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Alkulause painettuun laitokseen

Tässä kirjassa kertovat Kustavin vanhan polven edustajat omalla äänellään
saaristolaiselämästä viime vuosisadalla, omavaraistaloudesta ja sen
muuttumisesta. Millaista ihmisten elämä todellisuudessa ennen oli, millaista
arkipäivä, millaista verrattuna nykyiseen elämäntapaan? Nämä kysymykset
askarruttavat nuorempia sukupolvia, tai ainakin niiden pitäisi askarruttaa.
Kuva nykyisyydestä on torso ilman oman historian ja perinteen tuntemusta.
Nykyajan elämäntapa ei suosi vanhemman polven ja nuorten syvempää
kohtaamista, mikä tarvitsee aikaa ja luonnollisia tilanteita. Ennen paikallinen
kulttuuriperintö välittyi itsestään nuoremmille, eikä sen tarvinnut kilpailla
koulun tai massameedian tarjoaman tietotulvan kanssa. Nyt meidän on
osattava tietoisesti sitä arvostaa ja suosia, jotta se eläisi ja siirtyisi ajan
virrassa. Toivomme, että tämä teos osaltaan palvelee tätä tehtävää.
Tekstiaineisto on peräisin niistä vanhemman polven haastatteluista, joita
kokosin väitöskirjaani varten Kustavin eri kylissä 1990-luvun alkupuolella.
Koska väitöskirjassa haastateltavien henkilöllisyys on suojattu, se on suojattu
myös tässä, vaikka puheena olevat asiat eivät enää lienekään arkaluontoisia.
Myös joitakin nimiä on muutettu. Jotta myös muualla Suomessa asuvat
pysyisivät kertojien kyydissä mukana, olen ”suomentanut” tekstin yleisen
puhekielen mukaiseksi, säilyttäen kuitenkin paikallisesti luonteenomaisia
ilmaisuja. Johdatusta aitoon Kustavin murteeseen saa tutustumalla
kalakauppias Ossian Kuusisen haastatteluihin, jotka olen säilyttänyt
murteellisessa asussaan teoksessa ”Ossian Kuusisen maailma”.
Kuten kertojille luonteenomaista on, puhe rönsyilee aihepiiristä toiseen
välillä vinhaakin vauhtia. Olen jäsentänyt kokonaisuutta tiettyjen teemojen
mukaan, kooten niihin liittyvät kommentit yhteen. Olen mielessäni
kuvitellut kuin istuvani suuressa kertojien piirissä. Tekstissä kertoja vaihtuu
aina tähti-merkin jälkeen.
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Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistosta olen koonnut
Kustavista kerättyä suullista perinnettä ja sijoittanut näitä näytteitä
kerronnan lomaan.
Kustavilaisen valokuvaajan Ilmo Jaramon kokoamat kuvat luovat toisen
tarinan kertojien tarinan rinnalle. Ilmo Jaramo innostui jo 80-luvulla
saaristolaista elämänmuotoa, elinkeinoja ja kulttuuria esittävien kuvien
tallentamiseen Kustavin historiatoimikunnan jäsenenä. Hän on
vuosikymmenien aikana repro-kuvannut vanhoja valokuvia
kustavilaiskodeissa, tuloksena lähes tuhat kuvaa käsittävä arvokas
kokoelma. Tästä kokoelmasta hän on poiminut tätä teosta varten ilmeikkään
valikoiman, joka nyt painettuna pääsee esille kaikkien iloksi. Mukana on
myös muutama Ilmon itsensä ottama vanhoihin työtapoihin liittyvä kuva.
Haluamme esittää lämpimät kiitoksemme kaikille niille kustavilaisille, jotka
ovat muistitietoaan ja perintökuviaan käyttöömme luovuttaneet. On ollut ilo
huomata, kuinka kunnioittaen kustavilaiset suhtautuvat omaan
perinteeseensä ja sen tallentamiseen.
Pyhämaalainen Mauno Norima on ystävällisesti lähettänyt meille
kokoamiaan lypertöläisen K.E.Wirtasen kirjoittamia lehtiartikkeleita.
Taivassalolainen Tuula Särkilahti on huolella litteroinut materiaalin
ääninauhoilta ja kustavilainen Lasse Laaksonen tarkistanut
asiantuntemuksella lopullisen tekstin nimi- ja asiatietoja.
Lopuksi haluamme esittää kiitokset Ilppo Vuoriselle, Hanna Nurmiselle,
Erkki Sirkiälle, Matti Jussilalle ja Jukka Uotilalle vuosien ajan saamastamme
tuesta, sekä Jenny ja Antti Wihurin ja Alfred Kordelinin rahastoille
saamastamme työskentelyrahasta.
Jenny ja Antti Wihurin rahasto on tuellaan mahdollistanut myös teoksen
painatuksen.
Toivotamme hyvää matkaa kertojien ja kuvien kyydissä!
Jumossa lokakuussa 2006
Eva Lettinen
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- Oliko teidän luodolla muita
taloja?
- Ei ollut kuin se meidän
ainokainen torppa. Ja siitä
tehtiin Itätaloon seitsemäntoista
päivää töitä. Ne oli kaikki
kesätöitä, talvitöitä ei ollenkaan.
Heinä- ja perunamaalla oltiin ja
kun talossa oli paljon lampaita,
tehtiin lampaille lehteä.
Kaksikymmentä kerppasta oli se
tinki, kun täytyi tehdä.
Tommonen kun oli tottunut
lehtiä tekemään, se kun aamulla
aikasin alotti, niin oli puoleksi
päiväksi jo tehnyt. Se oli
semmonen kuuden tunnin
urakka.
- Oliko se kalastustorppa?
- Oli ja siitä aikaisemmin, niin
kauan kuin kalavesi kuului,
täytyi vuokra maksaa. Mutta
sitten talo rupesi huomaamaan,
että tarvitaan rahaa ja kalavedet
pantiin huutokauppaan.
Jokainen kalastaja sai huutaa,
eikä enää tarvinnut viedä
vedestä silakkaa taloon, ei
mitään kalaa. Mutta sitä oli
aikaisemmin, se oli sidottu se
kalastus siihen, että vietiin
taloon kalaa. Torpasta tehtiin

Kotona työssä

- Meidän perheessä oli kolme
lasta. Äiti kuoli, kun olin
kolmevuotias, sitten elettiin
isäpappan kanssa. Isä meni
uusiin naimisiin, kun olin
yhdentoista. Muuttui se elämä,
kun uusi äiti tuli kotiin.
- Isänne oli kalastaja?
- Hän oli kalastaja. Minäkin jo
pikkuisena poikana olin
mukana, kun käytiin Turussa
silakoita viemässä. Kun ei
konetta ollut, niin seilattiin ja oli
semmonen pikkunen
lautakoppi, missä maattiin yöt
paatin föörissä. Monta kertaa se
meneminen kesti. Jos tuli huono
ilma, voi kestää kolmekin
päivää se Turkuun meno. Mutta
sitten taas, jos tuli hyvät tuulet,
matka joutui nopeasti.
- Minkä kokoinen se vene oli?
- Tämmönen seitsemän metriä ja
joku kaksi ja puoli leveä. Kantoi
semmosen kolme tonnia.
- Sitä soudettiin myös?
- Sitä soudettiin kyllä.
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sitten se seitsemäntoista
työpäivää. Siihen sisältyivät
polttopuut ja kaksi lehmää sai
olla talon metsässä laitumella.
Meillä oli tässä semmonen
kahdeksantoista hehtaaria
hallinnassa. Kun sota loppui,
ostettiin omaksi.
- Tähän kahdeksaantoista
hehtaariin kuuluivat sitten
metsät kanssa?
- Juu, kaikki siihen kuului.
- Oliko teillä lampaita?
- Juu, lampaita oli, tavallisesti
talven yli kuusi lammasta ja
keväällä, kun tuli karitsat, niin
kesällä oli semmonen
kaksitoista, neljätoista
lammasta. Ne oli suven josssain
tuolla ulkoluodolla laitumella.
Heinäkuun lopulla ne kerittiin
siellä. Niillä oli syksyllä kaunis
puhdas villa, kun olivat siellä
suven.
- Oliko lampaiden pidossa
yhteistyötä naapureiden kanssa?
- Ei, kyllä jokainen piti omansa.
Kalastaja on hyvin semmonen,
ettei se koskaan ole oikein
sopeutunut toisten kanssa,
kaikki ovat olleet oma ite vaan.
- Täällä on aika hajallaan nämä
mökit.

- Ovat olleet. Mutta oli paljon
mökkejä silloin, kun olin lapsi.
Silakkaverkoille lähti
Kiparluodosta semmonen
kahdeksan paattia ehtoisin. Nyt
ei ole sitten yhtään enää, kaikki
on loppunut. Ja niistä
verkkopaikoista oli silloin
kauhia puute.
Itätalostakin on joskus
kalastettu, mutta se on ollut
aikaisemmin, sitä en minä
muista. Lampaita tuotiin
ulkomerelle luotoihin
laitumelle. Viimeiset ajat
Itätalon lampaat olivat tässä
isossa metsässä laitumella,
samaten kuin mullikat. Tiedä jos
se mikään hyvä laidun oli,
mutta iso ala kumminkin ja sen
tähden siellä aina jotain oli.
Lammas tulee aika vähällä
toimeen, kaikki se pystyy
noukkimaan.
- Jos käytäisiin näitä asumuksia
vähän läpi, mitä tässä oli siihen
aikaan, kun olitte lapsi.
- Rupea niitä nyt
laskemaan…Mikkelholm oli
yksi, Valden toinen, Klupi
kolmas. Sitten semmonen
Pökkäkin oli ja Pohjaranta.
Apali kuudes, Nummila,
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Niskala, Hakonen, Rantala.
Varjola, Laaksonen, Ketola ja
Holmin. Neljätoista.
Ja kaikki näitä Itätalon torppia.
- Kuinka paljon kanssakäymistä
oli siihen aikaan näiden kesken?
- Kyllä silloin käytiin paljon
kylässä ehtoisin, mikä
nykyaikana on kokonaan jäänyt
pois. Se on vähän tullut siihen
kuin kaupungissakin, että
vaikka ovet ovat rinnakkain, ei
tunneta silti. Kyllä se on täällä
mennyt aika paljon siihen.
Mökkiläiset ovat kuitenkin
tuoneet tämmösen, ettei ole
minkäänkaltaista
kanssakäymistä. Korkeintaan jos
on jotain asiaa, niin tullaan
närisemään siitä, mitä
paikkakuntalainen on väärin
tehnyt. Niin kauan kuin
tarvitsevat apua, niin välit
pysyvät hyvänä. Mutta heti, kun
saavat mökkinsä valmiiksi,
sitten lyödään tiet poikki ja
kaikki. Ei ole mitään
yhteisymmärrystä.
Ennen oli paljon tätä
kanssakäymistä. Jos pärekatto
lyötiin tai otettiin perunia ylös oli semmosta talkoohenkeä. Ja
silloin oli porukkaa. Meilläkin

kun tässä perunia otettiin ylös,
niin kyllä parikymmentä henkeä
helpolla sai talkooporukkaa.
Samaten lehtiä pruukatiin
talkoilla tehdä.
- Tultiinko kauempaakin?
- No tämä niemi ainakin ja
Lokalan puolelta saakka. Näissä
kaikissa vanhoissa torpissa
asuttiin.
- Kalastivatko täällä kaikki?
- Suurin osa ainakin omiksi
tarpeiksi. Niin kauan kuin oltiin
semmosessa kunnossa.
Mekin velipojan kanssa
vedettiin nuottaa tuolla lahdessa
sitten, minä olin semmonen
kuuden seitsemän ikäinen ja veli
vähän vanhempi, kymmenen
ehkä. Mutta kyllä me vaan
vedettiin kanssa ja saatiin sitä
nuottakalaa. Kun ei silloin
minkään kaltaisia muita tuloja
ollut. Muistan kerrankin, kun
tuli kauhiasti haukia ja ahvenia
ja sitten Lokalahden puolelta
tuli semmonen Luodon Hemmi
paattinsa kanssa. Me jätimme ne
kalat nuotan pussiin ja ne vietiin
Ruotsiin elävänä. Hemmi tuli
hakemaan ja monta sataa kiloa
oli kaloja. Äijä sai sillä tavalla
rahaa.
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- Elivätkö täällä ihmiset yleensä
suunnilleen samalla tavalla
näissä torpissa, vai oliko suuria
eroja?
- Ei, kyllä se oli. Mitä silloin
seurasi sitä ruokatapaa ja
kaikkea, kyllä se aika paljon oli
samanlaista. Mutta se, että kun
joka paikassa oli lehmiä, niin
voita ja maitoa oli. Ettei pulaa
ruuasta ollut koskaan. Sitten
perunia kasvoi omassa pellossa.
Ruoka oli kamalan halpaa.
Muistan, kun menin sodan
jälkeen naimisiin, meillä oli
lehmä, välistä kaksikin ja vähän
kanoja ja lampaita, niin se ruoka
tuli niin kuin ilmaiseksi.
- Puututtiinko herkästi toisten
elämään?
- Ei. Ei koskaan menty toisten
asioihin.
Täällä meilläkin kun näin
erillään elettiin, niin kyllä me
oltiin kaikkien kanssa
sovinnossa ja joka paikasta
kävivät meillä - ettei meillä ollut
sitä pulaa. Sisko oli naimisissa
tuolla toisella puolella
Mikkelholmassa ja heillä kävi
myös valtavasti porukkaa.
Heillä oli vähän isompi paatti,
kun ajoivat Uuteenkaupunkiin

joka toripäivä. Pruukasi sitä
niemeläisten porukkaa mennä
mukana, joilla ei ollut tämmösiä
paatteja. Pääsivät siinä
kaupungissa käymään.
Heillä oli jotain tavaraakin
myytävänä, mitä toivat
kaupungista: tupakkaa, sokeria,
kaffetta, jotain tämmöstä ihan
pientä. Mutta kun sota syttyi ja
tuli niin kova kirjanpito, sisko
sanoi, että hän lopettaa sen, ei
viitsi pitää semmosta
kirjanpitoa.
- Sanoitte viime kerralla, että
elämä oli rikkaampaa silloin
nuoruusaikana, kuin mitä se
nykyään on. Mitä te sillä
tarkoititte?
- Tarkoitin tota just, että vaikka
se rahan käyttö oli kauhian
paljon pienempää, ei sitä
tarvittu. Sitten oli tässä
kotiseudullakin kyläpaikkoja,
mihin mentiin ja istuttiin
ehtookausia. Mikä nykyään on
kokonaan jäänyt pois. Jos täällä
rannikolla nyt on lapsia, ei niillä
ole mitään mahdollisuuksia. Ne
on pakko ajaa auton kanssa
kirkonkylään, missä niillä on
jotain kontaktia samanikäisiin.
Silloin se oli luonnollista, kun
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kylässä oli nuorisoa, nehän
keskenään olivat.
- Onko suhtautuminen toisiin
ihmisiin muuttunut?
- Kyllä se on muuttunut kauhian
paljonkin. Että kyllä ihmiset
olivat silloin suhtautuvaisia. Jos
oli talkootyö tai minkä tahtoi,
kaikki olivat avuliaita. Eikä
koskaan ollut siitä rahasta
kysymys, että nyt se palkka
maksetaan. Kyllä päivä tehtiin
töitä ihan mielihyvin, kun syötiin
jotain.
- Onko varallisuuserot
tuntuneet täällä?
- Hyvin vähän ja se on pidetty
vähän omana salaisuutena. Ellei
ollut rahaa niin ostettiin
vähemmän. Mutta se on
pistänyt silmään, en muista että
kukaan olisi tullut juuri
lainaamaan rahaa. Se oli ihan
hätätapaus sitten. Jos olikaan
rahaa, mistä antaa. Ei se
koskaan mennyt näin. Että jos
toiselta kuoli lehmä ja toisessa
torpassa oli rahaa, niin kyllä se
antoi sille niin paljon, että se sai
uuden lehmän sitten.
- Oliko täällä oikein köyhiä
joukossa?

- Sen aikaisilla tuloilla
tämmönenkin perhe, missä oli
viis-kuus lasta, niin se on pakko
olla köyhä. Mutta hyvin vähän
ne koskaan valitti. Kyllä ne oli
elämäänsä tyytyväisiä silti. Se
kun oli lehmä ja pari lammasta,
saatiin sitä ruokaa, ettei
tarvinnut nälkää kärsiä. Ruoka
tuli siitä, ei se vaatinut paljon
rahaa. Kalastuksesta saatiin ja
tehtiin ne talon työpäivät. Ne
veropäivät, kun itse mentiin
töihin, nehän ei maksaneet
mitään. Tavallinen torpparivero
siihen aikaan, se oli sata
markkaa. Ellei sitä pystynyt
maksamaan, ei siitä
pakkohuutokauppaa tullut.
Mikä nyt on tulos, jos verot jää
maksamatta. Sitten myydään
vaan, mitä on.
Toinen oli vielä se, ettei silloin
tämmösillä syrjäseudun
ihmisillä ollut pankkilainoja.
Eivät pankit tämmösille mitään
rahaa lainanneet. Jos meinasi
jonkun koneen tai jonkun ostaa,
niin siinä oli kauhia puhuminen,
että sai pankista rahaa. Paikoista
puhumattakaan. Sodan jälkeen
tämä muuttui, kun torpparilaki
tuli voimaan. Hiukan ennen
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kuin sota loppui, samoihin
aikoihin, kun kieltolaki
kumottiin. Silloin valtio rupesi
maksamaan niitä paikkoja, kuka
lunasti itselleen. Sitä maksettiin
sitten vähitellen. Tässä
Kiparluodossakin on paljon

tämmösiä, jotka lunastivat juuri
siinä suhteessa, että valtio
maksoi ja kerran vuodessa
maksettiin lyhennys sitten.

Länsikylän Munakari Iniön aukolla. Kuvassa asukkaat Miina ja Kustaa Salonen,
heidän välissään Teodor-poika. Juha Valdemar Virtasen kuvaamana, Antti Virtasen
kokoelmat.
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- Minkälaista se lasten kasvatus
oli?
- Kyllä mar se vähän toisenlaista
oli siihen aikaan kuin nykyään,
minä epäilen. Silloin oli
ankarampi kuri, täytyi totella, ei
silloin saannut olla mitään
simmotto. Illallakin sai mennä
pieneksi aikaa jäälle leikkimään,
muttei siellä kauan. Täytyi
mennä nukkumaan. Kun ei ollut
mitään valomeininkiä, että olisi
ehtoisin voinut mitään tehdä.
Pikkanen lamppu vain.
- Ja päivällä piti tehdä töitä?
- Niin kyllä.
- Siinä naapuritorpassa oli sitten
seitsemän lasta. Miten niitä
kasvatettiin, kuka ehti
kasvattaa?
- No kyllä silloin kasvatettiin. Ei
ollut paikkoja, niin kuin nyt
viedään lapset päiväkotiin. Ne
pidettiin kotona vaan kaikki.
Kyllä silloin täytyi, omat
määräykset olivat. Muistan
setäni torpassa, se muija kuoli jo
aikaisin ja lapset jäivät sitten.
Oli semmonen keskonen,
kesken syntynyt, ja sitä täytyi
pitää lämpimänä. Kahden
tunnin välein piti muuttaa
ruukkuseen kuuma pullo,

villasukan sisälle laitettiin ja ne
pistettiin molemmin puolin.
Silloin oli hankala, mutta mies
tuli vaan. Rupesi elämään ja on
nyt Norjassa.
Juu se emäntä kuoli siihen
synnytykseen, kun se keskonen
tuli. Se oli meillä sitten, minun
isoäiti sitä hoiti. Vaikka niitä
pullojakin sitten, se oli hankala,
kun yölläkin täytyi kuumaa
vettä olla, pistää aina siihen
pulloon. Mutta ihminen tuli
vaan.
- Kuinka vanhaksi isoäiti eli?
- Olisiko joku
kahdeksankymmentäkaksi.
Siellä kivessä se on, minäkään
muista sitä.
- Oliko hän hyvässä kunnossa
loppuun asti?
- Kotona se oli juu. Kyllä mar se
sitten jo viimeksi vähän heikkoa
oli. Sama äitini oli
yhdeksänkymmenen kolmen.
Minä kyllä sitten kävin, kun
hän asui tuolla kotipaikassa.
Mutta kun vanhat ihmiset ovat
yleensä semmosia, niitä on
vaikea kotona hoitaa. Kun
kaikilla on oma pää.
- Miten täällä vanhuksia
kohdeltiin?
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- No en tiedä, ei niitä mitään
huonosti kohdeltu. Kun oli joku
yksinäinen nainen taikka mies,
sitten kun tuli huonommaksi,
sitten hoidettiin täällä jossain
torpassa. Joku otti hoitaakseen.
Ei silloin ollut tommosia, niin
kuin Vehmaalla nyt se koti, että
mennään sinne. Silloin täytyi
vaan hoitaa täällä, eikä
mihinkään viety. Kaikki ihmiset
kuolivat kotona. Kun se ikä tuli,
niin ei semmosia mihinkään, ei
ollut mitään hoitolaitoksia.
- Pidettiinkö vanhuksia arvossa?
- No tietysti niille parempi arvo
annettiin kuin nuoremmille. Ei
nyt enää vanhoille annetakaan
mitään arvoa, ne on tavallaan
hylkytavaraa jo.

ottamaan ylös silakkaverkkoja ja
sitten vietiin, täytyi olla
seitsemäksi jo
Uudessakaupungissa. Ne kun
jäivät kotiin, levittivät verkot.
Silloin oli pumpuliverkot vielä,
ne jouduttuun aina kuivaamaan.
Levitettiin tommosiin piikkeihin
ja yksi lähti viemään kaloja
Uuteenkaupunkiin.
Ennen kuin minä kaloja
rupesin kokoomaan, semmonen
kahdentoista ikäinen vielä, ja
meille tuli se äitipuoli sitten ja
hänellä oli kasvattiflikka fölissä.
Se flikka pruukasi minun kanssa
sitten tulla, kun peljättiin, että
minä nukun, kun lähden kaloja
kaupunkiin viemään. Hereillä
pitämään.
- Tehtiinkö töitä enemmän kuin
nykyään?
- Tehtiin paljon enemmän.
Kalastuksen hyväksikin se oli
valtava se käsityö, kun käytiin ja
vielä kun rysiäkin laskettiin,
kun silakka kaikki haavittiin
paattiin. Meillä oli semmonen
iso paatti, kun meni kymmenen
tonnia silakkaa ja kun se haavin
kanssa ajettiin paattiin ja
paatista taas jäädyttämölle. Se
oli kova homma kahdelle

