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Lähtökahvipullat jo paistettuina 
 

Aune: Olen omaa sukua Varis ja olen       
kotoisin Lappeen Turkkilasta ja avioiduin     
Merenlahdelle kesäkuun 6. päivä 1948.     
Olin sen sota-ajan vielä siellä Turkkilassa.      
Täältä Merenlahdelta eivät joutuneet    
evakkoon, mutta me jouduttiin. Minä kävin      
evakossa vaan yhden kerran, mutta meidän      
nuoremmat lapset ja äiti kävivät kaksi      
kertaa. Joutuivat lähtemään ensimmäisen    
kerran 1941, kävivät silloin Laitilassa. Ja      
toisella kerralla, millä minäkin olin     
mukana, oltiin Padasjoella, 1944. Siellä     
Padasjoella eivät tainneet ne paikalliset     
paljon välittää evakoista. Me asuttiin     
sellaisessa pakarituvassa, leipomotuvassa.   
Siihen antoivat meille olkia. Jollain oli      
mukana patjapussikin, mutta jollain oli     
vaan paperisäkki, mikä rapisi kovasti yöllä.      
Oltiinko me siellä kuukausi vai vähän      
vaille, ei me sen kauemmin oltu. 

Esko: Merenlahdellakin oli ne    
evakuointivalmistelut minun käsittääkseni   
aika pitkällä. Lähtökahveja varten oli pullat      
paistettuna. Meillä oli semmoinen    
haravakone, mitä me lainattiin    
Lähteenmäeltä. Siinä luki aisassa: Väinö     
Kähö, Köyliö. Mutta tuskin ne olisivat      
haravakonetta kerinneet mukaan ottaa. 

Aune: Jos olisi pannut sen     
haravakoneen hevosen jälkeen, niin    
kuormakärrithän olisivat jääneet tänne.    
Meillä oli siellä Turkkilassa säkkiin     
laitettuna ne tavarat ja säkinsuu kiinni. Eikä       
siihen mitään nimeä käsketty laittaa. Se      
säkki oli sitten mukana. Pulsasta käytiin      
junaan. Härkävaunussa matkustettiin ja itse     
pidettiin tavaroistamme huolta. Meillä tuli     
se lähtö Turkkilasta hirmu nopeasti silloin      



kesällä 1944. Sotilaat kävivät sanomassa:     
”Kymmenen minuutin päästä lähdetään.    
Auto tulee hakemaan.” Ja se auto tuli       
siihen. Meillä oli osa jotakin laitettu kasaan,       
mutta ei paljon mitään. Ruokatarvikkeita ja      
vähän vaatteita, ei petivaatteita eikä mitään.      
Eikä tietysti olisi mahtunutkaan siihen     
autoon, kun koko kylä vissiin oli samassa       
autossa. Tunnelmat olivat hyvin pelokkaat.     
Sitä oli niin peloissaan, ettei osannut edes       
itkeä. 

Esko: Ne talvisodan jälkeiset    
välirauhan rajathan olivat suurin piirtein     
siinä missä tänäkin päivänä. Tämä oli      
sotilastermeillä sanottuna joukkojen   
keskittämisaluetta ja hyökkäykseen lähtö    
aluetta, ja se piti puhdistaa siviileistä.      
Täällä Merenlahdella ja Lemin puolellakin     
oli tykistöpatteristoa. Yksi patteri oli     
Merenlahden puolella, ja oliko niitä kaksi      
patteria Lemin puolella Tykkitien varressa.     
Patteriston komentajana oli kapteeni Matti     
Koponen, Ari Koposen isä. Tämä Arihan      
on majuri evp ja on tunnettu      
lappeenrantalainen matkailuyrittäjä. Sitä   
Mattia sanottiin Tulipalo-Matiksi. Se    
lisänimi tuli siitä kun se ratsasti jatkuvasti       
tarkastamassa joukkoja, tulipalokiireellä.   
Ari on vähän samaa tyyliä. Tulipalo-Matin      
kuolema oli dramaattinen: hävisi 1941     
täysosumassa. Se Ari siis on sotaorpoja. 

Taito: Eikö Turkkilassakin ollut    
melkoisesti sotilasmajoitusta ja muuta    
vilskettä? 

Aune: Olihan siellä vilskettä. Ne     
sotilaat tulivat kevättalvella 1940 ja joka      
talo oli niitä täysi. Meillä ei kyllä ollut, kun         
meillä oli niin paljon omaa porukkaa ja       
pieni mökki, kaksi huonetta siihen aikaan.      
Joka paikassa muualla niitä oli. Sitten      
minäkin olin kanttiinissa talkootöissä.    
Siellä oli kaksi aikuista lottaa, ja minä olin        
silloin vaille viisitoista ja olin siellä vaan       
niin kuin apuna, pikkulottana. Niillä oli      
joskus siellä kiirettäkin. 

Isäni, Juhana Varis, oli syntynyt 1898,      
oli jo ikämies silloin. Hän oli töissä       
kalkkitehtaalla ja oli sota-aikanakin töissä     
siellä. Kaksi minusta vanhempaa veljeä,     
Reino ja Pentti, olivat rintamalla. Toiset      

kaksi olivat minusta nuorempia. En muista      
millä rintamalla se Reino oli, mutta      
nuorempi, Pentti, oli Valkeasaaressa siinä     
kovassa rytinässä. Me itkettiin jo monta      
päivää, kun ei siltä tullut kirjettä, ja       
pelättiin, että se on kaatunut. Mutta sitten       
viimeksi tuli kirje. Se hälinä oli siellä niin        
kova, ettei siellä kerta kaikkiaan pystynyt      
kirjoittamaan. Se oli ihan semmoista     
kauhean sekavaa kuulemma. Se hänen     
joukko-osastonsa nimi ei jäänyt mieleen. 
 
”Varmasti ne sitten tappaa” 
 

Taito: Inkerinmaalta tuli sodan jaloista     
Suomeen Ruin perhe. Nikolai Rui, yksi sen       
perheen pojista, oleskeli kuulemma täällä     
Merenlahdella. 

Aune: Minä tiedän asiasta. Se Nikolai      
oli samanikäinen kuin minä ja oli tuossa       
naapurissa Junnosella renkinä. Olikin siellä     
hyvin pitkään ja oli hyvin arvostettu. Mutta       
kun täältä Suomesta laittoivat inkeriläisiä     
takaisin, hän pelkäsi – hän pelkäsi sitä       
kohtaloaan hirveästi. Kun kerran käveltiin     
yhtä matkaa, hän pysähtyi ja alkoi itkeä,       
että ne laittavat hänet vissiin pois. Sanoi:       
”Varmasti ne sitten tappaa.” Niinhän ne      
tekivätkin monelle, kuulema. Mutta onneksi     
sen Nikolain ei huolinut mennä. Minusta      
tuntuu, että Junnosen Eino oli siinä asialla.       
Puolsi sitä Nikolaita, että se sai jäädä tänne        
rengiksi. Ja sehän tällä kylällä avioitui      
sitten. Menivät Lappeenrantaan ja sitten     
niillä oli perhettä. Nikolain sisaruksia oli      
aika monta, eikä niiden kenenkään huolinut      
mennä takaisin. Mutta yksi niistä, vanhin      
veljes, jäi sinne Venäjälle silloin     
sota-aikana jo. Ja sotien jälkeen, kun pääsi       
käymään siellä turistina, ne kävivät koko      
porukka sen vanhimman veljen luona. 

Taito: Miten hyvin Nikolai oli     
säilyttänyt suomen kielen? 

Aune: Ei se Nikolain puhe minusta      
paljon eronnut meikäläisestä, mutta hänhän     
oli tullut tänne aika nuorena. Puhui silleen       
että mie ja sie, niin kuin me muutkin. 

Esko: Ilmeisesti juuri sen Nikolain     
poika – olikohan Ari vai mikä – oli        



1980-luvulla rakuunoiden aliupseeri   
koulussa oppilaana ja minä olin siellä      
kouluttajana. Kun tämän nimi oli Rui ja kun        
samassa ryhmässä oli oppilas, jonka     
sukunimi oli Pelo, syntyi taistelijapari     
Ruipelo. 

Aune: Olen nähnyt ne Nikolain     
sisaruksetkin melkein kaikki. Vissiin    
Nikolain häissä, niin varmaankin. Ne     
pidettiin tällä kylällä sen morsiamen     
Helkan kotona, Kaartisella. Kyllä Nikolai ja      
se Helka hyvin tulivat toimeen. Asuivat      
Hovinpellolla Lauritsalassa. 
 

Esko: Mistä ne Kaartiset ovat muuten      
lähtöisin? 

Aune: Luovutetulta alueelta joka    
tapauksessa. Olikohan se Säkkijärvi, mutta     
en ole varma. Eivät ne kuitenkaan ole       
siirtolaisia, kyllä ne ovat tulleet tänne jo       
aikaisemmin. Ne ovat ostaneet sen talonsa      
Heikki Tiipposelta jo joskus 1930-luvulla,     
luultavasti. 
 
Saimaa sammakkorapakko 
Laatokan rinnalla 
 

Taito: Mutta Sarelathan olivat täällä     
oikeita evakoita. 

