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Miesvoimaa Savitaipaleelta 
 

 Taisto: Se minun entinen kotitilani 

kuuluu Merenlahti kakkoseen, mikä on 

käsittänyt alkuaan vajaat parisataa heh-

taaria. Siinä Jäniksen mäellähän oli alun 

alkaen eli 1800-luvun alkupuolella kol-

me veljestä, ja ne jakautuivat sitten sillä 

lailla, että yksi jäi siihen Ylätupaan ja 

yksi meni Rantamäelle eli Alatupaan. 

Näiden kahden nimiä en tiedä. Mutta sii-

hen Suurtupaan, mikä sitten myöhemmin 

oli se minun kotitaloni, tuli Juho, ja hän 

vietteli sitten elämäänsä Anna Inkin 

kanssa. Juholle ja Annalle syntyi kolme 

tytärtä, joista yksi lähti emännäksi Lap-

peelle ja yksi pysytteli tyttösenä ja kol-

mannelle, Iidalle, tuli isännäksi Elias 

Eteläpää, joka oli kotoisin Savitaipaleel-

ta, Eteläpään kylältä. Tämä Elias kuoli 

nuorena, oli vähän yli viisikymppinen. 

Sydän petti. Taloon jäi kaksi naista: se 

leski Iida ja nuori tytär Lahja, talon ainut 

perillinen. Ja tästä Lahja Eteläpäästä tuli 

minun äitini. 

 Isäni Taavetti Haimila oli hänkin 

syntyisin Savitaipaleelta, Kaihtulan ky-

lästä. Siellä oli hyvin pieni tila ja lapsia 

oli kuusi veljestä ja kolme siskosta. Nä-

mä lapset jäivät nuoreksi, kun heidän 

isänsä kuoli. Olikohan se siihen aikaan 

keltatauti vai mikä, mikä kierteli maalla 

ja kaatoi meitä miehiä. Äiti jäi siihen nii-

den lasten kanssa. Isäni oli viides siinä 

lapsikatraassa. Kun siellä kotikylillä ei 

ollut työmahdollisuuksia, isäni lähti kier-

telemään ja etsimään heti kun kynnelle 

kykeni. Oli Taipalsaarella ja sieltä sitten 

eksyi Merenlahdelle 1930-luvun alku-

puolella. 

 Siinä oli keskellä kylää Jäniksen 

mäellä talo, Suurtupa, jossa oli kova 

miesvoiman puute. Ja Taavetti tuli siihen 

työläiseksi. Talon naisilla oli kuulema 

ollut jo meininki, että ”tämä talohan pi-
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tää myydä pois, että eihän me nyt jakseta 

kaksi naista pitää taloa”. Mutta Taavetti 

ei varmasti ehtinyt olla siinä talossa kuin 

vuoden tai pari, kun hän ja Lahja olivat 

tutustuneet toisiinsa jo sen verran, että 

tämä Lahja meni sanomaan äidilleen: 

”Mitähän jos ei myytäisikään? Että jos 

me ruvettaisiin Taavetin kanssa pitä-

mään tätä taloa.” Ja se oli vuosi 1935, 

kun heidät sitten vihittiin. 

 

Tervehdys kesänaapurilta 
 

 Taito: Olen jututtanut kesänaapuri-

anne Tuovi Karkiaista, joka on muistel-

lut erityisellä lämmöllä kahta paikallista 

ikäneitoa, Irjaa ja Mailaa. 

 Taisto: Minäkin tunsin jo pikkupo-

jasta sen Tuovin, kun heillä oli se kesä-

mökki siinä kylällä, siellä rannassa. Ei 

kylällä siihen aikaan montaa kesämökkiä 

ollut. Tuovi oli kesät siellä mökillä las-

ten kanssa ja Tuovin mies Paavo kävi 

töissä, oli Vapon metsänhoitajia. Ne ikä-

neidot olivat Ylätuvasta. Siellähän oli 

väkeä paljon. Kun minä olin pieni poika, 

siinä talossa oli parhaimmillaan kolme-

toista henkeä. Siinä oli vanhaisäntä 

Eevert, jota koko kylä sanoi Kum’isäksi, 

ja hänen vaimonsa Mari, virallisemmin 

tietysti Maria. Heillä oli kaksi poikaa 

Reino ja Onni, joilla oli vaimot ja per-

heet. Reinolla oli poikia Rauno, Lasse, 

Markku ja Vesa. Ja Onnilla oli Veijo, 

Pekka ja Asko. Ja sitten vielä nämä 

tyttäret Irja ja Maila. Siinä Ylätuvassa on 

nyt Jäniksen Veijon tytär perheineen, ja 

Veijo ja vaimo on rakentanut viereen 

omakotitalon. Nuorin poika Asko asuu 

omakotitalossa tien toisella puolella. 

Muu väki on lähtenyt maailmalle. 

Taito: Se Ylätupa vaikuttaa Suurtu-

paakin suuremmalta, koska siinä on kak-

si kerrosta. 

Taisto: Ylätupaan on rakennettu se 

toinen kerros päälle reilut kymmenen 

vuotta taaksepäin, joskus 2000-luvun 

vaihteessa. Ylätuvassa on harjoitettu vii-

me vuosiin saakka pienimuotoista maan-

viljelystä. Olisiko se Suurtuvan nimi 

keksitty siitä että se oli kookkain. Sellai-

nen kuva minulla on. Suurtupaan kuului 

iso kivinavetta, ja Merenlahden tie kulki 

aikanaan sen navetan ja talon välistä. 

Kauppa oli ihan sen tien varressa, ei 

sinne tarvinnut poikkeamalla poiketa. 

Sitten myöhemmin se tie siirrettiin siihen 

navetan taakse, pihapiirin ulkopuolelle. 

 

Jäniksen sukututkimus 

meneillään 
 

 Taito: Onko Jäniksiä Taipalsaarella 

muualla kuin Merenlahdella? 

 Taisto: Jäniksiä on Taipalsaarella 

ainakin Haikkaanlahdella, mutta muita 

en nyt muista. Jäniksen suvulla on me-

nossa sukututkimus. Ymmärtääkseni sii-

nä hommassa on kolmen hengen poruk-

ka, ovat kaikki ihan tätä Jäniksen sukua. 

Se tutkimus on ollut vireillä nyt muuta-

man vuoden, mutta tämän hetken tilan-

netta en tiedä. Minäkin odotan mielen-

kiinnolla, miten pitkälle siinä päästään, 

kun minäkään en tiedä kuin kolme–neljä 

sukupolvea. Tätä Jänis-nimeä on ilmei-

sesti vähän hävettykin. Muistan kauan 

sitten kuulleeni, että eräs Jänis muutti ni-

mensä Aarrevuoksi. 

 Taito: Karjalaisissa nimissä riittää 

elukkaa Kirpuista ja Kärpäsistä Hirviin 

ja Karhuihin. Ja linnutkin siinä välissä. 

Tätä Jänistä on runsaasti myös Inkerin-

maalla. Panin asian merkille jo ammoin, 

kun minulla oli suomen oppilaana inkeri-

läinen Jänis. 

 

Haimeja ja Haimiloita 

hajallaan 
 

 Taisto: Mutta Haimiloiden sukutut-

kimus on jo tehty ja se sukukirja on nyt 

tässä. Painoa neljä ja puoli kiloa ja pi-

tuutta kymmenisen tuhatta nimeä. Käti-

lönä oli Matti Aaltonen. 

 Taito: Tunnen tämän tulokkaanne, 

koska osuin jo kymmenisen vuotta sitten 

puheisiin Matti Aaltosen kanssa. Polveu-

dun Lemin Himmeistä ja tuossa vaihees-

sa tiesin, että Himmit polveutuvat Hai-

meista, mutten tiennyt minkä pitäjän 

Haimeista. Matti tiesi yhdistää meidät 



Savitaipaleen Haimeihin eli Haimiloihin. 

Jäimme pois kirjasta, koska Matti luuli 

Himmien tekevän oman sukututkimuk-

sensa. Matti arvelee, että myös Lappeen, 

Luumäen ja Valkealan Haimit polveutu-

vat Savitaipaleelta. Oletko sinä törmän-

nyt näihin muihin Haimeihin? 

 Taisto: No en. Paitsi sen tiedän, että 

Luumäen Haimit muuttivat Haimilan ky-

lästä kaikki Valkealaan. Luumäelle ei 

jäänyt Haimeista muuta kuin se kylän 

nimi. 

 Taito: Haimeja on mennyt suurin 

joukoin Inkerinmaalle, erityisesti Tokso-

vaan ja Kelttoon. Olen löytänyt heitä 

Stalinin vainojen uhreistakin: ainakin 

puolisen sataa Siperiaan karkotettua ja 

monta myös teloitettua. Yksi näistä te-

loitetuista näkyy olleen inkeriläinen Juho 

Juhonpoika Haimi, jonka Stalin listi 

1937. Tämä Juho oli syntynyt 1899 Suo-

messa kylässä nimeltä Gurtoma. Soittaa-

ko kelloa? 

 Taisto: No se Gurtoma on Lappeen 

Hurtanmaa. 

 Taito: No niin on, mikäpä muu. 

Kerroin Juhosta ja muista Inkerinmaan 

Haimeista kapteeni evp Heikki Haimille, 

joka on kotoisin juuri Hurtanmaalta, ja 

hän innostui sanomaan, että Inkerinmaan 

Haimit on haettava Suomeen. Löysin Fo-

nectasta kuutisenkymmentä Haimia, joil-

la oli venäläinen etunimi, ja nauroin Hei-

kille: ”Niitä on tullut sieltä jo omia aiko-

jaankin.” Ja sinun on hyvä tietää, että en-

nätin Lemillä jututtaa ja tallentaa edes-

mennyttä Onni Haimilaa, joka tiesi Hai-

miloita päätyneen myös Kanadaan. 

 Taisto: Onni Haimila oli minun 

serkkuni. Niitä Haimiloita tosiaan on 

Kanadassa. Heikki Haimia en ole tavan-

nut, mutta hän on tietääkseni asunut jos-

sain vaiheessa ihan tuossa tien takana. 

