
  
Salme Taipaleen kertoma tarina: 
Maatilamatkailua Ojansuun talossa ennen 
sotia 
 
Ennen sotia vuosina 1937-39 elettiin Ojan-
suun talossa Merenlahdella tiukkoja ja työn-
täyteisiä aikoja. Talon toiselle isännälle ja 
hänen perheelleen oli ostettu Partalasta talo 
ja lisätienestejä tarvittiin. Maaseudulle oli 
kaupungista halukkaita tulijoita kesänviettoon, 
joita talon väki ”passasi” omien maataloustöi-
den ohessa.  Siihen aikaan markkinointi ja 
tieto kulki ”suusta suuhun” menetelmällä ja 
kesävieraat ilmoittivat tulostaan kirjeitse. Ke-
sävieraita tuli Lappeenrannan lisäksi myös 
Viipurista sekä Helsingistä.  
 
Kesävieraat, joita kutsuttiin myös herrasväek-
si, lomailivat Ojansuussa aina useamman 
viikon kerrallaan. Minulle jäi mieleen, että 
herrasväki ”haisi” hienolle hajuvedelle. He 
tervehtivät toisiaan halailemalla ja minä ou-
doksuin tätä tapaa. Minä sain tuliaisiksi ka-
ramellia sekä lakritsaa, jonka maku jäi minulle 
erityisen herkullisena mieleen.  
 
Kesävieraille tarjottiin tuoretta rieskaa, joka oli 
heille suurta herkkua. Vaatimattomista tar-
peista Esteri äitini loihti herkullisia aterioita. 
Naapurin Maila tuli auttamaan talon väkeä 
ruuanlaitossa. Jo siihen aikaan kasvatettiin 
taimista tomaatteja, kurkkua sekä salaattia, 
joihin äiti teki kananmunasta ja kermasta 
vanhan ajan salaattikastikkeen. Itse kasvate-
tusta pinaatista tehtiin muhennosta.  Saimaan 
rannalla kun asuimme, oli ruokapöydässä 
aina tuoretta kalaa jota naapurin Eetu pyy-
dysti pitkällä siimalla. Uudet perunat maistui-
vat edellisenä vuonna säilötyistä sienistä teh-
dyn salaatin kera. Kantarelleja ja marjoja ke-
rättiin metsästä ja marjoja survottiin kellariin 
seuraavan talven tarpeisiin. Siihen aikaan 
kuului joka aterialle jälkiruokakiisseli marjoista 
tai raparperista. Juomana oli kirnupiimää se-
kä maltaista suurissa tynnyreissä käytettyä 
kotikaljaa.  
 
Kesävieraat majoittuivat talossa keskikamma-
riin ja peräkammariin. Etukammari ja osa 
aitoista olivat talon väen omassa käytössä. 
Muutamille vakiokävijöille oli varattu osa ai-
toista, joiden oveen ripustettiin pellavalakanat 
estämään hyttysien sisään pääsyä. Olipa 
vieraita joskus niin ruuhkaksi asti, että Lyyli ja 
Helli täti luovuttivat oman aittansa ja nukkui-
vat puuliiterissä.  
 
”Hienot rouvat” ottivat mukaansa viltit ja viet-
tivät aikaa rannalla tai soutelivat tasaisille 
kallioille aurinkoa ottamaan. Minun tehtäväni 
oli istua veneen kokassa ja katsoa, ettei vene 
osu kiville. Olin tottunut siihen, että koko talon 

väki teki kovasti töitä ja kukaan ei joutanut 
rannalla makailemaan. Minua kummastutti 
mokoma laiskottelu. Kesävieraat halusivat 
opettaa minua myös uimaan. Tätäkin taitoa 
minä pidin silloin turhanpäiväisenä. Loppu-
kesästä kesävieraat kävivät marjassa. Tästä 
jäi mieleen talon vapaana kulkenut emakko 
sika, joka seurasi helsinkiläisrouvaa mustik-
kaan. Se hamusi suuhunsa rouvan kanssa 
samalta mättäältä marjoja. Miehet saivat ko-
keilla peltotöitä ja haravakoneella ajamista. 
Lauantai-iltana soi radiosta toivotut levyt ja 
kesävieraat tanssivat tuvan lattialla.  
 
Jo pienenä tyttönä osallistuin kaikkiin talon 
töihin oman kykyni mukaan. Enkä minä oikein 
ymmärtänyt, miksi herrasväen lapsien ei tar-
vinnut tehdä töitä. Erityisesti minua suututti 
eräs kesävieraiden poika, joka minua vähän 
yritti kiusata ja houkuttelin hänet mukanani 
rantaan ”venekoppeliin”. Otin veneiden ter-
vaamiseen käytetystä astiasta sutin ja sotkin 
pojan vaatteet tervalla. Siitäkö hän suuttui ja 
lähti itkien kantelemaan aikuisille. Aprikoin, 
että tästä voisi seurata minulle selkäsauna. 
Isä tuli rantaan ja kyseli minkä ihmeen takia 
olin mennyt tällaista tekemään. Kerroin, että 
minua harmitti tuollainen laiskottelu, kun mi-
nun piti tehdä kovasti töitä ja kitkeä kasvi-
maalla. Isä otti minut polvelleen istumaan ja 
selvitimme asian. Sovimme, että en enää 
koskaan tee kiusaa kesävieraille.    
 
Saimmepa myös kesävierailta vastapalveluk-
senkin. Vuonna 1938 pikkuveljeni syntyi Vii-
purissa.   Aarne poika ja äiti saivat kesävie-
railta autokyydin Viipurista Rutolaan, josta 
heidät haettiin kotiin veneellä soutamalla noin 
5 kilometrin matka. Minä seisoin rantakalliolla 
ja katsoin kun pientä veljeä tuotiin kotiin ve-
neellä. Reilun vuoden päästä syttyi sota ja 
sen myötä loppui maatilamatkailu. Vielä so-
dan jälkeenkin osa kesävieraista vieraili ta-
lossamme ja ystävyys heidän kanssaan jatkui 
vuosikausia.  
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