Esko: Kyllä, Sarelat olivat    
Mantsinsaaren evakoita, Salmin pitäjästä.    
Se Nikita Sarela oli melkoinen persoona, ja       
hänellä se salmilaisuus erottui kyllä hänen      
puhetavassaan ja käytöksessäänkin. 

Aune: Se Sarelan talo on hyvin nätillä       
paikkaa. Jyrkkä kallio siinä navetan takana,      
vettä ja hiekkarannat. 

Esko: Ja hyvä hirvipassipaikka. Ne     
hirvet kulkevat sen Kuivaniemen kautta ja      
siihen kannakselle on kaadettu monta     
hirveä. Hirvijahdissa hyvin usein    
pysähdyttiin Nikitan talolle. Käytiin Nikitaa     
jututtamassa. Se oli mielenkiintoisen    
näköistä, kun Nikita pisti sätkän palamaan.      
Sille tuli rajan takaa joku lehti,      
Neuvosto-Karjala. Se oli Neuvostoliiton    
tuote ja oli semmoista huonommanlaatuista     
paperia. Nikita pyöräytti siitä Jymy-sätkän.     
Pisti sen tulille ja joka kerta aina       

kulmakarvat kärähti. Kun se näki meidät      
punaiset lakit päässä, niin sanoi: ”Mitäs      
kommunisteja sieltä tulee?” 

Aune: Minä en kyllä ole käynyt siellä       
Sarelassa kuin yhden kerran. Kun Nikitan      
emäntä Klaudia kuoli, me martat laitettiin      
ruuat ja muu tarjoilu. En muista, oliko se        
Klaudia martta vai ei, mutta ne Sarelan       
tytöt pyysivät meidät. Se oli elokuuta ja se        
päivä oli niin mahdottoman kuuma. Kun ne       
tytöt tulivat pois hautajaisista, nekin     
heittivät kengät pois jalasta ja muuttivat      
keveämpiin vaatteisiin, kun ei muuten     
voinut olla. Ja vaikka ne olivat hautajaiset,       
niin oli ihan kiva käydä. Se oli jotenkin        
mieleenpainuva tapaus. Se auttaminen on     
ollut marttojen perinne, me tehtiin se      
talkootyönä. Niitä hautajaisten ja häiden     
järjestämisiä on martoilla vielä nykyäänkin. 

Taito: Ehkä se Nikita näki niissä      
Kuivaniemen maisemissa Laatokkaa. 

Esko: On siinä varmaan ollut sitäkin,      
mutta se Nikitahan väheksyi tätä Saimaata.      
Sanoi, että Saimaa on sammakkorapakko     
Laatokan rinnalla. Mutta eikö se olekin      
niin, että kaikki Suomen sisävedet mahtuvat      
kolme kertaa Laatokkaan. Kuvastaa sitä     
kokoa. 

Aune: Minäkin kävin pari vuotta sitten      
siellä Laatokalla. Käytiin Valamon    
luostarissa, kyllä se on komea paikka. Aika       
kauan kesti se laivamatkakin, Sortavalasta.     
Se oli Panssarikillan matka. Semmoinen     
järjestö toimii Lappeenrannassa ja minun     
miehenikin kuului siihen. Tytär, Eija, oli      
mukana. Enhän minä olisi yksinään     
lähtenytkään. 
 
”Tie saada pitäisi” 
 

Esko: Tämä voi olla legendaa, mutta      
tätä on kerrottu siitä Kuivaniemen tiestä,      
mikä on viisi kilometriä pitkä ja menee ihan        
siihen Sarelaan asti ja vähän ohikin. Sitähän       
ruvettiin rakentamaan vissiin vasta    
1950-luvun lopussa. Urho Kekkonen oli     
lähtenyt tuoreena presidenttinä   
hiihtoretkelle. Oli lähtenyt hiihtämään    
Rutolasta ja hiihtänyt Kähönsalmea pitkin     



Sarelaan ja siitä sitten Riutanselän yli      
Taipalsaaren kirkolle. Olivat pitäneet    
taukoa siinä Sarelan Nikitan tuvassa.     
Seuraavana päivänä Etelä-Saimaa kirjoitti    
etusivulla: ”Urho Kekkonen: Hyvää kaljaa     
Sarelassa” Nikita oli vähän pontikkaa     
tarjonnut, ja tarinan mukaan Urkki oli      
hiihtänyt Riutanselän yli tasatahtia sillä     
voimalla. 

Mutta varsinainen asia oli se, että tämä       
Kuivaniemen tie tuli heti kohta sen jälkeen.       
Urho oli kysynyt: ”Onko Nikitalla mitä      
toivomuksia?” Nikita oli sanonut: ”Tie     
saada pitäisi.” Seuraavalla viikolla vai oliko      
se seuraavassa kuussa tuli Korialta     
joukkueellinen pioneereja rakentamaan tietä    
sinne Kuivaniemeen. ”Tie saada pitäisi.” 
 
Keisarivallan aikaisia 
linnoitteita 
 

Esko: Minulla on vanhempaa asiaa,     
mikä liittyy näihin sota-asioihin. Täällä     
Merenlahdella ja myöskin tuolla Lemin     
puolella on linnoitusketju, mikä on     
rakennettu vuosina 1916 ja 1917. Se on       
venäläisten rakentama, palkatulla   
suomalaisella työvoimalla. Tässä Kähön    
numeron alueella on meidän talon     
molemmin puolin niitä linnoitteita valtava     
määrä. 

Tämähän liittyi laajemmin venäläisten    
pelkoon saksalaisten maihinnoususta. Tästä    
asiasta on kaksi hyvää lähdeteosta.     
Ensinnäkin kenraaliluutnantti Reino   
Arimon Linnoittamisen historia. Siinä on     
kerrottu tästä asiasta sellaisia laajempia     
linjoja. Ja toinen ja tarkempi teos on sitten        
majuri evp Harri Heinilän    
Kaakkois-Suomen linnoitteet. Minusta   
tuntuu, että Harri Heinilän kirjasta löytyy      
aika tarkka selvitys. Minä olen aikanaan      
sen selannut, mutta en muista tarkasti.      
Nämä kirjat ovat ainakin Maasotakoulun     
kirjastossa. Niistä löytyy laajempi kehys     
näihin linnoitus asioihin. Niitä    
linnoitusketjuja oli muistaakseni kolmekin,    
ja tämä Merenlahden–Lemin ketju on niistä      
keskimmäinen. 

 
Kamarissa esikunta ja 
aitassa dynamiittia 
 

Esko: Merenlahdella näiden   
venäläisten linnoitusjoukkojen esikunta oli    
tuossa Tiaisenmäellä, meidän isän    
kotitalossa. Korjatkoon tuo äiti, jos minä      
muistan väärin. Kamarissa oli niiden     
esikunta ja aitassa oli dynamiittivarasto. Ja      
tuolla salmen takana, Merenlahden mailla,     
oli oikein semmoinen räjähdysainevarasto    
mikä oli kaivettu maahan. Tämä     
maanalainen varasto räjähti. Venäläiset    
olivat ruvenneet lämmittämään dynamiittia    
nuotiossa, koska se oli jäätynyt, ja silloin       
räjähti koko se varasto. Isoisä Aatami oli       
ollut hakemassa heiniä tuolla    
Vuortlahdessa, tästä kolmen kilometrin    
päässä. Räjähdyksen paineaalto oli niin     
kova, että häneltä lensi sielläkin lakki      
päästä. Hän tuumasi, että se aitassa oleva       
varasto oli nyt räjähtänyt, mutta kun tuli       
kotia, niin ei ollut tapahtunut mitään.      
Kaikki oli ehjänä. Mutta oli syytä pelätä       
pahinta, koska se aitta oli ihan lähellä taloa. 

Taito: Onko ohjesäännön mukaista    
lämmittää dynamiittia nuotiossa? 

Esko: Kyllä dynamiittia voi lämmittää,     
koska se kestää jopa avotulta. Mutta siinä       
oli käynyt joku kömmä. Sen räjähtäneen      
varaston kohdalla oli vielä muutama vuosi      
sitten valtava kuoppa, mutten tiedä, onko      
enää. Vesi seisoi siinä kesät talvet. Kaksi       
venäläistä vartiomiestä kuoli. 
 
Rotanhäntäpistintä 
pontikan maksuksi 
 

Esko: Toinen juttu, minkä isäni kertoi      
ja mikä voi olla legendaa, mutta voi siinä        
olla siteeksi tottakin. Hänellekin on     
varmaan oma isä kertonut, joten tämä on jo        
niin kuin kolmannen käden tietoa.     
Venäläiset olivat pyytäneet pontikkaa, mitä     
Tiron miehet tuolla Lemin puolella Värröllä      
olivat valmistaneet. Se oli kuuluisaa hyvää      
pontikkaa ja toivat sitä Tiaisenmäen     
kamariin. Tiron miehet olivat ruvenneet     



kyselemään maksua siitä, mutta venäläiset     
olivat ruvenneet tarjoamaan maksuksi    
rotanhäntäpistintä. Tiron miehet karkasivat    
kamarin ikkunasta pihalle eivätkä tulleet     
maksua kyselemään enää sen jälkeen.     
Tämmöinen tarina. En tiedä, pitääkö     
paikkansa. 

Aune: Tuon olen minäkin kuullut.     
Mieheni kertoi sitä minulle. ”Tiron miehet      
hyppäsivät ikkunasta, että nutun liepeet     
heilui.” 
 