 

Kähönsalmen sillan viimeisiä 

kulkijoita 

 

 Taito: Vaan jatkapa, Taisto, Taave-

tin ja Lahjan tarinaa. 

 Taisto: No sitten tuli väliin nämä 

sota-ajat, talvisota ja jatkosota. Isähän oli 

ne kaikki sodat rintamalla niin kuin mie-

het siihen aikaan olivat. Talvisodan jäl-

keen sieltä pääsi kotiutumaan, mutta sit-

ten kesällä 1941 itänaapuri rupesi tule-

maan ja isäkin lähti. Mikkeliin piti ko-

koontua, mutta hän sitten mennessä vei 

äidin sinne Savitaipaleen Kaihtulaan. 

Tuumasi, että vie turvaan vähän etem-

mäksi rajasta, jos rupeavat venäläiset tu-

lemaan. Siellä Kaihtulassa tuli synnytyk-

sen aika ja siellä tämä poika sitten syntyi 

3. päivä heinäkuuta 1941. Isä lähti ko-

koontumispaikkaan Mikkeliin ja sieltä 

lähtivät sitten rajalle. Olikohan se isäni 

joukko-osasto nyt sitten JR 8. Nyt täytyy 

sanoa, ettei kiinnostanut kysyä siihen ai-

kaan kun oli tietoa tarjolla. 

 Mutta kuitenkin jotain siihen sota-

aikaan liittyvää. Merenlahdeltahan kul-

jettiin paljon sillä lailla, että mentiin Jun-

nosen tienhaarasta alas Kähönsalmen 

rantaan. Siitä salmesta mentiin kesällä 

yli veneellä ja talvella hevosilla ja siitä 

sitten Mikkelintielle Kuukanniemeen. 

Mutta nyt sota-aikaan siinä Kähönsal-

men kapeimmassa kohdassa oli tehty 

lankuista silta yli, että jos tuolta itärajan 

takaa tullaan vauhdilla, niin päästään sit-

ten sitä kautta karkuun. Päästään Mik-

kelintielle Kuukanniemeen. 

 No sitten meikäläinen oli pariviik-

koinen, kun sieltä Savitaipaleelta lähti 

kätilö ja kummitäti äitiä ja minua saat-

tamaan Merenlahdelle. Se oli heinäkuun 

puoltaväliä. Saattaa olla, että oltiin aika 

viimeisiä kulkijoita kun tultiin siltaa pit-

kin Merenlahden puolelle – tosin oma 

askel oli kovin lyhyt vielä silloin kaksi-

viikkoisena. Mutta kun se kätilö ja se 

kummitäti lähtivät takaisin Kuukannie-

meen ja Savitaipaleelle päin, siinä olivat-

kin sotilaat jo purkamassa sitä siltaa ja 

heidän piti mennä jo veneellä yli. Se 

Kutsetti näet uitti puutavaraa ja se uitto-

väylä piti saada äkkiä auki. Ja rajalle 

menneet joukot olivat ehtineet sen verran 

vastaan, että sieltä ei tultukaan niin 

vauhdilla läpi. Todettiin, että puretaan 

silta pois. Eikä siinä ole sen jälkeen tie-

tääkseni siltaa ollut. Mutta onhan siellä 

ne pätkät salmen kahta puolta mallina, 



että missä kohtaa se silta on ollut. Että 

on tässä koettu historiallinen hetki, kun 

on oltu viimeisiä kulkijoita sillä sillalla. 

 Taito: Sotilaat päättivät, että kun 

tuo nyytti vielä saadaan yli, niin silta saa 

mennä. 

 Taisto: Talo Jäniksen mäellä oli tie-

tysti vaikeuksissa, kun siellä oli taaskin 

vaan sitä naisväkeä kun isä oli rintamal-

la. Talo annettiin arennille eli vuokralle 

sota-ajaksi. Se oli joku lauritsalalainen 

perhe, jonka nimi taisi olla Haikola, äiti 

lasten kanssa. Eivät nämä maanviljeli-

jöitä olleet eivätkä karjankasvattajia-

kaan, mutta ne Haikolan pojat pystyivät 

jotain tekemään. Hoitelivat tilaa jollain 

tavalla ja pääsivät sota-ajasta yli. Se ruu-

an saanti oli varmasti tärkeintä heille ja 

meille muille. Ei tarvinnut hävittää kar-

jaa pois. 

 

Aika lailla normaali maatila 
 

 Taito: On väitetty, että peltojen ki-

vet auttavat kuivina kesinä hikoilemalla 

vettä. Kyntäjästä ja hevosesta sitä vettä 

ainakin noruu. 

 Taisto: Kyllä se pitää paikkansa, 

että Merenlahden kohdalle on sattunut 

kivisade. Siellä on hyvin paljon kivisiä 

peltoja. Kyllä siellä isännät hevosten pe-

rässä kulki ja perkuleita kuului, kun pel-

lolla kivi karahteli. Mutta se voi tosiaan 

olla, että kuivina kesinä se kivisyys ei 

ollut pelkäksi haitaksi. Ja jossain vai-

heessa oli sitten tämä Pellonraivaus Oy, 

jolla oli katepillareita. Nämä rupesivat 

keräilemään kiviä, että monen pellon lai-

dalla oli sitten näitä kiviröykkiöitä. Mut-

ta kivihän on semmoinen, että sieltä nou-

see koko ajan syvältä uutta. Mistä sitä 

riittääkin, mutta sieltä nousee joka kevät 

lisää. Routa nostaa pikkuhiljaa ylöspäin. 

 Taito: Minkä kokoinen se Suurtu-

van tila oli? Ja montako lehmää? 

 Taisto: Se oli aika lailla normaali, 

sellaisia talojahan Merenlahdella oli sitä 

luokkaa kuin tässäkin. Oliko meillä kuu-

si lypsävää ja kymmenkunta hehtaaria 

viljeltyä. Koko sillä kylällähän ei ollut 

mitään suurtiloja, olivat kaikki tämmöi-

siä pieniä. Jollain saattoi olla yksi ja kak-

si lehmääkin. Kuusi lehmää oli jo aika 

monta kuitenkin. Ja kyllä meillä hevonen 

oli aina. Lampaita en muista olleen enää 

aikoihin, mutta sika tai kaksikin oli. 

Kuului sitä röhkinää aina. Mihinkäs ne 

sianruuat muualle jos ei sioille. Joka ta-

lossa oli omat sikansa. 

 Taito: Puljattiinko teiltä myös ”yl-

puolella”? Eli oliko Suurtuvalla maita 

Kähönsalmen takana? 

 Taisto: Ei, ei puljattu eikä ollut. 

Meillä oli kaikki maat suunnilleen yhte-

nä pötkönä paitsi metsää välissä. En 

muista, milloin ne Merenlahden maat on 

jaettu, mutta nehän olivat yleisesti kapei-

ta ja pitkiä palstoja – olkoon nyt vaikka 

sata metriä leveitä ja viisi kilometriä pit-

kiä. Meilläkin yksi niittu taisi olla vähän 

sivussa, mutta muuten ne olivat tässä sa-

massa janassa. Oli meillä pientä hakaa, 

mutta ennen minua se karja oli peräti 

metsässä. Siellähän oli näitä aitoja pitkin 

metsää aina talon maiden rajalla, ja sit-

tenhän karjakin voi kulkea siellä metsäs-

sä kesäaikaan. Mutta minun aikanani ei 

enää ollut sitä metsälaiduntamista. Meil-

lä oli se karjatarha siinä lähipiirissä ja 

siellä se lypsykin kesällä tapahtui. 

 

”Siinä sitä koulua aloiteltiin” 
 

 Taisto: Siitä se lähti sitten sodan jäl-

keen – niin kuin tiedetään – kehitys kul-

kemaan. Merenlahdellakin oli nämä 

opettajat, Martta Narinen, joka oli opet-

tajana pitkään, ja Anna Nikku, joka 

opetti alakoululaisia ja meitäkin kolme 

ensimmäistä luokkaa. Meitä oli seitse-

män poikaa eikä yhtään tyttöä, kun aloi-

tettiin se kansakoulu. Oli sattunut sellai-

nen poikabuumi. Mutta siinä ehti tapah-

tua poismuuttoja ja muuta hajaantumista, 

että se porukka ei ollut niin tiivis. 

 Taito: Asuit aivan koulun nurkilla. 

Onnistuitko sillä matkalla ikinä edes 

myöhästymään tai nahistelemaan muiden 

kanssa? 

 Taisto: No minulla ei ollut sitä kou-

lumatkaa kuin pari sataa metriä, mutta en 

muista myöhästyneeni kertaakaan. Eikö-



hän se mennyt niin että kun näki toisia 

menossa, niin lyöttäytyi porukkaan. Ja 

kotimatkasta minulla on semmoinen ku-

va, että siinä koulun tienhaarassa alkoi 

useasti jonkinlainen sota, missä oli vas-

takkain Kähön puoli ja kylän puoli. En 

muista siitä sen enempi, sillä minähän 

poistuin siitä joukosta niitä aikoja. Se 

koulun tontti oli lohkaistu siitä samasta 

Suurtuvan tilasta, mutta en muista enkä 

ole vissiin kuullutkaan, milloin se on ta-

pahtunut. Siinähän on semmoinen muka-

va rantakumpare ja reilun kokoinen tont-

ti. Ja siinä sitä koulua aloiteltiin. 

 

Potkukelkalla sulaan 
 

 Taito: Se Koperahon hukkumison-

nettomuus sattui sinun kouluaikanasi. 

Mitä sinä siitä tiedät tai olet kuullut? 

 Taisto: Yksi niistä Kuukan pojista 

oli minun kanssani samalla luokalla. Oli-

ko se peräti eka luokka silloin menossa. 

Ja sen verran olen kuullut, että Kuukan 

kolme veljestä meni syysjäitä pitkin käy-

mään sen Kähönsalmen toisella puolella. 

Kävivät leikkimässä Salmelassa Koho-

sen Onnin kanssa. Tämä Onni oli samaa 

ikäluokkaa tai hieman vanhempi, ja se 

Salmela oli sille Onnille sukulaispaikka. 

