastarannalla, missä on nyt tuo Vennon 
mökki, oikein semmoinen lypsytarha, missä 
ne Ojansuut kävivät lypsämässä. Meidän 
lehmät uivat aina tuosta yli, niin minä 
muistelen. Ne ajettiin kotiin illaksi aina. 
Eikä tuossa mitään ongelmaa syntynyt, 
paitsi jos tukkilautta sattui kulkemaan 
samaan aikaan. Tuo salmihan on aika kapea 
tuossa kohtaa, missä oli aikanaan ne 
sillatkin. Tämä lahti on tällä kohtaa ehkä 
kolme–neljäsataa metriä leveä.

Jää petti ja hevonen putosi

Osmo: Tuolla ylipuolella käytiin myös 
metsätöissä ja sitten talviseen aikaan ajettiin 
hevosella puutavaraa teiden varsille ja 
rantaan. Minä en vielä käynyt siellä 
metsätöissä, kun olin niin nuori, mutta on 
minulla kyllä jotain hevoskokemusta. Oli 
pääsiäisen aika, ja minä läksin setäni 
Kaarlon eli Kallen hevosella viemään 
tämän setäni ja isäni serkkuja tuonne 
Mikkelintien laitaan. Päästiin melkein 
tuosta järvestä ylitse, kun jää petti ja 
hevonen putosi. No eihän siinä mitä. Siinä 
oli vettä sen verran, että se oli suunnilleen 
hevosen lautasten korkeudella. Ne 
kyytiläiset tietysti rupesivat siinä 
voivottelemaan. Minä olin sen verran 
toisella kymmenellä kuitenkin, että tajusin 
että nyt pitää jotakin tehdä. Minä sain 
riisuttua hevosen, ja kun en sitten tiennyt 
mitä minä oikein tekisin, otin ohjaksenperät 
ja huitaisin pari kertaa sitä hevosta 
persuksille – ja se hevonen oli jäällä. Siinä 
oli niin vähän vettä, että se ponnisti ja pääsi 
ylös. En yhtään muista, miten se matka 
sitten jatkui, mutta kyllä siitä salmesta sinä 
keväänä ajettiin hevosella ylitse vielä sen 
jälkeenkin. Se oli niin kuin sanottua 
pääsiäisen aikaa, mutta se pääsiäinenhän 
heittelee: on välistä varhaisempi ja välistä 
myöhäisempi.

Taito: Kun keväällä menee aamulla 

jäille, sieltä ei aina tahdo enää illansuussa 
päästä pois, kun rannat ovat sulaneet.

Osmo: Sen muistan minäkin, kun 
tuossa oli se talvitie, hevostie. Siinä 
jalkamiehet kävelivät vielä sitä hevostietä 
myöten ja vieressä oli jo hyvinkin sulaa. 
Mutta se tien kohta oli tietysti jäätynyt 
paksummaksi ja siinä pystyi kulkemaan. 
Eikä tästä ole monta vuotta, kun oli autolla 
ajettava jäätie kaupunkiin ja Taipalsaaren 
kirkolle. Me ajettiin tästä kyllä vaan tätä 
maantietä. Tästä olisi pitänyt lähteä melkein 
kuin kotonta poispäin, koska se jäätie lähti 
tuolta kyliltä. Ja ennenhän kävivät 
hevosella joulukirkossa. Yleensä oli silloin 
jo vahva jää, mutta on ne kuulema menneet 
joulukirkkoon joskus laivallakin.

Taito: Ymmärsitkö sinä ikinä pelätä 
sillä jäätaipaleella?

Osmo: En minä sellaista muista, mutta 
muistan sen kun hiihdettiin jäätä myöten 
kirkolle. Siellä oli jonkunnäköisiä 
hiihtokilpailuja. Ja sitten hiihdettiin 
kotiinkin. Osallistuminen nyt oli sellaista ja 
tälläistä, mutta kun oli kyläosastojen välisiä 
viestihiihtoja poikien sarjassa, niin siellä 
hiihdettiin.

Hölsän itsellinen Anna

Marjatta: Porvarin Tuula, joka on 
Hölsän Annan tyttärentytär, asuu nyt sitä 
punaista Salmelan taloa, mikä on tuolla 
järven takana. Se Anna kun asui siellä 
itsekseen ja oli aika iäkäs ja piti lehmää, se 
saattoi soutaa niittämään tuota luhtaa tuosta 
ja vei lehmälleen. Ja Anna oli pari kertaa 
lapsenlikkana tässä. Me liikuttiin aika 
vähän sillä lailla, etteivät lapset olleet 
mukana. Mutta jos käytiin vaikka 
ravintolassa, minne ei voinut lapsia viedä, 
niin se Anna tuli tähän hoitamaan poikia, 
Karia ja Juhaa. Pojat sanoivat sille: ”Ei me 
käydä nukkumaan ennen kuin äiti tulee.” 
Anna sanoi siihen vaan: ”No eihän me 
käydäkään. Mehän valvotaan ja odotetaan.” 
Mutta kaikkihan ne vetivät sikeitä, kun me 
tultiin. Kerran vietiin pojat tuonne Kähön 
Eevertille ja Aunelle, Eskon vanhemmille. 
Mutta Kari sanoikin, että hän lähtee kotia. 
Oli vissiin vielä vähän ukkosenilmaa, ja 



Eevert ja Aune koittivat pidätellä. Poika tuli 
kotia ja lappu luki pöydällä: ”Hakekaa 
Juha.” Kari itse oli jo kotona nukkumassa.