¤¤¤
- Minkälainen tuo työrytmi oli
ennen, onko se muuttunut
verrattuna nykyiseen?
- Kyllä se on muuttunut kauhian
paljonkin. Silloin kun verkoilla
kalastettiin, oikein aikaisemmin
ne kalat suolattiin, mutta tuli
semmonen jakso, että ne vietiin
Uuteenkaupunkiin. Me noustiin
aina aamusin kahden aikaan
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miehelle. Ensin rysystä paattiin
ja paatista sitten laatikoihin
laiturin päälle.
- Oliko ihmiset yhtä kiireisiä
kuin nykyään?
- Ei, kyllä silloin aikaa enemmän
oli. Ennen sotia kun
kaupunkiinkin vietiin kala, niin
se oli sitten se reissu, minkä
siellä teki, ei se. Paatit kulkivat
verkalles, ei siinä ollut mitään
mahdollisuuksia sen kiireen
kanssa, se kulki omaa rataas.
Kun pääsi kahden aikaan kotiin,
niin nukuttiin pari tuntia ja
sitten ruvettiin uudestaan
paattia laittamaan ja lähdettiin
kalastamaan.
Kun minä läksin sitten kaloja
ostamaan, meiltä loppui kotona
se kalastus niin kauaksi, kun
tulin joskus sodasta pois ja
rupesin uudestaan sitten. Siinä
oli semmonen kymmenen
vuoden paussi. Heillä oli pari
lehmää ja parisataa kanaa, elivät
sen kanssa ja pitivät pari, välistä
kolmekin sikaa. Saivat siitä
sitten toimeentulonsa, mitä
tarvitsivat. Ei sitä rahaa
tarvinnut paljoa, ei ollut
puhelinta, ei sähköä. Vero oli
kauhian pieni, semmonen

viiskymppiä vuodessa
tommosen paikan vero. Ja ne
työpäivät Itätaloon he
maksoivat sitten jo. Kaksi
vanhaa ihmistä mitään töissä
käynyt.
Se muuttui kauhian paljon,
kun minäkin rupesin
kokoomaan. Sain ostopalkkaa
markan kilosta. Sentään
semmosen viidestäkymmenestä
sataan markkaan päivässä tulin
hankkimaan, että se oli niin
kauhia. Vaikka se oli vieras
paatti, niin kuljin ihan kuin
omalla vehkeellä. Ei minua
kukaan määrännyt, mitä täytyi
tehdä ja mistä ostaa.
¤¤¤
- Onko täällä Kiparluodossa
ollut käsityöläisiä?
- Sopii sanoa kaikki.
Kaikki on itse tehty, veneistä
alkaen. Aikaisemmin kudottiin
silakkaverkotkin, ei tämä
koneteollisuus ole ollut, kuin
kaiketi, mitä minä sanoisin...
Silakkaverkot rupesi ensin
tulemaan ja mahtoiko olla
joskus yhdeksäntoistasataa
kaksikymmentä, oisiko jo
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pikkusen ennenkin, ruvennut
ensimmäisiä silakkaverkkoja
tulemaan, tehdaskutoisia.
Olisiko se ollut saksalainen,
mikä ensin kutoi sitä
pumpuliverkkoa. Niitä
kudottiin ennen kotona vaan.
- Kutoiko koko perhe?
- Koko perhe kutoi, kyllä se on
ollut aikaisemmin ihan lastenkin
työtä. Muistan sodan jälkeen,
kun tuli tämä siika- ja lohirysä,
niin mistään ei saatu. Lankaa sai
jostain väkisin. Kudottiin sitten
yökausia kotona. Mutta ei
minunkaan vaimo oppinut
mitään kutomaan, kun hänellä
oli ne kolme poikaa, aika meni
niiden kanssa. Mutta täällä oli
tommosia vanhoja ihmisiä, että
sai vähällä palkalla kutomaan.
- Oliko jotain erikoisen taitavia?
- Oli semmonen, kun
Pohjarannan Ainiksi sanottiin.
Mies oli punakaartissa ja kuoli
Tammisaaren vankilassa. Se
kutoi paljon, yökausia se kutoi.
Sillä oli kauraryynejä pussissa ja
vesiklasi ja siitä se söi päivisin ja
kutoi. Mitään ruokaa kerinnyt
keittämään.

- Mites vaatteet, tehtiinkö ne
yleensä itse, vai oliko täällä
joitakin, jotka teki?
- Minunkin äiti oli semmonen
neuloja ja kutoja, mutta kun
kuoli sitten niin kauhian
aikaisin. Sai lapsen ja kuoli
siihen synnytykseen, oli kotona
synnyttämässä ja tuli joku
verenmyrkytys. Hän semmonen
ihmisten kraatari oli, kun neuloi
vaatteita ja kutoi kankaita.
- Tekikö hän villapuseroita
kanssa?
- Juu, kyllä hän.
- Oliko hänellä kone?
- Ei silloin ollut koneita vielä,
kyllä ne käsityönä tehtiin.
Se on tommosessa perheessä,
kun on kolme lasta ja äiti kuolee
pois, se on aika menetys.
- Kutoiko hän myyntiin
Turkuun ja tonne kauemmas?
- Ei. Tässä lähiympäristössä. Ja
teki sitten ihmisten vaatteita.
- Mites kengät, oliko täällä
suutaria?
- Suutari oli. Meilläkin oli
Lokalahden puolelta semmonen
Haakmanniksi sanottiin. Jälkeen
suomensivat lapset sen nimen
Rantaseksi, mutta tämä oli se
Haakmanni, kun pruukasi
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meillä olla. Se pruukasi pari
viikkoa, teki jonkun kaltaisia
kopukoita sitten kakaritten
kontteihin.
Silakka-astiat veistettiin
kotona, mihin suolattiin. Siihen
asti, kun olen ollut kuuden
vanha. Sitten tuotiin jo lautaa.
Aikaisemmin se lautakin tehtiin.
Metsästä kaadettiin puita ja
hakattiin kappaleiksi ja
höylättiin astialaudat. Sitten

rupesi sahalta tulemaan
valmista lautaa, valmiiksi
höylättyä. Muuta kun ladottiin
semmoseen kehikkoon vaan ja
pistettiin pohja päihin. Se työ
helpottui paljon. Kakarana
muistan, kun tupa oli lastuja
täynnä, kun niitä sisällä tehtiin.
Mitään eri huoneita ollut.
¤¤¤

Puuastioiden tekoa Kustavin höyrysahalla 1930-luvulla. Emil Lehtosen kokoelmat.
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- Mites veneenteko, tekikö niitä
joku muillekin vai tehtiinkö ne
itse?
- Kyllä tossa meidän
naapurissakin se Prännänen,
hän teki aina jollekin. Sitten
Pohjarannan Hermanni teki
tavallisesti yhden soutuveneen
joka kesä ja joku osti sitten.
Meillä on ne kotona tehty aina,
mitä on tarvittu.
- Menikö siinä kauan yhdessä?
- Se oli semmonen, kun ei
mitään huoneita ollut. Se tarvitti
keväällä tehdä semmottos, kun
lumi suli, tuli tämmönen kuiva
ajanjakso, mikä nytkin. Silloin
sen pystyi ulkona tekemään niin
paljon, että sai hyvin tervatuksi.
Sitten ruvettiin kaaria pistämään
sisälle. Kyllähän sitä siinä.
Pruukasi olla pari kolme miestä,
kun lyötiin ensin se kehikko.
Sitten isä yksinään pruukasi sitä
valmistaa, semmonen vuosi
siinä meni, kun muuta myös
täytyi tehdä.
- Jotain tämmösiä kahdeksan
metrisiä?

- Yhdeksänkin oli se toinen,
toinen oli kahdeksan tai
seitsemän ja puoli. Niillä sitten
seilattiin, ne oli semmosen
malliseksi tehty.
- Tehtiinkö purjeet itse?
- Juu tehtiin.
- Mites sepän työt, kuka ne teki?
- Tuolla kirkolla oli semmonen
Koikallio. Hän oli merimies,
hänen isänsä teki pajan töitä,
kun jotain tarvittiin. Ja tuossa
Prännär, se oli toinen, hän teki
saranoita ja jotain. Hänellä oli
korsteeni, semmonen avotakka,
missä oli kraakku kun kääntyi,
missä keitettiinkin. Pistettiin
sangasta killumaan siihen.
Heillä oli semmonen ja hän teki
siinä pajan töitä. Siinä hiiliä tuli,
että sai raudan kuumaksi. Hän
teki pieniä ankkureita. Tiedä,
mistä hän sen raudan sai, kyllä
mar tietysti kaupungista ja
romurautaa sai varmasti.
¤¤¤
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Klipunkarin seppä Johan Henrik Stenroos ja vaimonsa Vilhelmiina
os. Lindgren vuonna 1932. Aarne Koikallion kokoelmat.
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- Oliko miesten tapana olla
merillä joitakin vuosia?
- Oli paljon. Aikaisemmin tästä
minunkin isän veli, hän oli
kauan merillä. Asui
Englannissakin. Loukkasi
itsensä sitten, putosi purjelaivan
ruumaan. Oliko hän peräti pari
kuukautta Englannin
sairaalassa, ettei mitään tietänyt.
Kun virkosi, niin tuli Suomeen.
Melkein aina hän oli meillä
suvisin. Oli sitten vielä sodan
aikanakin, kun isäpappa jäi
yksin, hänen tämä viimeinen
vaimonsa kuoli. Veljensä oli
sitten hänen kanssaan siellä.

Kalastivat ruuhen kanssa sen
verran, kun kalaa tarvitsivat.
Pitivät lehmän, maitoa saatiin ja
oli siinä pari kolme lammasta.
Se meidän maa oli semmonen
vartiopaikka sota-aikana. Siellä
oli sotilaita, kun pitivät vahtia
Isokariin päin sieltä
ulkovuorilta. Minäkin anoin
vähän monta kertaa, että oisin
kotiin päässyt, mutta ei
päästäneet. Olin
Suomenlahdella sitten.
¤¤¤
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Veneen tervausta Pohjois-Vartsalan Linttilässä. Suti kädessä Verner Lindroth,
hänestä vasemmalle Ellen Lindroth. Pauli Lindrothin kokoelmat.

- Ei siinä ollut maata kuin sen
verran, että perunaa tuli, ei siinä
enempää ollut. Eihän silloin
ollut mitään mahdollisuuksia
rahaa saada. Sokerijuuriskaa
kun harvennettiin, niin se oli
penni metriltä. Se oli aika pientä
palkkaa. Kun tulin isommaksi,
se oli viisi markkaa päivässä.
Mutta rahan arvo oli toinen.

Siihen aikaan, kun olin
vähempi, ei silloin mitään kaloja
kukaan ostanut, kaikki kalasti
itte. Se oli syötävää kalaa.
Ahvenat kuivattiin seinustalla.
Ensin suolattiin ja sitten
kuivattiin. Talvella syötiin.
Ja silakkaa, ei silloin ollut
muuta. Eihän meillä ollut kuin
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lampaita. Lehmä oli sitten
viimeksi. Kyllä se.
En minä isääni ole ikänä
nähnytkään, kuollut ennen.
Isoäitin kanssa me kalastettiin.
Äiti oli merillä, täytyi olla siellä
kokkina.
Silloin sai kalaa. Neljä viis
verkkoa laskettiin, ei meillä
mitään suurempia vehkeitä
ollut. Se oli se ahvenkalastus ja
silakka, meillä mitään haukia
kalastettukaan. Se oli
myöhempää, kun siihen
ruvettiin.
- Minkä ikäisenä rengiksi piti
lähteä?
- No se oli, ennen rippikoulua
minä olin jo.
Ei saanu rahaa mistään. Se oli
niin heikkoa aikaa tämmösille,
ja mitä viiskymppiä sain
kuukaudessa palkkaa.
- Oliko se hyvä vai huono?
- No varmaan huono. Kaikki oli
aika kallista. Silloinkin oli
sentään elintarvikkeita ja jos nyt
sai viis markkaa päivässä, ei
sillä paljon ostettu. Eikä silloin

ollut mitään eläkkeitä
vanhoillakaan. Ei paljon kaffei
juotu eikä pullaa syöty. Se oli
siihen aikaan semmosta.
- Mitä siinä talossa oli
enimmäkseen ne rengin työt?
- Karja täytyi ruokkia, kun olin
semmonen vähänen. Kesäisin
pellolla, heinäpellolla ja
kaurapellolla. Niitettiin kaikki
vielä viikatteella, silloin mitään
koneita ollut, laitettiin seipäille.
- Oliko siinä talossa useampi
renki?
- Ei ollut kuin yksi.
- Piikoja sitten?
- Yksi palvelija oli. Juu. Ja
hevosten kanssa täytyi sitten
koittaa ajella ja ruokkia niitä
kanssa.
- Miten isäntäväki kohteli
renkiä?
- Meikäläistä vai? No en tierä, en
muista ollenkaan. Kyllä minä
olin heidän kanssaan hyvissä
väleissä. Tein, mitä käskettiin.
¤¤¤
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Pakkan talo Anavaisilla, palanut vuonna 1919. Kalevi Mäkisen kokoelmat.

- Mitä työtä isäsi teki, kun hän
oli kotona?
- Hän oli merimies ammatiltaan.
Mutta sitten, kun oli kotona, hän
hakkasi halkoja, korjautti
meidän kotia ja kaikennäköistä
semmosta.
- Hän ei tätä kalastushommaa?
- Ei, ei hän ollut kalastaja
missään tapauksessa. Mitä
ahvenverkkoa laskettiin omaksi

tarpeeksi. Hän oli ihan
merimies. Sitten siellä ollessaan,
hän karkasi laivasta ja oli
Kaliforniassa. Viimeiseksi hän
meni Kanadaan. Ei päässyt
Amerikkaan takaisin, kun tuli
kotiin käymään. Ei hän päässyt
sinne suoraan. Tuli semmonen,
että kun on puoli vuotta
Kanadassa, niin sitten pääsee
Yhdysvallan puolelle. Niitä läksi
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kolme miestä Vartsalasta, mutta
yksi meni Venäjälle ja yksi tuli
sitten takaisin. Isä kuoli sitten
siellä. Hänet oli ensin haudattu
niin kuin koira metsään. Mutta
sitten kun se virallinen tieto tuli,
niin ainakin siinä oli, että hänet
on haudattu oikein siunattuun
multaan. Mutta koskaan me ei
olla hänen haudallaan oltu eikä
sieltä mitään tullut. Ne pitivät
kaiken siellä.
- No siinä oli äidillä sitten se
huushollin hoito?
- Joo. Äiti piti sen. Äitin
vastuulla oli koko perhe aina,
ettei isä paljon. Siinä mielessä
hän kantoi vastuun, että hän
lähetti rahaa kotiin. Meillä oli
hyvä olla silloin ja oli kaikkea.
Meillä oli kyllä oma mökki,
mutta se oli vuokramaalla.
Jälkeen isän kuoleman äiti osti
sen itsenäiseksi. Meni loputkin
rahat siihen, mutta kuitenkin
hän tykkäs, että meillä lapsilla
on koti. Olis voinut irtisanoa sen
vuokran, niin ei miellä olis sitten
oikeastaan paikkaa ollut, mihin
me oisi sen mökin kanssa
menty. Hän teki kyllä viisaasti
siinä.
- Hoitiko äiti kalastusta?

- No sen verran, että
verkkokalastusta.
¤¤¤
- Oliko naiset paljon mukana
tässä kalastuspuuhassa?
- Oli ne aika paljon.
Harrastettiin semmosta
kevätkalastustakin, laskettiin
silakkaverkkoja ja sitten oli
semmosia rysiä. Ei kai ne kaiketi
siellä kalastamassa kovin paljoa,
jossakin tapauksessa
soutamassa. Mutta sitten, kun
kala tuotiin rantaan, sitten oli
naiset perkaamassa. Oli
semmoset suuret altaat, mihin
lyötiin kala ja siinä ympärillä
seisottiin ja perattiin. Kyllä
meidän äitikin oli paljon kalaa
perkaamassa. Se suolattiin ja
vietiin syksyllä Turkuun
myytäväksi.
Isovanhemmat Ahvenanmaalta
tulivat aina kaksi kertaa
vuodessa Turkuun myymään
kalaa ja ostivat taas
ruokatavaroita. Syksylläkin
koko talvisen varaston,
semmoset kahvit, sokerit ja
jauhot ja ryynit. Kun saaressa
asuivat, niin ei sitten tarvinnut
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siellä kaupasta hakea. Kelirikot
olivat pitkäaikaisia. Isoäiti ei
osannut yhtään ruotsia, isoisä
osasi kyllä. Tai ei hän ollut
varsinainen meidän isoisä,
mutta kyllä me häntä sanottiin.
Hän oli hyvin kiltti meille.
Omaa isoisää oikein en minä ole
koskaan nähnytkään, hän on
niin aikaisin kuollut.
Meillä on paljon sukulaisia
siellä, kävivät aina kattomassa,
kun Turku-retken tekivät.
Muistan, kun isoäiti toi aina
semmosta linnunmunista
paistettua pannukakkua ja se oli
niin suurta herkkua, sitä aina
odotettiin. Kun isoäiti tuli, me
saatiin aina joku
vaatekappalekin ja jotakin
pientä.

- Oliko miehet paljon poissa
kotoa töitten takia tai jotenkin
kausittain?
- Oli kyllä. Sitten oli näitäkin
miehiä, kun olivat tässä
merenmittauslaivassa. Sehän oli
vaan kesällä, kun ne keväällä
lähti, ne syksyllä tuli. Minä en
semmosta merenmittausta
ymmärrä, mutta olivat. Sitten
olivat talven kotona, metsätöissä
ja sillä tavalla ja keväällä taas
lähtivät. Ei ne koko kesänä
kotona käyneet.
- Oliko kylässä merimiehiä?
- Ei, ei sitten muuta ollut kun
näitä, jotka kuuluivat tuohon
merenmittaukseen.
¤¤¤

¤¤¤
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Parattulan Tukkilassa tapaninpäivänä vuonna 1913. Säynäslahden perikunnan
kokoelmat.
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Hilma Kallio ja poikansa Yrjö hevoskyydissä. Taustalla kotitalo Nissilä. Nissilän
kokoelmat.
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Pohjolan talo Salminiityssä vuonna 1944. Emil Elon kokoelmat.

- Pystyittekö siitä rengin
palkasta laittamaan kotiin
jotakin?
- Se oli pakko.
- Siitä jäi kuitenkin?
- Milläs tommonen isoäiti, kun
vanha jo oli. Ei hän mistään
tienannut, ei siitä mitään tullut.
- Pystyikö hän töihin siihen
aikaan vielä?
- Ei hän muualla, kun kotona
sitten teki. No kyllä mar joskus.
Hän teki luutia ja jotain

tommosia ja koitti myydä. Sai
jonkun markan.
- Oliko paljon kanssakäymistä
ihmisten kesken täällä?
- Oli, silloin oli. Nyt ei enää
olekaan. Kaikki ihmiset on
tulleet niin paljon, sanotaan nyt
päälles, taikka varakkaiksi. Ei ne
tämmösiin paikkoihin tule. Ei,
siihen aikaan kävivät
talonisännät ja tommoset, ne
kävivät aina.
- Käytiin kylässä ahkerasti?
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- Juu. Mutta nyt, kun ei kylässä
enää ole ihmisiäkään. Jos minä
ajan tästä nyt Kivimaalle, en
yhtään ihmistä näe missään
tiellä. Kunnei ole, kuin joku
ihminen. Kyllä tämä pian
kesävieraitten hallussa on.

- Minä en tiedä, olisko olleet
Turusta tai
Uudestakaupungista, mutta
ihan vieraita tommosia ne oli.
- Oliko ihmisillä kylässä vielä
yhteyksiä Ahvenanmaalle päin?
- Ei ollu. Se oli ainoa sitten, mitä
Anavaisten kävivät Jurmossa
juhannusjuhlilla. Rantalan
Alpertillakin oli se iso
kalastusveneensä, niin siinä
meni niitä nuoria. Ja Kustavista
paljon kanssa. Mutta se nyt
Ahvenanmaata ole. Taikka
onhan se Ahvenanmaan
saaristoa, eihän se enää
Kustaviin kuulu.
- Oliko siellä Jurmossa
sukulaisia?
- Ei, mutta oli vaan se tapa, että
oli se juhannussalko ja kokko ja
tanssittiin siellä ja ryypättiin. Se
oli se pääasia sitten, että miehet
oli, tai ettei ne sitten tienny,
missä ne oli. Muijat vähän
ohjaili venettä, kun tultiin
takaisin. Ja riideltiin viikko
sitten, että sun äijälläs se pullo
oli ja ei meidän äijällä ollu ja…
- Osasivatko kyläläiset ruotsia?
- Ei.

¤¤¤
Juhlia

- Miten sodan jälkeen, kiertelikö
silloin käsityöläisiä tai jotain
muualta, että olisivat tulleet
tekemään?
- Ei, kyllä ne oli vaan siinä. No
kulkukauppiaita sitten rupesi
sinä aikana. Ne kulki
moottoriveneellä. Käytiin
rannassa katsomassa sitten,
sekin oli niin suuri tapaus.
- Oliko se keskikesällä?
- Juu. Kaikki meni sitten kattoon
ja ostamaan, että sillä on halpaa
tavaraa. Ostettiin paitaa ja
esiliinaa ja tämmöstä.
- Mistä nämä kulkukauppiaat
tulivat?
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- Ne osasivat sitten suomea
siellä Jurmossa?
- Juu. No tietysti se semmosta
oli sitten, että kai maar he siellä
toimeen tulivat ja kai maar
jurmolaisetkin ymmärsivät,
vaikkeivät he sitä mielellänsä
puhuneet.
- Kävivätkö he sieltä joskus
Anavaisten puolella?
- Kyllä sieltä kävi. En tiedä, jos
ne Anavaisten puolella, ne oli
sitten paremminkin niin kuin
Vartsalan puolella ja
Vuosnaisten niemessä.
Anavaisilta ja muualta kävivät
sitten siellä, että oltiin.
- Oliko tanssitilaisuuksia paljon
siihen aikaan?
- No minä en muista muuta,
kuin että juhannusaattona
mentiin Jurmoon. Toisilta se
paluu kesti pari kolme
vuorokautta. Mutta en muista,
että olis ollut muuta, kuin ne
juhannustanssit. Nekin on jääny
jo sitten kymmeniä vuosia.
- Ei Anavaisilla mitään tansseja
koskaan ollut?
- Ei minun aikanani. Niitäkin on
kuulemma joskus ollut ennen
sotia, jossain kalliolla tanssittiin.

