
 
 
 
 
 
 

Tarinoita Orjainniemen asumisesta ja  
Otto Suhosesta 

 

 

 

 

  



Orjainniemen viimeinen vakituinen asukas 
 

Orjainniemi on Taipalsaaren Pien-Saimaan luonnonkaunis vehreä niemi, jota Saimaa ympäröi. Siellä on 

ollut karjamaja ja torppa 1800-luvulta asti, ja sitä  ovat asuttaneet kesäasukkaat ja vakituiset asujat  eri 

ajanjaksoina. Kesävieraana jopa Oskar Merikanto on lomaillut torpassa, mistä liitteenä lehtileike vuodelta 

1954. 

 

Viimeisenä vakituisena asukkaana Orjainniemessä asui Otto Suhonen. Tässä hänestä ja Orjainniemestä 

muutamia tarinoita ja poimintoja elon mutkista. 

 

Tässä tarinassa olevat tiedot ovat eri ihmisten muistikuvia ja aikalaisten kertomuksia, joten tätä ei voida 

pitää ehdottoman totuudenmukaisena historiikkina, mutta pääosin asiat kulkivat näin. 

 

Minä, tarinan kirjoittaja olen Pekka Suhonen ja olen Otto Suhosen pojanpoika.  

 

Siispä: Otto Suhonen syntyi 8.6.1879 Pieksämäellä. Hänen puolisonsa oli Ida Fredrika Lindegren Raumalta. 

Missä he kohtasivat ja milloin avioituivat, sitä minulla ei ole tiedossa. Tämäkin tieto varmasti jostain 

kirkonkirjoista löytyisi, vaan eipä se kuitenkaan liene tarinassa oleellinen. 

 

Pariskunta asui Orjainniemessä ja heillä oli talo myös Taipalsaaren Jauhialassa. Idan kuollessa 50- luvun 

lopussa, Otto myi Jauhialan talon ja muutti Orjainniemeen vakituiseksi asukkaaksi. Kun ikää karttui, 

sydäntalvet Otto asui lastensa luona. Muun muassa minun kotonani Rutolassa, oli Otolla oma huone, jossa 

hän asusteli joinakin talvina. Toisena talvena Otto asui tyttärensä luona, sielläkin hänellä oli porstuasta 

omalla sisäänkäynnillä varustettu kammari. 

 

Ennen Orjainniemeen, tai yleensäkin Lappeenranta/Taipalsaari -seudulle asettumistaan Otto perheineen asui 

useilla eri paikkakunnilla. Muutenkin Otto matkusteli paljon. 

 

Kotka oli Oton perheen asuinpaikka joskus 1800-1900 -luvun vaihteen aikoihin ja se on myös ensimmäinen 

minulle kerrotuista ja tiedossani olevista kyseisen perheen asuinpaikoista.  

 

Kotkassa Ida toimi postin hoitajana, Oton työkuvioista minulla ei ole noilta ajoilta tietoa. 

Kotkassa asuessaan Otto teki myös matkan Amerikkaan "kultaa vuolemaan", niin kuin siihen aikaan useat 

ihmiset tekivät. Reissun onnistumisesta tai retken pituudesta minulla ei ole tietoa. 

Matka oli varmaan liian pitkä Idasta ja Suomeen jääneistä kahdesta lapsesta. Siihen mennessä olivat 

syntyneet isäni vanhimmat sisarukset. 

 

Tästä Amerikan matkasta ja muista matkoista kuulin Otolta kertomuksia hyvin paljon, kun pikkupoikana 

istuin Oton sylissä tai vieressä jotain kirjaa selailemassa.  Otolla oli kirjasarja "Maapallon Eläimistö", joka 

oli varmaan useimmin meidän yhdessä katselemamme teos. Kirjasarja on nyt minulla perintönä. 

Tämä oli varmaan myös Oton lempikirja, kun sivujen väliin oli työnnetty pieniä irrallisia lappuja, joissa oli 

muistiinpanoja tai kommentteja kirjan tiedoista. Lapuissa oli esim. Piekanan kohdalla, että "Ammuin 

piekanan lähellä Merenlahden kylää 1938 keskellä talvea". Jotain kirjan teksteistä oli kommentoitu, että "Ei 

pidä paikkaansa" yms. 

 

Näissä välihuomautuksissa oli myös päivämääriä, joista voi päätellä Oton matkoista aika paljon.   