Kun ne Kuukan pojat läksivät palaamaan 

kotiinsa, niin oikaisivat eri reittiä ja hu-

rahtivat kaikki kolme samalla potkukel-

kalla sulaan. Ja hukkuivat. Sieltä Salme-

lasta olivat nähneet – se Hölsän Martti 

vissiin – mutta eivät ehtineet apuun. Ei 

ollut enää tehtävissä mitään. 

 Taipalsaaren hautausmaallehan hei-

dät sitten siunattiin. Me koululaiset oltiin 

sitten mukana. En muista, oltiinko me 

ihan kaikki, mutta aika monta meitä oli 

saattamassa näitä uhreja. En muista, mi-

ten se matka tehtiin, mutta olikohan jäät 

jo niin paljon vahvistuneet että mentiin 

kylän toiselta puolelta sen järven yli, 

mahdollisesti Konstuun ja sieltä jalan. 

Pakkanen oli tuloillaan ja äkkiähän jäät 

viikossa vahvistuu. Luultavasti näin oli. 

 

Melkoista koulunkäyntiä 

lyseossa 
 

 Taisto: Kun Martta Narinen siirtyi 

eläkkeelle ja lähti pois, sinne kouluun 

tuli opettajaksi Mauno Tynkkynen per-

heineen. Hän oli sen verran nuorekkaam-

pi ja aktiivisempi ihminen, että rupesi 

meitä useampia poikia hakemaan kau-

punkiin oppikouluun. Siinä tuli lähdettyä 

pääsykokeisiin, ja meikäläinenkin onnis-

tui sitten pääsemään läpi. Muita ei sillä 

kertaa onnistunutkaan. Minulla on sellai-

nen kuva, ettei Merenlahdelta lähtenyt 

oppikouluun kuin Rantamäen sisarukset 

Marja-Liisa ja Anna-Liisa aikaisemmin 

ja sitten minä. Enkä muista, että sieltä 

olisi sitten vuosiin tullut ketään. 

 Taito: Satuttiin samaan kouluun ja 

paljolti samoille opettajillekin. Mutta mi-

nä aloitin lyskän vasta 1956. 

 Taisto: Minulla se oli vuosiluku 

1952 ja olikohan meitä 43 poikaa sillä 

lyseon ensimmäisellä A-luokalla, kun 

aloiteltiin. Ei siellä lyskässä ollut yhtään 

minulle ennestään tuttua poikaa. Kaikki 

me oltiin samanlaisia luokkakavereita 

vaan, mistä päin kukakin sitten oli. Mut-

ta täytyy sanoa, että oli se melkoista 

koulunkäyntiä kun ei ollut oikein kulku-

välineitä eikä tietä. Kaupungissahan se 

piti viikko vietellä, kortteerissa. 

 Taito: Ne kortteerit olivat monelle 

pienelle koululaiselle rankkoja paikkoja. 

 Taisto: No minulla sattui kyllä sil-

leen, että isän veli Eino, minun kummi-

setäni, asusteli Savonkadulla omakotita-

lossa, Savonkatu 43. Siinä sitä lyseota 

aloiteltiin. Eino oli naimisissa sotalesken 

kanssa, ja tällä naisella oli poika Ossi, 

joka oli kaksi vuotta minua vanhempi ja 

kävi samaa koulua kuin minä, sitä lyseo-

ta. Pidin häntä serkkunani, koska hän oli 

setäni ottopoika. Useasti käveltiin läpi 

kaupungin. Kyllä se oli ihan turvallinen 

ja hyvä kortteeripaikka. 

 Hätä tuli kun lauantaisinkin oli kou-

lua. Koulu kun loppui kaksikymmentä 

yli kolme, niin kyydillä jos toisellakin 

kiirehti sitten kotia. Muistaakseni neljän 

maissa lähti Lappeenrannasta linja-auto, 



joka kulki Mikkelintietä. Kuukanniemes-

sä jäätiin pois ja sieltä sitten hiihtämällä 

Merenlahdelle, jos oli semmoinen keli. 

Ja sitten taas sunnuntaina iltapäivällä sa-

maa reittiä takaisin. Päivät olivat talvella 

lyhyet, niin että pimein päin sitä piti 

kuljeskella. En minä nyt pelännyt. Välil-

lä syksyllä pimeällä maanantaiaamuna 

varhain, kun Merenlahdelta miehet lähti-

vät moottoriveneellä Rapasaareen lastuu-

hommiin, niin siinä kyydissä pääsi sitten 

kaupungin puolelle. Ja polkupyörä mu-

kaan ja viikon eväät ja kirjat matkassa 

työntelemään kortteeripaikalle. 

 Taito: Saitko kortteeripaikassasi mi-

tään lämmintä ruokaa? 

 Taisto: Joo, kyllä siellä illalla sai, 

kun siinä keittelivät keiton. Mutta sil-

loinhan oli tapana, että koululla sai ruo-

kaa. Sinne otettiin omat voileivät ja siel-

lä oli keittäjä, joka keitti jotain, muis-

taakseni velliä tai puuroa. Saattoi olla 

lihasoppaakin. Nipussa oli kolmekym-

mentä lippua ja semmoisen kun osti, se 

lippu maksoi kolmekymmentä senttiä vai 

mikä se rahayksikkö siihen aikaan oli. Se 

ruokailu auttoi sitten päivällä mukavasti. 

Eväspalaset ja ruokalautanen siinä, niin 

jaksoi sitten sen koulupäivän. Se ruokala 

oli siellä kellarikerroksessa muutama as-

kelma pihalta alaspäin. 

 Taito: Ja soppatykistä jaettiin ruo-

kaa kuin betonimyllystä. Mitenkäs sinul-

la majoitus toimi? 

 Taisto: Muistaakseni minulla oli 

keittiön nurkassa joku sängyn tapainen, 

missä vetelin unia. Siihen aikaan ne 

asunnot olivat pieniä huoneita ja niitä 

annettiin vuokralle. Yläkerrassa oli pari-

huoneet, mitkä annettiin vuokralle. Ja 

sivussakin oli yksi erillinen huone, mikä 

oli vuokralla sekin. Mutta pari vuottako 

siinä meni, kun setäni ja hänen vaimonsa 

rupesivat rakentamaan omaa taloa Kim-

piseen ja muuttivat sen takia vuokralle ja 

totesivat ettei siihen huusholliin mahdu 

enää alivuokralaispoika. Piti lähteä vie-

raisiin oloihin. Muun muassa tänne Uus-

Lavolaan, satakunta metriä Turkujen lin-

ja-autotalleilta Merenlahdelle päin. Me-

renlahdeltahan tämäkin isäntäväkeni oli 

lähtenyt, Penttisen Uoti ja Eila. Heillä oli 

kaksoslapset, jotka olivat pari–kolme-

vuotisia. Siinä oli aika vilskettä. Pienet 

tilat ja siinä taisi olla vielä vuokralaisia. 

Illat pelattiin marjapussia, niin että kyllä-

hän se koulunkäynti oli täällä erilaista. 

 

Opettajat kaikki persoonia 
 

 Taito: Oliko sinulla lyskässä mitään 

erityisen mieluisia aineita? 

 Taisto: Eipä muistu mieleen. Kaikki 

oli sellaista puurtamista. Ehkä se kiin-

nostus keskittyi siihen että millä kyydillä 

pääset pyhäiltana kyliltä kaupunkiin ja 

taas lauantai-iltana kotiin takaisin. Siinä 

oli urakkaa riittävästi ja opiskelut meni 

siinä sivussa sitten. Mutta ei mikään aine 

nyt ollut erityisen rankkakaan. Kaikesta 

selvisi normaalilla lukemisella. 

 Taito: Mitä muistat lyskän opettajis-

ta? 

 Taisto: Kaikkihan ne olivat persoo-

nia. Anasta, siitä venäjän opettajasta, on 

jo puhuttu kyllä tarpeeksi. Anan poikia 

oltiin. Sillä naisella räkä roiskui ja tupak-

ka haisi. Ana oli kolmannelta eteenpäin, 

mutta toisella luokalla oli Johannes Tasi-

hin. Tasihin oli sellainen mukava opetta-

ja, rauhallinen ja asiallinen mies. Tunnit 

sujuivat sutjakkaasti ihan ääntä nosta-

matta. Kun Ana tuli, se oli sitten rävä-

kämpää menoa. 

Matikassa oli se Anni Kepilä, josta 

sanottiin että se mahtuisi seisomaan pöy-

dän alle mutta ei mahtuisi syrjälleen. 

Äidinkielessä oli Eemil Virkkunen, sem-

moinen lupsakka pappa. Sitten oli tämä 

Mauri Noro. Hänhän kävi kesäiseen ai-

kaan veneellä joskus meidän kaupassa, 

kun niiden kesämökki oli rannalla tuolla 

matkan varrella Lauttaniemen suunnalla. 

 Taito: Eikö sinulla ollut ruotsissa 

Mutsi, niin kuin minullakin? 

Taisto: Mutsi, se Anna Saarenpää, 

oli ruotsissa tietenkin. Jäi niin mieleen 

etenkin hänen miehensä, joka oli ikään 

kuin semmoinen vapaaherra. Se mies 

kulki kaupungilla keppi käsissä. Minulla 

on kerta kaikkiaan semmoinen käsitys, 

että se oli vihtori vaan. Olikohan se niin 



että näillä lehtoreilla oli välillä näitä 

tämmöisiä vapaaherroja. Ja miten minä 

muistelen, että niillä Saarenpäillä olisi 

ollut joskus maailmassa kesämökki Me-

renlahdella Orjainlahden rannalla, mutta 

tämän minä saatan muistaa väärin. Joku 

saattaa muistaa semmoisenkin asian pa-

remmin. 

Taito: Sitten omantunnon kysymys: 

saitko koskaan ehtoja? 

Taisto: En saanut koskaan ehtoja. 

Kyllä ne opinnot menivät vuosi ja luok-

ka, vaikka rimaa hipoen. Anan numero 

taisi mennä kuutosen pintaan, näin minä 

muistelen. Nyt se venäjä olisi tarpeen, 

kun olisi tullut sitä enemmän harrastet-

tua. Nimittäin kun rehtori Strengellillä 

oli siellä Merenlahdella meidän mökin 

naapurissa mökki, mikä jäi sen nuorem-

malle pojalle Timpalle, se meni myyntiin 

ja sen osti veli venäläinen. Siitä lähti 

puut pois ja se vanha mökki pois ja sille 

kahdentuhannen neliön tontille ajettiin 

hiekkaa ja rakennettiin uusi kunnollinen 

mökki. Ja siinä on nyt moskovalaisia. 