Paperille pantua tietoa 
 

Esko: Sitten on ihan paperille pantua      
tietoa. Linnoitustyöt aiheuttivat tietenkin    
hirvittävän määrän vahinkoa metsille ja     
rakennuksille ja viljelyksille. Sitten vuonna     
1928 tai hieman sitä ennen isoisäni Aatami       
ja hänen veljensä Antti olivat tämmänneet      
Suomen valtion käräjille näistä vahingoista,     
ja asia oli edennyt jopa korkeimpaan      
oikeuteen asti. Ja tässä on korkeimman      
oikeuden päätös vuodelta 1928. Siinä     
korkein oikeus toteaa, ettei Suomen valtio      
ole velvollinen korvaamaan Venäjän    
valtion aiheuttamia vahinkoja. Vahingot    
jäivät näin ollen Adam ja Antti Kähön       
omaksi vastuuksi. Ja oikeudenkäyntikulut,    
sata markkaa, määrättiin näiden kantajien     
korvattavaksi. Tämä on päivätty toukokuun     
30. päivä 1928. Kuitenkin sitten     
myöhemmin, ilmeisesti jo vuonna 1929,     
eduskunta maksoi takautuvasti jonkun    
muodollisen korvauksen. 

Sitten on toinen paperi, minkä ovat      
laatineet ja allekirjoittaneet A. Hagman,     
vanhempi lääninagronomi Viipurin   
läänissä, ja Arvi Ahlgren, liikemies. Tämä      
on tehty vuonna 1917 näiden vahinkojen      
syntymisen jälkeen. Tässä on arvioitu     
Tiaisenmäen tilalle tehdyt vahingot. Siinä     
on eriteltyinä eri puulajit kokoluokkineen.     
Havu- ja koivupuita on kaadettu 33 073       
kappaletta. Ja sitten on erinäköisiä muita      
vahinkoja. Pärekattoja on mennyt vissiin     
toistakymmentä kappaletta. Tien alle on     
jäänyt peltoa, pelloille on lyöty     
piikkilankapaaluja, aitoja on hävitetty,    

kaikki talon katot tuhoutuneet, peltomaita     
jouduttu puhdistamaan sepelistä,   
juoksuhautoja räjäytetty rannoilla   
nuotta-apajille ja tehty ne    
kelpaamattomiksi. 

Niiden puiden arvo on reilut 74 000       
silloista markkaa ja muut vahingot reilut 53       
000 silloista markkaa, mikä tekee yhteensä      
127 524 markkaa. Tuota puumäärää kun      
miettii… Meni 33 000 runkoa. Jos ne olivat        
keskimäärin vaikka puolen kuution runkoja,     
se olisi 16–17 000 kiintokuutiota. On siinä       
tullut jo melkoiset vahingot. – Nämä      
paperit löytyivät muistaakseni Lempi    
Kähön, Tiaisenmäen silloisen emännän,    
aitasta. Osmo, se hänen poikansa, luovutti      
ne minulle aikanaan. 
 
Hyvitystä pienellä vilungilla 
 

Taito: Lemiläisetkin kärsivät   
vahinkoja, mutta saivat patteritöissä varsin     
hyvää palkkaa ja vilungilla vielä     
”hyvänmiehenlisää”. 

Esko: Vähän samanlainen korvaus    
kuin vuosina 1945–46. Isäni kertoi. Siihen      
aikaan ei saanut piikkilankaa rautakaupoista     
eikä muualta. Sotilaat keräsivät pois     
linnoitustöiden aikaista piikkilankaa, mikä    
oli aikanaan täältä taloista otettu. Sitä oli       
ollut iso läjä jossain Värrön tai      
Kuukanniemen paikkeilla. Isä tarvitsi    
piikkilankaa ja kävi sitten reen kanssa      
hakemassa. Kun tuli joku paikalle, hän      
mätti ne reestä takaisin, ja sitten kun ei ollut         
kukaan katsomassa, hän mätti ne taas      
rekeen. Muistatko sinä äiti tämän asian? Isä       
ei ole varmaan uskaltanut sinulle kertoa. 
 
Tiaisenmäen patterimonumentti 
 

Taito: Niitä venäläisiä saatettiin pelätä,     
mutta saattoihan asiassa olla    
eksotiikkaakin. 

Esko: Oli siinä ainakin Tiron miehille      
eksotiikkaa, kun kävivät pontikkaa    
kauppaamassa. Mutta vakavammin puhuen:    
minulla on ollut semmoinen käsitys, että      
tämä patteriprojekti oli sellainen    



välttämätön paha. Onhan suurin piirtein     
koko talo otettu linnoitusesikunnan    
käyttöön. Ja kun vahinkoja on tapahtunut,      
niin eihän sitä kukaan ole hyvällä katsonut.       
Ovat kokeneet mielivaltana. Merenlahdella    
ja nimenomaan tässä Kähön puolella tämä      
patterisysteemi on tuolla maastossa valtava     
monumentti. Ne ovat lähinnä kallioon     
räjäytettyjä juoksuhautoja. Kun olin pieni     
pentu, tuossa mäessä oli yksi korsukin,      
mihin pääsi ryömimällä sisään. En ole enää       
löytänyt sitä. Se on vissiin painunut kasaan       
lopullisesti. 

Aune: Tämä Esko haastoi niistä     
seikkailuistaan ja minä pelkäsin vielä     
jälkeenpäinkin. Oli käynyt ensin Kähön     
Jorman kanssa ja sitten yksinään. Ja se       
korsu oli niin hatara. Tämä sanoi: ”Jos olisi        
vaikka tyrkännyt, se olisi mennyt sisään.”      
Minä sanoin: ”Herrajumala! Voi kamala!     
Kun yksinäsi kävit, niin me ei sieltä olisi        
osattu etsiä edes. Me oltaisiin etsitty järvet       
ja kaikki muut paikat. 

Esko: Siellä oli kiviä niin paljon, ettei       
olisi paljon tarvinnut etsiäkään. Haastoin     
tämän äidille nyt vasta pari vuotta sitten,       
kun rikos oli vanhentunut. 
 
”Hölsäthän ne hakivat” 
 

Taito: Tulin äitini kanssa kesällä 1952      
Lemiltä Kähönsalmelle ja pääsimme ylitse     
sattuman kauppaa venekyydillä. Äitini taisi     
maksaakin pikkuisen. 

Aune: Hölsäthän ne hakivat, kun tulijat      
sieltä huutelivat ja näyttivät merkkiä.     
Nimittäin jos joku tuli ilmoittamatta eikä      
kukaan tiennyt varautua vastaan. Hölsän     
isäntä tai emäntä haki, mutta kyllä ne       
pienen korvauksen siitä ottivat. Tai enpä      
tiedä, pyysivätkö ne sitä ihan vai oliko se        
vaan semmoinen sanaton sopimus. 

Esko: Mutta jos ei ollut kyytiä, niin       
tultiin uimalla. Niin kuin isäkin oli tullut.       
Tämä tapahtui varmaan ennen vuotta 1948,      
ennen isäni ja tämän äitini avioitumista. Isä       
oli käynyt Värrön talolla tansseissa. En      
tiedä, oliko päässyt saatille vai miten oli       
viipynyt. Oli kumminkin jäänyt veneen     

kyydistä. Muut olivat tulleet sillä veneellä.      
Isä oli tullut rantaan kun siellä ei ollut        
venettä, ui ilkosillaan tälle puolelle ja otti       
veneen ja haki vaatteensa. Tämä oli      
kuulema lokakuun alkua. Oli kiire     
aamulypsylle, pakkohan se oli jollain     
konstilla tulla. 

Ja toinenkin vanha tapaus. En muista,      
keneltä olen tämän kuullut, mutta tämä      
sattui Tirossa varmaan 1900-luvun    
alkupuolella. Tiron isäntänä oli siihen     
aikaan varmasti Antti. Mustalaiset olivat     
tulleet taloon ja pyytäneet: ”Hai isäntä! Vie       
meidät Merenlahdelle.” Veneellä oli    
mentävä, kun maantietä ei ollut vielä. Antti       
pisti mustalaiset veneeseen ja lähti     
soutamaan. Vei ne kyytiläiset rantaan,     
mutta vei ne Ukonsaaren rantaan. Ja lähti       
soutamaan takaisin. Kun mustalaiset olivat     
kiertäneet saaren ympäri, huusivat perään:     
”Hai isäntä! Tämä on saarimaata.” En tiedä,       
kävikö Antti sitten hakemassa ne takaisin. 

Ja jatkosodan aikaanhan siinä    
Kähönsalmessa on ollut siltakin,    
ponttonisilta. Arvaisin, että se oli vuosina      
1941–44. Sotilaat tekivät sen sillan     
varmaankin sitä mainitsemaani   
tykkipatteristoa varten, palvelemaan sen    
huoltoyhteyksiä, kun pääosa oli Lemillä ja      
loput täällä Merenlahdella. Isäni kertoman     
mukaan yksi tykistön hevonen tippui siltä      
sillalta ja jäi niin pahasti valjaistaan kiinni       
että hukkui. Se silta purettiin heti sodan       
päätyttyä. Niitä siltarakenteita on vielä     
pikkuisen jäljellä kahta puolta salmea,     
mutta on niitä kaivurilla kaivettu ylös.      
Tuolla toisella puolen taitaa olla enempi. 
 