Amerikassa Otto oli asustellut Etelä-Carolinassa, se selviää em. kirjan "sivuhuomautuksista". Kirjan välissä 

on useiden eläinten kohdalla "ollessani South Carolinassa...." Samoin muistan useissa kohdin Oton 

kertoilleen minulle Amerikan matkastaan. Toinen matka, josta Otto kertoi usein oli hänen oleskelunsa 

Ruotsissa. Siellä ollessaan Otto kertoi olleensa Erikssonin puhelintehtaalla töissä. 

 

Amerikasta Otto palasi Kotkaan ja kohta paluunsa jälkeen hänelle tuli jokin mielenkiinto muuttaa Tallinaan. 

Ei muuta, kuin pirtti myyntiin ja kohti Eestiä.  Tallinaan muuton ajankohtaa en tiedä, enkä heidän siellä 

asumisensa aikaa, mutta joitakin vuosia tämäkin retki kesti. Heidän siellä ollessaan syntyivät  perheeseen 



kaksostytöt Martta ja Meeri, jotka menehtyivät aivan pieninä. Samoin isäni Bruno on syntynyt Tallinnassa 

27.12.1911.  

Tuolta Tallinnan ajalta löytyy "Maapallon eläimistö" -kirjasta välihuomautus: "Näin maitovalaan Eestin 

rannikolla 1910. Oli ajautunut rantaan kuolleena". 

Tallinnasta Otto ja hänen perheensä muuttivat Turkuun. Senkään muuton vuosilukua en tiedä, mutta isäni 

kertoi minulle, hänen äitinsä kertoneen hänelle, että tämä oli Turussa kadulla ihmetellyt "mitä kieltä nuo 

ihmiset puhuu". Sen verran oli isäni pikkupoikana viron kieltä kuullut, että suomen kieli kuulosti oudolta. 

Jossain vaiheessa Otto oli myös matkustellut muun muassa. Heinäsaarilla. Tästäkin on joku huomautus 

Maapallon eläimistössä lunnien kohdalla. Siinä sanotaan: "ollessani Heinäsaarilla oli lunnia...." 

 

Seuraava asuinpaikka Oton perheellä olikin sitten jo Taipalsaarella Soukkiossa. Taaskaan en vuosilukua 

tiedä, mutta siitä paikasta kertoi isäni joitakin juttuja. Siellä eläminen oli maatalon elämää. Siellä oli 

palkollisena ainakin yksi renki, joka teki tilalla maanviljelystöitä. Soukkiossa isäni kertoi kokeilleensa  

metsästystä ja huomasi, että se ei ollut hänen juttunsa. Hän kertoi, että kun jänistä olisi pitänyt ampua, oli 

jänis ollutkin niin nätti, ettei isäni raaskinut sitä ampua. Isäni sanoi vain: "Ei se minulle mitään pahaa ole 

tehnyt." 

 

Seuraava perheen asuinpaikka oli Taipalsaaren Jauhialassa. Varallisuus salli silloin myös Orjanniemen 

torpan hankinnan.  Torppa päätyi Otolle joskus aivan 30-luvun lopulla. Isäni ja äitini ovat avioituneet 1940, 

ja heidän hääkahvinsa on juotu Orjainniemessä. 

 

Ottohan oli varsinainen puuha- ja bisnesmies. Yrittäjähenkisenä hän kokeili vähän kaikkea mahdollista ja 

mahdotonta. Vaurauden huippuvuosina Otolla oli autokoulu, autokorjaamo, kuorma-autoja, Lappeenranta -

Taipalsaaren kirkonkylä -väliä vakituisesti aikataulun mukaa kulkeva linja-auto ja jopa elokuvateatteri.  

Oton omien sanojen mukaan tuo linja-auto oli Lappeenrannan ensimmäinen vakituista linjaa kulkeva linja-

auto. 

 

Korjaamon ja muut bisnekset Otto jätti pojilleen hoidettavaksi vetäytyen itse Orjainniemeen kalastamaan ja 

metsästämään. Pojat, isäni Bruno ja hänen veljensä aikansa yrittivät, mutta olisivatko sodan jälkeiset ajat 

olleet liian rankkoja taloudellisesti, kun osa yrityksistä ajautui konkurssiin ja osa pikkuhiljaa lopetettiin. 