Kolmekin laivaa näkökentässä

Osmo: Pienenä poikana näkyi ihan 
kotitilalle, Tiaisenmäelle, kun laivat tulivat, 
ja me lapset tultiin rantaan katsomaan niitä 
aina. Muistelen, että joskus tuonne 
Ukonsaareen päin oli kolmekin laivaa 
samaan aikaan tässä näkökentässä. Ennen 
oli niitä rinkilauttoja, missä oli ne puomit 
vaan ympärillä. Tuossa kun oli ne 
sillantumpit kahden puolen, niin siinähän 
ne puljasivat välistä, ahtaassa paikassa. Pari 
päivääkin siinä voi mennä. Ne laivat 
yrittivät vetää niitä tolppia irtikin, mutta 
eihän ne mihin lähteneet. Ja 
nippulauttojakin kun tuli tuolta, ne miehet 
lyhensivät tässä kohdassa aina sen 
hinausvaijerin.

Tässä sattui kerran sellainen hauska 
tapaus. Äidillä oli kylässä kaupungista yksi 
rouva. Kun ne lyhensivät sitä 
hinausvaijeria, niin siinä aina kävi 
semmoinen hirmuinen kohina. Se rouva tuli 
herättämään äidin: ”Lempi, Lempi! Talo 
palaa, talo palaa!” Luuli, että tuli on 
nurkassa kun lyhensivät sitä vaijeria tuossa 
justiin.

Joskus ne eivät lyhentäneet sitä 
vaijeria, ajelivat tuossa vaan, köröttelivät. 
Mutta se ei ollutkaan vissiin niin 
hallittavissa, jos oli pitkä vaijeri. Sen tiesi, 
että nippu on kohta tuossa taas jumissa. Oli 
pitkä lautta ja se painui tuohon 
lahdekkeeseen. Sitten siinä oli niitä 
apumoottoreita ja ne puljasivat niiden 
kanssa. Sitä vaikeutti vielä se, kun siinä oli 
ne sillantumpit kahden puolen. Ne olivat 
jonkinmoinen este. Ja voihan ne miehet 
siinä vaikka kiroillakin, mutta sitä en 
muista. Eiköhän nekin sanat niillä hallussa 
olleet.

Taito: Tulivatko uittajat maihin 
ruokaostoksille tai muuten?

Osmo: Kyllä. Muistan, kun niitä 
laivamiehiä kävi joskus kyselemässä maitoa 
tai muuta ruokatavaraa. Soutivat tähän 
veneellä ja kävivät hakemassa jotakin 

evästä, mitä lie tarvinneet. Lähtivät veneellä 
tuolta jo aikaisemmin soutamaan tänne. 
Sitten taas soutivat sen lautan kiinni, eihän 
se kovin kovasti kulkenut. Eivät ne 
laivamiehet maissa yöpyneet.

Muistan niitä laivojen nimiäkin. 
Vieläkin on tuolla semmoisia kuin Iivari ja 
Ilmari ja mitä niitä oli hinureita. Ja Heikki 
Peuranen – liekö ollut joskus sellainen 
kippari laivassa, kun kerran oli sellainen 
nimi laivallakin. Ja Kristian Kontturi oli 
toinen samanlainen tapaus. Ovatko ne olleet 
ensimmäisiä kippareita vai mistä ne lienee 
nimensä saaneet, en tiedä.

Taito: Mitenkä varhain keväällä se 
uittokausi alkoi ja mitenkä myöhään 
syksyllä se päättyi?

Osmo: Sitä uittokauden alkua minä en 
muista, mutta kun viimeiset lautat tästä 
menivät tuonne Rutolaan, niin jäät olivat jo 
erittäin vahvat. Ja mikähän vuosiluku lienee 
ollut, kun ihan viimeinen lautta meni tuosta 
1980-luvulla. Lapatonniemessä nostivat ne 
niput autoihin ja veivät sitten Kotkaan. 
Eivät enää siinä vaiheessa menneet 
Rännikorven kautta.

Tiaisenmäeltä ei Rutolaan
joudettu

Taito: Käytiinkö näiltä Kähön kulmilta 
töissä Rutolassa?

Osmo: Ehkä niitä joitakin kävi, en 
tiedä sitä ihan tarkkaan. Siellähän oli niitä 
merkinhakkaajia, löivät niihin tukkeihin 
leimoja. ja mitä siellä lienee ollut muuta 
hommaa. Rutolassa oli sellainen pikkuinen 
hinuri, mikä veti tukit sinne transportille. Se 
oli vielä nimeltään Antti. Joskus se ajoi 
täälläkin, mitä hän lie käynyt. Mutta 
meidän talosta ei Rutolassa käyty. Siinähän 
ei ollut silloin muita kuin minun sedät, 
Kaarlo ja Eevert eli Kalle ja Vertti. Isäni 
Arvid – mitä puheessa Arviksi sanottiin – 
kuoli jo talvisodassa. Meillä oli niitä 
maanviljelyshommia. Varmasti vanhemmat 
miehet ovat käyneet töissä Rutolassa 
silloin, kun siellä se sahakin oli.