Kyllä olisi mukava naapurin kanssa käy-

dä juttelemassa. Yksi mökki on siinä vä-

lissä. Ei mitään haittaa eikä häiriötä. 

Siellä on isä ja äiti ja kaksi pientä lasta. 

Mutta niitä venäläisiä mökkien omistajia 

on siellä Merenlahdella muitakin. Jokai-

nen elää ettei mitään. Kaikki hyvin. 

 

Kaupungin hurjissa huveissa 
 

 Taito: Kun asuit setäsi luona Savon-

kadulla, harrastitko sen Ossin kanssa mi-

tään huveja? 

 Taisto: Joo, kyllä serkkupojan kans-

sa elokuvissa käytiin. Kyllä taskurahaa 

tuli aina sen mukaan kuin tarvitsinkin, ei 

ollut mitään ongelmaa. Ja ihan oltiin 

muutenkin normaalioloissa. Me oltiin 

niin rauhallisia poikia, ettei meidän pe-

rään tarvinnut katsella. Oli luonnollista, 

että tultiin aina ajoissa kotiin. Kino-Au-

lahan se oli missä silloin käytiin eloku-

vissa, mutta en muista tarkemmin mitä 

elokuvia nähtiin. Uskoisin, että ne olivat 

kotimaisia kuvia. Joka tapauksessa ne 

elokuvat olivat niin suosittuja että kassa-

luukulla seistiin pitkässä jonossa. Ei ol-

lut telkkari haittana. Jos halusi jotain hu-

pia sitä piti etsiä muualta. 

 Taito: Etsitkö hupia myös baareis-

ta? Minä muistan Kurki-baarin jäätelö-

annokset. 

 Taisto: Kurki-baarissa tuli varmaan 

poikettua. Ja muistan käyneeni joskus 

myös meijerin baarissa lähellä satamaa. 

Sielläkin oli jäätelöannoksia – meijeri-

hän valmistikin jäätelöä. Armeija-aikaan 

käytiin joku pyhä poikien kanssa siellä 

meijerin baarissa vähän paremmilla ruu-

illa, herrasruuilla. 

 Taito: Kävitkö jääpallo-otteluissa ja 

menitkö niihin rakopiletillä? 

 Taisto: Kyllä minä muistan käynee-

ni Kimpisessä Veiterän peleissä. Tunnel-

ma oli korkealla. Ja arvaan, mistä rako-

piletissä on kysymys, mutta kyllä me 

mentiin sisälle ihan rehellisesti aina por-

tista. Lumipenkalla seistiin, halvemmilla 

paikoilla. Ja jääkiekostakin jäi mieleen 

ainakin joku semmoinen Saipan ja Zoo-

min ottelu Kaukaan avokaukalossa tai-

vasalla. En muista, olenko sen jälkeen 

käynyt kiekkopeliä katsomassa. Sekä ru-

settiluisteluissa käytiin, nehän oli arki-il-

tana Kimpisen kentällä. Ja pääkatsomon 

alla oli puhvetti, missä juotiin kuumat 

mehut. 

 Taito: Pääsitkö jo kouluaikoina 

tanssimisen makuun? 

 Taisto: En oikein Lappeenrannassa, 

mutta Merenlahdellahan oli sellainen 

pyöreä tanssilava siellä, missä on nyt se 

urheilukenttä ja kenttäosuuskunnan talo. 

Kai se kesäaikaan järjestyi niin, että jos 

häät oli talossa, niin lavalle pääsi tanssi-

maan. En muista vuotta enkä ikää, mutta 

kun vanhemmat pojat kävivät Kotajär-

ven talolla, niin meikäläinenkin lyöttäy-

tyi pikkuhiljaa sakkiin. Ei ollut kulkupe-

liä edemmäksi mennä ja meiltähän oli 

lyhyt matka talvellakin kävellä. Muut 

yhteydet olivat niin kaukana. En ole var-

ma olisiko sille välille sulien aikaan iki-

nä otettu polkupyörää, mutta kun men-

tiin Iitiän lavalle, mikä oli jo paljon kau-

empana, sinne mentiin pyörällä. 

 



Yhtä pyhää ja arkea koko ajan 
  

 Taito: Näyttelikö uskonto mitään 

osaa Suurtuvassa? 

 Taisto: Minulla on semmoinen ku-

va, että äidinäiti eli mamma meillä kyllä 

kuunteli aamu- ja iltahartaudet ja kirkon-

meiningit, mutta ei siinä uskonto muuten 

niin merkittävä ollut. Kun kirkossa käy-

tiin, niin käytiin lähinnä Taipalsaaren 

kirkossa, mutta sitäkin harvakseltaan, 

paremminkin juhlapyhinä, jouluaamuna 

ilman muuta. Mutta muuten se oli ihan 

sellaista neutraalia elämää, ei oltu oikein 

puolesta eikä vastaan. 

 Taito: Mitenkäs sunnuntai? Olitteko 

sapatin puolella vai sitä vastaan? 

 Taisto: Sunnuntaikin oli sellaista 

kuin maaseudulla normaalisti. Kun ker-

ran on karjatila, niin sehän on osittain 

työpäivä. Ja kun työksi tuli vielä mai-

donkuljetus ja kauppa, niin sehän oli yh-

tä pyhää ja arkea koko ajan. Eihän siinä 

eroa sitten ollut. Jotain työtä kyllä pyrit-

tiin välttämään, ei nyt ihan sonnanajoon 

menty. Enkä muista, olisiko sunnuntaina 

heinätöihin lähdetty, ei ainakaan kirkon-

meiningin aikaan. Minusta tuntuu, että 

pyhänä lähdettiin kaatamaan heinää vas-

ta illansuussa seuraavaa päivää varten. 

Mutta ei muuten. 

 Taito: Tuliko toruja kiroilusta? Ja 

käytiinkö teiltä pyhäkoulussa? 

 Taisto: En muista, että kiroilusta 

olisi erikseen tarvinnut mainita. Ei käy-

tetty kirosanoja niin paljon, että olisi tar-

vinnut hillitä. Mutta kyllä me kansakou-

luiässä käytiin pyhäkoulussa. Sitä piti 

mummo, jonka etunimeä en muista, mut-

ta sukunimi oli Hentunen. Hän asusteli 

siellä kylän perillä pienessä mökissä, 

missä myöhemmin asusteli Ilmo Talka. 

Ihan lupsakka mummo. Ei meitä tarvin-

nut sinne pyhäkouluun patistella, kyllä 

se oli ihan luonnollista. Siihen aikaan ei 

sitä ohjelmaa paljon ollutkaan. Se oli yk-

si ohjelmanumero pyhäpäivänä, että läh-

detäänpäs pyhäkouluun. Se hetki meni 

ihan mukavasti ja kiinnostavasti. Luulta-

vasti meitä lapsia ei ollut kovin montaa, 

koska siellä mökissä oli niin pienet tilat. 

Ja olihan sitä pyhäkoulua siellä kylällä 

muuallakin, mutta en muista tarkemmin. 

 

Nuorisoseuran urheiluriennoissa 
 

 Taito: Osallistuitko missään vai-

heessa kotikylän järjestötoimintaan? 

 Taisto: Nuorisoseuratoimintahan oli 

Merenlahdella vilkasta, ja siihen osallis-

tuin heti kun kynnelle kykenin. Olin mu-

kana tanhuissa ja miesvoimistelussa. Ol-

tiin nuoria poikia ja notkeita. Ja käytiin 

linja-autolla Etelä-Karjalan nuorisoseu-

rojen retkillä. Valtakunnalliset kesäjuh-

lathan oli Helsingissä ja Turussa. Olin 

Stadionillakin, ja tuntui ihan siltä että 

pienenä ihmisenä siihen joukkoon huk-

kui. Ne harjoitukset olivat muistaakseni 

koululla talvisaikaan. Ja olihan Lappeen-

rannassa Kimpisen kentällä tapahtumia. 

Niissä esiinnyttiin ja linja-autoilla läh-

dettiin sitten kauemmaksikin. Miten se 

rahoitus tapahtui, sitä en muista, mutta 

pienimuotoistahan se meidän matkustus 

oli. Minä luulen, että sitä ei käyty ravin-

toloissa syömässä. Oli omat eväät muka-

na, kustannukset olivat pienempiä. Yö-

pyminen tapahtui yleensä jossain koulul-

la. Siellä oli laitettu lattialle patjoja rin-

natusten ja siellä lattialla yövyttiin. Viltit 

meillä taisi olla omat tai sitten makuu-

pussit. Olihan se kuitenkin mukavaa. Ei 

sitä siihen aikaan reissattu niin kuin ny-

kyään. 

 Taito: Osallistuitko myös jalkapal-

loiluun? 

 Taisto: Olin minä mukana jalkapal-

lossakin siitä saakka kun kynnelle kyke-

nin. Potkittiin palloa aina vapaa-aikoina 

siellä kentällä. Siinä oli mukana monen-

ikäistä väkeä ja saatiin joukkueita synty-

mään. Ja käytiin myös Kotajärven talon 

kentällä pelaamassa, mutta en muista et-

tä olisi pelattu missään sarjassa. Mutta 

ainakin siinä vaiheessa, kun veljeni Ter-

ho kävi kaupungista käsin valmentamas-

sa Merenlahdella porukoita,  se harjoitte-

lu oli jo ihan säännöllistä ja järjestelmäl-

listä. Veljeni on minua seitsemän vuotta 

nuorempi, ja silloin oli liikkeellä jo eri 

kaverit. 



”Toiset hiihtivät vielä lujempaa” 
 

 Taisto: Ja talvellahan sitä hiihdeltiin 

ja oli kilpailujakin. Käytiin kirkolla kou-

lujenvälisissä. Miehet lähtivät hevosilla 

antamaan meille koululaisille kyytiä. 