Kähönsalmelta Käräjäniemeen 
 

Taito: Äitini ja minä oltiin tänne vähän       
niin kuin sukua, koska Eini Nakari, äitini ja        
Helgan serkun Huugo Himmin vaimo, oli      
täältä kotoisin. 

Aune: No siitä Nakarin Einin ja      
Himmin Huugon asiasta minäkin tiesin. Se      
Huugo oli majoituksessa meidän kylässä     
Turkkilassa talvella 1940, kun pääsivät     
sodasta. Huugo ja kaksi muuta alikessua      



majailivat teltassa minun entisen kotini     
lähellä. Luulen muistavani ne kaksi     
muutakin, mutta Huugo joka tapauksessa     
lainasi isäni pyörää ja kävi Einillä konkassa       
täällä Merenlahdella. Eivät olleet silloin     
vielä naimisissa, vasta riiustelivat. 

Taito: Kähönsalmelta me käveltiin    
Käräjäniemeen, missä äitini sisko Helga     
Hartikainen oli perheineen vuokramökissä    
kesäloman vietossa. 

Esko: Siellä Käräjäniemessä on niitä     
kesäpaikkoja Lauri Putkosella, Veikko    
Vartiaisella ja Urho Pesosella. Ne ovat      
kaikki ratsuväen upseereita. En tiedä, miten      
lienevät sattuneetkaan kaikki sinne. Siellä     
oli myös Eriksson, joka oli Urho Pesosen       
appiukko. 

Taito: Mökin omistajan nimeä en     
muista, mutta muistan, että käärmeitä oli      
niissä louhikoissa pelättävä ja Jaakko heitti      
järveen kylmän kiven. 

Esko: Siitä Käräjäniemeltä eteenpäin    
vähän matkaa Asinsaaren toisella puolella     
Liesivuorella oli hyppyri. Keitä kaikkia     
poikia lienee ollut siellä hyppäämässä,     
mutta Matti Harjulehto katkaisi siellä     
jalkansa, että tuli ihan avomurtuma, luut      
sen kun törrötti jalasta ulos. Anttilan Raimo       
kävi hakemassa hevosella sairaalaan. Kun     
jälkeenpäin katsoi sitä rinnettä, niin on ne       
aika rohkeita poikia olleet. Jumalaton mäki,      
jyrkkä kallio. 
 
Laturetkeläisiä huoltamassa 
 

Taito: Osallistuin 1960-luvun alussa    
kahdesti Saimaan hiihtoon. Ensimmäisellä    
kerralla kävin Merenlahden koululla    
sapuskalla, mutta kun toisella kerralla jätin      
paikan väliin, olin vähällä simahtaa jo      
ennen Uus-Lavolan vellipistettä. 

Aune: Siellä koululla se Saimaan     
hiihdon muonitus oli ainakin ensimmäisenä     
vuotena. Muistan kun olin siellä töissä.      
Myöhemminhän se huoltopiste oli    
kenttäosuuskunnan talolla. 
 Esko: Ensimmäisiä muistikuvia   
minulla oli Saimaan hiihdosta se kun latu       
meni Lappeenrannan suuntaan tästä meidän     

kotitalon vierestä. Se oli noin vuonna 1960.       
Sunnuntaipäivänähän se hiihto oli, ja kaikki      
muut hiihtäjät olivat menneet jo aikapäiviä.      
Ilta alkoi jo hämärtyä, kun tuli yksinäinen       
mies sisälle ja kysyi sillä kuuluisalla      
vipattavalla äänellään: ”Olisiko isännällä    
lainata ruuvimeisseliä, kun side meni     
rikki.” Se oli Tahko Pihkala. Pääsen      
sanomaan, että olen tavannut Tahko     
Pihkalan livenä. 

Aune: Ja kukas se oli se toinen, se        
opettaja Lappeenrannasta? Se oli eksynyt     
jotenkin ja kävi pyytämässä meiltä ruokaa.      
Ja me annettiin ja neuvottiin. Minun mies       
kävi viemässä sen ladulle. 
 
”Otolla oli aina niitä vitsejä” 
 

Taito: Ja kerran hiihdin omia aikojani      
Korkkitehtaan rannasta Vainikkalankylään   
tätä kautta. 

Aune: Tämä meidän tie, tämä     
Rantatuvantie, mikä lähtee tuolta isolta     
tieltä, olikin oikein semmoinen lemiläisten     
talvitie. Se meni tuosta ja vei tuonne       
rantaan ja jäälle. Mutta kesällähän     
lemiläisillä oli se oma maantieyhteytensä,     
ja jos kulkivat veneellä tai laivalla, niin       
sitten menivät kokonaan Merenlahden    
ohitse. 

Taito: Kaupunkiin palatessani hiihdin    
Pulkkaniemen kautta. Mutta Vainikkalan    
isännät kuulemma joivat kaupungista    
palatessaan totia Rantamäen Oton    
kammarissa. 

Aune: Saattaa pitää paikkansa. Se Otto      
oli semmoinen seuramies ja sillä oli aina       
niitä vitsejä. Minä tulin tänne     
Merenlahdelle kevätkesästä 1948. Syksyllä    
oli häät tuolla naapurissa, ja tanssit pidettiin       
Oton talossa Rantamäessä. Otto kuulema     
kysyi minun mieheltäni: ”Minkäslaisen    
naisen sait?” Mieheni sanoi: ”No ei ole       
kehumista.” No sitten Otto haki minua      
tanssimaan. Eihän se mitä kunhan käveli,      
mutta en viitsinyt antaa rukkasia. Minä      
ajattelin, että mene nyt miten tahtojaan. Me       
käveltiin yksi rinki, ja sitten se vei minut        
samalle paikalle, mistä oli hakenut ja sanoi:       



”Tämä oli hyvää. Kiitos.” Oton ”hyvä” oli       
siinä kun käveltiin yksi rinki. 

Taito: Minullekin on jäänyt askelkuvio     
päälle piirileikistä. Musiikiksi kelpaa    
vaikka iltauutiset. 

Esko: Minäkin muistan Oton, mutta     
hirmu hämärästi. Siinäkin oli kyllä     
persoona. Oli sellainen junapeluri ja iso      
miehenröpi, lihava. Vaikka oli ison talon      
isäntä, se ei näihin työhommiin sotkeutunut      
ikinä. Sillä oli niitä palkollisia, delegoi työt.       
Minä en ollut silloin vielä     
kansakoulussakaan, mutta muistan kun Otto     
kuoli, joskus 1961. Vielä vuosikausia sen      
jälkeen jos kuljin hämärissä Rantamäen ohi,      
piti askelta aina pidentää ja suksi kulki       
liukkaasti. Tiesi, että Otto oli ollut tuossa       
aitassa, ruumiina maannut. Piti tosiaan     
vauhtia lisätä aina. 

Aune: Minä näin Oton, kun se Otto oli        
kuollut. Rantamäen Tyyne oli Haimilan     
kaupassa ja minäkin olin siellä. Palvelija      
juoksi sinne ja pyysi Tyyneä mukaansa.      
”Otto kuoli.” Tyyne sanoi minulle: ”Lähde      
sinäkin.” Minä sanoin: ”En minä voi      
lähteä.” Tyyne sanoi: ”Lähde, lähde. On      
niin kuin mukavampi kun on kaksi.” Kyllä       
minä kävin siellä. Otto oli sängyssä      
selällään. Tyyne veti saappaat siltä jalasta ja       
jäi sitten siihen. Minä läksin kotiin. 

Esko: Se Rantamäen piika oli oikein      
pienikokoinen, ja Otto oli ristinyt sen      
Pikkuiseksi. – Se oli yhtä hyviä nimiä kuin        
Nakarin Sulolla se hevonen. Sulo oli käynyt       
ostamassa Taipalsaaren Suppalasta   
hevosen. En tiedä, mitä kautta se sen toi.        
Oliko se talviaika ja toi sen tuosta järven        
yli. Unohti kysyä Suppalasta, mikä tämän      
hevosen nimi oli. Ja kun ei tietysti ollut        
puhelintakaan millä kysyä, niin risti sen      
hevosen Suppaseksi. Kun kerran oli     
Suppaselta ostettu. – Näitä juttuja tipahtelee      
mieleen aina silloin tällöin. Ensi yönä      
varmaan tulee mieleen ne parhaat jutut. 
 
Kauppias Arvid Penttinen 
 

Esko: Linja-auto rupesi kulkemaan    
tänne vasta vuonna 1958. Kävi kerran tai       

kaksi viikossa. Tie oli jo siinä kunnossa.       
Mutta valtion tieksi tämä muuttui joskus      
1965 tai siinä paikkeilla. Isäni oli tämän       
tiehoitokunnan sihteeri ja Väinö Ojansuu     
oli muistaakseni puheenjohtaja.   
Puuhastelivat sitä tietä. Ja tämä pikitie,      
öljysoratie, valmistui tänne syksyllä 1990. 