Lossi ja siltakin ollut



Osmo: Sitä en muista, miten kauan se 
oli, mutta kuitenkin muistan tuossa 
salmessa kapulalossin. Sillä pääsi 
sillanposkesta toiseen ja sillä pääsi Lemin 
puolelle tanssiin hyvästi kesäaikana. Ja 
muistan siinä sellaisenkin sillan, missä oli 
tukkeja ihan vieri vieressä poikittain ja 
keskellä oli pitkittäin semmoinen lankutus 
jota myöten hevoset pääsivät kävelemään. 
Semmoinenkin silta siinä on ollut, 
sotilaiden tekemä. Se silta kellui ja ne tukit 
olivat ikään kuin ponttooneina. Eihän se 
ollut siinä kuin pari–kolme viikkoa, mitä se 
nyt oli. Kun ruvettiin sitten taas uittamaan, 
se silta sahattiin poikki.

”Täällä on uskon kilpi”

Osmo: Ja tämmöinenkin kertomus on, 
liekö sitten totta. Jos muistan oikein, se taisi 
vielä olla syksyä. Olisivatko ne olleet 
Ojansuun Salmen läksiäiset. Siellä oli 
Kuukan miehiä tuolta Lemin puolelta, ja 
Eero vissiin vähän myöhästyi kyydistä. 
Veneet olivat kaikki tuolla toisella puolella. 
Eero ui ylitse ja haki veneen sieltä. Pisti 
sitten kamppeet päälleen souti ylitse ja 
meni kotia. Siinä oli tietysti ollut sitä 
”rohkaisua” mukana jonkun verran. Ne 
Kuukan veljekset olivat hyviä uimareita. 
Reiska, yksi niistä veljeksistä, sanoi, että 
Erkki, joka asuu nykyään Mikkelissä, 
reenaa taas MM-kisoihin 75-vuotisten tai 
johonkin sentapaiseen sarjaan. Se Erkki on 
pärjännytkin niissä kisoissa.

Taito: Kesällä 1952 tulin äitini kanssa 
tervehtimään Helga-tätiäni, joka lomaili 
Käräjäniemessä. Tultiin Mikkelintieltä 
tuohon salmelle ja saatiin hyvällä onnella 
venekyyti heti ylitse.

Osmo: Monta kertaa, kun joku tuolla 
huuti, möykki, niin Hölsän Maija ja tai joku 
muu joutilas käveli rantaan ja haki siitä 
ylitse. En tiedä, maksettiinko siitä. Kerran 
kävin minäkin soutamassa. Tuolla huuteli 
yksi ukko ja minä soutelin tuossa. Kysyin, 
kuka siellä on. ”Täällä on uskon kilpi.” Se 
oli Joonas Kilpi, sellainen mies mikä kävi 
aina täällä kylillä. Se ukon vastaus jäi 
minulle niin mieleen: ”Täällä on uskon 
kilpi.” Sitten minä hain sen ”uskon kilven” 

ylitse. En muista perineeni maksua, 
tokkopa. Ei varmaan tarjonnutkaan.

Taito: Millä asioilla se Joonas Kilpi 
täällä liikkui?

Osmo: Se Joonas Kilpi oli hommissa 
täällä, teki ihan näitä tavallisia 
maataloustöitä. En oikein tiedä, oliko sen 
vaimo lähtöisin tuolta Ojansuusta jotenkin. 
Siellä se kuitenkin aina kävi. Ja olihan se 
tuossa Junnosessakin ja missä se olisi ollut 
muualla. Lappeenrannassa se asui. Iitiässä 
on näitä Kilpiä, mitkä ovat vissiin 
Savitaipaleelta, en tiedä varmaan. Tai 
Turkkilassa vai missä niitä nyt on, Erkki 
Kilpi ja muita.

Taito: Värröllä on kerrottu muuatta 
Kähönsalmen mustalaistapausta. Onko se 
sinulle tuttu?

Osmo: Olen minäkin tämmöisen 
tarinan kuullut. Tirosta joku Antti – vai 
kuka hän lie ollut niitä Tiron miehiä – läksi 
soutajaksi, kun mustalainen pyysi sakkinsa 
puolesta, että heidät soudettaisiin tänne 
Merenlahden puolelle. ”Ei huoli kun tuohon 
lähimpään rantaan viet.” Antti souti ne 
lähimpään rantaan – Ukonsaareen, ja Antti 
kun läksi, niin mustalainen huusi perään: 
”Isäntä, isäntä, tämä on saarimaata.” 
Tämmöinen huuto oli kuulunut sieltä 
”lähimmältä rannalta”. En kyllä tiedä, miten 
ne kyytiläiset sieltä selvisivät.