Menestykseni ei yleensä ollut mainitta-

vaa, mutta niissä koulujenvälisissä siellä 

kirkolla taisin olla jossain sarjassa kol-

mannella sijalla tai joku tällainen. Vaik-

ka itse hiihti lujaa, niin toiset hiihtivät 

vielä lujempaa. Kyllä se oli niin kovaa 

tuo kilpailu jo silloinkin.  

 Ja olihan niitä hiihtokilpailuja siellä 

kylälläkin. Sitä en muista, minkä lipun 

alla niitä kilpailuja järjestettiin, mutta sa-

mathan ne järjestäjät aina olivat. Minulla 

on sellainen muistikuva, että Männistö 

oli se keskuspaikka. Siinä oli laaja piha. 

Ja Männistön ja Karsikon puolivälissä 

oli hyppyrimäkikin, ja siinä hypättiin 

näillä tavallisilla hiihtosuksilla. Siihen 

vauhtimäkeen oli rakennettu puinen tor-

ni, mutta alastulo oli ihan luonnonmu-

kainen rinne.  

 Taito: Mikä oli oma ennätyksesi ja 

monetko sukset taitoit? 

 Taisto: Muistissa on kummassakin 

kohtaa aukko. En yhtään muista, menikö 

suksia. Mutta muistanhan minä, miten 

siihen aikaan suksia paikattiin: läkkipel-

tiä jostain purkista. Lähinnähän se suksi 

katkesi siitä kärjen ja sen suoran osan 

välimailta. Mutta kaupungissahan oli 

Huhtiniemessä oikea hyppyrimäki ja 

siellä järjestettiin hiihtokilpailuja. Me 

hiihdettiin täältä suoraan jäätä pitkin nii-

tä kisoja katsomaan. Silloin ei mennyt 

aika radiota kuunnellessa eikä telkkaria 

katsellessa. Silloin jouti harrastamaan. 

Harmi että Huhtiniemen mäkikin on jo 

purettu pois. 

 Taito: Minä käytin lyskässä yleensä 

omia suksia mutta joskus myös koulun 

hikilautoja. Mitenkäs sinä? 

 Taisto: Kyllä minulla kulki mukana 

aina omat sukset. Muistan että siitähän 

tuli aina välillä sanomistakin linja-autos-

sa. Kuljettaja vähän moitti: ”Noitakin si-

nä vielä tuossa raahaat!” Mutta jos kau-

pungista tuli sitten vaikka Kuukannie-

meen ja sieltä sitten hiihteli Merenlah-

delle ja päinvastoin, niin nehän olivat 

tarpeen silläkin välillä. Kansakoulussa 

oli ollut lyhyt koulumatka, mutta oppi-

koulussa se piteni – piteni ja meni han-

kalaksi. 

 

Perässähiihtäjänä jääpallossakin 
 

 Taito: Millaista oli Merenlahdella 

sinun aikanasi jääpallo? Oliko luistimet 

puusta ja niissä terinä sahanlatit? Ja mai-

la luonnonväärästä katajasta tai koivun-

vesasta? 

 Taisto: Olen minä sellaisia puuluis-

timia jossain nähnyt, mutta en muista 

olisiko meistä kenelläkään ollut. Minulla 

itselläni ainakin oli nurmekset mitkä 

kiinnitettiin monon pohjaan. Ja kun sa-

noit, niin muistan että semmoista väärää 

puutahan sitä mailaksi etsittiin. Luulen, 

että sellaisilla mailoilla siinä Talanlah-

dellakin palloa lyötiin. Ei ne olleet kau-

pasta ostettuja mailoja. Mutta kyllä se 

jääpalloilu oli hyvin pienimuotoista. 

Hiihtäminen tuli syksyllä äkkiä sen pal-

loilun tilalle ja sitä sivakointiahan jatkui 

sitten kevääseen saakka. 

 Kaupungissa se jääpallo kuului sii-

hen koululiikuntaan. Niillä nurmeksilla 

sitä luisteltiin ja pelattiin, ensi alkuun. 

En muista vuotta, milloin minulla se vä-

lineistö vaihtui, mutta kyllä minä sain 

sitten ihan oikeat hokkarit ja velikat. 

Saattoi olla, että siinä jääpallohommassa 

joutui olemaan vähän niin kuin perässä-

hiihtäjänä. Mutta onneksi sillä meidän-

kin luokalla oli sitä sakkia paljon ja mo-

nentasoista. Silloin oli suuret luokat. 

Ensimmäisellä luokalla oli neljäkym-

mentä, mutta toisella luokallahan se sak-

ki putosi sitten kolmeenkymmeneen. 

 Taito: Oletko ollut napakelkassa ja 

potkukelkkajunassa? 

 Taisto: Kyllä siinä Talan rannassa 

oli napakelkka ja siinä otettiin kyllä kyy-

tiä. En ole muistanut aikoihin koko asi-

aa, mutta nyt kun tuli puheeksi niin kyllä 

lapsena siinä pyörittiin. Syksyhän se in-

nosti. Silloin kun olosuhteet olivat vielä 

kohtuullisen hyvät, silloin pyörittiin na-



pakelkassa. Mutta en minä usko, että sii-

nä lähdettiin luontoa vastaan taistele-

maan ja lumia lapioimaan. Ja potkukelk-

kajunakin on tuttua puuhaa. Sitäkin har-

rastettiin nimenomaan jäällä. En muista, 

onnistuiko se tiellä, kun siihen aikaan ei 

teitä aurattu. 

 

Pääsiäissoittelu kevättalven 

suurtapahtuma 

 

 Taito: Merenlahdella harrastettiin 

pääsiäissoittelua. Onko sinulla muistoja 

siitä musisoinnista? 

 Taisto: Kyllä on. Lukumäärää en 

muista, mutta meitä oli pääsiäisyönä liik-

keellä aika suuri joukko nuorisoa. Se jäi 

mieleen niin kuin suurimpana tapahtu-

mana. Saattoi vielä olla että yöllä oli 

hankikeli, ettei tarvinnut seurailla teitä-

kään. Ja jos sattui mahdollisesti vielä 

kuutamo, niin siellähän oli ihan muka-

vaa. Ja se valkea lumihan jo valkaisee. 

Liikuttiin kylällä ja ääntä tuli kyllä val-

tavasti. Oli isoja kelloja ja pieniä kelloja. 

Olikohan Männistöllä mahdollisesti hy-

vinkin iso vellikello niin kuin sitä sanot-

tiin. Monessa talossahan oli kello, mitä 

soitettiin kun ihmisiä kutsuttiin pellolta 

syömään. Ja jänisräikkä antoi aika pahan 

äänen. 

 Taito: Omaan lemiläiseen pääsiäis-

soitteluuni kuului ruokopillit. 

 Taisto: Ruokopillejäkin tehtiin, kyl-

lä nekin olivat käytössä. En muista miten 

ne pajupillit, että oliko meillä niitäkin. 

Mutta pajupillejähän tehtiin kesemmällä 

ainakin. Sakissa aina oli eri-ikäistä nuor-

ta, ja kun vanhemmat lapset osasivat 

kaikkien tämmöisten pillien teon ja muu-

takin, niin siinä sitten oppivat nuorem-

mat mukana. 

 Taito: Lemillä aikuinen väki tykkäsi 

soittajista, mutta viskeli kurillaan vettä 

heidän päälleen. 

 Taisto: En minäkään muista, että 

siitä soittelusta olisi mitään sanomista 

tullut. Sehän oli kuitenkin niin harvinais-

ta, sitähän tapahtui vaan sen yhden ker-

ran vuoteen. Semmoisesta veden viske-

lystä olen kuullut, mutta vaan muilta 

paikkakunnilta. En muista, että sitä olisi 

Merenlahdella ollut. 

 

Korvista nostettavia kyytiläisiä 
 

 Taisto: Aikaisemmin – ja sen minä-

kin muistan – sitä maitoa oli viety mei-

jeriin kesäaikaan moottoriveneellä. Se 

meijerihän oli silloin lähellä satamaa. 

Mutta sitä en muista, miten sitä oli kulje-

teltu talvella. Mutta se oli varmaan vuosi 

1954, kun isällä oli Skoda-farmari ja 

sillä alkoi sitten maidonkuljetus. Siinä 

meni meidän omat maidot ja muutamien 

muiden talojen maidot. Sitten se Skoda 

rupesi käymään jo pieneksi, kun rupesi 

lähettäjiä olemaan enemmän. 

 Ja olikohan se seuraava vuosi, 1955, 

kun isäni osti isomman auton, pakettiau-

ton. Olikohan se Ifa Framo vielä nimel-

tään. Tilaa oli kyllä, siihen mahtui tava-

raa, mutta eihän senaikuisessa autossa 

riittänyt voima. Kun oli mäkiset tiet, ei-

hän se jaksanut kulkea ylös niitä mäkiä. 

Isä lähti sedän kanssa Helsinkiin ja möi-

vät sen Ifan pois. Sitten isä hankki täm-

möisen umpinaisen kuorma-auton, Com-

merin. Siinä oli kantavuus jo toista tuhat-

ta kiloa. Siihen rupesi mahtumaan sitten 

maitohinkkiä. Ja kun siihen aikaan ei 

vielä linja-auto kulkenut, niin siinä ne 

ihmisetkin sitten istuskelivat hinkkien 

päällä ja pääsivät Uus-Lavolaan saakka 

ja siitä sitten linja-autolla kaupunkiin. 

Silloin alkoi myös tämä postinkuljetus, 

niissä maidonkuljetuksen kuvioissa. Ja 

samalla piti tuoda kaupungista jo muuta 

tavaraa kylällekin. 

 Ei tämä rahti kyllä mitenkään tuot-

toisaa ollut, vaikka homma kasvoi ja 

kasvoi ja auto oli aina isompi. Commerin 

jälkeen hommattiin Nalle Sisu, kun oli jo 

se oma kauppakin, ja ruvettiin 1960-lu-

vun alkupuolella keräämään hinkkiä ky-

län periltä asti. Ja viimeiset astiat kun 

tulivat kyytiin tuossa Uus-Lavolan ja 

Kourulan kopilta, niin 28 eri lähettäjää 

oli siihen aikaan. Tänä päivänä ei tällä 

välillä ole yhtään maidontuottajaa. Hy-

vin se on pieneksi mennyt. 