Mutta kesällähän täältä mentiin    
ennenvanhaan Lappeenrannan suuntaan   
venetaksilla, se kauppias Arvid Penttinen     
kuletti. Kun Arvitti haki tavaraa     
kaupungista, se samalla kuskasi väkeä.     
Minä en sitä aikaa muista, mutta olen       
kuullut näitä tapauksia. Arvitin moottori     
sammui heti Lappeenrannasta lähtiessä.    
Muistatko, äiti, tapauksen? Isä souti sen      
ison veneen kaikkine lasteineen    
nuorimpana miehenä koko matkan tänne     
tuohon Rantamäen rantaan, perille asti. Kun      
nousi veneestä pois, kysyi Arvitilta:     
”Paljonko tämä kyyti maksoi?” Oliko se      
silloinen taksa kaksi markkaa vai     
kaksikymmentä markkaa, mutta saman se     
Arvitti peri kuin muulloinkin. Ei isä saanut       
alennusta, vaikka souti. 

Ja se Arvitti oli kuulema niin tarkka       
mies, että kun se sanoi jonkun kellonajan,       
niin se päti myöskin. Arvitti oli sanonut       
torin rantaan tultua, että vene lähtee      
kahdelta takaisin. Vaimonsa Aina oli     
käynyt ostoksilla ja Arvitti katsoi kelloa,      
että kello tulee kaksi. Nykäisi moottorin      
käyntiin ja lähti ajamaan Merenlahdelle –      
vaikka näki että tämä Aina juoksi nyssäkät       
kainalossa Lerkanmäkeä alas. Aina käveli     
sitten noita salopolkuja pitkin kotiin. Siinä      
vähän koulutettiin vaimoa. 

Aune: Ja toiset matkustajat siinä     
veneessä vielä sanoivat, että Aino tulee, että       
vartu. Olisi ollut aikaa sen verran. 
 
Varsin vaatimaton viritelmä 
 

Taito: Käväisin Penttisen kaupassa    
kesällä 1952, mutten muista minkä     
kokoinenkaan se oli. 

Aune: Se oli pari metriä leveä, ja       
olisiko ollut neljä metriä pitkiä, niin kuin       
tästä tuohon oveen. Mutta siinähän oli vielä       



jauhosalvokin siellä hyllyn alla. Sen puodin      
paikalla on siinä rakennuksessa nykyisin     
kamari, mutta yksi sänky siihen mahtuu, ei       
mitään muuta. Hirmu ahdas paikka. Ja se       
oli vielä hirmu alavalla paikalla. Siitä ei ole        
normaaliin veden korkeuteen kuin    
metri–puolitoista talon nurkkakivestä. Kun    
vesi oli yhtenä syksynä oikein ylhäällä,      
sinne piti kuulema kiertää maantien kautta.      
Ei päässyt suoraan. 

Esko: Niitä oikein korkean veden     
kausiahan on ollut jo valarikon vuonna      
1899. Silloin se vesi ollut todella korkealla.       
Mutta korkealla se oli myös vuonna 1924.       
Joku mökki siinä Penttisen tontilla on ollut       
ainakin jo 1924, koskapa se Eetla-mummo,      
jonka mökki on ollut tällä paikalla, oli       
sanonut Arvitille: ”Muistatko sinä Arvitti,     
kun pidettiin tuossa teidän navetan nurkalla      
rysää?” Ja Arvit oli sanonut: ”Älä puhu       
paskaa.” Isä syntyi vuonna 1924 ja häntä       
lähtivät viemään kirkolle ristiäisiin. Venettä     
pitivät ojassa, mitä sanotaan nykyisin     
Ahopellonojaksi. Se oli silloin täyttä metsää      
ja siitä lähtivät veneellä. Vaikea kuvitella      
tänä päivänä, että siinä olisi veneitä pidetty. 

Taito: Millainen oli Penttisen puodissa     
tuotevalikoima? Ja mikä tärkeintä: oliko     
siellä sillitynnyri? 

Aune: Kun tulin tänne 1948, niin      
olihan siinä sokeria ja korviketta ja      
myöhemminhän oli jo kahviakin.    
Neekeripoikaa vai mitä se oli. Ja kyllä sieltä        
silliäkin sai, mutta se tynnyri oli sellainen       
pienempi, olisiko ollut kymmenen litran.     
Olihan siellä suolaa ja sen semmoista.      
Jauhoja tietysti oli – ei nyt kaikkia laatuja,        
mutta vehnäjauhoja ja ruisjauhoja.    
Marmelaatia ei ollut, ei ollut semmoista      
ylellisyyttä. Makkaraakaan ei vielä ollut.     
Eihän se olisi säilynytkään. Ja olihan siinä       
rihmarullia ja jotain muuta semmoista     
pikkutavaraa. 
 
Piipahdus Turkkilaan 
 

Taito: Sanopa, Aune, oliko Korpelan     
Aatun kauppa Lemin ja Lappeen rajoilla      
edistyksellisempi kuin Penttisen Arvitin    

kauppa? 
Aune: Olihan se. Siinä Korpelassa oli      

ihan kokonainen kammari kauppana. Kyllä     
siinä oli tavaraa. Muistaakseni lihaakin sai      
tilauksesta, mutta makkaraa ainakin oli.     
Minä olin lapsenlikkana siinä Korpelassa,     
likoittamassa sitä Sainia, sitä viimeistä.     
Kun makkarat olivat vähän homeessa,     
minun piti putsata niitä, pestä kylmällä      
vedellä ja pyyhkiä. Sen minä muistan niin       
selvään. Ja olen ajatellut, että nykyisin ei       
tuommoista tehdä enää. 

Esko: Siihenpä ei ollut laitettu parasta      
ennen -päiväystä. 

Taito: Aatulla kuului olleen    
korttiaikana tavaraa tiskin alla. Ostitko sinä,      
Aune, mitään? 

Aune: No olen minä ostanut     
ompelulankaa, yhden rullan sain. En minä      
mitään muuta ole ostanut mustasta     
pörssistä. Sitä lankaa ei saanut, mutta kun       
Aatulla oli, se möi minulle yhden rullan.       
Voihan se ottaa siitä kovempaa hintaa, sitä       
en muista. Mutta ei se Aatu mitenkään ahne        
ollut. 

Esko: Kun pentuna mentiin tuon äidin      
kotikylään Turkkilaan hiihtoloman aikana    
vissiin useampanakin vuonna, niin käytiin     
ostoksilla Ojamäen kaupalla sen vanhan     
Iitiäntien varressa. Pappa Juhana osti sieltä      
meille appelsiinit. Sekään kauppa ei ollut      
mikään valintamyymälä, vaan oli    
tuommoinen palvelukauppa. Oliko se    
kauppias sukunimeltään Aapro. Ja sillä     
kauppiaalla oli sellainen veikeä tapa. Se      
sanoi joka ostoksen jälkeen aina: ”Ja site. Ja        
site.” 

Taito: Se Ojamäki oli paha paikka ja       
paha oli Remusen mutkakin. 

Esko: Remusessa niitä mutkia riitti.     
Sanottiin, että se maantie teki puolitoista      
kierrosta navetan ympärillä ja sitten jatkoi      
matkaa. 

Aune: Justiin siitä Ojamäeltähän se tie      
meille ennen erkani, mutta nythän se mäki       
on jäänyt pois, kun Turkkilantie erkanee      
Iitiäntiestä vähän matkaa Lemin kirkolle     
päin. Se Ojamäki oli hirveän korkea ja       
talvella siihen tahtoi jäädä liukkaalla kelillä.      
Ja se Remusen mutkakin oli minulle tuttu.       



Kun kävin pyörällä täältä Merenlahdelta     
Turkkilassa, jouduin aina ajamaan sen     
mutkan. Ja tuonne Värtölään ja     
Kuukanniemeen jouduttiin koukkaamaan   
useasti kaupunkimatkoillakin. Mentiin   
linja-autolle tuosta Kähönsalmesta yli ja     
sitten sitä tietä myöten Tölskin ohi      
Mikkelintielle. 
 
Kauppatoimintaa Haimilassa 
 

Esko: Se Penttisen kauppa loppui täältä      
1950-luvun jälkipuoliskolla. Olen syntynyt    
1956 ja minulla ei ole muuta muistikuvaa       
kuin se kun se kauppa oli jo loppunut ja         
minä pienenä pentuna kävin hakemassa     
jotain kuivatarvikkeita, mitä oli jäänyt     
jäljelle, kuten parsinneuloja ja sikuria.     
Mutta Haimilan kaupan minä muistan sitten      
paremminkin. Se oli minulla sitä     
kansakouluaikaa. 

Haimilan kaupasta muistan semmoisen    
tapauksen, kun sen Taavetin nuorempi     
poika Terho, joka asuu nykyisin     
Lappeenrannassa, oli siinä   
kuuden–seitsemäntoista vanhana isänsä   
kaupassa puotipuksuna. Siihen tuli sitten     
semmoinen hienompi kaupunkilaisrouva,   
huvila-asukas. Tuli ostamaan makkaraa ja     
pyysi: ”Saisiko kolmesataa grammaa    
lauantaimakkaraa?” Terho kysyi: ”Saako    
olla palana vai siivuina?” Rouva ihasteli:      
”Ai teillä saa siivuinakin? Ilman muuta      
siivuina sitten.” Terho otti jumalattoman     
pitkän leipäveitsen ja rupesi nikkaamaan     
siitä pötköstä semmoisia sentin vahvuisia     
lettuja. Siinä oli siivut. Toista kertaa se       
rouva ei varmaan pyytänyt siivuina. 