Mutta ei niin kauan kuin minä
olen ollut. Ne on olleet niin
vanhoja asioita.
- Oliko kylässä mitään
pelimannia?
- Juu, oli tämä Saarion Viljokin.
Hän oli haitaristi. Että jos
Anavaisilla ja Norpissa häitä oli,
niin kyllä Viljo siellä haitarinsa
kanssa oli soittelemassa.
- Ja siellä oli tanssia tietenkin?
- Juu, juu.
- Oliko näissä häissä sitten koko
kylä?
- Juu, sinne käskettiin. Ei niin
huonoa ihmistä ollutkaan, ettei
niitä olisi häihin käsketty.
- Entäs tuommoset
syntymäpäivät, mites niitä
vietettiin?
- No niitä ei siihen aikaan, ne oli
harvinaisia. Nykyaikana niitä
onkin. No kyllä Juhantalossakin
oli emännän syntymäpäivät,
hän täytti viisikymmentä. Heillä
sitten talo oli uusi, ei nyt mitään
tansseja ollut, mutta päivälliset.
Ja ne, jotka sitten Kivimaan
puolelta tulivat, niin isäntä haki
moottoriveneellä ja saatteli
sitten. Mutta ei siellä muita, en
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muista, että Pakkallakaan ne olis
juhlineet mitään syntymäpäiviä.
- Mites sitten, kun torpassa oli
häät, pidettiinkö ne jossain
talossa?
- Juu. Missä vaan oli isompi sali
niin siellä pidettiin ja tanssattiin.
- Ei mitään tappelua tullut
lopuksi?
- No ei, en ole kuullut ainakaan,
eikä minun aikanani siellä
mitään pahempia tappeluita
ollut. Kyllä se oli aika tämmöstä
siistiä porukkaa. Tämmösiä
kylätappeluita ei Anavaisilla
kyllä ollut.
- Mites tämä alkoholin käyttö,
miten sitä käytettiin?
- Kyllä maar se aina on ollut,
kustavilaiset ikinä
viinakaupassa käyneet. Nyt
taitaa käydäkin. Kai se laivoista
aina tuotiin ja trokattiin. Oltiin
vastassa jo moottoriveneellä,
kun tiedettiin. Kyllä sitä
käytetty on, mutta nykyaikana
käytetään enempi. Kyllä maar
siellä nyt juotiinkin, mutta ei
kumminkaan, että isännät olis
siinä juovuspäissänsä tapellu ja
tällä tavalla. Ei ikinä, ei minun
aikana kumminkaan.

- Oliko tämmösiä monta päivää
kestäviä ryyppäjäisiä?
- Oli kyllä. Ja nykyaikana, kun
on nämä hirvijuhlat, niitä
juhlitaan koko viikko ennen ja
viikko jälkeen.
- Mutta ennenkin oli sellaisia?
- Juu, juu. Kyllä se kesti siitten,
kun se aika tuli, että ryypätään,
niin sitten ryypätään. Ja ollaan
taas ilman.
- Se oli joskus talvella sitten?
- Juu, juu.
- Oliko semmosia taloja tai
torppia, missä olisi ihan
ongelmaksi mennyt tämä,
etteivät työt olisi sujuneet?
- No ei se ihan ollut sillä tavalla.
Kyllä ne työnsä hoiti ja nämä
kaikki. Oli semmosia muijia,
jotka kävivät äijänsä hakemassa
pois. Otti kauluksiin kiinni ja
sanoi, että nyt mennään.
- Ottiko naiset?
- Jaa viinaa? Ei siihen aikaan, se
on nykyajan ilmiö. Olisi se maar
ollut ihmeellistä, jos olisi
sanottu Rantalan Ellin tai
Koivulan Kaarin tai joku, olis
ryypännyt tuossa miesten
kanssa. Ei, se olisi ollut,
maailmanloppua olisi jo
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puhuttu. Että nyt noikin kaatoi
viinaa suuhunsa. Ei, se olisi
siihen aikaan ollut vallan
ihmeellistä.
- Se oli ihan miesten harrastus?
- Juu, eikä siellä nytkään ole
semmosia naisia. Jos juhlissa
syntymäpäivillä otetaan pikari

tai häissä. Ei siellä nytkään ole
yhtään semmosta, että kallistaisi
lasia. Kyllä se on vielä niin
vanhanaikaista tähän
Kivimaahan verrattuna.
¤¤¤

Nuorisoa urheilukentän perustamistalkoissa. Virvokkeita ja kahvia talkoolaisille
tarjosivat lotat. Nissilän kokoelmat.
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Etelä-Vartsalan kylän lapsia Kalliolan kaupan eli Kestilän portailla vuonna 1929.
Väinö Keskievarin kokoelmat.

- Oliko Vartsalan puolella niitä
iltamia?
- Ei, kirkonkylässä ne oli, ei
Vartsalassa ollut kuin Nuutin

tanssit oli aina jossain talossa.
Kuka antoi pitää. Nuuttipukiksi
vaatetettiin ja oltiin. Sitten kun
oli laskiainen, siinä kun
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mennään Etelä-Vartsalaan, siinä
on se iso mäki, siihen laitettiin
aina prasu ja siinä oli sitten koko
kylä, kaikki.
Anavaisiltakin tuli. Poltettiin
prasua ja hiihdeltiin ja laskettiin
kelkalla, se oli semmosta. Joskus
oli laskiaisena jossain tanssitkin,
mutta hyvin harvoin. Joku talo
jos antoi luvan. Mutta
harvemmin se oli se
tanssiminen. Kesällä oltiin sitten
semmosella siliällä kalliolla
tuolla. Jos saatiin joku
soittamaan jotakin peliä, niin
siellä tanssittiin. Ja yhdessä
navetan vintissä. Kun
rakennettiin uusi navetta, niin
siellä vintissä yhtenä kesänä
tanssittiin. Se oli semmosta
vapaata.
- Oliko soittajat omasta kylästä?
- Juu kyllä aina joku soitti
haitaria, kuka soitti jotain
mandoliinia tai viulua. Joskus
oli oikein vanhan ajan
gramofooni. Ei niin merkillistä
musiikkia tarvittu.
- Pyrkikö vanhemmat
valvomaan sitä?
- No, ei erikoisemmin valvottu.
Tietysti joskus varotettiin, mutta
ei erikoista valvomista ollu, en

minä ainakaan. Ja mielestäni
niin selvittiinkin.
¤¤¤
Minkä se väliviikon aika oli?
- Se oli semmonen vapaa-aika,
kun palvelijat sai marraskuun
kaksi ensimmäistä viikkoa, sitä
sanottiin väliviikoksi. Sitten
täytyi kaikki, navetat siivottiin,
pyykit pestiin, tuvat siivottiin ja
sitten päästiin. Että isäntä ja
emäntä sitten sen kaksi viikkoa
olivat keskenänsä. Jossain
paikkaa tarvittiin joku apuihminenkin, jos oli pieniä lapsia,
mutta yleensä ne olivat
keskenänsä sitten. Päästiin
kotiin ja oli se kotoeväs.
Muistan, että minäkin sain viisi
reikäleipää ja pienen tupon
villoja ja vähän herneitä pussiin,
kun lähdettiin. Se oli semmonen
talon myötäjäinen kotiin. Kodit
oli köyhiä, tommosia mökkejä,
se olis äidille tullut vähän liian
raskaaksi ruokkia niitä kaikkia.
¤¤¤
(katselemme talon valokuvaalbumia)
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- Koskahan tuo kuva on otettu?
- Tuolla on ainakin joku
maaottelu, tykkään että siellä
Vide juoksi, Edvin Vide. Nurmi
ja Vide siinä on. Kyllä kai
tämäkin on ennen
kolmekymmenlukua otettu.
- Tuossa ei nuuttipukeilla
naamareita ole enää.
- Ei, sitten alkoivat tanssit.
Olisiko tässä talossa
tanssattukaan, oliko siinä
mattoja lattialla. En tiedä, kyllä
ne on jo riisuttu. Tuolla on
haitari.
- Missä talossa tämä olikaan?
- Anttilassa, Pohjois-Vartsalassa,
Norpissa.
- Onko tässä sekä Etelä- että
Pohjois-Vartsalan väki?
- Joo, koko tämä Vartsalan väki.
Kyllä tässä on varmaan
koilsuulaisiakin, jos Koelsuussa
siihen aikaan oli sen ikästä
väkeä. No on tuolla Apekin,
Viisulan Iitu on kanssa.
- Kiersikö he ensin talosta
taloon?
- Juu, ensin kierrettiin talosta
taloon ja sitten mentiin, missä
tiedettiin, että saa tanssia. Kyllä
silloin vaan Vartsalassakin
nuorta väkeä on ollut, näissä

kahdessa tai oikeastaan
kolmessakin kylässä. Mahtaako
tuolla olla Piäskärin Eerokin
jossain. Eero on nyt Kanadassa,
he kävi täällä viime viikolla
yhtenä päivänä. Tässä on
Metsolan setä. Hän oli kyllä
monitoimimies. Hänellä oli
tappuri ja hän kulki talosta
taloon näissä kylissä. Ei silloin
muuta ollutkaan. Ja sitten
hänellä oli tuossa mylly, siellä
on vieläkin jotain jäännöksiä ja
hän sitten kerran viikossa
myllytti. Nämä kylät veivät
siihen, tuommosta elukan
jauhoa, että ei kyllä mitään
leipäjauhoa tehty. Täällä ole
sitten sen jälkeen tuulimyllyjä
enää käytetty. Ja se olis jo
varmaan sitä
kolmekymmentälukua.
¤¤¤
- Oliko tuo nuuttiperinne silloin,
kun te olitte lapsi?
- Juu oli. Taitaa olla ihan viime
vuosisadalta jo. Tässäkin
Knuutin-päivänä sitten
tanssittiin ja silloin oli vielä
joulukuusetkin. Minä vaan
semmosta ymmärrä, kun joulu
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on juuri vietetty ja kuinka paljon
sitten tomua tuli. Mutta niihin
aikoihin varmasti nuottakin
parannettiin, että kaikki tomut
sitten tuli samalla pois.
Joulukuusen oksat vaan
heiluivat, kun silloin oli väkeä.
Kyllä kai täälläkin puolella
jotain huvia ja iloa täytyi olla,
ettei tuonne Kivimaalle aina.
Sinne oli talvisin, saattoi olla
vähän hankala mennäkin.
- Minkälaisissa asuissa
nuuttipukit olivat siihen aikaan?
- Jokainen haki sitten, mitä
sattuivat löytämään. Ei ne
ketään markkeerannu, siis
jäljitelleet. Jokainen haki niin
fiinejä kuin sattui olemaan.
Peremmin nättejä vaatteita
haettiin, hameiden täytyi olla
pitkiä. Ne oli vähän niin kuin
naamiaiset. Semmosia vanhoja
pyhävaatteita haettiin,
vuosisadan vaihteesta. Pitkä
hame ja valkoinen rimsuinen
alushame. Se oli mukavaa aikaa,
ne kävivät talosta taloon, mutta
ei niin kauhian syrjäiseen
paikkaan. Oli jo vähän kiirus
tansseihin ja monta kertaa oli
hyvinkin liukasta ja joskus
paljon lunta.

Täälläkin me aina ihan otettiin
vieraina vastaan, vähän
siivottiin tupakin siksi ja
kaupasta ostettiin karamelleja.
Niille sai sitten tarjota. Ja
ulkovalo paloi, että näkivät
tulla. Kyllä niitä aika paljon,
melkein kaikki tähän aina
tulivat, se oli kuin juhlapäivä.
- Se oli lähinnä nuorisoa, ettei
lapset olleet siinä?
- Lapset kanssa olivat, mutta ne
kävivät vähän aikaisemmin, että
sitten oli jo nukkumaanmenon
aika. Kakarat kotiin, kun kello
rupesi seitsemän tulemaan.
Jotain hyvää varattiin niille,
omenoita tai karamelleja, kyllä
piparkakkujakin. Luulen, että ne
piparkakut olivat murenina
ennen kotia. Näillä tyttölapsilla
oli hienoja käsilaukkuja, sinne
sitten koottiin, mitä tarjottiin.
- Minkälaista se nuorison
kokoontuminen oli?
- Minä tiedä. Tuohon
Taulumäellekin varmaan
kokoonnuttiin, mitä siinä sitten
tehtiin. Oltiin vaan yhdessä. Ei
silloin niin paljon tarvittu
ohjelmaa. Kyllä siinä niin paljon
oli sitä nuorta polvea, ettei aina
olis oikein viitsinyt sivuitten
35

mennä. Tulivat nuo
seiskarilaiset, siellä oli paljon
nuorta väkeä. Tuossa ne sitten
kokoontuivat. Ja jos oli talvinen
aika, sitten luijattiin
Taulumäestä alas. Kyllä siinä

vähän faartia sai, vaikka se nyt
tuntuu, ettei se mäki olekaan.
¤¤¤

Sisarussarja poseerauskuvassa. Itätalon kokoelmat.
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Helmi Latokartano oppilaineen Kivimaan koulun pihalla. Veli Eskolan kokoelmat.
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Kivimaan alakoulun oppilaat vuonna 1934 sekä opettaja Maija Terho ja keittäjät
Kyllikki Koskinen ja Taimi Blomqvist. Liisa Rehnbergin kokoelmat.

hävinnyt, ei semmosta ollut
enää. Se olisi sen kautta
lakannut, kun ei kukaan
mielellään myynyt. Mutta me
saatiin ostaa vapaasti.
Kun silloin täytyi tehdä niin
valtavasti sitä, kun sanottiin
taksiksi, työpäiviä, vaikka maa
oli silti talon. Siinä sai perunia
kasvattaa ja torppa oli siinä.

Köyhyyttä ja onnettomuutta

- Lunastitteko te missään
vaiheessa sen torpan?
- No sotien jälkeen. Joo minä
rupesin hakemaan sitä
itsenäiseksi, mutta se
torpparilaki oli mennyt pois,
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Mulla on tuolla vanhan-aikanen
kontrahti jossain, se oli
neljäkymmentäviisi
naistenpäivää ja
kolmekymmentäviisi
miestenpäivää, täytyi tehdä. Se
on valtavan suuri, kun ei maa
ikinä omaksi tullut, kun se oli
vaan talon aina. Perunamaata
oli sitten ja torppa oli kallion
päällä. Kyllä siihen aikaan oli
aika hankala myös.
- Kuuluiko siihen kalastusvesi?
- Siihen mitään kuulunut, mutta
kuivat puut mettästä. Ei
tuoreita. Ja lehmälaidun,
semmonen siinä oli. Sitten oli
erikseen, jos pistettiin hevosen
kanssa perunaa maahan, siitä
täytyi erikseen taas tehdä
hevosesta.

nykyään enää semmosta. Tai
kun ei kukaan paljon leivokkaan
enää. Mutta aina leivottiin ja
vietiiin, sanottiin lämpimäksi
leiväksi. Että kyllä silloin oli
paljon semmosta
yhteismeininkiä enemmän kuin
nykyään. Mutta se on kanssa,
kun ei täällä olekaan paljon
ketään enää, ihmiset on hyvin
vähissä.
- Oliko täällä kylässä semmosia
huusholleja, kun olisivat olleet
oikein todella köyhiä, paljon
köyhempiä kuin muut?
- Minä tiedä, kyllä maar joku
tommonen vanhus oli,
yksinäiset naisetkin. Muistan
tuossa niemessäkin oli
semmonen kun sanottiin
Perkkaniemen Miinaksi, sillä oli
aika heikkoa. Kyllä tuommoset
vanhat ihmiset, jollei niillä ollut
mitään omaisia, niin kyllä se
huonoa sitten oli, se on selvä.
Toisten paikkaan täytyi sitten,
joku vieras hoiti sitten. Se oli
semmosta, kyllä mar sen tietää,
että se huonompi on. Ennen
sanottiin kunnan vaivaisia, ne
oli talossa sitten kuukauden ja
semmotto kerralla. Ei sunkaan

¤¤¤
- Oliko tapana auttaa, jos
jollekin tuli onnettomuuksia tai
enemmän köyhyyttä tai…?
Auttoiko naapurit?
- Kyllä mar siihen aikaan, minä
tiedä, ihmiset oli paljon
ystävällisempiä yleensä. Kun
leivottiin, vietiin lämmintä
leipää toiseen paikkaan. Ei
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se ihmisen elämä niin mukava
ole, kun toisen nurkassa on.

tulin isommaksi, niin minä
ajattelin, olisiko se pikiöljyä
ollut. Semmosta minulle on
annettu kumminkin. Sokerin
päälle tai kerman kanssa ja se on
sitten yskänlääkettä.

¤¤¤
- Oliko täällä siihen aikaan
ihmisiä, joista voi sanoa, että
olivat todella köyhiä?
- Oli, kyllä niitä oli todella
köyhiä. Tuo Langstrantkin, se
oli todella köyhä,
perunankuoretkin ne söivät.
Niiden isä kuoli keuhkotautiin
ja sitten ovat kuolleet
keuhkotautiin lapsetkin.
Vanhimmat elivät, he pärjäsivät,
mutta ne nuoremmat on kaikki
keuhkotautiin kuolleet.
Semmonen Antero-niminen
poika, silloin sodan aikana, se
kuoli keuhkotautiin ja se oli
tuolla talon tuvan nurkassa
vaan, siellä hänen
kaappisänkynsä oli. Ei sitä
mitään, se makasi sitten vaan. Ei
sitä paremmin hoidettu, kun
annettiin jotain tervavettä, sitä
juotettiin, se muka jotain
keuhkotaudin lääkettä.
Kyllä lapsenakin kotikylässä,
kun siellä lapsia niin paljon oli,
niilläkin keuhkotautia oli, niin
heillekin jotain tervavettä. Kun

¤¤¤
- Mites ihmiset pitivät omia
lapsiaan?
- Miehenikin puheli, kun hän
joutui käymään talossa töissä,
äiti oli petissä vallan. Ehtoisin,
kun oli palkanmaksun aika,
lykättiin joku vanha sarssinen
jakku kainaloon, ei rahaa
ollenkaan näytetty, lapsille
kumminkaan. Isoille ihmisille
jotain, tiedä sitten. Kyllä tuossa
talossa, samoin kuin tuossa
toisessa kumminkin ovat
meidän lapset semmosta työtä
tehneet, että palkka olisi
kuulunut, mutta ei. Mutta niin
on kaikkien toistenkin.
Sen tähden meillä kotonakin
pistettiin töihin, että ne luulivat,
että me ollaan kotona töissä.
Mamma sääli meitä ja pappa.
Harvoin me jouduttiin sinne. Oli
jotain simmosta marjan
noukkimista puskista, että
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mamma pisti meidät. Hänen
olisi aikansa kumminkin
mennyt ja me kaksi noukittiin se
määrätty määrä pikemmin.
Sitten me päästiin kotiin ja oli
vapaa.

pystyneet itse pitämään, kyllä
moni tappoikin.
- Lapsen?
- Niin, pakon edestä. Kyllä se oli
ikävää aikaa orpolapsille ja
aviottomille lapsille, hyvin
ikävää aikaa. Niitä aika kaltoin
kohdeltiin ja jos ne joku otti, niin
kyllä joka päivä kuulla sai, mistä
hän on tullut ja sillä tavalla. Eikä
yleensä niitä mökin lapsia, ei
niitä niin hellävaraisesti
kohdeltu.

¤¤¤
- Oliko aviottomia lapsia paljon?
- Oli kyllä. Ei niin kauhian
paljon, mutta oli niitä.
- Mites sitten suhtauduttiin, kun
tämmönen tuli?
- No kyllä niihin aika ankeasti
suhtauduttiin. Ne äiditkin
joutuivat antamaan pois. Eivät

¤¤¤
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Kunnaraisten kartano noin vuonna 1890. Olavi Mikkolan kokoelmat.
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Kunnarainen 1910-luvulla. Olavi Mikkolan kokoelmat.

Postin Vähätupa Etelä-Vartsalassa vuonna 1936. Kerttu Pohjankukka.
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Laupuksen Simulan päärakennus ja kellotapuli, joka nykyisin on keittiön oven
vieressä. Kuva on 1930-luvun lopulta. Antti Paatosen kokoelmat.

Kustavin Pleikilän kylän metsässä
on pienoinen alho, Eva-Alho. Nimi
johtuu kaameasta teosta, jonka
suoritti ennenmuinoin eräs Evaniminen nainen. Eva palveli
eräässä talossa Pleikilässä. Synnytti
salassa lapsen, surmasi sen ja
kuljetti ruumiin syvällä metsän
pimennossa olevaan mainitsemaani
alhoon.