”Jostakin piti se eläminen
hankkia”

Osmo: Sen muistan, että minä pelkäsin 
pienenä mustalaisia. Ja sitten niitä tuli 
tuonne Tiaisenmäellekin. Joskus tuli kaksi, 
kolmekin hevosta yhtaikaa. Tuossa 
Niittylässä, minun Otto-sedälläni, jota ei 
enää ollut silloin elossa, oli Matti-niminen 
koira. Ne mustalaiset olivat saaneet tuosta 
Hölsältä ruisleivän. Ja kun niitä tuli 
hevoskuorma siihen Tiaisenmäelle ja olivat 
sitten poislähdössä, niin mustalaisnainen 
sanoi: ”Nyt se meidän leipä on viety tästä. 
Se koira on varmasti sen vienyt.” Alma, 
setäni vaimo, meni iltasilla tuonne 
navettaan ja katsoi, kun Matti vahtii 
ruumenkoppolissa ja sillä oli sellainen kökö 
edessä. ”Mikähän tuossa on?” Alma 



tuumasi. Se oli se ruisleipä siellä, 
piilotettuna. Osasi se koira ottaa evästä 
mukaan.

Taito: Onko sinulla muistikuvia 
keistään muista kulkijoista?

Osmo: Pienenä poikana näin Otto 
Romon, joka oli semmoinen kulkukauppias. 
Sillä oli pitkä parta ja sillä oli judesäkki 
selässä ja se kulki talosta taloon. Se kulki 
täällä ja mitä hänellä sitten lie ollut siinä 
pussissa. Vissiin lankoja, neuloja, mitä 
tämmöistä tilpehööriä vähän oli. Sillä oli 
minun mielestäni ihan vaan semmoinen 
pussi, ei sillä mitään konttia ollut. Kanteli 
sitä pussia ja kuleksi. En muista muita 
kuleksijoita, mutta sodan aikana vai oliko 
se heti sodan jälkeen kun oli niitä 
sakariinikauppiaita. Semmoisen kulkijan 
muistan. Sillä oli vaneriaski. En muista 
mitä muuta se möi, mutta sitä sakariinia se 
ainakin möi. – Jostakin piti se eläminen 
hankkia.

Hurmaavat huopatöppöset

Taito: Miten te, Osmo ja Marjatta, 
tutustuitte?

Marjatta: Isälläni oli yksi ainut sisko, 
ja hän oli Lappeenrannassa tarjoilijana. 
Minä tulin Punkaharjun Kalajärveltä hänen 
luokseen tänne. Eihän minulla olisi ollut 
siellä kotipaikalla mitään työtä. Putikossa 
oli saha ja minä olin siellä kesällä, olisinko 
ollut kuukauden tai kaksi. Sai sanoa, että 
sisko oli sahalla töissä. Veljet olivat siellä 
kumpikin, mutta minun nuorempi siskoni ei 
ollut. Sitten oli ajatus, että olisin lähtenyt 
Savonlinnaan, mutta kun tätini oli täällä, 
minä tuli tänne. Se oli – minä muistan – 17. 
päivä huhtikuuta 1953. Ja sitten menin vielä 
käymään kotona. Mutta 28. päivä 
huhtikuuta läksin tänne uudestaan, ja sillä 
reissulla minä nyt sitten olen. Tätini oli 
sinkku, ja kun siskonikin ehti tulla 
Lappeenrantaan 1958, asuttiin kolmisin 
pihamökissä Kimpisessä.

Tämän Osmon kanssa me tutustuttiin 
vuonna 1959. Kuleksittiin omia teitämme 
niin kauan aikaa. Ja tiedätkö mihin minä 
ihastuin hänessä? Hänen harmaisiin 
huopatöppösiinsä. Harmin paikka, etteivät 

enää ole tallessa. Olin töissä Karjakunnan 
myymälässä Valtakadulla, ja Osmon serkku 
Koskisen Taisto oli töissä siinä samassa 
myymälässä. Osmo kävi siinä serkkuansa 
moikkailemassa. Ja sitten oltiin tansseissa 
vanhalla Pumpulla, VPK:n talolla, 24. päivä 
tammikuuta 1959 – muistan tarkalleen. 
Sieltä lähdettiin sitten yhtä matkaa. Ja sitten 
minulla oli syntymäpäivät kohta. Minun piti 
perua Osmon kanssa: ”En minä voi silloin 
lähteä mihinkään, kun minulle tulee vieraat, 
likkakaverit.” En minä voinut häntä sinne 
pyytää. Mutta siitä se vaan lähti sitten. 
Marraskuun lopulla 1959 meidät vihittiin 
Lappeenrannan kaupungin kirkossa. 
Meidän poika, Kari, syntyi 1961. Se Kari 
täyttää vuoden päästä sen viisikymppiä. Ja 
toinen poika, Juha, syntyi 1964 ja täyttää 
tänään 46 vuotta.

Osmo: Se oli kohtalokas reisu, kun 
Pumpussa tuli käytyä. Kumpi lie katunut 
vai liekö kumpikaan, en tiedä.