 Taito: Pitikö ne kannut kaikki nos-



tella ihan maan rajasta? 

 Taisto: Alkuunhan niitä kannuja 

nosteltiin maasta tai kärreistä, mutta kyl-

lä maitolaiturit rupesivat tulemaan sitten 

jo pitkin matkaa. Esimerkiksi tälläkin 

kohtaa, missä nyt istutaan Uus-Lavolas-

sa, tuossa tien toisella puolella oli maito-

laituri, johon isännät toivat kahta puolta 

maitoja. Ja Merenlahdellakin oli muka-

vasti niitä laitureita. Useampi talo toi ai-

na samalle laiturille. 

 Taito: Joutuiko odottelemaan matti-

myöhäisten kannuja matkan varrella? 

 Taisto: Odottelemista ei ollut. En 

muista tarkkaan, milloin sitä aina lähdet-

tiin kylän periltä tulemaan, mutta aika 

hyvin kaikki olivat ajoissa paikalla. Tuli-

kin mieleeni, että kun Turkujen linja-au-

tot rupesivat kulkemaan 1950–60-luku-

jen vaihteessa, istuttiin joskus siellä ky-

län perillä kankaalla linja-autokuskin 

kanssa. Turun Mannehan se useasti oli 

siinä kaverina. Minä vitsailin: ”Sinulla 

se on helppoa, kun matkustajat nousevat 

kyytiin itse. Minun pitää korvista ne nos-

tella.” 

 Niitä linja-autoja tosiaan kulki ja 

niillä matkustajia riitti siihen aikaan, 

mutta valitettavasti nyt myöhemmin on 

tullut niin paljon henkilöautoja että linja-

autoissa ei ole matkustajia ollut. Nyt 

siellä ei taida kulkea paljon muita kuin 

koululaisia määrättyinä aikoina. Ja jos-

sain vaiheessa taisi olla niin että koulu-

laiskyyti ei ottanut muita kuin koululai-

sia. Tämän päivän tilannetta en tiedä. 

 

Haimilan sekatavarakauppa 
 

 Taisto: Vuonna 1957 meikäläinen 

sai sen keskikoulun käytyä, ja sitten oli 

vaihtoehtona jatkaako lukioon ja ylioppi-

laaksi saakka vai ruvetaanko laajenta-

maan kylillä jotakin. Silloin sitten pää-

tettiin isän kanssa, että mitähän jos pe-

rustetaankin meille sekatavarakauppa, 

että saa tuoda tavarat oman kaupan 

kautta. Siinä sitten Suurtuvan takakam-

mariin perustettiin kauppa 1958. Se auto 

rupesi käymään sitten jo pieneksi, kun 

kuljetettavaa oli jo enemmän.  

 Minulla tuli kuitenkin sitten välillä 

lähtö armeijaan. Olin yksitoista kuukaut-

ta rakuunoissa. Kun olin siellä armeijas-

sa, sahattiin kaupan rakennuspuita. Pyy-

sin sitä varten viikon lomaa, mutta en 

muista montako päivää sitten sain. Yksi-

kön vääpeli, lappeelainen Lohkon Lasse, 

oli tuttu mies ja tiesi, että Merenlahdella 

tarvitaan kauppaa. Ja sitten rakennettiin 

isompi kauppa, erillinen rakennus siihen 

keskelle kylää. Ja silloin ostettiin Nalle 

Sisu. Tietysti siinä tuli sitten muitakin 

ajoja. Tulipa välillä vaihdettua tavaraa 

vaikkapa halkopinoon ja yhtä ja toista 

muuta. Kerrankin sattui mukavasti, kun 

Savitaipaleella oli kaksisataa kuutiota 

koivuhalkoa isäukolle tutussa paikassa. 

Hän osti ne halot. Siinä oli aina sellainen 

iltapuuha. Jos ei ollut muuta, niin hyp-

päsi Nalle Sisun rattiin ja lähti käymään 

Savitaipaleella hakemassa kuorman hal-

koja kaupunkiin. Eihän siihen mahtunut-

kaan kuin joku yksitoista–kaksitoista 

kuutiota kerrallaan. Tie oli hyvä, mutta 

päivät rupesivat käymään vähän pitkiksi. 

Niitä halkoja meni kaupunkiin eri koh-

teisiin. Isällä oli tiedossa mihin tarvittiin. 

 

Mistä kysyntää sitä tarjolle 
 

 Taisto: Kun se erillinen kauppara-

kennus rakennettiin 1960-luvun alussa, 

siinä oli se kauppatila ja siinä oli jopa 

oikein ohjeitten mukainen kylmiökin, 

missä oli eristeet ja pellit. Ja takana oli 

kaksi pientä huonetta, missä me veljek-

set, Terho ja minä, kerittiin sitten asus-

taakin, kummallakin omat huoneet. Mei-

dän kauppa ei kuulunut mihinkään ket-

juun. Ne tavarat haettiin sekä Keskosta 

että Sunilta. Ja Lappeenrannan Rauta-

kaupassakin oli tukkupuoli, mistä hankit-

tiin tavaraa. Ja tavaravalikoima kasvoi 

koko ajan. Mistä oli kysyntää, sitä koi-

tettiin aina hyllyille ottaa. 

 Taito: Myynnissä oli tietysti ruoka-

tavaraa, mutta oliko myös vihkoa, ompe-

lutarviketta ja vaatetta? Ja hevosenken-

kiä ja siivilävanua? 

 Taisto: Kyllä siellä vihkoja ja ky-

niäkin oli. Ja kaikkea tällaista pientä 



nappia nepparia rupesi löytymään. Mikä 

nyt vaatepuolesta tulisi mieleen, niin 

saattoi rukkasia olla ja sitten jotain työ-

paitaa. Hyvin pienimuotoista. Kyllä he-

vosenkenkiä löytyi muistaakseni. Paljon 

mahdollista, että löytyi siivilävanuakin, 

mutta ihan kaikkea semmoista ei tark-

kaan muista. – Sikuripötköt kyllä muis-

tan. Niitähän kysyttiin, vaikka kahvikaan 

ei enää meidän kaupan aikaan ollut kor-

tilla. 

 Taito: Minun mielikysymykseni: 

oliko kaupassanne sillitynnyri? 

 Taisto: Kyllä, juu! Kyllä siellä silli-

tynnyri oli. Kahdensadan litran tynnyri-

kö se nyt oli. Joskus saattoi lauantaina 

olla tanssiin lähtö mielessä, kun poika oli 

siinä iässä. Mutta ei voinut muuta kuin 

kääriä hihat ylös ja onkia tynnyristä sil-

liä. Jos sitä suolavettä roiskahteli päälle, 

niin eihän siinä oikein hyvä tuoksu ollut. 

Mutta erilläänhän se tynnyri oli jossain 

varaston puolella. Mutta pyydystelihän 

jokainen Merenlahdella kalaa järvestäkin 

ja teki suolakalaa. Se oli sitten toinen 

mahdollisuus. Keväällä saatiin paljon ka-

laa ja sitä pantiin tynnyriin kovalla suo-

lalla. 

 Taito: Jauhot ja hieno sokeri taisivat 

olla vielä irtotavaraa? 

 Taisto: Niin olivat. Meillä oli ne 

laarit. Muistaakseni Joutsenosta oli joku 

kauppa lopettanut. Sieltä meillä oli sen 

kaupan käytössä olleet vanhat laarit, mi-

hin mahtui säkki jauhoja yhteen ja säkki 

sokeria toiseen ja tällä tavalla. Sieltä 

kauhan kanssa nostettiin paperipussiin ja 

sitten vaa’alle. Ripoteltiin lisää, että saa-

tiin se vaaka tasalukemalle. Se vaaka oli 

olevinaan jo niin kehittynyt, että kun 

siitä näki että paino on tämä ja kilohinta 

on tuo, niin siitä rististä löytyi jo se 

summa. Oli se semmoinen taulukko. Ei 

ollut enää ihan semmoista vaakasystee-

miä, missä yhteen kuppiin pantiin pun-

nuksia ja toiseen se punnittava pussi. Sen 

pussin sulkemiseen oli telineessä liima-

nauhaa, joka kostutettiin vedellä. 

 Taito: Ettei sitä sentään nuolla tar-

vinnut. Ja lasku kirjoitettiin valkoiseen 

puotipaperiin? 

 Taisto: Suurin piirtein niinhän se 

meni, että johonkin paperiinhan ne os-

tokset laskettiin. Ja sitten oli vihko että 

”pistähän sinne ylös”. Ei sitä aina heti 

maksettu. Voi olla että niitä ostoksia ke-

rääntyi kirjallekin. Mutta ei niillä asiak-

kailla suuria maksuvaikeuksia ollut. Jo-

tain pientä odottamista saattoi olla, mutta 

aika hyvin ne maksut toimi. 

 Taito: Hoiditteko itse myös kirjan-

pidon? 

 Taisto: Kyllä se kirjanpito täytyi an-

taa ulkopuoliselle. Kaikkea ei osaa eikä 

kerkeä, ja siinä voi tehdä sitten virheitä. 

Oli mies, joka kävi hoitamassa sen kir-

janpidon. Kävikö kerran vuoteen vai 

puolen vuoden välein. Kerättiin vaan 

kuitit kasaan. Postihan toi laskut. Kau-

pan tuotto kerättiin vanhan piirongin oi-

keaan ylälaatikkoon, ja kun oli laskujen 

maksu kaupungissa käydessä, niin siitä 

otettiin raha mukaan ja käytiin konttoris-

sa Keskolla ja Sunissa ja muualla mak-

samassa rahalla ne laskut sitten pois. 

 

Aukioloajan käsitettä 

ei ensinkään 
 

 Taisto: Ja siihen aikaanhan niillä 

kaupunkireissuilla hoidettiin siinä sivus-

sa monia muitakin asioita, eikä vaan 

omia. Saattoi olla että joku merenlahte-

lainen tarvitsi apteekista jotakin, että 

”hoidapa tämä siellä kaupungissa samal-

la”. Ei puhettakaan mistään juoksupal-

kasta. En sano tätä pahalla, ne pikku pal-

veluksethan kuuluivat asiaan. Kun kau-

punkiin kerran menee maitoja viemään 

ja postia hakemaan, niin siinä samalla-

han se muukin hoituu. 