Aune: Se Haimilan kauppa avattiin     
kokonaan uuteen paikkaan, tuonne koulun     
vastapäätä. Taavetti Haimila tuli    
Savitaipaleesta vävyksi Jänikselle   
Suureentupaan. Sen vaimon nimi oli Lahja.      
Se kauppa oli ensin siinä Suurentuvan      
talossa, missä he asuivatkin, ja myöhemmin      
rakensivat sitten oikein   
kaupparakennuksen. Mutta se kauppa meni     
äkkiä, se ei toiminut kuin muutaman      
vuoden. Olihan se rakennuskin tietysti ihan      

kunnollisesti suunniteltu ja rakennettu,    
mutta kun täällä oli niin vähän asiakkaita,       
niin se ei kannattanut. Siitä ruostui katotkin       
ja kaikki. Se oli niin kuin turhaa se. 

Esko: Arvaisin, että Haimilan kauppa     
toimi vuosina 1958–64. Haimilassa oli     
huutokauppa sitten kun ne lopettivat sen      
kaupan ja samalla myös tilanpidon. Se      
mahtoi olla 1964 tai niillä paikkeilla. Kun       
lopettivat kaupan ja tilanpidon, möivät     
Toimi Talkalle tilan, rakennukset ja metsät.      
Taavetin ja Lahjan pojille, Taistolle ja      
Terholle, jäi mökkipaikat tuonne rannalle.     
Rakensivat Uus-Lavolaan talon, mikä on     
vieläkin pystyssä. Taavetti ja Lahja ovat      
kuolleet pois ja pojat asuvat nykyisin      
Lappeenrannassa. Näillä on perinnöllinen    
sairaus, joku harvinainen silmäsairaus.    
Sokeutuivat hyvin nuorella iällä. 

Oskari Pulli, joka oli muistaakseni     
Viipurin siirtolaisia, tuli siihen hänen     
jälkeensä vuokralle ja piti sitä kauppaa      
vuodesta 1964 vuoteen 1970. Haimilan     
kaupassa oli Pullin Oskarin aikaan sillä      
lailla että lihaa sai tilauksesta. Kun Pulli       
lopetti, Martta Talka piti kauppaa hetken      
aikaa sen jälkeen, niissä samoissa tiloissa.      
Sitten oli jokunen vuosi taukoa, ja sitten tuli        
semmoinen kuin Matti Piiparinen, mikä     
taisi pitää kauppaa pari vuotta. Sitten se       
loppui. Se oli 1970-luvun puolta, koska      
keskiolut vapautui 1969 ja sitä keskiolutta      
ehti olla siinä myytävänä. Se on ollut ehkä        
1973 tai 1974, kun tämä Matti Piiparinen       
lopetti, ja sen jälkeen siinä ei ole enää        
kauppaa ollut. 
 
Myymäläautokin lopettanut 
 

Esko: Mutta myymäläautohan täällä    
vielä kulki, Nisosen auto, mutta sekin      
lopetti viime vuonna. Olisi kuulema pitänyt      
uusia se auto eikä se enää kannattanut. Ja        
kävihän täällä yhteen aikaan Antti     
Nikamaakin Lemiltä. Sillä oli vanha Turun      
poikien linja-auto, mistä oli tehty     
myymäläauto. Lempi Nikkinen meni sitten     
ostamaan piimää siltä Antti Nikamaalta.     
Sanoi: ”Saisiko kaksi purkkia piimää?”     



Antti sanoa napautti: ”Niinhän sitä luulisi,      
että sitä piimää on, mutta eipäs vaan       
olekaan.” Siihen loppui se keskustelu. Se      
oli vissiin sen Antin tyyliä. Se Antti       
yökaudet korjasi sitä autoa ja päivät ajoi.       
Sillä oli niiden yöllisten remonttihommien     
jäljiltä aina naama rasvassa. Sitä sanottiin      
Antti Likanaamaksi, kun oli sukunimeltään     
Nikamaa. 
 
”Taavetti oli hyväntahtoinen 
ihminen” 
 

Esko: Osasyynä sen Haimilan kaupan     
loppumiseen saattoi olla se isänikin     
mainitsema asia, että Taavetti oli hyvin      
hyväntahtoinen kauppias ja varmaan möi     
alennuksellakin, mutta unohtui se    
kirjanpitokin. Vei isännille lannoitteita ja     
muuta säkkitavaraa, mitä nämä olivat     
tilanneet, mutta siltä unohtui laittaa ne      
mihinkään ylös. Jos asiakas ei muistanut      
sitä maksaa, se jäi sitten ”Jumalan maksun       
perrään”, niin kuin sanotaan. 

Aune: Taavetti oli hyväntahtoinen    
ihminen. Hänhän se vei minut laitokselle,      
kun tämä Esko syntyi. Taavetti oli kuskina.       
Sillä oli siihen aikaan jo ihan henkilöauto.       
Se oli syyskuun 18. päivä ja tämä Esko        
syntyi 19. päivä. Kuun paisteessa ajettiin      
tuolla salolla kaupunkia kohti ja Taavetti      
kysyi: ”Onks kiire?” Minä sanoin: ”Aja      
vaan normaalisti.” Että hyvä oli, että vei. 
 
Maitoa meni, kurria tuli 
 

Esko: Ensimmäinen auto sillä    
Haimilan Taavetilla oli pakettiauto,    
Kommeri vai mikä se oli. Vei sillä kylän        
maidot mennessään kaupungin meijeriin ja     
toi kauppaansa tavaraa tullessaan. Ja toi      
postinkin. Se oli sitä logistiikkaa: vie      
mennessäsi, tuo tullessasi. Taavetti aloitti     
sen maitoautohomman. Ja kukahan siinä     
myöhemmin oli – muistan sellaisen kuin      
Noroaho, joka ajoi vuosikausia. Siinä oli      
semmoinen systeemi, että maito lähti     
tonkissa ja tyhjien tonkkien mukana tuli      
mitä tilattiin. Voita tuli neljän tai kuuden       

kilon paketeissa. Ja juustoa tuli ja mitä       
muuta sitä tuli. 

Aune: Ja laittoivat sieltä vähän niin      
kuin väkisellä sitä kurriakin, kun eivät      
voineet sitä kaikkea meijerissä jalostaa.     
Olivat kuorineet kermat. Tämä kurri meni      
sitten vasikoille ja sioille. Ennen tätä      
meijerimeininkiä maito separoitiin kotona    
ja kerma kirnuttiin voiksi. Me käytiin      
Nikkisen Lempinkin kanssa torilla voita     
myömässä. Ja täällä oli niitä tinkiläisiäkin,      
jotka ostivat meiltä voita vakituisesti. Ja      
nämä merenlahtelaiset tekivät kuulema    
sitäkin, että veivät täältä tinkimaitoa tuonne      
Tyysterniemelle soutuveneellä semmoisissa   
pienissä kannuissa. Olisiko niitä pari     
henkeä ollut aina soutamassa, tietysti     
molemmissa airoissa. Ja voi olla vielä      
peränpitäjäkin. Siinä vietiin useamman    
talon maidot, tämän Kähön puolenkin     
taloilta vissiin kaikilta keillä oli lehmiä. 
 
Piikoja paimenmajoilla 
 

Esko: Illukansaaren Kaulioilla oli    
Kuivaniemellä maata, metsälaidun. Ja    
Kuivaniemestä ja Orjainniemestä on vissiin     
liki puolet kirkonkylän maita.    
Kirkonkyläläiset pitivät lehmiä kesäaikaan    
siellä. Niitä paimenmajoja on kai kolme      
neljä pystyssä vieläkin. Ja yksi on oikein       
hyvässä kunnossa, on vissiin kesämökin     
saunana. Tarinan mukaan piiat olivat yötä      
siellä paimenmajoilla ja Merenlahden    
suunnasta oli aika vankat polut sinnepäin.      
On se karjan pito ollut rahtaamista, mutta ei        
kai se piian silloinen vuosipalkka ollut      
muuta kuin leninkikangas.   
Ruokapalkallahan ne olivat siihen aikaan. 

Taito: Lemillä on puljattu jokseenkin     
samalla viisiin piimätuvilla. 

Aune: Minä olen yhdessä sellaisessa     
piimätuvassa käynyt, Matterolla   
Keskisenpäässä, äitini enon talossa. Lehmät     
olivat siellä korvessa. Me oltiin silloin      
pieniä tyttöjä siskon kanssa ja me päästiin       
käymään. Ei siellä silloin kukaan oleillut,      
mutta siellä oli sellainen yksihuoneinen     
pieni mökki. Siinä oli semmoinen     



erillinenkin tila, komeroksi vai miksi sitä      
sanottiin. Kyllä se tupa oli pieni!      
Seinustoilla oli penkit ja pöytä. Minä olen       
muistanut sen käynnin koko ikäni. Siellä on       
oma tunnelmansa. 

Esko: Näistä täkäläisistä   
paimenmajoista on tehty joskus    
1960-luvulla filmi, ei nyt mikään virallinen      
dokumenttifilmi, silloisella  
kaitafilmitekniikalla. Minäkin olen sen    
nähnyt ja on se olemassa jossain vieläkin.       
Se filmi on vissiin ihan maakuntamuseossa.      
Se ei ole edes ihan paikallisen tekemä. 