Kotajärven talollakin käyty

Marjatta: Täällä Merenlahdellahan on 
hirveän paljon menty keskenään naimisiin. 
Vissiin kun tämä on vähän tämmöinen oma 
maailmansa.

Taito: Mutta eikö se olisi Osmonkin 
pitänyt löytää vaimo Kotajärven talolta eikä 
kaupungista?

Osmo: Äitini Lempi ja minä muutettiin 
täältä Merenlahdelta Lappeenrantaan jo 
vuonna 1952, kun minä olin vasta 
rippikouluiässä – olen syntynyt 1937. Mutta 
senkin jälkeen oltiin täällä kesäaikana, ja 
kesäaikana käytiin enemmän kyllä Iitiän 
lavalla, mutta käytiinhän sitä Kotajärven 
talollakin, Pamppulassa. Ja talvellakin tuli 
käytyä aika useasti pyhäiltaisin Kotajärven 
talolla tansseissa Lappeenrannasta, linja-
autossa kulettiin. Turkujen autohan sinne 
ajoi. Se linja-auto sinne Kotajärven talolle 
oli minun mielestäni monta kertaa hyvinkin 
täynnä, mutta oliko se kuljetus silti 
kannattavaa, sitä en tiedä. Värrön kylän 
miehet olivat rahastamassa sitä maksua.

Marjatta: Linja-autollahan minäkin 
kävin Lappeenrannasta Iitiässä. 
Kotajärvellä minä en kyllä käynyt ennen 



kuin tuon Osmon mukana.

Aamusilla ylämäkeä,
iltasilla alamäkeä

Osmo: Avioliiton alkuaikoina me 
asuttiin kaupungissa Myllykadulla, mitä ei 
sillä nimellä nykyisin enää olekaan. Se 
Myllykatu 4-6 on se pitkä kerrostalo 
Peltolan koulun lähellä. Asuttiin alkuun 
yksiössä, missä oli 24,5 neliötä. Meillä oli 
molemmat pojat jo siinä. Sitten muutettiin 
asuntoon, missä oli 33 neliötä, huone ja 
keittiö. Oli harvinaisen lyhyt muuttomatka: 
samalla tasanteella oltiin, yksi ovi jäi väliin. 
Sinne siirrettiin tavarat – joita ei ollut 
paljon. Ei silloin näitä nykyisiä huonekaluja 
ollut. Siinä muutossa ei autoa tarvinnut.

Marjatta: Mutta mehän oltiin kesät 
täällä Osmon äidin mökillä tuossa aivan 
naapurissa. Osmo meni aamulla 
aikaisemmin töihin, oli VR:n palveluksessa. 
Hän meni mopon kanssa ja minä menin 
pyörällä. Ja sitten iltapäivästä vaihdettiin 
kyytineuvoja. Minä tulin mopolla ja hän 
pyörällä. En muista yhtään, mikä vuosi se 
oli kun auto hankittiin, kuplavolkkari. 
Miten monta meillä lienee ollutkaan. Aina 
vaihdettiin pikkuisen nuorempaan. Kun 
Juha syntyi 1964, niin silloinhan me 
ruvettiin tähän rakentamaan. Ajateltiin vaan 
kesäpaikkaa, mutta sitten sitä jatkettiin. Ei 
se laatikkoelämä, se kerrostaloelämä, oikein 
luontunut.

Taito: Kun lähdin nyt tullessani 
laskeutumaan pyörälläni tänne rantaan, 
kokeilin jo heti jarrujani.

Marjatta: Joku kun on sanonut, että 
elämässä on sitä ylämäkeä ja alamäkeä, niin 
minä olen aina sanonut: ”Meillähän tätä on, 
ihan kumpaakin.”

Osmo: Nimittäin kun aamulla täältä 
lähtee, on ylämäkeä, ja iltasilla kun tänne 
tulee, on alamäkeä.

Taito: Mutta eipä tuo maantiekään 
ennen ollut kovin häävi.

Osmo: Soratiehän täällä oli eikä nyt 
mitenkään niin hyvässä kunnossa vielä 
silloin. Linja-auto kävi kolme kertaa 
viikossa. Mutta kun me tänne muutettiin, 
meillä oli jo auto. Ja kun vuodesta 1968 

lähtien täällä on asuttu, niin aina täältä on 
töihin selvinnyt. Kerran sattui sillä lailla, 
että aamulla kun aukaisin tuon oven, niin 
katsoin: no nyt ei ole mitään toivoa. Kaikki 
oli ihan lumen vallassa. Soitin työmaalle, 
sinne VR:lle, ja ilmoitin: ”Minä tulen sitten 
kun satun kerkiämään” – eli pääsemään. 
Junnoset aurasivat tämän tien aina 
aamuisin, jos oli satanut. Ja jos iljannettakin 
on ollut, niin aina tuosta mäestä on ylös 
päässyt. Joskus on menty peruuttamalla. 
Joku auto ei mennyt etuperin tuosta ylös, 
mutta peruuttamalla meni – Fiat 127:lla 
menin ainakin kerran takaperin tuon mäen. 
Se on hyvä konsti, jos on kevyt keula. 
Joskus kun oli oikein liukas keli, niin 
jätettiin auto valmiiksi tuonne mäelle.