 

 

 

Metsämieshän Otto oli henkeen ja vereen. Sen 

kertoo jo ääretön mielenkiinto koko luontoa 

kohtaan, sekä Maapallon eläimistö -kirjan 

lähes jatkuva tutkiminen. Oton metsästyksestä 

minun pikkupojan muistissani on Oton koira 

Rex, joka oli springerspanieli. Siitä koirasta 

en muuta muista kuin, että se oli 

mustavalkoinen luppakorva. Sen muistan 

myös, että aika usein Otto saapasteli koiran 

kanssa metsästä lintu saaliinaan. 

Sitten koira vaihtui collieen ja metsästys jäi 

vähemmälle  kalastuksen lisääntyessä. 

Jatkuvasti oli joku "pyynti vedessä" ja Otolla 

piippu suussa. 

 Oton kuva joskus 60-luvulta, kuhaa tuli kohtalaisesti. 

 



Otolla oli aikuisikään eläneitä lapsia kuusi. Seuraavassa kuvassa on kolmen lapsen perheestä 

lapsenlapsia. Oton lapsista oli tyttöjä kolme, heistä kaksi asui täällä kaakkois-suomessa ja yksi 

pääkaupunkiseudulla. Pojista kaksi jatkoi Oton autoalan yrityksiä huonolla menestyksellä, yksi oli 

sähkölaitoksen palveluksessa. 

 

 
 

 

Orjainniemessä asusteli kesäisin melkoinen 

joukko Oton perillisiä. Meillä oli kullakin 

perheellä joku oma nukkumasoppi. Osalla oli 

perheen kamari, joku sisarusperheistä asui 

karjamajassa ja osa aitoissa. 

Ruokailut olivat pääosin yhteisiä ja Oton 

lastenlapset, me serkukset puuhattiin kaikkea 

mitä nyt lapset tuollaisessa rantalomapaikassa 

voivat. Saunottiin, uitiin ja me pojat kävimme 

ongella yms. 

 

Tässä viereisessä kuvassa on Otto osan 

lastenlasten kanssa vanhan rantasaunan 

kuistilla. 

  

Tuo vanha rantasauna purettiin 60 -luvun alkupuolella. Sen tilalle tuotiin rannalla noin 60 metriä 

kirkolle päin sijainnut karjamaja, joka muutettiin saunaksi. Siirto oli melkoinen operaatio. Se tehtiin 

miesvoimalla siten, että paksuista pölkyistä tehtiin rata. Radan päällä tulivat pyöreät purilaat. Sitä 

rataa pitkin purilailla rullaten pieni mökki muutaman kymmenen metrin matkan kulki. Sitten 

rakennukseen tehtiin lautarakenteinen jatko pukuhuoneeksi, rakennuksen mittainen avokuisti, sekä 

uusi katto. Nykyisin paikalla näkyvät  rauniot ovat uuden rantasaunan rauniot. Uusi sauna tehtiin 

tämän kuvassa olevan saunan taakse hieman korkeammalle. Kuvan sauna oli lähellä veden rajaa ja 

usein kevättulvan aikana vesi oli niin korkealla, että lattialla oli vettä. 

Otto joskus kertoi menneensä aamulla rantaan ja ihmetelleensä, kun saunasta kuuluu jotain. No, 

Otto meni katsomaan ja huomasi, että pieni lahna oli uinut saunaan. Lattialla oli vettä 10 cm ja ovi 

auki.  

 

Kun tämä uusi rantasauna rakennettiin, niin samalla rantaan tehtiin kesäkeittiö. Tuossa saunan 

edessä oli joku Kotiliesi, tai vastaava hella/uuni. Siinä keittiössä kauniina kesäisinä päivinä ruokaa 

valmistettiin ja rantasaunan kuistin pöytä toimi ruokapöytänä. Saimaa toimi tiskialtaana. No 

oikeastaan huuhtelualtaana, tiskit tiskattiin vadissa saunan lauteilla ja huuhdeltiin järvessä. 

Rantasaunan kuistilla istuttiin yleensä "juhla-aterialla". Kuten rapujuhlat ja muut senkaltaiset juhlat 

vietettiin saunan kuistin pöydän ääressä lyhtyjen valossa.  