Niin ovela kuin Eva muuten
olikin joutui hän ainakin sillä
kertaa kiinni. Tunnusti tekonsa ja
pieni ruumis noudettiin suosta.
Tuo alho tuolla kaukana synkässä
metsässä alkoi entistä enemmän
kammottaa ihmisiä. Epäiltiin, että
Eva olisi ennenkin käyttänyt sitä
surmaamiensa sikiöittensä
hautuumaana. Olihan sieltä
aikaisemmin monet kerrat kuultu
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valittavaa vaikerrusta, joka oli
saanut kuulijat kauhusta
suunniltaan. Saman talon lapset,
jossa Eva palveli, eivät olisi millään
lähteneet metsään eläimiä
hakemaan, sillä niin he olivat
kauhuissaan. Isäntä vain teki
törkeätä pilkkaa lastensa pelosta ja
vertaili kuollutta karitsaa ja
ihmislapsen ruumista saman
arvoisiksi. Sattuipa isännällekin
asiaa metsään ja niin ollen oli
hänenkin sivuutettava tuo
alho.Olipa isäntämme jo
nousemassa metsän pimennosta
vähän väljemmille näköaloille, kun
huomaakin vastaantulijan.
Lähemmäksi tultuaan hän
tunteekin sen hyväksi, mutta
kaukana asuvaksi ystäväkseen.
Tervehditään ja ihmetellään, kun
pitkästä aikaa ja näin
kummallisissa olosuhteissa, ihan
metsän sydämessä tavataan. Ilosta
luonnollisestikin loistivat äijien
naamat. Vastaantulija
(Mannerherg) ehdottaa istumista
kallion kielekkeelle, joka sattuikin
olemaan siinä aivan kuin heitä
varten. Istuttiinkin, mutta nyt
huomaakin isäntä, ettei tuo kaveri
olekaan enää äskeinen ilosta niin
säteilevä Mannerherg, vaan jokin

muu kuvaamattoman kauhea
olento, joka on tarrautunut häneen
kiinni. Kauhusta suunniltaan
isäntä riuhtoo ja rukoilee, mutta
kaveri ilkkuu vain eikä ole
tietääkseenkään. Jokin virren värssy
isännän sanelemana herpaisi
hirviöltä voimat ja isäntä huomasi
olevansa yksin. Vasta illan suussa
isäntä puoliksi pökerönä saapui
kotiin, kertoen tapahtumasta,
minkä oli kokenut metsäretkellään.
Vähitellen sentään taas toinnuttaan
varotti nuoria puhumasta
kevytmielisesti vakavista asioista.
Tunnustipa sairaalle emännälleen
suhteensa Evaan.
Saanko sanoa, että olen itsekin
nuorena erään 10 vuotta
vanhemman kumppanini kera
saanut elää merkillisen, arviolta
ainakin puolituntisen Eva-Alholla.
Itkua väänsimme, vaikka toverini
oli aikamies, ennenkuin pääsimme
elämäni ainutlaatuisesta
tilanteesta.
Kustavi 1937. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
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- Muistatteko jotain ihmisiä,
jotka olisivat jotenkin
poikenneet muista täällä?
- Tässä nyt oli yksi tämä
naapurin flikka, kun rupesi lasta
odottamaan ja hukutti itsensä
tuonne Pleikilän lähelle.
Tämmösiä sitten jotain on…
- Tää oli avioton lapsi?
- Avioton sitten. Nuori flikka ja
rupesi sitten vaan odottamaan.
Ei siihen aikaan ollut paljon
muuta mahdollisuutta. Se oli
kauhia rikos. Nykyaikana
semmosta enää miksikään oteta.

sitten näki, kuka tuli
juottamaan, se oli sitten
sulhanen. Meidän äiti oli siinä
Anttilassa palveluksessa ja siinä
oli ihan saman ikäinen tytär ja
he kaikkia semmosia kurejaan
tekivät. Silloinkin olivat syöneet,
mutta eivät malttaneet olla
nauramatta. Täytyi mennä selkä
edellä sänkyynkin. Meidän isä ja
sen toisen tytön tuleva mies oli
seisoneet tikapuilla ikkunan alla
ja kattonu näitten touhua. Ja
mistä olivat löytäneet vesisaavin
ja pistivät sen vettä täyteen ja
kantoivat tupaan, että he tulivat
juottamaan nyt. Tömmösen
minä muistan, äiti sitä monta
kertaa kertoi.

¤¤¤
Taikoja ja haltioita

¤¤¤
Muistan, minunkin vanhin
veljeni, hän vähän semmonen
pahankurinen, niin peljätteli,
että haltioita on semmosissa
hirsirakennuksissa, mitä ei
lämmitetä. Meilläkin oli
semmonen rantamakasiini tai
semmonen huone. Se oli
puoliksi jaettu, toisessa puolessa
koottiin lampaille ruokaa ja
toisessa oli silakat ja suola ja liha

- Entä puolison löytämiseen,
oliko siihen mitään taikoja, mitä
tytöt teki?
- Meidän äiti kertoi, että
laskiaisena syötiin yhdeksän
suolaista silakkaa, hiilillä
paistettua. Täytyi syödä pyrstö
ja pää ja kaikki. Sitten ei saanut
mitään enää puhua eikä nauraa,
kuin mennä sänkyyn. Unessa
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ja kaikki, mikä säilöttiin,
teurasjätettä ja mitä olikin. Ne
oli siinä toisessa osassa. Joskus
illalla äiti käski hakemaan joko
silakoita tai suolaa, niin kyllä se
oli semmonen hyvin vaikea.
Mutta ei koskaan vastaan, kyllä
joskus, että en minä viitteis
mennä, mutta ei varsinaisesti
vastaan sanottu. Kuitenkin
mentiin, mutta muistan,
minäkin niin kovin pelkäsin
aina, jos siellä jotain silmiä
kiiluu. Mikä on kyllä, ei lapsia
saisi pelotella sillä tavalla.

Kustavi, Etelä-Vartsala 1936-40.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
Merikäärme

- Oliko täällä semmosia, jotka
tunsi vanhoja tarinoita, tai
oikein jutunkertojia?
- Oli kyllä ja sitten pakkasi
semmosta olemaan, että vanhat
ihmiset puhelivat kaiken
maailman kummituksista ja
kakarat pelkäsi. Kaikenlaisia
valehtelijoita.
- Oliko ne kummitusjutut tältä
paikkakunnalta?
- No täältä. Sitten, kuka näki
suuria kauheita käärmeitä, kun
ui meressä, se oli semmosta.
Kyllä se semmonen aivopesu
on, kun tuossa kuusi-seitsemän
ikäinen kakara kuulostelee
tämmöstä. Kyllä tulee, että
oisiko semmosia. Tuo radio
vähän yhtälainen, tai töllötin.
Siitä tulee tommosia
kauhufilmejä, kyllä se kakarien

¤¤¤
Pellin talon luona oli vanha pirtti
(sauna). Pirtisssä tehtiin maltaita.
Talon silloinen vanha-emäntä lähti
illalla katsomaan maltaitansa.
Pirtin luona paloi kuitenkin valkea.
Emäntä pelästyi. Hän meni
isännän luo ja pyysi häntä
mukaansa. Isäntä sanoi kuitenkin:
Ei siäl mittä ol. Men yksi vaa.
Emäntä meni. Tultuansa pirtin
lähelle valkea sammui. Näin
tapahtui monena iltana. Kansa
uskoo siinä kohdassa palaneen
aarrevalkean.
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päähän käy. Kyllä se ihan
luonnollinen asia on. Siinä
tarttis olla joku vanhempi,
ainakin selittäisi, että se on tehty
vaan.
- Mutta tämmösiä
merikäärmeitä sitten?
- Merikäärmeitä oli kyllä
suuria.Tuossakin oli tuossa
Susiluodon edessä, siinä on se
Kotiluoto. Sanottiin, siitä joka
juhannus läksi uimaan ulos
merelle semmonen kauhia, kun
monta kymmentä metriä pitkä
oli.
- Oliko sitä joku oikein nähnyt?
- No kuulemma. Pärtti Miko
pruukasi sanoa, kun
juhannusaattona piti vaarin, niin
kyllä se läksi uimaan.
- Mahtoiko se olla vanhempikin
juttu?
- Hän oli minusta kyllä
huomattavasti vanhempi,
hänellä oli poika yhtä vanha
kuin minä. Tiedä sitten miten
vanha se juttu, ei sunkaan,
koska hän sanoi, että hänkin sen
näki. Minä pruukasin olla siellä,
paljon yhdessä oltiin
kouluaikana, ja Miko selitti
sitten.

Sotia

Kustavin Ströömillä Friisilän ja
Parattulan rantojen välimailla on
vv.1808-1809 sodan aikana
suoritettu pienempi meritaistelu.
Taistelu alkaessa pötki jokainen
kynnelle kykenevä niiltä seuduilta
pakoon. Friisilään sentään jäi talon
vanhaemäntä ja eräs hieman
löylynlyömä renkipoika
kotimiehiksi. Taistelun riehuessa
kuumimmillaan kiipesi mainittu
renkipoika eräälle sopivaksi
katsomalleen rannalla olevalle
korkealle vuorenkukkulalle aivan
vastapäätä ryssien laivoja. Tuolla
vuorella hän sitten ensialuksi
viittoili lakkireuhkallaan, siten
herättääkseen ryssien huomiota
itseensä ja sen suoritettuaan hän
laski housunsa alas ja alkoi tähtäillä
hänkin ryssiä paljastetulla
nahkakanuunallaan. Tällöin
häkeltyivät ryssät aivan
tolkuttomiksi ja kohdistivat nyt
tulensa tuohon vuorella
törröttävään, heidän mielestään
48

niin merkilliseen, vaikkakin kyllä
jokaiselle heillekin eräällä tavalla
sentään niin tutunomaisen
näköiseen tykkiin. Mutta poika
vuorella kaunuunoineen ei ottanut
tietääkseenkään ryssien kiukkuisen
kiivaasta ammunnasta, hoiteli vain
mörssäriään sotataidon uusimman
tekniikan mukaan kylämäverisesti
ja aivan vahingoittumana ja
luonnollisestikin ryssät laivoillaan
kihisivät kiukusta. Ja niin siinä
sitten kävi, että ryssä purkkineen
painui Ströömin pohjaan. Kaikesta
tuosta metakasta vähääkään
välittämättä oli Friisilän vanhaemäntä vain touhunnut kotoisissa
askareissaan. Olipa hän
valmistanut oikein juhla-ateriankin
nälkiintyneille omaisilleen, jotka
pian taistelun tauottua tulivatkin
kotiin muorin seuraksi ja iloksi.
Voi, voi senten teit hyve veki,
tulkka ny vaa ruval. Tulkast ny vaa
pia ruval. Kyll teije ny vaa jo sente
nelk oo. Ommar teije sooks sente
vaa jo vissi oikken kova nelk, näin
touhusi peloton, puuhakas muori
pelon vallassa oleville kotiutuneille
pakolaisille ja kantoi valmistamiaan
herkkuja pöytään.

Kustavi . Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
Kustavin Etelä-Vartsalassa
(Syärpyys) on pieni järvi, jonka
keskikohtailla kasvaa paljon rahjet
(lumpeita). Rahkeen vanha
perimätieto kertoo saaneen alkunsa
seuraavasti: Suomen sodan aikana
oli ryssäläinen joukkue tulossa
mereltäpäin järven länsipäästä
laivalla, kun taas ruotsalaiset
tulivat laivallansa mantereen
puolelta, järven itäpäästä.
Syärpyyn järven keskivaiheilla
molemmat joukot kohtasivat
toisensa. Alkoi ankara taistelu,
jossa käytettiin aseina ainoastaan
tuhkapusseja, joilla sitten hutkittiin
vihollista seurauksella, että koko
ryssän laiva lasteineen päivineen
vajosi pohjaan. Senjälkeen on
paikalle kasvanut runsaasti
lumpeita.
Kustavi. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
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- Täältä meni paljon silloin
Amerikkaan. Suomessa oli
huono aika kanssa, merille
täytyi pyrkiä jonnekin. Minäkin
yhden kesän olin merillä.
Kyllästysin, kun laiva meni pois
alta, viitsinyt sitten enää mennä.
Onneksi pelastuin. Yksi sinne jäi
Vuosnaisista, Leinon poika.
- Mikä alus se oli?
- Sovinto, uuskaupunkilainen
seililaiva.
Kolmimastoinen.
Kuukausipalkka oli viisisataa,
niin paljon parempi sentään.
- Minkälaista täällä oli
kansalaissodan aikaan, näkyikö
sota täällä?
- Se oli kahdeksantoista ja minä
neljätoista syntynyt. Sen
muistan, kun venäläisiä tuli

meillekin. Löivät pyssyn siihen
oven pieleen, mutta eivät ne
meille mitään pahaa tehneet
kylläkään. Sitä toisen torpan
isäntää kysyivät ja kyllä ne
täällä pahojaan tekivät, ottivat
sikoja navetasta ja veivät. Se
aika huonoa aikaa silloin oli.
Mutta ne oli tuolla Oovassa,
menivät sinne pakoon. Siellä oli
saksalaiset. Talon isännät olivat
kaikki poissa, menivät Oovaan
ja Jurmoon. Ei täällä ollut kuin
palvelijat talossa, pitivät
elukoista huolta. Muutoin olen
unhottanut, mutta semmonen
on jäänyt mieleen, vaikka olin
niin nuori.
¤¤¤
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Rakkaus -laivan miehistöä. Oikealla Anton Saarinen, neljäs oikealta Teodor
Salonen Munakarista, toinen vasemmalta Juho Anto Blomroos. Frans Jokisen
kokoelmat.

- Oliko täällä punaisia?
- Oli, kyllä niitä oli, mutta
vähemmässä määrässä.
- Ei mitään taisteluja ollut?
- Kivimaalla oli. Kärtymäessä,
siinä kun elävät Vuorteen
toisella puolella tietä, siihen yksi
mies kuoli. Ampuivat ja se oli
lattian alla, mutta nousi ylös
kattomaan ja silloin saivat.
Punaiset olivat siellä meijerin
puolella.

- Oliko ne kustavilaisia, jotka
taisteli?
- Kyllä niitä joukossa myös oli ja
muualta, en tiedä mistä
kaikkialta mahtoi olla.
- Jäikö kansalaissodasta
katkeruutta täällä ihmisten
välille?
- Kyllä se oli semmosta. Se oli
tavallaan ryöstäys, kun ne
tekivät. Kaikki sodat huonoja
ovat, minä olen kumminkin
saanut huonon kokemuksen,
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neljä vuotta siellä olin. Mutta
siitä hyvä, ettei tullu reikää
nahkaan.
- Oliko täällä erikoisia
väkivaltaisuuksia silloin
kansalaissodan aikaan?
- Ei ollu, täällä oli aika
rauhallista, mitä taas tuolla
mantereen puolella. Siellä
enemmän semmosta. Ei ne täällä
oikein pahojakaan tehneet,
jonkun sian ottivat ja jotain
veivät sitten mennessään. Ei
niillä ollut kauaa aikaa olla
täällä, kun saksalaiset oli
Ahvenanmaalla ja tulivat tänne
ja valkokaarti oli myös.

Matkataipaleita ja
kaupankäyntiä

- Teittekö perheen kanssa
kaupunkimatkoja veneellä
silloin, kun olitte lapsi?
- Moottorilla, omalla
moottorilla. Täällä oli
semmonen Marjanenkin, mikä
teki juuri semmosia reissuja,
hänellä oli matkustajia. Jos
jotain voitakin oli, niin minun
lapsuudessani käytiin
myymässä Turun torilla. Ei sitä
varmaan paljoa myytäväksi
tullut, ei niitä lehmiä kauhian
paljon ollut ja itse kanssa syötiin
aika paljon. Mutta kumminkin
sitä mentiin sitten Turkuun
viemään. Viimeiseksi rupesi jo
Osuuskauppakin täällä
ostamaan, se on jo aika
myöhään.
Kyllä se aika, minä tarkotan,
että nykyään on elämä jo tullut
niin paljon helpommaksi, kun
ajattelee ennen. Voit kirnuttiin ja
ensin hapatettiin se kerma,
sitten täytyi lähteä Turkuun
myymään. Sitten oli paljon
helpompaa, kun tuo lautta ja

¤¤¤
Kustavin Pohjois-Vartsalassa on
mäki, jota kutsutaan Kriiga-mäeks.
Vanhat ihmiset arvelevat siinä
entisinä aikoina ryssän ja ruattin
taistelleen.
Kustavi. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
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meijeri tuli. No silloin minun
lapsuudessani kaikki elukatkin
vietiin. Turusta kävi lahtareita,
ne ostivat teuraseläimet elävinä.
Teurastivat sitten ja ne lihat
vietiin laivalla Turkuun. Jos
jotain sikoja ja lehmiä vietiin
elävänä Turkuun, ne täytyi
taluttaa tuonne laivarantaan.
Semmosta lankonkia pitkin
laivaan, aika tommonen soukka
lauta. Kyllä sen nyt ymmärtää,
ettei tommonen vasikka eikä
lehmäkään mielellään mennyt.
Se kolisikin niin paljon ja laiva
oli ihan vieras paikka, ei
navetan pilttuu eikä karsina.
Kyllä ne vähän pistivät jarruja
päälle. Kyllä mar ne sitten vaan
laivaan saatiin, minä kuullut,
että mikään elukka olis
mereenkään pudonnut.
Se oli aika helpotus, kun tuli
tuo lautta ja teurasauto. Ei
tarvinnut muuta, kun avata
navetan ovet, niin ne miehet jo
vei elukat autoon.
- Pääsittekö lapsena usein
mukaan kaupunkiretkille?
- Joskus aina olin fölissä. Olin
varmaan kakarana semmonen,
että minun täytyi joka paikkaan
päästä. Mutta se on nyt jo niin

paljon helpottanut, nyt on ihan
hyvä, kun saa olla paikallaan.
Kivimaan-reissukin on jo aika
väsyttävä asia.
- Kuinka usein Turussa käytiin?
- Ei varmaan montaa kertaa
vuodessa, jos pari kertaa. Eikä
aina kakaria föliin otettu. Mutta
laiva tuli kolme kertaa viikossa
tuonne laivarantaan. Siinäkin
kesti se. Syksysin se taisi
seitsemän aikaan olla
laivarannassa ja ehtoolla voisi
olla kello yhdeksän, ennen kuin
se oli Turussa. Kun joka
laiturista tuli aina jotain, joka
laituriin otettiin kiinni. Kaikki
tuommoset sihtijauhotkin, mistä
pulla tehtiin, ne lähetettiin
Naantaliin. Siellä oli
valssimylly. No niitä voisi olla
ihan melkein joka laiturissa niitä
säkkejä. Ja ihmisiä tuli ja
tavaraa. Ja sitten, kun laiva tuli
takaisin Turusta, taas oli joka
laituriin poikettava. Ettei
yhdessä päivässä Turku-reissua
ajateltukaan tehdä.
- Miltä kaupunkilaiset tuntui,
kun niitä ensi kertaa näki siellä?
- Minä tiedä, kyllä ne vähän
fiinejä olivat olevinaan, niillä oli
hatut päässä. Nykyään ei enää
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eroa huomaakaan. Tarkotan
lähinnä sitä, että
kaupunkilaisetkin on jo aika
paljon vapaa-asuissa,
samanlaisissa mitä meillä
kustavilaisillakin. Ennen
vanhaan huomasi vaatetuksesta
jo eron. Kyllä kai näilläkin

ihmisillä pyhävaatteita oli,
mutta ne oli visusti korjuussa. Ei
niitä pistetty kuin silloin, kun
mentiin johonkin.
¤¤¤

Höyrylaivoilla pidettiin yllä kustavilaisten yhteyksiä Turkuun ja
Uuteenkaupunkiin. Myös kesäasutuksen tuloon vaikutti höyrylaiva Kolin
liikennöinti Kustavin Ströömillä. Tuomo Elmnäisen kokoelmat.

- Harjoittiko pappa kalastusta?

- No. Alunperin hän oli
kalastaja, kalastajan poika.
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Mutta viisitoistavuotiaana
lähtenyt merille. Hän tykkäs
kyllä kaikkein parhaiten, ei hän
maatyöstä oikein tykännytkään.
Sanoi, että se on niin raskasta ja
likaista ja…mutta elää näitten
täytyy kaikkien.
-Mihin sitä kalaa myytiin siihen
aikaan?
- Hänellä oli semmonen
seilipaatti. Hän piti siinä kalaa ja
osti lisää ja kun se paatin elätys
tuli täyteen, hän läksi viemään
Turkuun. Sitten rupesi
semmosia ostajia käymään, kun
lähetettiin Ruotsiin, haukea
kumminkin. Niillä oli semmoset
suuret kaljaasit tai jahdit, miksi
niitä mahdettiin sanoa. Niillä
kuljettivat Ruotsiin ja ostivat. Ei
pappakaan sitten enää niitä
vienyt.
- Veikö hän Turkuun muutakin
myytävää kuin kalaa?
- Juu, kyllä hän vei samalla.
Peruniakin meillä oikein
kasvatettiin myytäväksi. Hän
vei perunia ja mitä sitten oli,
miksei porkkaniakin, jos sattui
tulemaan ylimääräistä.
Marjojakin meiltä kotoa. En
minäkään päässyt paljon

mihinkäs marjaan, sitä työtä
riitti siinä. Muista, ostiko hän
sitten tai veikö hän semmotte,
että sai vientipalkkiota siitä.
Minä oikein muista sitä, taisi
molempiakin tehdä. Että osti
suoraan ja vei niitten naapurin
muijatten. Ei mistään
pitemmältä. Se oli vähän
semmosta pientä, pienessä
mittakaavassa.
- Entä käsitöitä, myikö hän
niitä?
- Ei paljon. Meillä ei niitä sitten
tehty. Villoja kehrättiin, sitä
sukkalankaa ja vanttuita sitten,
niitä kudottiin.
- Oliko teillä omia lampaita?
- Oli ja kyllä niitä syksyisin
monta kertaa oli lähes
kymmenkunta, kun pieniä
eläviä tuli, karitsoita. Villojakin
myytiin ja semmosenkin
muistan, kun mamma kehräsi
semmosta, kun ennen vanhaan
miesten pukukangasta, verkaa,
kudottiin. Se lähetettiin jonnekin
Turkuun vanutettavaksi. Se oli
semmosta harvaa ikään kuin
ikkunaverhoa. Siellä se
vanutettiin ja tuli paksuksi.
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Semmosen kilon mamma sitä
lankaa kehräsi yhtenä talvena.
- Ottiko isäsi mukaan Turkuretkille?
- Otti juu. Sitten kun tulin
semmoseksi, että oppisin vähän
laskemaan, minä olin myymässä
sitä tavaraa paatissa. Se oli
semmosta mielenkiintoista, että
olin sitten viimeisinä aikoina
melkein joka kerta, kun hän
meni.
- Oliko mamma myös?
- Ei hän oikein. Silloin, kun minä
olen ensimmäisiä kertoja ollut,
viiden kuuden ikäinen, silloin
mamma on ollut mukana. Se oli
vaikea päästä, kun eläimet
olivat. En muista sitä oikein,
mutta sen minä muistan, kun
ensimmäisen kerran olen
nähnyt kaupungin, se on jäänyt
mieleen minulle.

viikossa syksyn puolella
kumminkin, kun rupesi uusia
peruniakin tulemaan. Meillä
kasvatettiin myyntiä varten sitä
varhaisperunaa, oikein
enemmän mitä olisi tarvittu
omassa taloudessa. Sitten hän
kuitenkin kävi ja kun marjoja ja
muuta rupesi tulemaan.
- Kestikö se kauan tämä Turkumatka?
- No se riippui ilmoista. Kyllä se
väliste kesti, kun oli ihan
tyyntäkin ja kun ei muuta ollut
kuin seilimeininki. Muistan
yhdenkin matkan, kun me
mentiin, kun melkein
kotorannasta soudettiin. Kui
lähellä me oltiin Turkua, no ei
sunkaan niin kauhian lähellä,
jossain tossa Askaisten
suunnalla, sitten vasta rupesi
tuulemaan.
- Te souditte sinne asti?
- Soudettiin ihan. Minä en ollut,
jos joku yhden-kahdentoista
ikäinen ja makasin siellä, kun
kajuutaksi sanottiin. Pappa
huusi, "Laiska tules soutamaan!"
Pappa kotonakin sitten puheli,
että "Flikka senkun nukkus
vaan. Minä käskin ylös