Marjatta: Jäi tämmöinen mieleen. 
Jouluaamuna meni aina kirkkoauto, missä 
liikuttiin, ja sitten oli… Mutta haasta sinä, 
Osmo, se asia.

Osmo: En muista vuosilukua, mutta oli 
jouluaamu ja lunta oli satanut paljon. 
Sanoivat meille: ”Ei sitä linja-autoa tule. Se 
on tuolla kääntöpaikalla ojassa.” Tai olihan 
siellä kaksikin autoa. Sitten meinattiin, että 
lähdetään omalla autolla. Minä muutaman 
kerran tuohon mäkeen otin vauhtia ja 
sanoin sitten: ”Eiköhän me kuunnella 
saarnat kotona.” Ja pantiin auto talliin. Sillä 
kertaa jäi joulukirkkoon menemättä.

Uskallusta sekä lapsilla
että heidän vanhemmilla

Osmo: Minulla ei ollut kouluun kuin 
sellainen reilu kilometri, mutta tultiinhan 
sinne koululle pitemmästäkin matkasta. 
Tultiin esimerkiksi Lauttaniemestä, 
kaupungin eli silloisen Lappeen puolelta. 
Sielläkin oli Kähöjä. Niistä en tiedä, mistä 
olivat sinne muuttaneet. Ja sitten oli Leinot. 
Helge Leino asuu nykyään taas siellä. Se 
rakennus on vähän erikoinen. Siinä on ollut 
päässä navetta ja sitten on niitä taloustiloja, 
pari autotallia, ja siitä jatkuu sitten talo 
rantaan päin.

Taito: Tekiköhän kouluun tulo näillä 
pitkämatkalaisilla mitenkin tiukkaa?

Osmo: En muuta muista, mutta ne 
Kähön Jorma ja Kyllikki tulivat aina joskus 



kouluun sitä mukaa kuin kerkisivät, miten 
sattuivat joutumaan. Sarelan Salme tuolta 
Kuivaniemestä kertoi, etteivät osallistuneet 
päivän päätteeksi enää voimistelutunnille 
vaan läksivät hiihtämään kotiin. Sinne oli 
matkaa yli viisi kilometriä. Mutta oli siellä 
oppilaita, jotka tulivat Heposalostakin, 
Karhun lapset. Ne olivat Karhuja, ja kun 
tuossa Peltolassa oli Elias Karhu, mikä oli 
sekin lähtöisin Heposalosta, olivat 
kelirikkoaikaan, rospuuttokelillä, siinä 
Karhulla yötä.

Marjatta: Kun ennen vanhaan 
joutuivat täällä vesiteitse kulkemaan, niin 
kyllähän ne kulkivat huonojakin jäitä 
pitkin. Kun ajattelee niitä vanhempia: 
kuinka ne uskalsivat laittaa ne lapset 
sellaiselle matkalle. Kun muutettiin tänne, 
minä muistan, miten tuohon tuli kylältä sitä 
porukkaa, kun alkoi jäät kestää. Ne tulivat 
tähän salmeen ongelle ja kävelivät tuosta. 
Minä ajattelin: kauheata sentään! Minä olin 
ihan kauhuissani, että milloin ne tippuu 
jäihin. Minä sanoin: ”Älkää tulko minua 
pelottelemaan. Mitä minä pystyn teille 
tekemään, jos te hukutte.” Ei niistä kukaan 
sitten kuitenkaan hukkunut.

Taito: Mutta täällähän on sattunut yksi 
murheellinen hukkumistapaus.

Osmo: Minä muistan sen ihan hyvin. 
Se oli joulukuun 5. päivä 1948. Kun oltiin 
siinä kotona, niin Junnosen Kaarina tulee 
Tiaisenmäelle päin ja huutaa, että Kuukan 
pojat on kaikki hukkuneet. Sitten lähtivät 
niitä naarailemaan. Olivat hukkuneet 
samaan avantoon. Ja Leilakin, sisko, olisi 
mennyt samaa kyytiä, mutta ei vissiin 
löytynyt saappaita siihen lähtöön kun pojat 
lähtivät. – Sattui sille samalle talolle 
muutakin murhetta. Isä Mikko kuoli pari 
vuotta aikaisemmin niin sanottujen 
sontakärrien alle. Kippasi ja kun hevonen 
rupesi perimään, Mikko tukehtui siihen.

Koulukyydillä Uus-Lavolaan

Marjatta: Koulu lopetettiin täältä 
Merenlahdelta vuonna 1967. Meidän Kari 
aloitti koulun 1968 Uus-Lavolassa. Sinne 
oli kuljetus, oli koulutaksi ja oli linja-
autokin. Ensimmäisenä vuonna 

ensimmäinen auto meni aamusta, että lähti 
seitsemältä tai vähän yli. Täältä oli kaksi 
poikaa, Talkan Risto ja Kaartisen Kauko, 
jotka menivät samalle luokalle kuin meidän 
Kari.