Aune: Ja eikö siitä ole joku kirjakin.       
Meilläkin on kirjahyllyssä varmasti se     
vielä. Siinä on kuvia sieltä karjamajalta. 
 
Saarelaisten elämä 
melkoista touhua 
 

Taito: Lemillä on vitsailtu, että     
illuksaarelaiset veivät maitonsa kaupunkiin    
niin tarkkaan, ettei kotiin jäänyt kuin      
kahvimaito mustepulloon. 

Esko: Ne illukansaarelaiset ovat olleet     
oma yhteisönsä. Muutamat entiset    
illukansaarelaiset, niin kuin Kaulion    
veljekset Markku ja Kari jotka tunnen      
hyvin, ovat kertoneet kansakoulussa    
käyntiään. Kävivät Vitsain koulussa.    
Markku, joka on vanhempi niistä     
veljeksistä, sanoi että se oli juhlapäivä, jos       
latu oli auki kun lähtivät menemään      
Riutanselän yli. On se illukansaarelaisten     
elämäkin ollut melkoista touhua. 

Taito: Mielakassa Juntusen Erkki    
kertoi koulumatkoistaan, että järven selällä     
satoi tuiskulla vastaan puukkoja.    
Samanlaista oli varmasti heposalolaisilla,    
jotka tulivat Merenlahden kouluun. 

Esko: Kyllä niilläkin on ollut se      
koulumatka hankala. Liesivuoren juuressa    
on kesämökki, jonka omistaa nykyisin     
Jorma Peltola muista. Vein polttopuita     
sinne yksi kesä. Oli valtavan iso kuusi. On        
vaikea kuvitella niin isoa kuusta enkä ole       
muualla missään sellaista nähnyt. Se on      
ollut maamerkkinä jo silloin, kun Kauko      
Karhu on tullut tänne kansakouluun. Kauko      

on syntynyt 1920 ja on kohta      
yhdeksänkymmentä. Täytyy olla kuusella    
ikää aika paljon. 
 
Yksi surullinen tapaus 
 

Taito: Ihmeen vähillä   
onnettomuuksilla ne lapset ovat niistä     
vaarallisista koulumatkoistaan selvinneet. 

Aune: Mutta on täällä yksi surullinen      
tapaus, kun kolme Kuukan veljestä     
Koperahosta, pieniä poikia, hukkui samaan     
avantoon 1949. Nyt siitä on tullut täyteen       
peräti kuusikymmentä vuotta. Se tapahtui     
itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä. Se oli     
kamalaa, se oli hirveätä! 

Esko: Siinä olisi hukkunut niitä     
siskojakin, jos olisi saappaita riittänyt.     
Olisivat lähteneet mukaan. 

Aune: Me käytiin siellä rannassa     
katsomassa, kun niitä naarattiin. Kuu     
paistoi. Me käytiin siellä Partasessa     
katsomassa ja kuuntelemassa. Minun    
mieheni sanoi: ”Minä otan kerran vielä.” Ja       
heitti naaran. Sitten nousi se viimeinenkin      
hukkunut. Se oli se nuorin. Naara oli       
käynyt takin hihasta kiinni. Ihme että se äiti        
selvisi, ettei järkeään sekoittanut. Siltä oli      
mies kuollut ihan muutama vuosi takaperin,      
ja sekin oli kuollut tapaturmaisesti. 

Esko: Olihan se tässä meilläkin, isällä,      
hukkuminen vissiin aika lähellä. Oli     
kunnanvaltuuston kokouksessa. Kulki aina    
soutuveneellä. 

Aune: Niin. Yhden kerran odotettiin,     
kun tuuli kamalasti. Minä pelkäsin, että se       
kyllä hukkuu sillä reisulla. Lapset olivat      
kotona. Minä juoksin aina ulos katsomaan,      
että milloin se tulee. Karsikon Jouko oli       
tullut meille kylään. Se sanoi minulle: ”Älä       
näytä lapsille, että sinä pelkäät.” Minä      
sanoin: ”Enhän minä mitään sille voi, mutta       
minä käyn aina välillä ulkona.” Ja viimeksi       
se tuli! Se oli niin tottunut siihen       
tuuleenkin. 
 
 
 
”Mukavin kouluaine on 



hevonen” 
 

Esko: Kun Merenlahden kansakoulu    
lakkautettiin keväällä 1967, me tehtiin     
silloin tämmöinen julkaisu nimeltä    
Kotikylältä. Tämä on alkuperäinen painos,     
mutta olen ottanut joitain kopioitakin niille      
joilla ei ole ollut. Osa näistä jutuista on        
meidän koululaisten itse kirjoittamia. Me     
oltiin toimituskunta, me tehtiin    
haastatteluja. Lamminpään Juhani, joka oli     
yläkoulun opettaja, teki sen sitten sellaisella      
monistuskoneella, missä käytettiin vahaksia    
ja mustetta. Siinä ei auttanut     
kirjoitusvirheitä tehdä yhtään. On täällä     
mainoksiakin. Yksi jäi mieleeni, nimittäin     
pärehöylän mainos. Väinö Ojansuulla oli     
siihen aikaan vielä pärehöylä, mikä ei ole       
ollut toiminnassa enää vuosikausiin.    
Minulle kävi tämä Merenlahden koulu     
sopivasti tarpeettomaksi, koska minä menin     
sinä samana vuonna oppikouluun Saimaan     
yhteislyseoon. Kävin keskikoulun ja lukion. 

Taito: Kansi ja piirrokset lienee     
otettava mukaan suorana kopiona, mutta     
tekstin lukua helpottaa, jos se naputellaan      
uudelleen. Ja tämä Irja Jäniksen runo      
erinomainen, siinä on mainio riimityskin. 

Aune: Irja Jänis oli hyvä riimittäjä ja       
oli hyvä runonlausujakin. Se keksi tuon, se       
kirjoitti omia runoja. Hän oli tuolloin jo       
ikäihminen, kuuden–seitsemänkymmenen  
paikkeilla.  

Esko: Syyskuun 1. päivä 2007     
järjestettiin koulun lakkauttamisen   
muistoksi 30-vuotistapaaminen. Väkeä oli    
aika runsaasti, pitkälti toista sataa entistä      
koululaista. Jäi siitä juhlasta mieleen Hilpi      
Ijäksen juttu. Jos se ei muualla tule esille,        
niin pitää nyt kertoa. Merenlahden     
kouluhan rakennettiin 1920-luvun alussa, ja     
Hilpi, joka oli syntynyt 1915 ja oli Nikkisiä        
Uutelasta, oli siellä ensimmäisiä oppilaita.     
Unto Talka istui hänen vieruskaverinaan     
samassa pulpetissa. Ja sitten Martta     
Narinen, opettaja, käski kirjoittaa aineen     
aiheesta ”Mukavin kouluaine”. Unto    
kirjoitti sitten: ”Mukavin kouluaine on     
hevonen.” Hilpi oli sitten vähän epävarma      

ja kirjoitti samalla tavalla: ”Mukavin     
kouluaine on hevonen.” Martta Narinen oli      
vähän hermostunut, kun molemmilla oli     
sama virhe. 
 
Sosiaalista kanssakäymistä 
 

Taito: Esko mainitsi Kotajärven    
talosta. Kävittekö te, miehesi ja sinä, siellä       
yhdessä? 

Aune: Naimisiinmenon jälkeen käytiin    
muutaman kerran, mutta ei montaa kertaa.      
Silloin käytiin aina kun nämä     
merenlahtelaiset kävivät näyttelemässä   
jotakin kappaletta. Samoin Lemin kirkolla.     
Sekä elokuvissakin käytiin muutaman    
kerran. Mutta meillähän oli 1950-luvulla     
oma ”elokuvateatteri” Männistön talolla.    
Joku kiertue kävi näyttämässä. En muista      
kuka kävi, ja tuskin minä kuulinkaan sen       
nimeä. Ei käynyt kovin taajaan, ehkä pari       
kertaa talvessa. Maksoivat talolle    
jonkunmoisen vuokran, mutta eiväthän ne     
paljon siitä maksaneet. 

Esko: Se oli sitä aikaa, mistä minä en        
muista mitään. Mutta sen olen kuullut, että       
Penttisen Arvitti oli sitä mieltä että ”se       
Rillumarei oli hyvä kuva”. 

Aune: Ei se oikein minun makuuni      
ollut. Mutta oli se tupa aina melkein täysi.        
Silloinhan ei ollut telkkaria ja     
Lappeenrantaankin oli vähän huono mennä. 

Esko: Kun 1960-luvun alkupuolella    
alkoi ilmestyä televisioita taloon kuin     
taloon, niin sehän lopetti kyläilykulttuurin     
ihan kokonaan tai vähenti ainakin. Se      
televisio oli tärkeä keksintö sinällään. Minä      
muistan vieläkin joittenkin talojen    
television merkin. Ylätuvassa, Jäniksellä,    
oli Metz, ja Tiaisenmäellä oli Körting. Ei       
nyt hirveän oleellisia tietoja, mutta ovat      
jääneet mieleen. Ensimmäinen telkkari oli     
muistaakseni Niittylässä, Aulis Kähöllä,    
mutta sen merkkiä en muista. Niittylässä      
käytiin katsomassa Kennedyn hautajaiset.    
Tupa oli turvoksiin asti täynnä ja tupakan       
savua niin paljon ettei takaseinää näkynyt. 