¤¤¤
- Kuinka kerkesi töitten puolesta
ja kuinka kokoontui jotain. Niin
kuin voitakin. Ostiko hän sitä
sitten naapureilta vai kuljettiko
rahtitavarana, mutta ei sunkaan
hän sentään, kuin kerran
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soutamaan" ja mamma sanoi,
"Oliko siitä jotain apua?" "Jos oli
tai ei, mutta töihin täytyy
tottua."
Mutta kyllä ne minusta oli
semmosia, kyllä minä menin
mielellään pappan kanssa
Turkuun ja sitten oli kauhia

touhu se, kun sai myydä sitä
tavaraa. Se oli sitten olevinaan,
tämä myynti. Lapsellista
ihmismäisyyttä.
¤¤¤

Eeli Saino Hupaniitusta vasemmalla ja Jalmari Suominen Merilästä. Huomaa
vaaka kajuutan katolla. Eelin kädessä voipaketti. Veijo Niemisen kokoelmat.
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- Minkälaiset yhdeydet täältä oli
aiemmin tuonne
Uudenkaupungin saaristoon?
- Jokainen meni omalla
paatillaan.
- Oliko joitakin kyliä, missä olisi
enemmän käyty, Pyhämaalla
tai…?
- Ei, se menee sitten jo kauas.
Tässä, missä minä kaloja ostin,
niin ajoin aina sitä linjaa vaan
pari kolme kertaa viikossa. Silti
oli paljon semmosia paikkoja,
mihin tuli tuttavaksi. Hain vaan
kerran viikossa, ne elättivät
kalansa siellä (pitivät
elätyksessä).
- Entä muut täällä
Kiparluodossa, kävikö ne
jossain kylässä, oliko sukulaisia
tai?
- Ei. Uusikaupunki sitten
semmonen oli, missä käytiin.
Nuorison tansseissakin. Kyllä ne
kävivät sentään jonkun verran
Kustavissakin, mutta minäkään
ole koskaan. Olenko
Tuulentuvalla vissiin ollu ennen
sotaa kaksi kertaa tansseissa.
Kyllä Uudessakaupungissa ja
Laitilassa. Laitilassa oli hyvä
tanssipaikka ja Kalannissa. Sitä
lauantaiehtoisin aikaa oli, kun ei

kalojakaan koonnut. Asusin
Uudessakaupungissa neljä
vuotta, että opin kanssa sen
tuntemaan. Ostin toripäivänä
aamuisin siitä
kaupunginrannasta, kun
saaristolaiset tuli kaupunkiin, ne
toivat. Kuka toi elävältä kalaa,
sain siitä ostetuksi.
- Entäs Ahvenanmaan suuntaan,
onko sinne päin ollut täältä
yhteyksiä?
- Kyllä jonkun verran. Minäkin
tuolla Huluperkassa ja Jurmossa
ja näissä hakenut kalaa, mutta
vähän. Kun ne myivät niille
omille ruotsalaisille ostajille.
- Entäs muita yhteyksiä?
- No juhannuksena pruukattiin
käydä.
- Jurmossa?
- Jurmossa juu. Ja kyllä sitten
enempikin.
¤¤¤
- Ja kyllä rannassa oli aina
odottajia, kun tultiin
kalanmyyntimatkalta Ruotsista,
että "Onko sulla sakariinia?" ja
"Onko sulla teetä?" Täällä oli
puute silloin. Ja kun ajattelee,
että kolmekymmentäyhdeksän
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oli vielä puute ja sitten alkoi
sota. Kyllä se hiukan kauhia oli.
Muistan, että meillä sitten
hiukan sikojakin oli. Mutta ei
tämmöstä sotaa
ymmärtänytkään. Ja tulitikkuja,
kun nekin oli siellä niin paljon
halvempia. Kaikkia tuollaisia
huushollitavaroita, kaffekupit ja
kattilat. Kun sitä muistaa - kyllä
Suomessa on ollut aika kallista.
Mekin kun käytiin, niin aina
joku pyysi, että tuo semmonen
ja semmonen. Sitten ne kun
ostivat, niin kumminkin

vähittäin maksoivat. Ja
semmonen prys-sokeri,
rintasokeri, semmonen ruskea,
semmosta vanhemmat ihmiset
niin paljon… ja tupakkaa.
Tupakkaa, sanoi moni ja minä
sanosin, että se unhottuu. Minä
en kärsinyt, että tupakkaa
ollenkaan tuodaan, että se
unhottuu sitten vaan, kun ei se
ole välttämätön.
¤¤¤
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Kustavilainen sumppuvene Tukholman rannassa vuonna 1936. Vasemmalla Lauri
Sjöblom. Jarmo Grönrosin kokoelmat.
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Tukholmassa Eino Saari Merilästä ja oikealla
Eeli Saino Hupaniitusta. Veijo Niemisen kokoelmat.
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Frans Viktor Niemisen sumppu 1930-luvulla Tukholman Etelä-Mälarissa.
Laiturin yläpuolella näkyy Laurinska Husetin torneja. Juhani Niemisen kokoelmat.
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Sumppualus Wellamon omistivat Eeli Saino ja Jalmari
Suominen. Keulassa Fiina Hupaniittu, keskellä laivakoira
ja perässä Eeli Saino Hupaniitusta. Veijo Niemisen kokoelmat.

63

Kun ne johonkin päin menivät
elikkä Turkuunkin, niin kyllä ne
aina Laupusten rantaan tulivat
ja meillä olivat sisällä. Se oli
siihen aikaan semmosta, kun ei
mitään lauttayhteyttä ollut.
Muuta yhteyttä ollut kuin laiva,
meidän rantaan tuli. Minä en
sitä muista, jos iniöläiset
kuljettivat jotain laivassa.
Kuitenkin seilaamalla tultiin ja
jollain oli konekin jo paatissa.
Mutta paljon soutamallakin.
Iniön ja Laupusten väli, se ei ole
mitään kaikkein mukavampia
varmasti. Joo, paljon olivat
meillä yötä sitten, kun oli paha
ilma. Siitä varmaan säilynyt
semmonen, vieläkin kun menee
Iniöön, ne vanhemmat tuntee ja
muistavat.
- Mutta teillä mitään majataloa
ollut, ei mitään maksua siitä?
- Ei. Semmonen pikkunen tupa
ja kamari. Mutta ei siihen aikaan
mitään vaadittukaan, kun se
kaikki oli yhteistä sitten vaan.

Lattiat täyttyi, kun nukuttiin
yöt.
- Olitteko te sitten
vastavuoroiseti Iniön puolella
yötä?
- Ei paljon, enkä minä. Miehet
olivat, pojat, minun veljeni.
¤¤¤
Piru tuli kerran Karoliinan
mökille Pirisholmiin ja pyysi
Karoliinaa soutamaan hänet
vastapäätä olevalle rannalle
Kyäviikiin. Karoliina lähtikin
soutamaan, mutta souti hänet
äkkijyrkän vuoren juurelle ja sanoi:
Nous ny tost ylös. Piru rupesi
kiipeämään sanottua vuorta ylös ja
teki siihen portaat, joita vielä nyt
sanotaan pörön rappusiks tai pörön
tikapuiks.
Kustavi, Pohjois-Vartsala.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
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jälkeen ole mitään kuullut, mitä
siinä olisi tapahtunut.
- Se oli vaarallista puuhaa?
- Oli. Kyllä muualla tuolla
sanottiin ihmisiä paljon
tapetunkin, jos ne tuli kiinni.
Ettei se ollut mikään. Ja
hevosparat kärsivät, niitä
kuormia ajettiin talvisinkin. Oli
ne meidänkin kotona käyneet
tullimiehet. Kun äiti joskus osti
semmosen pikkusen pullollisen
lehmää varten, jos lehmä poiki
talvella, kun oli kylmä, sille
annettiin lääkkeeksi. Vahvaa
kahvia ja siihen vähän. Sitä
varten hänellä aina sitten oli,
mutta ei ihmisiä varten. Minä
olin Ahvenanmaalla silloin, kun
äiti kirjoitti, että olivat
tullimiehet käyneet ja kaikki
tarkastaneet, navetat ja kaikki.
Ei ne sitten mitään, sillä kerralla
hänellä ei ollut, ei ne löytäneet
kuin sen pienen pullon, millä
hän aina haki. Sanoi, että hän on
lehmänlääkettä tämän kanssa
joskus hakenut. Hän oli ihan
selittänyt sen asian, niin kuin se
oli, ei hän siitä mihinkään
joutunut. Tietysti ne tinkasi, että
keneltä. Hän sanoi, että hän vie

Kyllä mar ne semmosta
pikkukauppaa tekivät, mutta
hyvin hiukan. Varsinaiseen
pirtun trokaukseen ei pohjoisvartsalalaiset osallistuneet.
Mutta niin kuin sanoin, kyllä
jossain paikkaa myytiin. Ne
ostivat semmosta, kun tuli
kymmenen litran kanistereissa,
voisivat ostaa kanisterin ja
myivät joillekin. Mutta EteläVartsalassa oli joka talolla. Ne
oikein kävivät tuolla ulkona ja
toivat suuria lasteja. Meidänkin
äitin serkku oli oikein pirtutrokari.
Tiedä mitä siinä sitten, mutta
sitä oli varastettu ja siinä oli
jotain semmosta hämminkiä.
Yksi mies, hän oli laittanut
paperinsa niin kuntoon, että hän
lähtee Kanadaan. Ennen sitä
hänen piti tappaa se mies. Sillä
oli semmoset pitkävillaiset
turkit päällä, se pelasti. Puoli
senttiä sydämen viereen se
kuula oli pysähtynyt. Mutta
kyllä hän sairasti sitä koko
ikänsä.
Silloin pääsi menemään, se
meni Kanadaan. Eikä kukaan
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pullon ja rahaa vaan tiettyyn
paikkaan, niin sitä tulee, ettei
hän mitään tiedä. Vaikka kyllä
hän sen rehellisesti osti. Ei hän
uskaltanut sanoa, se oli kova
laki, jos siitä tuli kiinni.
- Oliko näitten, jotka sitä
pirtukauppaa harjoitti, oliko
heidän pakko siihen ryhtyä,
ettei ollut muita
ansiomahdollisuuksia?
- Miksei olisi ollut. Mutta rahan
tähden. He rikastuivat kauhiasti
siitä. Se oli sen ajan kiinnostus ja
kun sitä joka paikassa oli. Nuo
ruotsalaiset saaristot ja Virosta
sitä tuotiin laivan kanssa
aluevesirajalle. Sieltä hakivat
suurilla moottoreilla. Niillä oli
semmoset pikakulkuiset
moottorit, jotka jakoivat sitä
täällä. Ja kyllä tullimiehet siellä
oli, muttei ne niitä kiinni
saaneet.

Sitten ennen sotia tämä toinen
tapettiiin. Äijät ryyppäsivät,
siinä oli yksi mies, mikä oli
leskeksi jäänyt, oli yksinänsä.
Oli sitä juoppo-porukkaa siellä.
Siinä sitten vaan joku löi
puukolla.
- Onko tätä alkoholin käyttöä
ollut runsaasti?
- Kyllä täällä silloin ennen,
ennen kieltolakia. Sitä sentään
sitten. Minä tiedä, oliko se sen
suurempaa, mitä se nytkään on.
Vaikka sitä sanottiin, että nyt se
paljon on lisääntynyt, mutta
minä tykkään, että se on
vähentynyt. Ei sitä, tällä hetkellä
ainakaan. Se on kauhian vähän,
mitä tällä paikkakunnalla viinaa
ryypätään.
- Minkälaista se oli ennen?
- Tietysti tuossa meidänkin
paikassa, kun tuolta
Ahvenanmaalta toivat pirtua,
niin kyllä meillä olivat monta
kertaa. Neljä - viisi paattia oli
rannassa pirtulastissa, jos oli
huono ilmakin. Pruukasivat
käydä kanssa merivartiosto tai
mikä tulli se silloin oli. Mutta
eivät ne meiltä koskaan mitään
hakeneet, kun ei meillä koskaan

¤¤¤
- Tossa samassa torpassa on
kaksi miestä puukotettu
kuoliaaksi. Semmoset kesäjuhlat
ja joku kalantilainen löi puukon
kanssa sitä Hakosten isäntää.
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viinaa ole myytykään, että ei se
sitä ollut. Mutta aina, niin kuin
nytkin susiluotolaiset
pruukaavat meillä käydä.
- Kävikö ne tarkastamassa näitä
veneitä kuitenkin siinä?
- Olisivat varmaan tarkastaneet,
jos olisi ollut, mutta ei niitä ollut
silloin. Minä luulen, että se oli se
tarkastus semmosta sormien
läpi katsomista. Ei se ollut niin
kauhian ankaraa se. Molempia
tietysti aina on, joku on
innostunut ja joku ei.

- Pidettiinkö sitä hyvänä vai
pahana asiana tätä
salakuljetusta?
- Ei se tässä rannikolla mikään
semmonen ollut, että kukaan
siitä olisi mitään merkitystä
pitänyt. Tavallaan niin kuin
toimeentulo jollekin ihmiselle, ja
kenelle se onnistui. Mutta
suurin osa siitä hävisivät.
¤¤¤
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Luotsi Martti Olavi Saarelaisen luotsivene Killeskerissä vuonna 1970. Vasemmalla
Olavi Saarelainen, oikealla serkku luotsivanhin Ruben Luotolahti. Ilari Luotolahti.

- Isänne ei osallistunut tähän?
- Ei.
- Se oli vaan levähdyspaikka
sitten?
- Se oli semmonen. Kun kaikki
tunsivat, niin tulivat maihin. Ei
meillä koskaan ollut sitä.
- Oliko se juomista tämä
tapaaminen?
- Oli kaiketi sitten. Pruukasivat,
kun tulivat kerran, niin tietysti
siitä lastista sitten annettiin
sentään, että jouluviina tuli.

Mutta ei se, kyllä meilläkin se
juominen oli aika pientä. Jos
silloin, kun se porukka oli,
mutta eihän semmosten
ihmisten luonnistanut paljon
ryypätä, kun paatilla kulkivat.
Että se oli semmoista olemista.
- Oliko tästä Kiparluodosta
useampi mukana
salakuljetuksessa?
- No sopii sanoa, ettei yhtään
siinä mukana ollut. Mutta se,
että jostain ne hakivat aina sen
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ryyppy-porukan. Ei semmosesta
porukasta ole mihinkään
kaupantekoon, kyllä se on sitä
ryyppäämistä varten vaan. Ei
tältä puolelta ollut. Ne oli
Lokalahden puolelta. Tuolla oli
semmonen Hemppukin. Hän
menetti paattinsakin. Tulli vei
sen, kun oli viinalastissa. Tämä,
miltä minäkin kaloja ostin
aikaisemmin, siitä oli aikaa ollut
jo monta vuotta, niin hän myös
menetti paattinsa. Hän toi
Ahvenanmaalta sitä. Ei sitä
paljon ollut, mutta hiukan sitten
vaan ja tulli löysi. Kun se oli
aina paatin meno. Ettei siinä
ollut viinamäärällä mitään, että
kuinka paljon sitä oli.
- Entäs muualta Kustavista,
tiedättekö viinakauppiaita?
- Vartsalassa sitten jonkun
verran, mutta minä tiedä niistä
sen paremmin. Mutta siellä nyt
vielä sodan jälkeenkin oli
jonkun verran.
Ne paloivat silloin.
Hollannista, vai mistä ne toivat
troolarin kanssa. Sitten nämä

rupesivat keskenään
riitelemään, ne kun toivat
maahan. Ja nämä olivat sitten jo
Vartsalassa ottaneet omiin
hoiviinsa. No sitten, kun ne
pääpukarit tulivat kiinni, nehän
ilmottivat kaikki, kenelle olivat
antaneet. Siellä oli Turussakin
huoltoaseman pihalla rekkaauto täynnä pirtukannuja jo
vissiin pari viikkoa, ennen kuin
joku lopulta meni kattomaan,
mitä siellä sisällä on. Kun nämä
riitelivät. Tulivat kiinni ja
paloivat.
”Salakuljettaja Heinonen” –
niistä simmonen laulukin tehty.
¤¤¤
Se Iniön Mattssoni ajo tonne
Loukenkarien päälle riutalle
viinalastinsa kanssa ja vissiin
yhdeksänsataa kymmenen litran
keppua joutui mereen
paiskimaan. Sitä tuli sitten niin
valtavasti tähänkin rannikolle,
kun länsituuli oli ja toi tähän.
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Kyllä mekin sitä sitten koottiin
ja myytiin pois tietysti taas.
Juu se oli tämä Iniön Mattssoni
ja toinen oli se Algot Niska,
mikä oli myös siinä
Ankkurilyhdyssä, jos tiedät
Turussa sen kahvilan
(haastateltava viittaa Turun
Radiossa kuultuun Tapani
Maskulan kirjoittamaan
historialliseen
jännityskuunnelmaan). Vieläkin
se siinä on, vaikkei semmosella
nimellä, kuin ennen. Siinä
paljon myytiin ennen sotaa ja
ihan vielä sodan aikanakin.
Toivat sille, mikä piti sitä
Ankkurilyhtyä.

- Kerran oltiin, en minä muuta
kertaa. Olin silloin niin pienikin
vielä. Ei meillä ollut konetta
edes. Olin kymmenen ikäinen,
kun meille ensimmäinen kone
on tullut. Niin ei se Turun reissu
ollut mikään pikkunen, kun
lähdettiin. Voita ja piimää oli
fölissä ja leipää ja perunia. Niitä
keitettiin sitten. Oli semmonen
priimus, että oli hyvä keittää,
semmonen kolmekonttinen.
Kyllä se ihan mielenkiintoinen
reissu oli kakaralle. Mutta
pakkasi sitten jo olemaan kylmä.
Kun tavallisesti kalastettiin niin
kauan. Sitten vasta niitä
ruvettiin latomaan ja viemään
Turkuun. Tavallisesti kolme
reissua syksyisin tuli ja siitä tuli
sitten se talvinen raha, mitä
talvella tarvittiin.
- Sieltä tuotiin sitten suolaa ja
jauhoja?
- Ei niinkään suolaa tuotu, sitä
hankittiin Uudestakaupungista.
Muistan siellä oli semmonen
Vestenkrennin kauppa, kun
pruukattiin hankkia semmonen

¤¤¤
- Kuinka usein te kävitte
Turussa täältä silloin, kun olitte
lapsi?
- Hyvin vähän käytiin. Syksyisin
sitten, kun silakoita vietiin niin
käytiin.
- Olitteko kanssa
silakkamarkkinoilla?

70

kolmekymmentä hehtoa suolaa.
Siinä oli sitten niin paljon, että
sitä tavallisesti piisasi. Väliste
loppui kesken. Siinä oli valtava
homma, kun silakoita tuli
tuhannen kiloakin, ennen kuin
ne oli perattu ja suolattu. Tuossa
niemessä oli semmosia ihmisiä,
että pruukasivat meilläkin
käydä perkaamassa. Semmoset
Sööterluntinkin siskokset, ja
tuolta toiselta puolelta
semmonen Holmroosin Laina.
- Kuinka nuoresta te olitte
mukana kalastuksessa?
- Kyllä minä olen ollut jo
seitsemän vuoden vanha. Veli
oli viisi vuotta vanhempi. Kyllä
me jo kahdestaan tuolla
kalastettiin. Muistan kerrankin,
kun oltiin, se oli heinäkuun
lopulla. Meillä oli kaksi
silakkapesää ja siikapesä kanssa
ja me saatiin kolmekymmentä
siikaa tai oliko niitä
kaksikymmentäkahdeksan.
Semmosta ihan heinäkuun
loppua ja jumalattoman lämmin
aika ja mitään jäitä silloin ollut.