Sitten seuraavana vuonna tuli myös 
semmoinen auto, joka lähti kahdeksan 
jälkeen. Pojat olisivat voineet mennä sitten 
vaikka vähän myöhempäänkin. Mutta pojat 
sanoivat: ”Ei, me halutaan mennä siinä 
aikaisemmassa autossa, että jää iltapäivästä 
enemmän aikaa olla kotona.” Niin ne 
lähtivät sitten. Juha jäi nukkumaan ja minä 
läksin viemään Karia pysäkille, mutta Kari 
sanoi: ”Ei sinun tarvitse minua viedä. En 
minä pelkää eikä minulla ole mitään hätää.” 
Eihän siihen aikaan mitään mahdollisuutta 
ollutkaan, että olisin voinut töihin lähteä. Ei 
ollut lapselle hoitopaikkaa. Olin sitten tässä 
kotona sen aikaa kun Juha aloitti koulun.

Taito: Pitivätkö Uus-Lavolan lapset 
Merenlahden lapsia jotenkin maalaisina?

Marjatta: Minä en koskaan ajatellut 
sitä silleen. En huomannut muuta kuin 
sitten kun Juha aloitti koulun ja täältä oli 
Juhan kanssa sillä samalla ekaluokalla kaksi 
poikaa, Talkan Isto ja Timperin Mika, ja 
yksi tyttö, Nikkisen Sari. Ne pojat olivat 
arestissa ihan vähän päästä. No, kukaan ei 
vissiin ottanut siihen asiaan kantaa paljon 
mitään. Sitten seuraavana vuonna tuli 
toinen opettaja, ja pojat eivät olleet arestissa 
enää sen jälkeen ollenkaan. Minä käsitin, 
että opettajassa oli varmasti aika pitkälle 
syy ja pojat vissiin tekivät vähän kiusaa. 
Vähän kun päätä käänsi, niin viiva. Ja 
kolme viivaa kun tuli, se oli jälki-istunto. 
Se oli tätä.

Sitten oli tämmöinen homma siinä 
vaiheessa, kun minä olin Huhtiniemessä 
töissä. Monennellekohan luokalle se Juha 
sitten meni. Mutta joka tapauksessa 
johtajaopettaja oli sanonut: ”Nämä 
Merenlahden pojat joutuvat nyt kaupunkiin 
Lönnrotin kouluun.” Ja tämä merkitsi sitä, 
että näiden merenlahtelaisten piti 
Huhtiniemessä vaihtaa autoa.

No, minähän en jättänyt asiaa sikseen, 
kun minä tämän tilanteen tiesin. Tiesin, että 
Huhtiniemestä lähti koululaisia kumpaankin 
suuntaan. Soitin tälle opettajalle: ”Miten 



tämä nyt on mahdollista?” Se opettaja 
sanoi: ”No eihän tämä nyt ole niin 
monimutkaista.” Minä sanoin: ”Minusta 
tämä on monimutkainen asia. Kun 
Huhtiniemestä kerran lähtee koululaisia 
kumpaankin suuntaan, niin eivätkö nämä 
huhtiniemeläiset voi lähteä Huhtiniemestä 
sinne Lönnrotiin? Silloinhan näille 
Merenlahden koululaisille riittää, kun 
tulevat Uus-Lavolaan.”

Kolme päivää ne vissiin olivat siellä 
Lönnrotissa, kun se rahtaus loppui ja ne 
pääsivät takaisin Uus-Lavolan kouluun. 
Tytön ei ollut tarvinnut mennä, mutta 
näiden kolmen pojan. Jos minä en olisi ollut 
siinä ja tiennyt tarinaa, niin se olisi tietysti 
jatkunut.

Äitimuori Lemin Peuhkureita

Taito: Mitäs, Osmo ja Marjatta, kun 
minä näin teidät Kuukanniemen koulun 
kentällä lemiläisten kanssa petangin 
peluussa. Miten te siihen sakkiin eksyitte?

Marjatta: Me tunnettiin Värrön Sauli 
ja Liisa ja ruvettiin kyläilemään toistemme 
luona. Sauli oli jo aikaisemmin houkutellut 
meitä sinne Värrölle, mutta me ei oikein 
oltu valmiita siihen liittymään, vaikka nämä 
Lemin suunnan ihmiset olivat jotenkin 
tutumpia kuin Taipalsaaren suunnan 
ihmiset. Näistä taipalsaarelaisista me ei 
oikein tunnettu ketään. Sitten me oltiin 
niillä Värröillä kylässä joulun alla. Sauli 
rupesi taas puhumaan ja sai puhutuksi 
meidät ympäri ja me liityttiin Lemin 
eläkeläisiin.

Osmo: Eihän tästä ole suoraan Lemille 
kilometriäkään. Ja onhan Lemillä 
Merenlahtea vieläkin. Kirvesmiehen Niilo, 
jolla on talo Tallisenlammen rannalla, 
sanoi, että he ovat Merenlahtea. Ja niin kuin 
jo oli puhetta, niitä merenlahtelaisten 
niittuja on tuossa Lemin pitäjän sisässä.