 Taito: Tultiinko ostoksille myös ta-

kaoven kautta? 

 Taisto: Semmoista käsitettä kuin 

aukioloaika ei ollut ensinkään. Tultiin 

aina sieltä mistä sisään päästiin. Ei tullut 

mieleenkään, että olisi kelloa katsottu. 

Paras mikä kiirettä lykkäsi oli joku jou-

luaatto. Silloinhan Haimilankin nuoret 

miehet kiertelivät kylällä joulupukkeina 

ja oli luvattu olla lapsia pelottelemassa. 

Ja joku isäntä tulee repun kanssa ostok-



sille vielä jouluaattona, kun pukkiaika jo 

lähestyy, niin silloin oli niin kuin kiirettä 

tietysti. Tehtävät menivät vähän päällek-

käin. 

 Taito: Kävivätkö miehet kaupassan-

ne turinoimassa, pilsneriä särpimässä ja 

postia norkoilemassa? 

 Taisto: Sitä minäkin ihmettelen, et-

tei semmoista tapaa Merenlahdella ollut, 

vaikka sitä on muualla ollut. Mutta mei-

dän kaupassahan ei ollut sitä postin ja-

koa. Ihan lähimpien talojen posti tuli sii-

hen meidän eteiseen ja siitä jokainen otti 

omansa. Kun meidän aikaan postia kau-

pungista haettiin, niin se jaettiin suoraan 

matkan varrella. Ne laatikot olivat useas-

ti niiden maitokoppien kupeessa tai muu-

ten siellä linjan varrella. Edellisillä vuo-

sikymmenillä se postin haku oli ollut 

semmoista että kuka haki hevosella kuka 

moottoriveneellä. Se posti tuli hyvin har-

vaan paikkaan kylällä, ja ihmiset kävivät 

sitten laajemmalta hakemassa. 

 

Suurtuvan järjestötoimintaa 
 

 Taito: Ehtivätkö vanhempasi osal-

listua kylän järjestötoimintaan? 

 Taisto: Äiti oli martoissa. Ne martat 

pitivät Suurtuvassakin ruokakursseja. 

Niissä kursseissa oli se hyvä puoli, että 

siellä laitettiin lopussa ruokaa ja ruokai-

lemaan kutsuttiin sitten lähipiiriä, jota 

minäkin olin. Ruuat olivat tietenkin hy-

viä, semmoisilla kursseillahan valmistuu 

aina jotain erikoisempaa. Sinne tuli ul-

kopuolinen naishenkilö ohjaamaan, koti-

talousneuvoja vai mikä se nimike oli. 

Martat hankkivat suuremman määrän as-

tioita, ja niille oli varattu aitta meidän ta-

lossa. Kun taloissa oli häitä tai hautajai-

sia, niihin sai lainata näitä marttojen as-

tioita. Monessa talossa tupa oli niin suu-

ri, että siellä mahtui pitämään häitä ja 

hautajaisia ja mitä vaan. Niiden astioiden 

lukumäärää en muista, mutta eihän mis-

sään talossa ollut yksinään niin paljon.  

 Isä oli Merenlahden kansakoulun 

johtokunnan puheenjohtajana. Ja muis-

taakseni hän oli myös Merenlahden ka-

lastuskunnan ensimmäisenä puheenjoh-

tajana. Se kalastuskunta perustettiin jos-

kus 1950-luvun lopulla. Se tapahtui siel-

lä meidän tuvassa ja minäkin olin silloin 

paikalla. Sinne kokoontui niitä kylän 

isäntiä. Jäi niin mieleen, kun siinä kiik-

kustuolissa istui kalatalousneuvoja Mart-

ti Uusimäki, joka kierteli siihen aikaan 

maaseudun kylissä, ja siitähän se kalas-

tuskunnan toiminta lähti ymmärtääkseni 

liikkeelle. 

 Taito: Oltiinko asioista yksimielisiä 

vai oliko kalasakissanne myös vastaran-

nan kiiskiä? 

 Taisto: En muista, että siinä olisi 

ollut erimielisyyksiä ollenkaan. Kyllä se 

saatiin aika selväksi, minkä talon kalas-

tusalueita on missäkin. Se kalastuskun-

nan perustaminenkin oli kai ihan luon-

nollinen tapahtuma. Kun on muuallakin, 

niin perustetaan täälläkin. Kalanistutus-

kin oli myöhemmässä vaiheessa hyvin 

tärkeällä sijalla. Se Merenlahtihan on 

semmoinen niemeke, ja sitä kalaa istutet-

tiin joka suunnalle tasapuolisesti. 

 

Omatarvekalastusta 
 

 Taisto: Suurtuvalla oli Kuivalahden 

puolella muistaakseni jopa liistekatiskoi-

ta. Se oli mielenkiintoista, nykyisin niitä 

ei ole. Kun keväällä vesi alkoi rannasta 

aueta ettei jäälle enää päässyt, niin ran-

nalta heitettiin pitkiä riukuja sillaksi liis-

tekatiskan viereen ja sieltä nosteltiin haa-

villa kaloja. Oli helppo siitä yläkautta 

valita, minkä kokoisen kalan halusi. Val-

kattiin isommat ja jätettiin pienemmät 

kasvamaan. Ja merroissa oli särkiä ja nii-

tä sitten suolattiin. Ja lahnaa tietysti. Se 

oli helpompi syödäkin, koska siinä oli 

isompi ruoto. Ja rysiäkin oli, mutta oliko 

meillä verkkoja – olihan niitä verkkoja-

kin. Hinausväylille niitä ei voinut laitel-

la. Kähönsalmen puolellakin kulki niitä 

tukkilauttoja. Nämä liistekatiskat ja mer-

rat meillä oli Kuivalahden pohjassa. 

 Taito: Saitteko kalaa ihan myytä-

väksi asti? 

 Taisto: Ei sitä kalaa myytäväksi asti 

ollut, kyllä se oli pelkkää omatarveka-

lastusta. Mutta joskus saatettiin tuoda 



kaupungista hallista laatikollinen muik-

kuja sinne kylälle päin. Sehän oli harvi-

naista herkkua. Joskus olen syönyt savu-

hailiakin eikä ole pahaa ollenkaan. 

 Taito: Oletko ollut ikinä nuotanve-

dossa? 

 Taisto: Kun silloin aikaisemmin 

nuottaa vetivät, siinä en muista olleeni 

mukana. Mutta talon myynnin jälkeen 

meille jäi kesäpaikka sinne Merenlahdel-

le, ja minäkin olin osakkaana, kun Tai-

palsaarelta ostettiin 1970-luvulla pieni 

nuotta. Olikohan meitä osakkaita kaikki-

aan peräti kaksitoista, ja sitä nuottaa ve-

dettiin rantaan eri puolilla kylää siinä 

mielessä, että nämä vesialueet pysyisivät 

puhtaampina. Eli siinä ei se kala ollut se 

tärkein vaan alueen hoito. Mutta tulihan 

sieltä kalaakin, lähinnä lahnoja. Niitä sai 

kuka sattui kohdalle ja halusi. Taisihan 

niitä mennä osa petojen syötiksikin. 

 

Kirjavaa kalakokemusta 
 

 Taisto: Meitä poikia saattoi olla 

suurempikin joukko ja päätettiin, että 

lähdetäänpäs hamarakalaan. Kun oli so-

piva syksyinen kierä jää, missä ei ollut 

vielä lunta päällä, niin kierreltiin rantoja. 

Käytiin Orjainlahden puolella ainakin ja 

ehkä muuallakin. Kirveen hamaralla lyö-

tiin ja kirveen hamarallahan sai sitten so-

pivasti aukkoakin, että sai kalan pois. 

Mateita me lähinnä saatiin, että saatiin 

matikkasoppaa. En muista, olisiko jos-

kus saatu haukikin. Olivathan ne toista 

luokkaa kuin nykyiset kilon pulikat. Ei 

kyllä ollut puntaria mukana, mutta olivat 

ne kuitenkin kaksi–kolmekiloisia. Tai-

dettiin saada kotona niistä kiitostakin – 

ei niistä ainakaan moitteita tullut. Se oli 

sitä ruuanjatketta. Ei siinä mitään hukku-

misen vaaraa ollut, rantojahan me kolut-

tiin. On tämmöisiä kokemuksia, joita on 

mukava muistella. 

 Taito: Oletko harrastanut pilkkimis-

tä vai onko se sinusta pelkkää herrojen 

kotkotusta? 

 Taisto: Pilkkimistäkin on tullut har-

rastettua sen verran, että tiedän mitä se 

on. Tuli käytyä joskus silloin tällöin, 

mutta ei se mitään himohommaa ollut – 

niin kuin joillakin jotka joka viikonloppu 

pilkkivät. Olihan niitä pilkkijöitä. Kun 

oli sopivat jääkelit, niin kulkivathan ne 

pilkkijät pitemmästäkin matkasta. 

 Taito: Oletko tuulastanut? Ja oletko 

kalastanut uistimella tai pitkälläsiimalla? 

 Taisto: Kyllä jossain vaiheessa tuli 

kuvaan se tuulastuskin. Sitäkin olen har-

rastanut sen verran, että tiedän mitä se 

on. Muutamien kanssa olen käynyt jon-

kun kerran. Se tuulastaminen on tainnut 

hävitä. Ei ole ainakaan iltaisin siellä ran-

noilla tuulastusvaloja näkynyt. Uistimen 

vetoa en muista harrastaneeni, mutta pit-

käsiimakin tuli joskus nuoruudessa han-

kittua, kyllä semmoinen on viritelty. En 

muista, tulivatko madot lankomiehen 

mukana kaupungista vai mistä. Oli niin 

huono tulos, että se harrastus jäi siihen. 

 Taito: Virvelöinti on tullut ilmeises-

ti kesäasukkaiden mukana. 

 Taisto: Minäkin luulen, että se vir-

velöinti on tullut sen kesämökkeilyn 

myötä. Kun on jotain harrastuksia pitä-

nyt saada, niin on saatu tämä virvelöinti. 