Me kaivettiin siellä Kivikarissa
semmosta karhunsammalta ja
ladottiin ne maahan ja
karhunsammale päälle. Otettiin
aamulla pois ja mentiin
Uuteenkaupunkiin. Muistan,
kun puntarilla punnittiin, kun ei
se leuka tahtonut kestää, että
olisi saanut punnituksi. Ne meni
kaupaksi hyvin. Silloin ei ollut
siikaa yhtään. Ja meillä oli pari
laatikkoa silakoita kanssa ja
kyllä me vaan hyvä
reissupalkka saatiin. Ei ollut
silloin vielä konetta, seilattiin.
- Joutuiko sitä paljon
odottelemaan tuulia sen seilin
kanssa?
- No ei niin kauhiasti. Kyllä
tämmönen tuuli kun nytkin,
kyllähän tuommonen paatti jo
kulkee. Sitten taas kun jämpti
tyven on ja tulee joku ukkosilma
ja sataa, sitten se ei ole niin
merkillistä. Ei tommosen pienen
kakaran soutaminen, se pakkaa
olemaan niin huonoa.
- Opettiko isänne kalastuksen?
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- No katos, alkuun ensin, kun
fölissä oltiin. Siitä sitten oppi
läksi. Kyllä se siitä, se meni ihan
työn merkeissä ja siitä oli helppo
oppia.
Kyllä me monta kertaa sitten
oltiin jo velipojan kanssa
kahden, kun isä jäi kotiin. Kun
kotona oli lehmä, sekin täytyi
lypsää. Olen puhellut, että minä
jonkun seitsemän vuoden vanha

olin, kun ensimmäisiä kertoja
lehmän olen lypsänyt, kun täällä
metsässä oli laitumella. Meillä
oli navetta tuossa, mihin se
pistettiin sisälle. Oli lehmä tai
kaksi ja tavallisesti kaksi
vasikkaa, jos oli kaksi
lehmääkin.
¤¤¤

Westerbyn navettaa rakennetaan vuonna 1929. Markku Latokartanon kokoelmat.
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Elopellon jälkeen Vähä-Rahin Eskolassa. Vasemmassa reunassa Eelis Eskola
vierellään kaksi sotavankia, Aleksanteri ja Vasili. Veli Eskolan kokoelmat.

aarteitaan kalastajille. Tiedettiin
kyllä millä keinoin tuo ilkeä
kateellisuuden pahe olisi järveltä
saatu nitistetyksi pois. Ei muuta
mitään, kun heittää sinne järveen
vain, joko hylkeen pään tai
muutamia käärmeen päitä tai
vaikkapa vain muutaman killingin

Meren viljaa

Oli erinomaisen kalainen, mutta
sangen kateellinen järvi, joka ei
mitenkään olisi tahtonut luovuttaa
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arvosta elohopeaa, niin kyllä
kateuden henki järvestä lähtee ja
kaloja siitä kalastajat saisivat.
Mutta kuka nyt olisi ollut niin
rohkea, että olisi mennyt tekemään
sellaisen uhkarohkean teon, hyvin
tietäen mitä kauheata siitä kohta
seuraa? Mutta olipa sittenkin
kerran mies, joka
ylimielisyydessään varoituksista
mitään huolimatta oli heittänyt
hylkeenpään kyseenalaiseen
järveen. Mutta kaamea oli seuraus.
Järven haltia ilmestyi samassa
silmänräpäyksessä ja tääres
haarniskas. Mies pakoon minkä
kintuistaan irti sai ja haltia
kintereillä. Välimatka heidän
välillään lyheni lyhenemistään ja
miehen tuho näytti varmalta.
Mutta onni onnettomuudessakin.
Ristin kynnetty pelto sattui
olemaan lähettyvillä. Kuin
vimmattu syöksyy mies tällöin
peltoa kohden, johon pääsikin,
pyörtyen paikalla. Joskus
virvottuaan ei haltiasta ollut
jälkeäkään pellolla. Kun sitte tuo
merkillinen tapahtuma kulkeutui
kalastajain korviin, hyökkäsivät
nämät taas vuorostaan järvelle. Ja
oi-voi sooks sentä site kalam

paljout, ko sieltä sillo sit sente
ruvetti saama.
Kustavi 1938. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
Ennenvanhaan kuuli täällä
Kustavissa vanhojen ihmisten
puhuvan pirityksestä. Minä en
kylläkään ole piritystä koskaan
päässyt likemmin tuntemaan.
Kerron vain sen minkä olen joskus
kuullut: Ennenvanhaan oli täällä
kalastajia, jotka saadakseen
kalaonnen, hankkivat veneeseensä
pirityksen. Mainioita pirityksiä
olivat kuulemma ihmisruumiin
jätteet, kuten ruumiinmulta, luut
ja etenkin ihmisen pääkallo. Jos
kellä oli rohkeutta salaisesti kätkeä
edellä mainittua materiaalia ja
ennen kaikkea pääkallo
kalastusveneeseensä, niin kyllä
sellainen ukkeli silakoita sai aivan
tuhottomasti. Heikompiveriset
taikuri-kalaäijät piritystä tietysti
käyttivät hekin kuinkas muuten,
mutta vain laihempia laadultaan.
Laihemmaksi kyllä jäi tuloskin,
arvaahan sen, sillä mitäs hylkeen
päistä ja hampaista. Käärmeen
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nahasta ja päistä sekä löydetyistä
hevosenkengistä. Ja kuka tietää mitä
törkyä käyttivätkään, kun ei ollut
sisua lurjustella hautausmailla
etsimässä tehokkaampia pirityksiä.
Voi hassua sentään! Totta puhuen
pelkäsin minä ja monet muutkin
ikäiseni pojannaskalit tuommoisia
äijän känttyröitä, joilla kerrottiin
olleen haudoista penkottuja
ihmisruumiin jäännöksiä
paatissaan.
Kustavi 1938. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.

viimeiseksi, rupesi puhumaan,
kummosta siellä oli.
Silloin täytyi mennä vaan
sinnekin nuotalle, ei ollut
mitään, että olisi rahaa saanut
täällä. Eikä sitä missään
muuallakaan paljon ollut. Joo,
siellä oltiin viikko aina
reissussa.
- Ja sitten takaisin tänne
Vartsalaan?
- Joo hakemaan ruokaa taas.
- Se on sitten aika lähellä tuossa?
- Ei, kaukana se on, lähellä
Maarianhaminaa.
- Kuitenkin niin pian takaisin
sitten?
- Vordö ja Fiskö, ne ovat siinä
Maarianhaminan tällä puolen.
- Oliko siellä vesiä, jotka kuului
tälle kylälle?
- Ei, siellä sai vapaasti kalastaa.
- Ei mitään vuokraa tarvinnut
maksaa?
- Ei mitään maksettu.
- Oliko siellä jotkut kalatuvat,
missä oltiin yötä?
- Ne oli veneessä. Seili vaan
laitettiin päälle ja siellä
nukuttiin.
Kalat suolattiin kaikki siellä, ei
silloin tuoreena mihinkään
viety.

¤¤¤
- Oliko näillä vanhemmilla
tapana kertoa vanhoja tarinoita?
- Oli juu kyllä.
- Oliko oikein hyviä
tarinankertojia?
- Niin no, en tiedä kyllä mar ne
kaikki oli. Minunkin isoäiti
viimeksi, hän tuli semmoseksi,
että muisti jotain nuoruuden
aikaisia meininkejä, puhui
vallan semmosia sitten. Kun hän
oli ollut Oolannissa nuotalla
joskus, semmosta suvi- tai
kesänuottaa oli vedetty. Niitä
hänen mieleensä tuli
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- Menikö nämä aina samoille
vesille?
- Joo, ne oli ne paikat siellä, kun
sitä vetivät. Minä koskaan siellä
ollut nuotalla. Hävinny sitten jo
semmoset kesänuotat.

- Ne oli Laatokan kalastajia,
jotka tuli. Seiskarilaisia siellä
kyllä on paljon ja on niitä
Kustavissakin.
- Oliko hyvä yhteisymmärrys
tässä nuotanvedossa?
- Kyllä meillä oli valtavan hyvä,
kun sitä kaksi talvea vedettiin,
ei siinä ollut mitään. Taloista oli
kaksi hevosta. Meitä oli
kaksitoista miestä ja neljä
hevosta, paljon siinä semmosta
käsityötä on.
- Oliko joku siinä johtajana?
- Oli minun siskon miehellä
semmonen kirjanpito, meni ja
kokosi ne rahat ja piti sitä tiliä
sitten. Mutta jos siitä palkka
olisi jouduttu maksamaan, ei
mitään olisi tullut. Joskus, kun
lakattiin vetämästä, niin joku
sata saatiin jokainen rahaa, että
kyllä se oli semmonen
kannattamaton.

¤¤¤
- Onko täällä Kiparluodossa
yhteisnuottaa ollut?
- Oli meillä. Koko kylä siinä oli,
Itätalollakin oli osa ja
Länsitalolla oli osa. Kyllä
minullakin siinä osa oli, se oli
ennen sotia, kun me vedettiin
tuolla Lokalahden puolella. Kun
ei tässä oikein ole semmosia
nuotta-apajia. Mutta huonosti
meidän meni. Ensimmäisenä
talvena saatiin jonkun verran
silakkaa, sitten se meni niin
huonoksi. Myytiin, kun
siirtolaisia tuli tänne
Rymättylään, ne ostivat sen
nuotan.
- Seiskarilaisia?

¤¤¤
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Talvinuottaa saatetaan vuonna 1930. Taustalla Pieskerin vuori. Vasemmalla
Riihimaan Anttoni, Eino Sjöblom ja Ruben Enberg, Kalle Taitonen, Jalmar
Suominen nahkatakissa ja oikealla Lauri Sjöblom. Aarne Enbergin kokoelmat.

- Vartsalan nuotassa yksi osa oli
tämmösillä kuin minä, mutta
talollisilla oli kaksi, kun heiltä
kävi kaksi miestä joka talosta ja
hevonen.

- Miten monta osaa, enemmän
piti laittaa sitten töihin?
- Joo. Täällä oli seitsemän taloa,
kaksitoista miestä siellä oli ja
neljä hevosta.
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- Oliko semmosia taloja, jotka
eivät kuuluneet nuottakuntaan?
- Ei, kyllä kaikki kuuluivat. Vesi
oli kerran yhteistä kaikki. Mutta
ei meikäläisellä ollut vesi-osaa,
se oli vaan talollisilla.
- Kenen nämä verkot oli, mistä
se nuotta koottiin?
- Se ostettiin Turusta
nuottakunnalle. Nuottakunnan
se oli, kaikki yhteisesti pitivät ja
paransivat.
- Koska Vartsalassa loppui
nuottaus?
- Kyllä mar se oli, kun nuoret
läksivät pois. Ei ollu, kun noita
vanhempia, ei ne sitten enää
nuotalle voineet mennä. Eikä
sitä ruvettu traktorien kanssa. Ei
nyt ole semmosia jäitäkään
ollut, että olisi kestänyt
traktorin. Kaikki ovat niin
välinpitämättömiä, eivät
viitsineet sitten enää nuottaa
korjata, kaiketi.
- Sitä kesti monta
vuosikymmentä sitä nuottausaikaa?
- Joo kyllä. Ennen jo on nuottaa
vedetty täällä, kun minä olen
ollut, kyllä täällä on sitä
harrastettu.

- Miten se mahtoi vaikuttaa
keskinäisiin suhteisiin kylässä?
- Kyllä mar se hyvin vaikutti.
Sen ymmärtää, olivat miehet
siellä yhdessä. Kaikki oli niin
kuin omassa, tai … paljon
semmosta seuraa. Sen tietää.
Muistan, kun Anavaisillakin
käytiin nuottaa. Kalanostajia
kävi, oli meilläkin yötä usein.
Jollei saanut sinä päivänä kalaa,
meni toisena päivänä taas
kattomaan nuotalle, jos tulisi.
Sitten läksivät, niitä möivät.
Kyllä maakunnissa mielellään
ostettiin, sen tietää. Siellä niitä
ostettiin silakoita vaan.
Ne olivatkin hyviä kaloja, kun
talvella saivat. Ne olivat niin
paljon hyviä, ei nykyään enää
silakkakaan niin hyvä ole.
- Oliko se isompaa?
- Kyllä se oli, ja kaunista kalaa.
Ne ovat talvella paljon
rasvaisempia, parempia. Joo,
mutta ei enää kukaan syökään
kaloja paljon. Ne täytyy
valmiiksi perata ja fileerata. Ei
silloin kukaan sitä vaatinut.
Kyllä se, ja tuommosta
maustekalaa itse tehtiin. Hyviä
tuli niistä pienistä silakoista.
¤¤¤
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Hannu Pohjankukka, Arto Elm ja Toivo Lännentalo saattamassa
talvinuottaa ylös vuonna 1971. Tämän työvaiheen jälkeen silakat
haavitaan ja viedään koppiloon. llmo Jaramo.
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- Siihen aikaan kun oli se
keväinen nuottakalastus, täältä
meni kyllä paljon ihmisiä
kalastamaan. Tulivat sitten
kesän päällä takaisin. Ja paljon
sitä verkkokalastusta
harrastettiin. Sitä
isovanhemmatkin pääasiassa. Ei
heillä ollut rysää, mitään
semmosta. Mutta vetivät
semmosta, kun kesänuotaksi
sanottiin. Vedettiin aika paljon
siellä Ahvenanmaan puolella.
Siellä oli paremmat kalavedet.
En osaa sanoa, joutuivatko he
jotain vuokraa maksamaan. En
usko, kun silloin yleensä se oli
ilmaista. Ei ollut mitään
tämmösiä kalastusrajoituksia,
silloin sai vapaasti kalastaa.
- Kalaa tuli kanssa?
- Tuli ja se perattiin kaikki,
suolattiin ja suolakala myytiin.
Vähän myöhemmin haukia ja
tämmöstä suomukalaa myytiin
elävänä. Oli semmosia miehiä,
jotka ajoivat paatin kanssa ja
kokosivat niitä. Veivät Ruotsiin
kuitenkin. Meidänkin pojat, kun
olivat isompia, laskivat

koukkuja. Sitten soudettiin sen
ajan uistinta, sanottiin virveliksi.
Sadepäivän hommaa. Ne kalat
koottiin ja myytiin, että ei isä
esimerkiksi haukikalaa, ei meillä
kotitarpeiksi sitä syöty. Jos joku
vahingossa oli syönyt niin
pahasti koukun, että jouduttiin
semmosella tavalla syömään,
ettei se elänyt. Mutta muuten
kaikki. Se oli poikien ansiotulo.
Sitten oli talvinuotta, sitä
vedettiin ja siinä tarvittiin paljon
ihmisiä, se olikin kauhian suuri.
Joka talosta hevonen ja kaksi
miestä. Pikkupaikkasia kun oli,
niin mies. Meidänkin pojat oli
siellä palkkalistoilla talvisin.
- Oliko se tämmönen koko kylän
yhteisyritys?
- Se oli koko kylän yhteinen,
Pohjois-Vartsalan kylän, juu.
- Siinä oli naisetkin mukana?
- Ei siellä naisia kovin paljoa
ollut. Muuta kun semmosia
sitten, millä ei ollut
nuottaosuutta, menivät
päiväläiseksi sinne. Tehtiin,
mitä oli tehtävissä ja saatiin
kalaa hiukan palkaksi. Se oli sitä
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talven perunan jatketta. Ja kyllä
sitten käytettiin semmosta, kun
sanottiin kesänuotaksi kanssa.
Siinäkään yleensä naiset olleet,
miehet sen veti. Siinä oli se
päämäärä, että saatiin pikkusta
särkeä ja muuta pikkukalaa
koukkukalastusta varten. Sitä ei
myyty, se jaettiin vaan.
Laskettiin sitten koukkuja
ruokorantojen viereen ja saatiin
haukea.
Yleensä siinä nuotanvedossa ei
naiset ollu, kun sen verran, että
päiväläisenä käytiin, olen
minäkin ollu.
- Eikös naisilla ollut siihen
aikaan aina hame päällä?
- Oli.
- Miten he tarkeni talvella?
- No se oli pakko sitten tarjeta.
Minulla oli sitten jo housut,
käytin hiihtohousuja, kun oltiin.
Mutta kyllä ne tarkeni, niillä oli

maahan saakka pitkät
sarkahameet päällä ja paksut
alushameet. Miehillä oli kanssa
sarkavaatteet. Sitten kudottiin
lapasia semmotti, että villaa ja
hiuksia puoleksi ja siitä
kehrättiin lankaa ja kudottiin
lapasia. Ne oli sitten lämpimiä,
kun ne kastuivat, hius on
kastuneena lämmin. Ettei kädet
jäätyneet kokonaan. Niitä
kudottiin aika paljon. Jollain oli
iso essu, jos saatiin semmosta
liinakangasta, mikä kyllästettiin
vernissalla. Se piti vähän veden
poissa, oli miehillä edessä.
Naiset nyt oli vähemmän siellä,
muistan että Etelä-Vartsalan
nuotalla oli yksi nainen
vakituinen.
¤¤¤
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Kaino Isotalo ajaa peliä hevosen kiertäessä tynnyriä vuonna 1971. Ilmo Jaramo.

- Minkälaista se nuotanveto oli
siihen aikaan?
- No sen tietää. Jos
kolmekymmentä astetta
pakkasta on, niin kyllä se aika
semmosta hankalaa on. Ja lunta
ja kylmä tuuli, niin kyllä se aika
semmosta. Mutta en tiedä, kun
siihen kerran innostui, niin kyllä
sitä siellä teki. Töitä tehtiin
iltaan asti, se riippui, kuinka
paljon kaloja tuli. Joo kyllä
silloin oli. Nyt ei ole enää
nuottia missään täällä, kaikki
ovat hävinneet.

- Oliko se sopuisaa se veto?
- Oli
- Oliko mitään erimielisyyksiä?
- No totta kai joskus jotain tulee,
mutta aika vähemmässä
määrässä sitä oli.
- Minkälaisista asioista niitä
erimielisyyksiä syntyi?
- Kun Norppi olisi vetänyt
vähän samalla apajalla kuin me,
niin siinä tuli vähän semmosta.
Se olis tarvinnut tuurittain tehdä
sitä nuottaa, tämä kylä ja
Pohjois-Vartsala, siinä oli
semmosta sitten jollain tavalla
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vähän. Kyllä siinä oikeuttakin
käytiin. Se oli Etelä-Vartsalan
maasta ulkona se vesi ja tämä
kylä oli hakenut ne luvat. Se oli
sen tähden semmosta heidän
kanssaan. Kateus on aina
semmosta.
- Kalaa oli kuitenkin hyvin
siihen aikaan?
- Joo, silloin tuli kalaa juu. Ei
silloin tarvinnut mihinkään niitä
kuljettaa, ne ostajat tuli jäälle
hevosten kanssa hakemaan.
Veivät jonnekin mantereelle ja
myivät siellä. Siihen aikaan
syötiin kalaa vielä. Kyllä silakka
hyvä kala on. Semmonen, kun
on tottunut syömään. Mutta ei
kaikki syö sitä.
- Kerrottiinko sitä muille,
paljonko kalaa oli tullut näillä
omilla pyydyksillä, vai
pidettiinkö se salassa?
- Ei niitä mitään salassa. Mutta
siihen aikaan ei ollut muuta,

kuin verkkojen kanssa
pyydettiin. Jälkeen sitten tuli
rysät.
- Sodan jälkeen?
- Juu.
¤¤¤
- Virrasta katsottiin, mihin päin
se kulki. Siitä aina katsottiin,
mihin nuotta-apajalle mentiin.
- Miten se katsottiin?
- Jos oli pohjavirta taikka
etelävirta. Pohjavirta oli huono,
vesi laski silloin. Ja silloin se oli
nousussa, kun etelävirta. Ei
tässä ole kuin kaksi virtaa, kun
kerran saaret on näin käsin. Se
kulkee aina jompaan kumpaan
suuntaan vesi. Se on tuolla
aavalla merellä tietysti eri.
¤¤¤
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Pohjois-Vartsalan talvinuottaa koppiloon kokoamassa Eero Jalonen, Kaino Isotalo
ja Esko Suominen vuonna 1971. Ilmo Jaramo.

- Liittyikö nuotanvetoon jotakin
juhlia?
- Oli aina keväällä juhla, kun
nuotta hajotettiin.
- Minkälainen se oli?

- Tanssit oli ja viinaa kanssa.
Kahvia ja voileipiä. Se oli
nuotan päättäjäiset sitten. Se
täytyi hajottaa aina kappaliksi,
ei semmosta isoa nuottaa voinut
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yhteen paikkaan pistää kaikki
yhdessä. Ja se piti pestä aina
rannassa.
- Oliko se toukokuuta?
- Se oli, koska talvi loppui. Olen
joskus ollu vapunpäivänä vielä
nuotalla, mutta siitä on aikaa jo
toistakymmentä vuotta. Silloin
oli vielä, mutta äkkiä se jää meni
sitten. Se oli se viimeinen kerta.
Nyt kun ei ole enää talvia
ollenkaan, vaikka en minä niin
talvella väliäkään pidä, se on
kylmä ja lumi ei samaten hyvä
ole.
- Oliko siinä nuotanvedossa
joku johtaja?
- Oli juu. Se oli kaksitoista
miestä ja neljä hevosta. Markon
isäntä sitten määräsi mihin
mennään, mihin paikkaan ja
kuinka vedetään. Kyllä hiukan
semmonen täytyy olla.
Ei siinä mitään paljon
neuvoteltu, kyllä hän sen katsoi,
mikä virta oli ja sitten määräsi.
Ja koska mentiin nuotalle. Jos oli
oikein kovia pakkasia, ei sitten
menty, ei siellä pärjännyt silloin.
Se oli semmonen, kädet ja kaikki
paleltui.
- Oliko tämä kokenut kalastaja,
joka johti?

- Marko vai? Ei, hän talon isäntä
oli, ei hän mitään muuta
kalastanut, kun nuotanvedossa
oli. Ei hän kesällä mitään
kalastanut.
- Tiesikö hän hyvin sen
nuotanvedon?
- Kyllä se tiesi. Se oli silloin jo
vanhempi mies ja oli tietysti,
hänen isänsä oli jo vetänyt, niin
siitä se oppinut oli. Eihän sitä,
jos lukee kirjaa, niin eihän siitä
mitään opi. Kyllä se kokemus
täytyy olla myös kaikissa töissä.
Se on semmonen.
- Mites se saalis jaettiin?
- No se raha jaettiin. Se oli,
minulla oli semmonen osa, että
kävin joka päivä nuotalla, mutta
sitten oli taas suurempi osa
talollisilla, kun heillä oli hevoset
ja kaksi miestä. Minä sain sen
pienemmän osan sitten.
¤¤¤
- Kolmekymmentä kahdeksan
menin naimisiin ja sitten
alkoikin se sota. Silloin oli naiset
paljon monen näkösissä töissä,
se oli naisten niskoilla kaikki se
kototyö, kun miehet kerran oli
rintamalla.
85

- Se oli koko kalastus sitten
naisilla?
- Se mitä oli. Ei silloin käytetty
rysää, mutta kyllä talvinuottaa
käytiin. Oli jotain vanhempia
miehiä kotona, niin kyllä sitä
sitten käytiin. Ja pikkupaikkaset laskivat verkkoja ja
myytiin kauppaankin, ahvenia
minäkin muistan. Yhden
siirtolaisrouvan kanssa, kun
Seiskarista oli, me laskettiin
verkkoja. Mitä tuli yli oman
tarpeen, niin vietiin kauppaan
myytäväksi. Mutta ei silloin
suurempaa kalastusta ollut,
miehet oli kaikki pois, niin ei
ollut kalastajia. Naiset ei
pystyneet niillä suurilla
silakkaverkoilla, ei semmosilla
pystynyt menemään. Jossain,
kun oli semmonen vanhempi
mies, niin ne kävivät ja äitikin
kävi niitä kaloja perkaamassa.
Silloin samana talvena, kun
olen rippikoulun käynyt, silloin
Pohjois-Vartsalan nuotta sai niin
valtavan silakkasaaliin. En tiedä,
mitä se olis kiloissa, mutta
seitsemänsataa nelikkoa. Olisiko
se kolmekymmentä kiloa, kun
nelikossa oli. Ja sieltä tuli sitten
yksi mies hakemaan

apuhevosia, että saatiin kalat
pois jäältä. Minäkin jouduin
lähtemään semmosen
puolihullun hevosen kanssa.
Naapurin isäntä sano, kun
hänellä oli kaksi poikaa kun
kävivät nuotalla että ei hän
käynyt, niin hän sano, no hän
tulee sun kanssas. Hänellä oli
orihevonen, että kyllä meillä
komiat hevoset molemmilla
olivat. Hän menee edellä, niin
kyllä sää perässä sitten, kyllä se
perässä tulee kauniisti. Ja
tulikin. Mutta siellä on järvi,
mistä mentiin yli ja kun me
sinne järven rannalle päästiin,
niin eiks tää hevonen, lähti
täydestä painamaan. En minä
voinut muuta, kun pistin
pitkäkseni siihen kalakopan
pohjalle ja ajattelin, että mene
mihis tahdot. Mutta kyllä hän
tien tiesi, että nuotta-luomalle
mentiin. Juu, kyllä se vanha
mies orinsa kanssa jäi kuin
tyhjää. Se oli semmonen ilkiä,
hänen täytyi aina olla
etummainen, se oli ostettu
armeijalta, että oli vähän
semmotto piinattu hiukan
hulluksi. Kesällä oli hyvin
lauhkea, mutta talvella ilkeä,
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että minä en uskaltanut sitä
valjastaakaan. Se mies valjasti ja
laittoi reen eteen. Mutta
kuitenkin mentiin hakemaan
kaloja. Sitten oli miehiä siellä,
kun toivat kalakuorman kotiin,
ettei minun tarvinnut sitä enää
kotiin ajaa.