Taito: No eikö talonväki jo ollut      
kiusaantunut? 



Esko: Ei siitä kiusaannuttu, sehän oli      
sitä sosiaalista kanssakäymistä. Niittylän    
Alma tarjosi pitkästä pussista sellaisia     
ruskeita kovia pastilleja, jakeli meille. Ne      
eivät maistuneet juuri millekään, mutta     
kyllähän niitä imeskeltiin. Kyllä ne sulivat      
suussa. 

Esko: Vuoden 1964 Innsbruckin    
olympialaiset ovat jääneet minulle mieleen     
ensimmäisinä televisio-olympialaisina.  
Veikko Kankkonen voitti pienen mäen     
kultaa ja isossa mäessä hopeaa, kun kaatui       
kolmannen hyppynsä. Se mäkikilpailu    
katsottiin Karsikolla. Ja Mäntyranta voitti     
15 ja 30 kilometriä. Se oli arkipäivä ja        
päiväsaika ja oltiin koulussa. Juhani     
Lamminpää oli opettajana. Koulunkäynti    
keskeytyi ja ruvettiin katsomaan    
televisiosta olympialaisia, kun Mäntyranta    
hiihti. Ja meillä pojillakin luisti sitten suksi       
ilman muuta. Kesäolympialaiset olivat    
sitten Tokiossa. 

Taito: Mitenkäs, Aune, radio vuonna     
1948, kun tulit tänne? 

Aune: Minä en muista sitä merkkiä,      
mutta se oli ihan tavallinen radio. Oli       
laitettu seinähyllylle. Toimi verkkovirralla,    
täällä oli sähköt jo silloin. 
 
Keksijä Otto Kähö 
 

Esko: Sähköthän on saatu    
Merenlahdelle varmaan 1930-luvun   
loppupuolella. Täällä oli Otto-setä, joka     
kaatui Ihantalassa kesällä 1944. Otto Kähö      
oli tämmöinen omatoiminen sähkömies.    
Kävi ilmeisesti useammassakin talossa    
asentamassa niitä sähköjä. En tiedä, millä      
valtuuksilla ja kysyttiinkö silloin niitä     
sähkömiehen valtuuksia. Otto oli laittanut     
sähköt Eedlan mökkiinkin. 

Sitten on sellainenkin tarina. Kun     
Salmenniemestä, justiin siitä sillan pielestä,     
vedettiin sähkölinja, niin piti olla valtavan      
korkea A-tolppa kummallakin puolella.    
Sähköyhtiön miehet eivät saaneet    
rakennettua sitä A-tolpparakennelmaa,   
mutta se Otto laittoi sen A-tolpan Eino       
Nikkisen elikkä Uuvellisen isännän kanssa     

kahdestaan pystyyn. Minä olen nähnyt     
valokuvankin, missä Otto roikkuu    
polvitaipeistaan liki kolmenkymmenen   
metrin korkeudessa poikkiparrussa   
Salmenniemen tolpassa. Nyt ne johdot     
menevät järven pohjassa kaapeleina. 

Otto Kähön elikkä sen setävainaan     
tekemisistä voisi melkein vaikka kirjan     
tehdä. Oli keksijä ja vähän tällainen      
originelli tyyppi. Kulki kuulema kesäaikaan     
paljain jaloin puolukassakin, ei käyttänyt     
kenkiä ollenkaan. Teki lähinnä    
maatalouteen liittyviä pieniä keksintöjä.    
Esimerkiksi maitokärryt, joilla kuskattiin    
Suomessa maitoa varmaan miljardeja    
litroja, ovat oikeastaan Otto-sedän    
keksimät. Aate Talka on sitä kertonut.      
Olikohan se vuosi 1936, kun oli      
maatalousnäyttely Kuopiossa ja siellä oli     
esitelty uutuutena maitokärrit. Mutta    
Ottohan oli keksinyt ne jo pari vuotta       
aikaisemmin. En tiedä, saiko patentoitua ne      
vai ei. Ihan perinteinen maitokärri, missä on       
polkupyörän pyörät. Nykyisin niitä    
myydään retrona sata euroa kappale.     
Minäkin olen kunnostanut vanhat    
maitokärrit. 

Toinen Oton keksintö oli    
heinäseipääseen vaihdettava metallikärki.   
Ei tarvinnut teroittaa aina sitä heinäseipään      
kärkeä. Tänä päivänä ei paljon tarvita, kun       
ei ole seipäitäkään. Se puinen kärkihän      
säröytyy kuivuessaan. Se metallituppi oli     
viisi–kymmenen senttiä pitkä metallituppi.    
Siinä oli kyljessä reikä, mistä sen sai aina        
hangolla nostettua ja siirrettyä seuraavaan     
seipääseen. Ja yksi keksintö oli     
hevosajopeliin kääntyvä sevikoukku, mihin    
tulee aisan vetokoukku, mikä oli     
muistaakseni nimeltään sevilenkki. Se oli     
käännettävä, niin että sai hevosta riisumatta      
vaihdettua sen toiseen ajopeliin. 

Otto oli näistä Kähön veljeksistä     
vanhin, oli syntynyt 1904. Ja sitä en tiedä,        
miksi hän lähti siitä Tiaisenmäen talosta.      
Hänelle lohkaistiin semmoinen   
viiden–kuuden hehtaarin palsta siitä    
Niittylästä. Se Oton rakentama talo oli      
tiilitalo, rapattu, ei ihan perinteinen     
maalaistalo. Siinä Niittylässä asuu nykyään     



taiteilija Heli Pukki ja hänen miehensä      
Ilkka Tihveräinen. Ovat nyt remontoineet     
sitä taloa useampana vuonna. Siinä on tullut       
ilmi muun muassa sellainenkin asia, että      
Otto on rakentanut kellariin ilmastoinninkin     
jo kolmekymmentäluvulla, ihan   
nykyaikaisella tavalla. Mutta joku pöljä on      
laittanut sen tukkoon. 
 
Rajakyltit häviävät, mutta 
paikkakuntaidentiteetti ei 
 

Taito: Merenlahteahan on myös Lemin     
kunnan alueella. On tietysti jäännettä siltä      
ajalta, kun Lemi kuului Taipalsaareen. 

Esko: Kotajärven talokin oli vanhoissa     
peruskartoissa Merenlahtea vielä   
1970-luvulla. Ja Mikkelintiellä on Lemin ja      
Lappeen eli nykyisen Lappeenrannan    
rajalla viitisenkymmentä metriä   
Taipalsaarta. En muista kenen maata se on,       
mutta puhuttiin leikillään, että siinähän     
pitäisi olla kunnanrajan merkit. Mutta     
minusta tuntuu, että Taipalsaari-kylttejä ei     
paljon tarvitse enää viritellä. Ei mene      
montaa vuotta, kun joutavat pois entisetkin. 

Taito: Näyttää siltä, että    
taipalsaarelaiset ja lemiläiset ovat kohta     
samassa kaupungissa. 

Esko: Olen kuitenkin sitä mieltä, että      
eihän tämä paikkakuntaidentiteetti   
mihinkään häviä, vaikka kunta nimenä     
häviääkin. Eiväthän Joutseno ja    
Ylämaakaan tule häviämään sinällään,    
vaikka itsenäisenä kuntana häviävätkin.    
Sama pätee Taipalsaareenkin. Täältä    
Merenlahdeltakaan ei ennen ollut suoraa     
maantieyhteyttä oikeastaan mihinkään. Nyt    
on tiet ja autot, mutta on tämä silti vieläkin         
oma yhteisönsä. 

Taito: Minusta on sivullisenakin    
mukavaa huomata, miten paljon täällä on      
puuhaihmisiä, niin kuin Sirpa Ojansuu ynnä      
muut. 

Esko: Ojansuun pelloillekin on pitkästä     
aikaa tänä keväänä kylvetty kauraa.     
Anttilan Antti on vissiin kylvänyt. Säilyy      
kulttuurimaisema. Se pelto rupesi    
puskettumaan umpeen. Tuossa   

keskikylälläkin on monessa paikkaa pellot     
jo puskettuneita. Kulttuurimaisema on    
häviämässä. 

Taito: Miten muu Taipalsaari    
suhtautuu teihin merenlahtelaisiin? 

Esko: Minusta tuntuu, että 95     
prosenttia taipalsaarelaisista ei ole käynyt     
koskaan Merenlahdella. Ja   
nykytaipalsaarelaisista tuskin edes puolet    
tietää, missä se semmoinen Merenlahti     
onkaan. Saimaanharjulaiset ja muut    
sellaiset eivät varmasti tiedä. Meillähän on      
palvelut pääosin Lappeenrannassa, ja    
kanssakäyminen tuonne kirkonkylän   
suuntaan on aika vähäistä. Olen aina      
sanonut, että kirkolla ei tarvitse käydä      
muuta kuin hautajaisissa – ja toivon      
mukaan mahdollisimman harvoin. 

Aune: Minä lähdenkin huomenna    
Taipalsaaren kirkolle hautausmaalle. Käyn    
viemässä mieheni haudalle kukkia. 
 
 