 

Arki elämään ja ruokahuoltoon kuului oleellisesti vene. Iltaisin soudeltiin Sarelalle maidon hakuun 

tai joskus maitoa haettiin myös Illukansaaresta. Silloin oli Kuivaniemi ja Illukansaari "asuttuja 

paikkoja" jossa harjoitettiin maanviljelystä. Ja illalla myöhemmin hämärän saapuessa mentiin 

yleensä verkonlaskuun. Aamulla verkon nostoon tai muille pyydykselle. Ainahan vedessä oli 

ainakin katiska, joskus myös pitkäsiima. 

Kauppa-asioilla käytiin "moottorilla" Taipalsaaren kirkolle. Eipä kauppaan kovin usein ollut asiaa, 

kun torpan kasvimaa tuotti perunaa ja muita kasviksia ja kalaa tuli yleensä kohtuullisen hyvin 

pyydyksistä.  



Otto otti yleensä "ruokaperäset", siis päiväunet, eikä siinä ole mitään erikoista, mutta Oton tapa oli 

vähän erikoinen. Hän yleensä otti koiransa mukaan ja ajeli moottoriveneellään johonkin suuntaa ja 

jätti veneen tuuliajolle ja kömpi keulapiikkiin nokosille. Sanoi vain, että "kyllä siihen herää kun se 

rantaan kolahtaa".  Herättyään Otto ajeli taas Orjainniemen laituriin. 

 

Orjainniemen rantasaunan lisäksi oli "mäellä" torpan varsinainen sauna. Tuo savusauna sijaitsi 

kaivon lähellä, noin 50 metrin päässä varsinaisesta torpasta. Saunapolku lähti torpan edestä ja kulki 

luumu/kriikunapuiden lehvistön alla. Pihapiiriä ympäröi rehevä lehto ja polun varsi oli kesäinen 

luonnonkukkapelto. 

 

Orjainniemen saunaranta oli ennen pitkälti puhdas hiekkaranta, nykyisin kaislikko on vallannut 

hiekkarannan. 

 

                            
Näissä kuvissa minä touhuilen omiani Orjainniemen rannalla. 

 

Tässä viereisessä kuvassa on Orjainniemen 

torppa. Kuva on otettu 50-60 -luvun 

vaihteessa. Ulko-oven viereinen ikkuna 

sireenipuskan takana oli meidän perheen 

kammarin ikkuna. 

 

Torpassa, tuvan pöydän ääressä pelattiin lähes 

joka ilta marjapussia. Se oli Oton 

suosikkikorttipeli. Kun syysillat pimenivät, 

öljylamput antoivat pelipöytään sen verran 

valoa, että peli jotenkuten onnistui. 

Lamppuöljyn haju oli tuttuakin tutumpi aromi 

tuossa tuvassa.  

Oikeastaan minä asuin kaikki lapsuuteni kesät 

tuossa torpassa. Keväällä, kun koulun 

kesäloma alkoi me muutimme Orjainniemeen. 

Isä asui viikot Rutolassa ja kävi töissä. Minä 

ja äiti olimme Orjainniemessä Oton kanssa.  

Kun koulu alkoi syksyllä, muutettiin takaisin 

Rutolan kotiin. 

 

 

 



                        

Näissä yllä olevissa kuvissa minun äitini on vastan teossa Jauhokalliolla, ja toisessa kuvassa 

kesävieraana ollut äitini sisar kasailee saunapuita rantasaunan edustalla. 

 

Tässä vähän tarinaa Orjainniemen viimeisestä vakituisesta asukkaasta ja hänen lähipiiristään. 

 

Meidän suvun osalta Orjainniemen asuttaminen päättyi siihen, kun sen omistuksessa ilmeni jotain 

epäselvyyttä. Minä en tarkkaan tiedä mistä oli kysymys, mutta jostain sota-ajan lainhuudatuksista  

ilmeisesti. Olisiko ollut niin, että kun Otto paikan osti, ehti syttyä sota ja lainhuudatukset olivat 

tekemättä. Muistan kyllä tuomarit, jotka asiaa selvittivät. 

Olisihan perikunta ilmeisesti saanut vuokrata alueen, mutta paikan ylläpito olisi vaatinut melkoisia 

satsauksia ja lyhyellä vuokrasopimuksella sitä ei katsottu järkeväksi. 

 

Olkoon siis Orjainniemi koko komeudessaan luonnonsuojelualueena meidän kaikkien yhteisessä 

käytössä ja nautittavana. 

 

Pekka Suhonen 