Ettei niitä, mitä nuotta-tiellä
puhellaan, ei niistä sitten. Kun
tullaan kotiin ja tänne,
naisväelle ja tämmösille, ole
syytä puhella. Tämmöstä kuulin
sanottavan.
- Että se oli semmonen oma?
- Juu, se oli vähän semmonen
niin kuin oma.
- Mutta siellähän oli naisia
mukana joskus kuitenkin?
- Juu, kyllä siellä naisia mukana
oli ja ennen vanhaan
enemmänkin. Minunkin äiti
puheli, että hän on paljon
nuotalla käyny. Silloin kun ei
naiset käyttäneet housujakaan,
pitkiä housuja. Oli hame päällä
ja monta kertaa se hameen
helma jäätyi jo semmotto, että se
kopisi ihan. Tietää ettei
semmonen paljon mitään
lämmitäkään enää. Ja
muutoinkin, kun tuulee ja
tuiskuttaa, sen tietää kummosta
siellä sitten on hame päällä olla
nuotalla.

¤¤¤
Iniöstä joku semmonenkin oli,
kun leipoi pullaa ja tuli nuotalle
myymään. Mikä kivampi oli,
kun sai sieltä. Mutta ei ollut
termospulloja silloin, pistettiin
vaan pulloon ja sukkia päälle.
- Oliko kustavilaisilla ja
iniöläisillä yhteinen nuotta?
- Ei. Iniöläisillä oli oma.
¤¤¤
- Kyllä aika hyvä henki oli.
- Siinä työssä?
- Työssä juu, se oli. Ja semmoset
puheet, kun siellä nuotta-ajalla
puheltiin, niin ei niistä olis
saanut missään niin kauhiaste.
Siinä oli jopa oikein perinne, että
ne nuotta-ajan puheet olivat
semmosia.

¤¤¤
- Isän mukana olin ensimmäisiä
kertoja ja kyllä siellä oppi sitten
vaan. Mutta monta kertaa tuntui
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kyllä, kun sinne tuli semmosia
poikia, kun olivat koulun
lopettaneet. Joku vähän
karskimpi mies sanoi, "Lähdes
uittamaan" tosta vaan, tai jotain
tämmöstä. Se oli vähän
ensimmäisillä kerroilla
semmosta, sen ymmärtää, ettei
se oikein. Ajatteli, että olis
tarvinnut auttaa, tai ei olis
ensimmäisillä kerroilla joutunu
heti tommosiin hommiin. Mutta
kyllä he siitä vaan kehittyivät ja
olivat. Moni tuli kysymään
multakin, kuinka tämä täytyy
tehdä ja tämä. Koitin aina
kauniisti kyllä selittää, mitä nyt
omalta osaltani osasin.
- Minkälaista tämä nuorempien
opettaminen yleensä oli, oliko se
lempeää vai ivallista, vai
minkälaista, miltä se tuntui?
- Se riippui ihan niin paljon siitä,
kun siellä oli niinkin paljon
porukkaa, niin oli joukossa
semmosia molempia. Kyllä sen
sitten huomasi, että en minä ton
tykö mene mitään kysymään tai
tolta mitään. Että siltä saa
semmosen vähän
harmittavaisen vastauksen.
Kyllä mar saa sanoa, että se
hiukan sen tyyppistä oli, että

ajattelisin, että itse opettaisin
vähän lempeämmin. Joskus
tuntui, kun keskenkasvuinen
poika ja semmonen, kun ei ole
ennen tämmösessä hommassa
ollut, niin kyllä se olis tarvinnut
paremmin vastaan tulla. Jos oli
joku heikkoluontoisempi, saattoi
pelästyä melkein siihen, ettei
enää nuotalle tullutkaan, että
kyllä se on niin kamalaa.
Mutta kun siihen perehtyi,
minä tykkäsin kyllä tavallaan.
Täytyy sanoa, että minä olen
sitä nuottaa tykänny, siihen
aikaan, kun käytiin. Ensin sen
tuntui aina.
¤¤¤
- Miten täällä ihmiset on
suhtautuneet mereen?
- Kyllä meri aina semmonen
kunnioitettava on. Se on
kauhian hyvä, jos on kovakin.
Ne kun ulkomerellä kalastavat,
tulevat sen tuntemaan ja antavat
sille arvoa. Ennenkin vielä,
veneet oli huonot ja purjeaikana
kuitenkin, tänne paljon hukkui
ihmisiä. Mutta paljon kävi
silakkaverkoillakin. Muistan,
kun Klintiössäkin oltiin, oli näitä
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jurmolaisia ja oovalaisia siellä,
semmonen kaksitoista perhettä
oli. Asuivat siellä ja suolasivat
silakkaa. Mentiin sitten lauantai
ehtoona kotiin ja vietiin ne
suolatut silakat. Viikkot aina
Klintiössä. Tässä elosyyskuussa. Jurmo oli yhtä
köyhä kuin tämä muukin
saaristo, että nyt vasta se on,
kun tuo ruotsalaisuus on
rahojaan levittänyt. He on hyvin
vaurasta väkeä siellä. Heillä on
tämä kalankasvatuskin, ei heillä
ole mitään rajoituksia, niin kuin
tässä on kantasuomalaisilla.

Se on semmonen vaan, että se
otti niin kuin minut vastaan ja
minä otin hänet vastaan. Että se,
etten minä tuolla paateissa
hiukkaakaan pelkää.
Siinäkin se Blomqvistin Anna
tuolla Ahvenanmaalla, että se
on hänen elämänsä ja se on
samalla tavalla minulle. Siitä
huokuu joku semmonen elämä.
En osaa sitä paremmin…
Kun oli kotona tottunut, että
mennään mereen pesemään ja
siinä samassa mennään uimaan.
Siinä oli kaikki. Ja talvella, kun
se tuli jäähän, pääsi koukkuja
laskemaan ja saatiin pihattoon
vesikin, elukoille laahattiin.
Kaiketi se on minulle ihan eri
tavalla, kun semmosille, jotka
on ikänsä maapaikassa. Sitten
kiva juhannuksenakin, kun
tulee toi maistonki. Se on tämä
oma täällä, mitä ei mantereessa
tehdä. Saaristolaisten omia
meininkejä.

¤¤¤
- Miten te koette tuon meren,
mitä se teille merkitsee?
- En osaa oikein sitä sanoa, se on
vaan semmonen. Luulen, että se
on sama noilla maanviljelijöillä,
kun ovat tottuneet koko ikänsä
olemaan pellolla. Tämä on
minulle semmonen, kohta kun
lapsesta asti siellä oli
kalastamassa ja…

¤¤¤
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Pohjois-Vartsalan maistonki esiintyy jo vuoden 1780
isojakokartassa. Kyläläisiä maistongilla pystytystalkoiden
jälkeen vuonna 1954. Juho Valdemar Virtanen, Antti
Virtasen kokoelmat.
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Nissilän isäntä Erkki Kallio. Nissilän kokoelmat.
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- Siellä oli kanssa talvinuotta?
- Joo.
- Mitä muuta yhteistoimintaa
oli?
- Mitä kun elukoita oli kaikilla.
Kyllä mar semmosta
yhteistoimintaa, että sitten taas
torppareitten pellon töitä
tehtiin. Talosta hevonen vietiin
ja semmosta. Rannassa
kalastivat, kalastuksen kanssa
toimeen tulivat.
- Yhdessä kalastettiin?
- Niin Mäkilä ja Rantala.
Mäkilällä oli paljon pyydyksiä,
kalasti keväisin, ja ahvenia.
Kalanostajat kävi ostamassa
kalat ja veivät Ruottiin.
Mäkilässä oli aina joku poikien
kanssa kalastamassa, oli se
luodon Väinökin aina keväisin
kalastamassa Ruuperin kanssa.

- Kyllä tuollakin oli semmonen
yhteinen vesi, että sai kaikki
mennä ahvenverkoillakin. Ja ei
silloin mitään niin tarkkaa väliä
pidettykään, mihin meni
verkoille. Silloin vedet olleet
jaettukaan, ei tiennyt kenen.
Silloin oli kalastus pääasia,
mutta nykyään, kun mökkejä on
joka rannalla, kalastus on
mennyt semmoseksi….
¤¤¤
- Entä kesäisin tämä perkaus,
missä se tapahtui?
- Syksyn puolella, kun rupesivat
jadoilla käymään, tommoset
pienkalastajat, täälläkin tuo
Aukusti, ja sitten oli niitä
seiskarilaisia, ja Albert ja
Koivulan Taavetti. Kävivät
jadoilla aina ja toivat rantaan,
jossa perattiin. Minäkin usein
olin perkaamassa. Ja suolattiin
pyttyihin. Menivät markkinoille
ja tuonne myymään niitä

¤¤¤
- Oliko yhteisiä kalavesiä?
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suolasia silakoita. Suuriin
ammeisiin niitä suolattiin, sieltä
otettiin ja pistettiin pienempiin
astioihin taas.
- Oliko siinä koko kylän väki
perkaamassa?
- Ei, mutta jonkun sinne aina
pyysivät, kun tuli vähän
enemmän, niin saatiin ne
perattua.

- Maksoiko ne palkkaa vai saiko
siitä kalaa palkaksi?
- Kyllä ne palkkaakin maksoivat
vähän.
- Oliko lapsia perkaamassa?
- Ei sunkaan. Ne oli sitten jo
koulussa.
¤¤¤

Silakan perkuuta Kaurissalon Mikkelholmissa vuonna 1934. Peratut silakat vietiin
koreissa huuhdottaviksi rantaan, jossa ne saivat olla merivedessä parikin päivää
ennen suolaamista pyttyihin. Jarmo Grönrosin kokoelmat.
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Naisia verkon selvittelyssä. Itätalon kokoelmat.

- Oliko monta siihen aikaan,
jotka kalasti vielä oikein
enemmän?
- Juu oli. Rantasen Elli, hänen
miehensä oli ammattikalastaja.
Sitten Eenperin veljekset, muuta
ollu kuin Aarne sitten, kun
toinen oli sodassa kaatunut.
Mutta he vallan kalastuksella,
sillä he toimeen tuli. Ja
Saariolaiset, Viljo kalasti vallan,

sitä hän teki ikänsä, samaten
tämä Hupaniityn paikka, se
Sainion Eeli, taikka Nieminen
hänen sukunimensä, oli ikänsä
kalastaja. Että kyllä ne oikein
kalasti ja osti kalaa ja myi..
- Mites se myynti tapahtui?
- Minusta ne vietiin
Uuteenkaupunkiin. Hän kokosi
ihmisiltä kalaa ja vei isolla
veneellä.
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- Kuinka pitkään hän jatkoi?
- Hän rupes sitten sairasteleen.
Rupesi sitten kulkemaan
kalanostajia, niillä oli vene ja
kalastajat antoi siihen, Eenperit
ja ne kaikki, ne kokosi siihen.
Sitten tuli Vikatmaan puolelle
kala-autojakin, että vietiin jo
sinnekin. Mutta kyllä siinä kävi
niitä paatteja.
- Oliko kalastuksessa yhteistyötä
siihen aikaan?

- Oli juu. Tämä Marttilakin hän
oli Hupaniityn Eelin kanssa
kimpassa ja Rantalan Albertti ja
Eenperi, he yhdessä kalastivat.
Kyllä siinä oli. Ja talvella sitten
se nuotta oli talollisilla, se oli
niitten yhteinen, mutta se ei
kauaa ollu.
¤¤¤

Lohirysä kuivilla Haaronluodossa eli Holmilla. Edessä Lasse Laaksonen 10vuotiaana ja taustalla isä Veli Laaksonen. Lasse Laaksosen kokoelmat.
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- Silloin kun minäkin lapsi olin,
se kalastus oli verkkokalastusta
ja se silakka suolattiin.
Tommosiin isoihin kepuihin ja
sitten ladottiin siitä nelikkoihin
ja puolen nelikon astioihin.
Vietiin Turkuun. Kontio oli
semmonen pääostaja siellä,
vietiin Neuvostoliittoon siihen
aikaan. Että ei ollut mitään
ylimääräistä kalaa, se meni
kaikki hyvin kaupaksi.
En tiedä, mikä tämä nykyajan,
kalastus on niin huonoksi
menny. Yksi on huono puoli,
että valtio rupesi tukipalkkioita
maksamaan, sitä ei olis koskaan
saanu mennä tekemään. Sen
tietää, kun tukipalkkio tulee,
kalastus kasvaa niin paljon, ettei
sillä ole menekkiä.
Silloin oli valtavan hyvä, kun
sota loppui. Muistan kun olin
ensimmäisen kevään täällä, kun
silakkaa kalastettiin. Meillä oli
kaksi silakkarysää ja verkoilla
käytiin. Se suolattiin
Uudessakaupungissa, Vaso
suolasi. Rakensi semmosen ison
suolaamon, siihen mistä nyt se
Finlinkin laiva lähtee Ruottiin

menemään. Minäkin kerran vein
sinne paatinlastin silakoita. Sillä
oli kaikki astiat täynnä jo, ja oli
tehnyt semmosia häkkejä.
Mitään, kun suolaa vaan ja
silakoita. Minä sanosin sitä
savolaista, nyt sinä teet
semmosen työn, että saat potkut
tästä hommasta. Ja niin kävi
kanssa. Eihän semmonen ruskea
silakka mihinkään kelvannut.
Näin sen savolaisen, kun hän
potkut sitten jo sai, hän puheli,
että hän ei olisi ikinä uskonut
minun puhetta. Puheli, kyllä ne
vangeille kelpaavat. Mutta
aikakausi muuttui, ettei
vangeillekaan syötetä
semmosia.
- Kerroitte tuossa aikaisemmin,
että keräsitte kalaa ennen sotia?
- Juu tämä loppui tämä Ruottiin
vienti, kun sotakin loppui. Viisi
vuotta kerkesin ostamaan,
ennen kuin läksin sotaväkeen.
Sota kestikin minun osuudeltani
kuusi vuotta, että siitä tuli niin
kauhian pitkä reissu.
Minulla oli suunnitelma, ja
Pyhämaalla jo sovittiinkin, että
me laitetaan oma paatti, toiset
96

kalastaa ja minä rupean Ruottiin
viemään. Mutta suunnitelmat
muuttuivat, ei se onnistunut.
- Minkälaisella paatilla te
keräsitte?
- Missä oli keskellä semmonen,
missä oli vettä, mihin sai kalan
elämään. Kun se oli elävää
kalaa, mitä koottiin. Haukea ja
ahventa ja kutuaikana siikaakin,
vaikka se oli rauhotettu kyllä
täällä se siika, mutta kyllä sitä
sen puolesta Ruottiin vietiin
jonkun verran ainakin.
- Kuinka pitkä vene oli?
- Semmonen yksitoista metriä,
mahtu semmonen pari tuhatta
kiloa elävää kalaa. Keväisin
pakkasi pieneksi tulemaan, kun
kutuaika oli. Muistan kun olin
semmonen viidentoista ikänen
ja sain sitten viisi tuhatta
markkaa rahaa taskuun ja
kauhian suuren paatin. Kyllä se
pisti kakaran pään totiseksi, kun
rupesi kulkemaan vierailla
vesillä. Vaikka minäkin olin
pienestä saakka tottunut paatilla
kulkemaan, kuitenkin se oli.
- Se ei ollut oma se vene?
- Ei, tämä oli sen yhtiön, minkä
kaloja ostin.
- Lokalahtelainen?

- Taikka sitten jo
uuskaupunkilainen, Lokalahden
Tirkkalasta läksi, meni
Uuteenkaupunkiin asumaan.
- Oliko hän suurempikin
kauppias?
- Hänellä oli semmonen iso
paatti ja sitten meitä neljä, kun
ostettiin. Neljä ostajaa ja yksi iso
paatti, mitä se olis ollut
parikymmentä metriä pitkä,
meni joku kuusi seitsemän
tonnia elävää kalaa, kun vietiin
Ruotsiin.
- Kuinka usein hän sitten lähti?
- Sitä vietiin keväisin kaksi
kertaa viikossa, kun suvi tuli,
niin kerran viikossa.
- Ajoiko hän itse sitä isoa?
- Itse ajoi Ruottiin ja tätä väliä.
- Siihen kerättiin ihan tuolta
Pyhämaalta ja tuolta asti?
- Juu. Minä ajoin tästä ja
Lokalahden puolelle, sitten
Pyhämaahan ja Pyhämaan
ympärystän.
- Ehtikö siinä tulemaan tutuksi
ihmisten kanssa?
- Kyllä paljon. Puhelin, kyllä
minä täältä Pyhämaahan saakka
kaikki tunsin, kun rannikolla
olivat.
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Hauki oli semmosta kalaa.
Tavallisesti, kun taloon meni
töihin sai viisitoista markkaa
päivässä. Ja tossa sitten
heinäkuun alussa rupes
saamaan haukikilosta
kaksitoista markkaa. Niin ei se
tässä rannikolla kannattanut
mennä taloon töihin, ne tulivat
sitten tuolta sisämaasta, kun
töihin tulivat. Paikkakuntalaiset,
jos sitten heittivät uistinta tai
mitä tahtoi, ei se tarvinnut kun
kaksi haukea, niin sai enemmän
päivässä, kuin talon työpaikasta.
Mutta se muuttui sitten vaan
huonoksi kalastus, että kyllä
täältä on suurin osa pois
lähtenyt. Vaikka en minä
malttanut lähteä koskaan,
pysynyt täällä. Silloin sodan
jälkeen, kun mekin ostettiin

tämä paikka, saatiin hyvin se
maksettua. Silloin oli kalastus
hyvässä hantissa. Semmosen
neljä viisi vuotta.
Sitten siihen tuli niin huono,
kun ruvettiin rehukalaa
kalastamaan, sitä ei koskaan
olisi saanut päästää niin
suureksi. Ei meillä ollut omaa
kalastusministeriä, mikä olis
tarvinnut olla. Tämä on aina
kulkenut maatalouden kanssa
yhdessä, sehän tätä
kalankasvatusta nyt rasittaa
tämä maatalous juuri. Kun
peljätään, että lihan hinta laskee.
Kun ei ihminen niin montaa lai
syö. Että jos se syö kalaa, niin ei
se sillon syö fläskiä.
¤¤¤
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Kirjolohen merikasvatus-altaita Lypertön Alastalossa. Alussa kasvatuspussit ja
verkkokansi kiinnitettiin paanujen varaan. Ilmo Jaramo.

Reino Skytén toi kirjolohen merikasvatuksen saaristoon. Kustavissa kokeilu
laajentui elinkeinoksi kalastuksen rinnalle, kun opittiin merikasvatus myös talviolosuhteissa. Ilmo Jaramo.
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Altaista haavittua kirjolohta ollaan viemässä perattavaksi kotirantaan. Vasemmalla
Teppo Laaksonen, oikealla Reino Skytén. Ilmo Jaramo.
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Kalastajan vaimo Elli Laaksonen työllistyi myös poikansa kalankasvatuslaitoksella.
Ilmo Jaramo.

kalakauppa oli alunperin ja vielä
niinkin myöhään kuin viime
vuosisadan 60-luvulla yksinomaan
tukholmalaisten kalakauppiaiden
nk. fiskköparien käsissä.
Lypertö oli eräs keskeisin ja
sangen mieluinen fiskköpareiden
kalanosto ja majailupaikka. Täällä
oli ennen sangen runsaasti kalaa ja
enimmän juuri haukea, joka oli
silloin ja ehkä vieläkin kaikkein
halutuin kalalaji Tukholmassa. Kun
nyt täkäläisillä kalastajilla ei ollut
mitään markkinapaikkaa kaloilleen,
matkat kun olivat pitkät

Ruotsalaiset fiskköparit
Kustavissa kaloja ostamassa

K.E.Wirtanen Lypertöstä oli
1930 - 1950-luvuilla
Uudenkaupungin Sanomien
ahkera avustaja. Näin hän
kirjoitti lehden numerossa 91
vuonna 1945:
Vuosisatoja on Kustavissa viety
elävää kalaa Tukholmaan. Tämä
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kaupunkeihin, joten tuoretta kalaa
ei kukaan edes ajatellutkaan niihin
kuljettaa, niin niinollen fiskköparit
olivat sangen tervetulleita miehiä.
He maksoivat aina riksin
haukileiviskästä (1 silloinen
Ruotsin riksi = 1mk 40penniä)
entisaikuista Suomen rahaa.
Niin, riksi se oli haukileiviskän
hintana, huolimatta siitä, vaikka
kaikki muu maailmassa vaihteli ja
muutteli muotoaan, niin hauin
hinta ei hievahtanutkaan, se pysyi
muuttumattomana miespolvesta
toiseen järkkymättä kuin kallio.
Mutta kaikesta huolimatta vallitsi
fiskköparien ja paikkakuntalaisten
kesken mitä ystävällisin suhde. Jo
keväisin varhain, kun jäihin alkoi
ilmestyä sulia railoja, seisoskelivat
Lypertön äijät Kumpelin vuorella
tähyilemässä, katse suunnattuna
Ruotsiin päin, eikö jo fiskköpareita
näkyisi tulevan. Ja mikä ilo ja
hälinä silloin syntyikään kylässä,
kun vihdoin joku ukkeleista tuli
juoksujalkaa ja läähättäen alas
Kumpelin vuorelta kylään
tiedoittamaan, että nyt fiskköparit
ovat ilmestyneet näköpiiriin.
Tämän ilosanoman kuultuaan
jokainen pukeutui juhla-asuun
ottamaan fiskköpareita vastaan.