Se on vapaa-ajan viettoon uusina tulleita 

asioita. Ja sitä on nähty tässä vuosikym-

menien varrella. Niissä meidänkin mök-

kimaisemissa oli erään lappeenrantalai-

sen oppilaitoksen eläkkeellä oleva rehto-

ri, joka kierteli siinä veneellänsä ja vir-

velöi rantoja keväästä syksyyn. Ja kyllä 

se vissiin joskus sai jonkun kalankin. 

Kyllä hän ahkerasti sitä vettä piiskasi. 

 

Tuttua Saimaan kulttuuria 
 

 Taito: Muistat tietysti hinaajat ja 

saatat jopa muistaa Tuulikki-laivankin. 

 Taisto: Muistan kyllä tarkkaan, kun 

se Tuulikki-laiva liikkui siellä järvellä, 

mutta en muista olinko siinä kyydissä. 

Sehän lähti Savitaipaleelta ja poikkeili 

näissä rannoissa. Ja hinaajia puksutti sii-

tä Kähönsalmesta. Ne kulkivat siellä, ei 

ihan meidän mökin edestä mutta kauem-

paa. Ja tulihan sitä tietysti soudeltua lä-

hemmäksi katsomaan. Se oli tuttua kult-

tuuria sillä tavalla. Se oli välillä vuosia 

pysähdyksissä ja sitten muutamana vuo-



tena tekivät koehinauksia. Nähtävästi se 

ei sitten kannattanut, koska sitä ei ole 

ollut enää vuosiin. Tiestö on parantunut 

ja uitossa se puun laatu kärsii ainakin sa-

hauspuolella. Ei kai sillä ole sellun puo-

lella väliä, missä sitä on kuljetettu. 

 Taito: Hinausnipuista karkaili tuk-

keja ja pöllejä veneilijöiden riesaksi, 

mutta ranta-asukkaiden polttopuuksi. 

 Taisto: Kyllä sieltä meidänkin mö-

kin rannasta taisi aikoinaan joskus löytyä 

muutama tukki. Koputeltiin ja todettiin, 

että tämähän on puuta, ja kaivettiin ylös. 

Jos puu on kokonaan veden alla, niin 

sehän säilyy vuosikymmeniä tai vaikka 

vuosisatoja. Ja siinä meidän mökin ran-

nassahan on ollut aikoinaan lanssipaik-

kakin. Kahta puolta sen salmen oli nämä 

tämmöiset alueet, mihin talven aikana 

rahdattiin puuta joka sitten keväällä vyö-

rytettiin järveen.  

 Taito: Niissä hinaushommissa oli 

moni merenlahtelainen, mutta Rutolakin 

taisi tarjota työtä. 

 Taisto: Kyllä jotkut merenlahtelai-

setkin taisivat aikanaan käydä töissä Ru-

tolassa, mutta minulla on sellainen kuva, 

että pääasiassa niitä lähti Kaukaalle ja 

Lauritsalan sahalle. Merenlahdelta lähti 

jo nuorena aika moni kaupunkiin töihin, 

kuka meijerille, kuka Yhtymään, kuka 

Paraisille. Ja siihen aikaan kun ne liiken-

neyhteydet eivät olleet hyvät, muutettiin 

sinne työmaan lähelle, rakennettiin sinne 

talo tai hankittiin muu asunto. Nyt se 

suunta on muuttunut. Nykyisinhän sinne 

Merenlahdelle palaillaan hiljalleen ja ra-

kennellaan taloja pellonlaidoille. Muutto 

vilkastuu koko ajan. Ihmisiä tulee Me-

renlahdelle kuka minkin syyn takia. 

 

Ennätyspieni kesämökki 
 

 Taito: Kesämökit näkyvät saarta-

neen sen punaisten haudankin, jolle ek-

syin koulupoikana hiihtoretkelläni. Lä-

hin mökki vaikuttaa kyllä jotenkin kuin 

päivystyskopilta. 

 Taisto: Siinä on tosiaan pitkin sitä 

Hietalahden rantaa mökki mökin vieres-

sä. En muista, oliko se tontti ostettu vai 

vuokrattu, mutta Hannes Juutilainen teki 

mökkinsä ihan siihen hautamuistomerkin 

viereen. Hänellä oli tarkoitus huolehtia 

siitä muistomerkistä. Se oli hyvin pieni 

mökki ja siihen ei mahtunut kuin yhden 

miehen nukuttava sänky, pieni pöytä ja 

yksi tuoli. En ole pienempää kesämökkiä 

tavannutkaan. Kävin kynnyksellä, kun 

oli jotain asiaa naapuriin, vietiin tavaraa 

ja tai jotakin semmoista asiaa. Luulisin, 

että se Juutilainen oli vasemmistolainen, 

mutta minulla ei ole mitään tietoa. Tämä 

Hannes ja näyttelijätär Meeri Juutilainen 

olivat luullakseni sisaruksia. Saattaa olla, 

että juuri nyt on poistunut sellaista ikä-

luokkaa, joka tietäisi niistä asioista. 

 

”Jotain muuta on keksittävä” 
 

 Taito: Mitenkä tapahtui se teidän 

sakkinne lähtö Merenlahdelta? 

 Taisto: Se oli vuosi 1963, kun ru-

pesi syksypuolella tuntumaan jo sille että 

ei tämä oikein kannata, että jotain muuta 

on keksittävä. Silloin rupesi tulemaan 

Ilvosen torstaitarjoukset ja muut, rupesi-

vat hinnat tippumaan ja kilpailu kovene-

maan. Niitä aikoja alkoivat pienet kaupat 

maalta häviämään eri puolilta. Mutta 

myymäläautoja ei vielä kerinnyt tulla – 

sehän oli sitten monille kiinteille kau-

poille paha takaisku. Meillä oli pikkuhil-

jaa kertynyt liian paljon tehtäviä liian 

pienelle porukalle. Siinä rupesi yksi ja 

toinen jo väsymään ja sairastelemaan, 

kun ei vapaapäivää ollut. Maidonkulje-

tuksesta oli joulupäivä vapaa, mutta oli-

han se karja hoidettava silloinkin. Ja 

muu talonpito siinä sivussa vielä. Ei tä-

mä ole hyväksi kenenkään terveydelle 

pitkän päälle. Ja mikä helpotti sitä lopet-

tamisratkaisua, niin verotus tietenkin. 

Oli kaikennäköistä tuloa, mikä ei ollut 

kuitenkaan niin tuottoisaa, ja verotus piti 

lopusta huolen. 

 Ruvettiin myymään sitten osa maita 

ja kauppa, ja lopetettiin sitten postinkul-

jetus ja maidonkuljetus. Kauppa ja suu-

rin osa maista meni Toimi Talkalle. Pa-

rin hehtaarin niitty meni Esko ja Seppo 

Nikkiselle, ja pari hehtaaria meni Onni 



Jänikselle. Tämmöinen se jako oli sillä 

kertaa. Maidonkuljetuksen meijeri antoi 

jollekin kuorma-autolle, joka ajoi muual-

ta päin ja ajoi myös Merenlahdelle. Ja 

kun meiltä loppui se posti, se järjestettiin 

jollekin toiselle, en muista kenelle. Me-

kin kaupattiin sitä autoa kyläläisille, että 

joku rupeaisi ajamaan maitoa ja postia, 

mutta ostajaa ei löytynyt halukasta. Me 

siirryttiin siinä vaiheessa asumaan Tiri-

lään, mutta se on sitten jo toinen tarina. 

 

”Porukalla mentiin eteenpäin” 
 

 Taito: Äänestäsi päätellen suhteen-

ne kyläläisiin olivat todella hyvät. 

 Taisto: Minulla on semmoinen ku-

va, että eihän siihen aikaan ollut yleensä-

kään mitään erimielisyyksiä tai riitoja. 

Me kaikki puhallettiin niin kuin yhteen 

hiileen. Jokainen teki mitä osasi ja poru-

kalla mentiin eteenpäin. Tuli yksi esi-

merkki mieleen. Kun se Merenlahden tie 

oli jo siinä kunnossa että sitä olisi pys-

tynyt jo auraamaankin talvella, siihen ei 

ollut kalustoa. Jossain vaiheessa isäni 

osti lumilingon, semmoisen ison mikä 

pannaan traktorin eteen. Meillä itsellä ei 

ollut traktoria. Mutta siellähän oli taas 

Nikkisen veljekset Esko ja Seppo, jotka 

panivat lingon traktorin eteen ja lähtivät 

ajelemaan kaupunkiin päin ja linkosivat 

tien auki. Oli tämmöistä yhteistoimintaa. 

 Merenlahdella puhallettiin yhteen 

hiileen, mutta olikohan se joskus 1950–

60-luvun vaihdetta, kun kuulin jonkun-

laista erimielisyyttäkin. Kylän miehiä 

kokoontui keskustelemaan, että kun Tai-

palsaaren kirkolle on niin hankala kul-

kea, että sinne pitää mennä kaupungin 

kautta, niin mitähän jos liityttäisiinkin 

Lappeenrantaan. Ja miehet olivat alka-

neet käymään kaupungissa töissä ja oli 

muuta tällaista. Sellaista ääntä rupesi 

olemaan. Silloin oli niin kuin kahden-

laista ääntä – ei kummempaa riitaa mutta 

mielipiteitä löytyi kahteen suuntaan. Ja 

enemmistö oli sitten sitä mieltä, että py-

sytään vaan Taipalsaaressa. 

 Taito: Millaista lieneekin Taipalsaa-

ren eri kulmilla, niin vaikuttavathan me-

renlahtelaiset vähän kuin omalta rodul-

taan. 

 Taisto: Kyllä se näin on. Ja se on 

ihan luonnollista, kun siinä on kahdek-

san kilometriä soutumatkaa kesällä. Ei-

hän se tänä päivänä ole mikään ongelma, 

kun autoilla liikutaan.  Mutta silloin kun 

ei ollut kulkupelejä eikä teitä, ei sieltä 

pystytty pitämään sillä tavalla yhteyttä. 

Taipalsaaren kylillä on yleensä lyhyem-

mät välimatkat ja ne voivat olla keske-

nään yhteydessä eri tavalla. Tämä Me-

renlahti on ihan erillinen saareke. 

 

 