Taito: Mutta eikö teitä yhtään iletä 
kuunnella, kun lemiläinen mänyy kirkkuu ja 
tuluu taluu?

Osmo: Ei. Minun äitinihän, se Lempi, 
on kotoisin Lemiltä Sairalan kylästä, on 
omaa sukua Peuhkuri. Äitini oli niitä 
Maalar-Taavetin tyttöjä. Isoisäni oli siis 

maalari. Lemiläiset puhuivat tuolla 
torillakin: ”Siinä Maalarissa asuu nyt 
semmoinen mies.” Mäkituvaksi sanoivat 
sitä äidin kotipaikkaa. Äitini oli syntynyt 
1915 ja tuli tänne Merenlahdelle 1935, oli 
siis kaksikymppinen. Eiköhän se ollut niin, 
että äitini tuli tänne kylille piiaksi. Olisiko 
ollut tuolla Rantalassa ja Männistössä, oli 
minun mielestäni kummassakin.

Taito: Etpäs ole maininnut näistä 
juuristasi jo aikaisemmin. Kävittekö 
Lemillä myös sukulaispidoissa?

Osmo: Pitoja minä en muista, mutta 
ainahan sitä tuli käytyä Lemillä, kun kerran 
eno-Erkki ja äidin vanhemmat, mamma ja 
vanhaisä, asuivat siellä. Ja mamma ja 
vanhaisä kävivät Lemiltä täällä 
Merenlahdella. Ja äiti kun möi puita, niin 
eno-Erkki kävi rahdissa. Tuli hevosen 
kanssa tänne ja ajoi täällä rahtia jonkun 
aikaa, että sai puut tienvarteen. Ja läksi 
sitten taas omiin hommiinsa.

”Siellä sitä käytiin Lemillä”

Osmo: Siellä sitä käytiin Lemillä. 
Välistä mentiin pyörän kanssa. Käännyttiin 
Mikkelintieltä Vainikkalantielle ja siitä 
Tykkitielle ja ajettiin sitten Olkkosen ja 
Kurenkylän läpi. Kun mentiin äidin 
kotitaloon, siinä oli matkalla se Niitunpää ja 
se Kangas-Saira. Tiet nyt eivät olleet 
häävejä, mutta sieltä sitä kuitenkin mentiin. 
Ja mentiin myös linja-autossa Tauville, 
Laurikaisen Empun autossa. Muistan aina, 
kun sanoivat että ”Empun autossa tultiin”. 
Autolinjojen vai Jokisen vai kenen se auto 
oli. Ja sitten Tauvilta kesäiseen aikaan 
käveltiin sitä polkua pitkin. Kaitajoen yli oli 
semmoinen kapea silta. Sitä reittiähän ne 
ihmiset kulkivat Suonion kaupalle.

Taito: No puhuiko äitisi vielä 
Merenlahdellakin sitä Lemin murretta?

Osmo: Sitä Lemin murrettakin hän 
saattoi tietysti osata, jos oikein tavoitteli, 
mutta tietysti häneen oli tarttunut jo 
Merenlahden murre. Mutta eihän täällä 
Merenlahdellakaan vissiin puhuta aina että 
mie ja sie. Puhutaan aika paljon ”meä-
kieltä”.

Taito: Muisteliko äitisi lemiläistä 



lapsuuttaan?
Osmo: Kyllä. Äiti jutteli siitä Kytölän 

koulustakin. Kertoi, että heidän luokallaan 
oli joku poika – en nyt tiedä kuka hän lie 
ollut. Kun opettaja kysyi Suomen pisintä 
jokea, äiti istui sen pojan takana ja sanoi 
neuvoneensa: ”Sano että Hannajoki.” Siellä 
Lemillä on semmoinen joki. Poika sanoi, 
että Hannajoki. Opettaja kun ihmetteli 
mistä moinen tieto oli peräisin, niin poika 
selitti: ”Mäktuva Vempi sano.” Poika ei 
osannut sanoa ällää, sanoi Vempi. Äitini jäi 
arestiin.

Taito: Lemiläinen uteliaisuuteni heräsi: 
mikä se mammasi, se äitisi äiti, oli omaa 
sukua?

Osmo: Nisonen. Niitä samoja Nisosia 
on myös Värrön Helli, Juonestalon Helli. 
Äitini ja Helli ovat serkuksia. Ja sitten oli 
Olkkosen Lilja ja Tapion Helka, mikä on 
Ylämaalla.

Marjatta: Tuossa seinällä on Matti 
Siitosen maalaama maisema Lemiltä. 
Lempi oli mukana, kun mentiin sitä taulua 
katsomaan. Minä sanoin: ”Tämä täytyy 
ostaa, kun tässä on vähän tämmöistä suvun 
muistoa.”

Osmo: Se Siitonen asuu Laksiaisissa 
entisellä Yhtymän kaupalla, ihan siinä 
Lemin ja Savitaipaleen rajalla. Tämä 
maisema on kuulema saari. Järvi on 
Kaitajärvi ja tästä lähtee se Kaitajoki. Näin 
tämä Siitonen selvitti ja äiti sanoi, että siinä 
on hänen kotipaikkansa maita.