Taloon valmistettiin komeat kestit
reiluine tansseineen fiskköpareiden
kunniaksi. Jokainen kyläläinen oli
ilman muuta sangen tervetullut
näihin kemuihin, joista ei kaiken
muun hyvän lisäksi suinkaan
puuttunut iloa ja rattoisuutta.
Siellä vanhakin nuortui ja
koukkuselkä suortui.
Siellä salin kiiltäväpintaisella
lattialla saattoi liidellä perhon lailla
80-vuotias koukkuleuka mummo
kuin 18-vuotias elämän kevään
hempeimpään kukoistukseen
puhjennut neitonenkin,
jälkimmäiset tietysti fiskköparien
kieputtamina, kun Matts Lenqvist,
eli nk. Lamholmin Matti loihti
viulustaan niin valtavia valssin,
menuetin, katrillin ym. säveliä, että
ruotsalaisetkin, ei yksin nuoret,
vaan jos omilta hommiltaan ehtivät
vanhat parkkiintuneet partasuut.
Miehet merentakaiset ihan itkivät
ilosta, ja jalka nopsana nousi ja
laski, vaikka vuosia olikin jo 70
painamassa harteilla. Tuommoista
sai aikaan tuo maailman kuulu
lypertöläinen Ilomatti vanhalla
kuluneella viulullaan. Ja itsekin
soitostaan haltioituneena hän
soittaessaan myöskin lauloi ja
tanssi muitten mukana.
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Vanhat muinoin kertoivat, että
joskus Matin soittaessa sattui
katkeamaan viulusta kieli, joskus
parikin kieltä, mutta tuommoinen
ei merkinnyt hänelle, ei niin
mitään. Melkeinpä entistä
ihanampia sävelaaltoja alkoi tällöin
vain vyöryä tämän säveltaiturin
instrumentista. Ja soittonsa
lomassa Matti hauskutti yleisöä
sanasutkauksillaan, jotka hän puki
runopukuun. Panen tähän erään
hänen säkeistään, josta selviää
hänen ontuva suomenkielensä:
"Nii ku fiiuli om haas
ja minu asu Lanholmi maas.
Nii yks flikka minun nappa
ja hen saa koht uude saappa."
Matti oli tällöin hiljattain tullut
leskeksi ja vaimovainajalta oli
jäänyt ihan uudet saappaat. Ja niin
vaihtelevin ohjelmin lasien ja
kuppien kilinässä lensi aika kuin
siivillä vain, kenenkään tuntematta
ikävää ja väsymystä. Kemujen
vihdoin päätyttyä avasivat
fiskköparit tavaransa ja lahjoittivat
jos jotakin. Parhaille ystäville
antoivat he kaiken muun hyvän ja
arvokkaan ohella pullon parasta
rommia ja tupakkaa hienointa lajia
sekä heidän emännilleen rommin ja
tupakan asemesta pullon viiniä ja

nuuskaa. Olipa lahjain saajain
joukossa joskus joku muita
onnellisempi, saaden
silkkileninginkin. On huomattavaa,
että noilla fiskköpareilla oli vielä
joitakin etuoikeuksia tulliinkin
nähden, mikä johtui siitä, että
fiskköparit entisinä sotaisina
aikoina olivat nopeakulkuisilla
sumpuillaan menestyksellä
kuljettaneet postia Suomen ja
Ruotsin välillä ja niin ollen olleet
tavallaan sangen tärkeitä miehiä
valtakunnan palveluksessa. Ja
vaikka Suomi tulikin Ruotsista
eroitetuksi, nauttivat fiskköparit
isiensä ansiosta edelleenkin
huomattavia etuja - joita en
lähemmin tunne - tulliin nähden.
Nämä Fiskköparit tulivat
Lypertöön tavallisesti kahdellla
sumpulla. Toiseen asetettiin kaloja,
kun toinen oli Ruotsiin matkalla.
Täällä Lypertössä sumput
telakoitiin, jolloin tervauksen,
maalauksen ym. ohella tehtiin
tarpeelliset puutyötkin Lypertön
miehet taitavina kirvesmiehinä
mukana. Täällä ollessaan majailivat
fiskköparit kylässä, johon heitä
varten oli rakennettu eri
rakennuskin. Jotkut heistä eivät
kesän aikana käyneet ollenkaan
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Ruotsissa ja ottivat osaa talojen
töihin. Se oli silloista aikaa. Raha
oli silloin kallista tavaraa.
Tarvittiin leivistä haukia ja siitä sai
sitte yhden Ruotsin riksin.
Parhaan rengin palkka saattoi
hyvinkin olla samoina aikoina 10
ruplaa (=40mk) vuodessa.
Täkäläisten talojen
haukikalastuksen kertoivat vanhat
ihmiset noin 70-80 vuotta sitten
tuottaneen kummankin talon osalle
400-500 riksiä vuodessa.
Tarvittiinpa siihenkin jo hauki
poikineen. Pyydyksinä käytettiin
ns. vähänuottaa ja syksyllä inaa.
Eräänlainen nuotta sekin.
Pikkurysä kyllä jo silloin
tunnettiin, mutta sillä ei ollut
suurtakaan merkitystä. Isorysä on
kokonaan myöhemmän aikakauden
tulokas.

Moottorit

- Ketkä täällä ensimmäisinä
ottivat moottoreita käyttöön?
- Se oli siihen aikaan, kun viinaa
ruvettiin kuljettamaan. Sillon
niitä tuli.
- Oliko ne nämä viinakauppiaat
ensimmäisinä?
- Kyllä mar ennenkin sentään
kalastuksessa moottoreita on
ollut, tommosia pienempiä
avonaisia. Vähemmässä määrin.
Mutta silloin oikein moottorit
vasta tulivat, kun viinaa
ruvettiin kuljettamaan. Vaikka
en minä ole kuljettanu, mutta
joku on kuljettanu.
- Oliko ne talollisia vai keitä,
kun kuljetti?
- Joo, niitä oli kaikkia.
- No Markoon tuli traktori
ensin?
- Kaikki äijät, kun isäntä rupesi
pellolla ajamaan, siellä oli iso
kasa äijiä kattomassa. Tietysti se
oli merkillinen olevinansa. Ei se
tommonen traktori ollut kuin
nykyään, se oli piikkipyöräinen,
rautaiset pyörät. Ja piti
semmosta porinaa.

K.E.W.
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- Mitä siitä ajateltiin, kun se tuli?
Pidettiinkö hyödyllisenä vai
tarpeettomana?
- Totta kai, sillä joutui työ. Kyllä
silloin vielä hevosten kanssa
kylvettiin viljaa. Jyrättiin ja
kaikkia tommosia pellontöitä.
Ettei sen traktorin kanssa
kaikkia tehty. Mutta kyntää ja
äestää sen kanssa voi. Ja nyt on
puimuri melkein joka talossa jo.

Silloin täytyi ajaa seipäille
kaikki. Seipäässä ja tappuroitiin,
ei siihen aikaan mitään
kuivuria. Eikä täälläkään
kylässä ollu muuta, kuin yksi
tappuri. Metsolan setällä. Se
kävi joka paikassa, Anavaisilla
ja joka paikassa.
¤¤¤

Viljanpuintia Etelä-Vartsalassa. Voimanlähteenä Bolinder kuulamoottori, jonka
omisti Valter Valtonen samasta kylästä. Väinö Keskievarin kokoelmat.
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Puintia höyrykoneella Iso-Rahin Latokartanossa. Markku Latokartanon kokoelmat.

Kustavin toinen leikkuupuimuri Vähä-Rahin Eskolassa vuonna 1955. Massey
Harrisin ohjaimissa Veli Eskola. Edessä vapaakyytiläiset Mauri Eskola ja Kalle
Leonsaari. Veli Eskolan kokoelmat.
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- Muistan meidän ensmäisen
moottorin, semmonen pikkanen
se oli, kun sanottiin Hötöksi.
Kun piti semmosta kauhiaa
jumputusta. Se oli ensimmäisiä
moottoriveneitä tässä kylässä ja
sitä sanottiinkin Hötöksi.
- Ja kun ei ollu maanteitäkään.
Kun Kivimaalle lähdettiin, niin
hevosen kanssa mentiin.
Muistan suvellakin, paljain
jaloin mentiin ja vasta sitten,
kun päästiin liki kirkonkylää,
sitten sai kengät jalkaan pistää.
Pistäis nyt noita kakaria
menemään, niin voi voi…
- Osaatteko itse liikkua merellä
itsenäisesti?
- Juu. Silloin oli pakko. Ei pappa
montaa kertaa opettanut, kui se
pistetään käyntiin. Pappa sanos
vaan, nyt mennään, mene sinne
ja mene sinne. Se oli osattava. Ei
se ollut, että tommosia kursseja
tuolla käydään. Kun minä olin
vanhin, minun täytyi itte sitten
ja täytyi vielä toisille opettaa.
- Entä jos koneeseen tulee joku
vika, osaatteko korjata?
- Silloin alkuvuosina, kun
mieheni sairaalassa oli ja meillä

oli itsellä niitä moottoreita, niin
kyllä minä itse läksin
menemään lasten kanssa
saareen hakemaan puita. Ja
kyllä minä näitä nykyaikasia
paatteja, kun vaan avaimesta
väännetään. Mutta en enää
mene mihinkään.
- Entä osasitteko silloin korjata
yksinkertaisia moottorivikoja?
- Ei mitään muuta, kun täytyi
katsoa vaan, jos kynttilä oli
kastunut. Ei niissä koneissa
silloin ollut mitään muuta, kun
puhallettiin kynttilä vaan
kuivaksi ja sitten mentiin taas.
Ne olivat niin yksinkertaisia, ei
ne mitään rikki ollu. Kun sai sen
käymään, niin kyllä se niin
kauan klonksutti, kun vaan
tankissa jotain oli.
Ja kun lähdettiin, seitsemänkin
kilometriä simmoseen saareen,
missä meillä oli kalanpyydyksiä
meressä. Semmoseenkin vaan
uskallettiin lähettää. Pappa
uskalsi lähettää kakaria
keskenään sinne. Kyllä siinä
hyvä luotto meihin oli. Taas
takasin tultiin, oltiin niin paljon
miesmäisiä, että kyllä reissu tuli
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tehdyksi. Siihen aikaan oli se
luottamus paljon enemmän,
kuin nyt. Pistettiin leipää ja
piimää fölii vaan, kun lähdettiin.
- Minkä ikäisiä te olitte?
- Minä olin tommonen
kahdeksan tai yhdeksän, veljet
seittemän, toinen nuorempi. Ja
siellä painetaan keskenään vaan.
Mutta muistan, ettei siihen
aikaan tommosia kauheita
merenkäyntejäkään ollut kuin
nyt on, tommosia kauheita
myrskyjä.
- Eikö ne talvetkin olleet
erilaisia?
- Olivat, silloin oli talvella jäät,
kun tulivat jo lokakuusta ja
olivat liki vappuun asti. Ei nyt
tule kunnon talvia enää
ollenkaan. Että se oli varmasti
ihan erilaista.

- Tuliko kätilö jostain?
- Niin vissiin, että pikkusen
tasoa oli. No silloin aina
synnytettiin kotona.
- Kuinka paljon tässä talossa
asui silloin ihmisiä?
- Seitsemän, kun minä muistan.
- Ja lapset päälle sitten?
- Ei, tässä oli kaikki sitten isot ja
pienet.
- Oliko palveluskuntaa, renkiä
tai piikoja?
- No kyllä aina on ollut. Mutta ei
silloin varmaan sitten enää. Kävi
niin kuin miehiä töissä, mutta ei
he asuneet. Olisiko sentään yksi
semmonen Harald ollut, mikä
meni Kanadaan. Mutta yleensä
he asui kotonansa tuolla
mökeissä. Että kyllä aina oli
työmiehiä, saa sanoa.
¤¤¤

¤¤¤
- Missä yövieraita pidettiin,
jotka oli muutaman yön?
- Tässä tuvassa, no noissa
kahdessa penkissä oli sänky,
että voitiin vetää ulos. Täällä
kävi semmosiakin, kun tästä on
kahdeksantoista kilometriä
jäätietä suoraan tuonne Oovan
kylään Ahvenanmaan puolelle.

Tuvassa tapahtuu

- Oletteko ihan tässä kotosalla
syntynyt?
- Kyllä.
108

Se oli vanhastaan, varmaan siitä
postinkuljetusajasta, tällä talolla
oli Oovassa semmonen talo,
mistä sai aina yökortteerin. Ja se
väki, isännät tietysti enemmän,
pääsi tähän, että täällä oli yösija
heille.
Mutta silloin varmaan jo oma
väki oli tuolla kamareissa, tässä
on kolme kamaria. Mutta silloin,
kun minäkin olin vielä lapsi,
niin pienen aikaa ainakin isossa
kamarissa oli Osuuskauppa.
Kustavin Osuuskauppa kun
perustettiin, niin se
ensimmäinen sivumyymälä
Vartsalassa, se oli tuolla isossa
kamarissa. Sunkaan se niin
kovin montaa vuotta ollut.
Tossa oli pitkä luhtirivi, varasto
oli siellä sitten, yhdessä
semmosessa.
Ei nämä oovalaiset silloin enää
postia kuljettaneet, mutta se jäi
siitä postinkuljetuksesta
semmonen vanha tapa. Kun he
nyt hakivat jotain pahnoja ja
heiniä ja mitä he täältä haki, he
voisivat tässä olla yötä. Sieltä
tuli, oli varmaan
toistakymmentä hevostakin,
semmosia pitkiä jonoja. Ne
vähän niin kuin haki ittensä

yhteen, kun lähtivät hakemaan
rehua elukoille. Oli varmaan
mukavampi kulkea tuolla jään
yli. Se talvitie reimattiin Oovaan
ja tässä taas tuosta Kalviikista,
missä oli ennen kruunusilta,
mitä valtio piti kunnossa. Siitä
Kivimaan rantaan reimattiin tie.
Siis semmonen, se täytyi olla
määrätyn vahvuinen se jää, että
se kesti hevosen. Ja
reimaaminen on semmosta, se
koettiin se jää ja lyötiin hako
pystyyn.
- No täällä oli tupa täynnä
vieraita, kun nämä tuli
hevosilla?
- Ei ne kaikki sisälle tulleet,
mutta joku sitten. Niistä tuli
ihan tuttaviakin, muutenkin
poikkesivat kysymään. Ja tuossa
oli kaivo toisella puolen tietä,
siinä vähän juottivat hevosiaan.
Oli ämpäri fölissä, millä he
ottivat kaivosta vettä.
- Osasivatko he puhua suomea
vai puhuttinko täällä ruotsia?
- No minä luulen, että täällä
puhuttiin ruotsia. Kyllä mar ne
suomea osasivat puhella, mutta
kun ei ne puhuneet, olivat sen
verran ollakseen. Että ei he
mielellään sitten. Tietysti ne
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kaikki ymmärsi. Täältäki ennen
vanhaan nuoret menivät
Ahvenanmaalle ruottin kielen
oppiin, että kyllä silloin vähän
sitten ymmärrettiin. Mutta ei
minun ikäiset enää. Muistan
semmosen Paulin, Bränholmasta
kotoisin, semmonen nuori mies,
mikä oli täällä suomen kielen
opissa. Tiedä kuinka paljon hän
sitten oppi. Mutta sen muistan,
täällä oli kanssa semmonen Siiri
tuolta Grönviikistä. Tuolla jotain
tappuroitiin tuolla riihen tykönä
ja tämä Pauli komensi Siiriä,
"Tramppita tramppita vaan!"
Tramppita tarkottaa sullomista
ja sullominen sitä, kun sotketaan
piukkaan niitä pahnoja. Ja Pauli
vaan komensi Siiriä, että
tramppita tramppita!
- Oliko tämä Pauli teille jotenkin
sukua?
- Ei. Hän tuli tänne suomen
kielen oppiin.

mitä varten ne sitten, vissiin ne
jonnekin meni. Vahdit oli tuolla
ulkona ja sotakirstu tossa
porstuassa. Missä heidän
sotakassa, sitä tietysti vahdittiin,
kun rahat oli siinä. Ja näitten
ryssien fölissä tulivat rotat, että
rottia ei minun käsittääkseni
ennemmin täällä ollutkaan. No
heillä tietysti, kun sata miestä
oli. Ja niitä hevoset kuljetti,
tommosta ruokaa fölissä,
varmaan täytyi rehujakin olla.
Kyllä siellä rotatkin pääsivät
kyydillä. Mutta nämä on
semmosia kuulopuheita.
- Kerroitte suutarin vierailusta
aiemmin, oliko hän tässä
tuvassa?
- Tossa akkunan alla oli hänen
penkkinsä. Oli semmonen pöytä
oikein, missä oli laatikoita.
Mutta tällä Jalmarilla, hänellä
oli vaan semmonen suutarlauta.
Talossakin suutarlauta oli,
mutta mahtaakohan enää olla
missään korjuussa. Ja hänellä oli
semmonen, missä hänen
kapineensa olivat, tämmönen
niin kuin vakka. Siinä oli kansi.
Se pantiin väärinpuolin ja siihen
sai kaikki tavarat, naskali,
suutarveitti ja kaikki semmoset,

¤¤¤
- Tässä tuvassa joskus
maailmansodan aikaan, ne on jo
niin vanhoja asioita, ihan
semmosta, kun olen kuullut,
sata ryssää ollu yötä tässä. Tiedä
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mitä nyt tarvittiin kun nahkaa
leikattiin. Kyllä mar siinä oli
pinnejä ja harjaksia ja suutarin
pikeä, kun pikilankaa tehtiin. Ja
kakarat oli sitten, niin vieressä
oltiin kuin vain suinkin voitiin
mennä. Sanottiin syltä ja tuuma
on suutarin ruuma. Kun
pikilanka on pitkä, se täytyy
saada kätensä suoraksi, kun hän
pikilankaa pujotti. Molemmissa
käsissä oli lanka, ne pujotettiin
ristiin, että tuli se neulos. Taas
vedettiin suoraksi. Me kakarat
istuttiin niin nuukaan siinä,
mutta ei me mihinkään kajottu
suutarin tavaroihin. Mutta sitä
oli niin jännä vaan kattoo, eikä
uskallettukaan kajota niihin
tavaroihin, mitään ottaa kynsiin,
kun sitten pistettiin tiskurit
housuun. Minä vielä tänä
päivänä tiedä, mitkä ne tiskurit
olivat, niitä vissiin ollut
olemassakaan, mutta hän vaan
peljätti.
Hän oli hyvin tommonen
lapsista tykkäävä mies, ettei hän
mikään kiukkunen ollut, vaikka
kakarat vieressä oli ja kattosi. Ja
sitten kävi kraatari, mikä teki
miehille vaatteita. Kraatari tuli
sitten taas eri aikaan ja hän teki

alusvaatteet flanellista.
Kudottiin sarssia talvella ja
niistä tehtiin miesten vaatteita.
Hän oli niin kuin mieskraatari ja
se oli kanssa jännää puuhaa, sitä
myös täytyi niin tarkkaan
seurata, kuinka se työ kävi.
Oltiin jo vähän isompia ja hän
oli semmonen, että hän teki
kauhian myöhään ehtoolla, voisi
ihan kahteentoista astikin
melkein tehdä ja hän oli kova
kertomaan tarinoita ja hän
tykkäsi, kun hänellä oli
kuuntelijoita.
- Oliko hän täältä Kustavista?
- Toi Lehtinen, kun tästä
mennään Pohjois-Vartsalaan
päin, siinä on semmonen iso oja,
se on kahden kylän raja, toi
Norppi ja Syörpö, ensimmäinen
talo siitä. Se niin oja enää
nykyihmisen silmissä, mutta
ennen vanhaan se oli. On siinä
siltakin. Tulee se korkea mäki,
Römstaalin mäki, mitä noustaan
ylös. Siinä Emil asui, siinä
keltaisessa talossa.
¤¤¤
Römstaalin mäessä, vähän
yläpuolella Pahaa vuorta oli vanha
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mänty. Sanotussa kohdassa
sanotaan pienen lapsen
kummitelleen ja pyörineen männyn
juurella. Kerran taas vanha lukkari
kulki ohitse. Alkoi kuulua hentoa ja
pientä lapsen itkua. Mies kysyi,
kuka siellä itkee? Hento lapsen ääni
kertoi sitten, kuinka hänet oli
tapettu ja luut kätketty männyn
juurelle, ja pyysi, että hänet
vietäisiin siunattuun maahan.
Seuraavana päivänä tultiinkin
tutkimaan ja löydettiin männyn
juurelta ihmisen luita, jotka sitten
vietiin siunattuun maahan. Sen
päivän perästä lakkasi kummittelu.
Niin kertoo vanha tarina.
Kustavi, Etelä-Vartsala 1936-40.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.

Noustessaan juuri ylös Römstaalin
mäkeä kuulevat he yhtäkkiä
takaansa kovaa kavion kopsetta,
aivan kuin suuri joukko rakuunoit
olis ajan peräs.Yksi joukosta
sanookin: Mennääs ny tiä viäre ja
vähä äkki, et pääsevä sivu. Miehet
pysähtyvät ja menevät tiensivuun,
mutta siinä samassa kavion kopse
lakkaa. Näkymätön ratsujoukko oli
seurannut miehiä, niin uskottiin.
Lähipensaatkin etsittiin muttei
löydetty jälkeäkään rakuunoista.
Usein muulloinkin oli vanhaan
aikaan ratsujoukko ajanut
kulkijoiden kintereillä sanotussa
kohdassa.
Kustavi, Etelä-Vartsala 1936-40.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.

¤¤¤

¤¤¤

Joukko nuoria miehiä oli menossa
Norppiin tansseihin pyhäiltana.
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Postikortti Kaalvikin postilaiturista. Puun juurella kauppias Laine.
J.A.Gröndahl, Kerttu Pohjankukan kokoelmat.

Kaalviikin laituri vuonna 1938. Kerttu Pohjankukka.
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Postinhoitaja Gustaf Lindén ja maalaiskirjeenkantajat Kustaa Appelblom, Mikko
Lepo ja Albin Lundén.
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Samat postimiehet tien pientareella. Elsa Aaltosen kokoelmat.
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Kunnaraisten työntekijöitä tauolla. Vasemmassa etureunassa Erkki Vahtera. Aino
Vahteran kokoelmat.

Kunnaraisissa vuonna 1932 Albert Aapola, Volter Kilpi, Lassi Kilpi ja Gunborg
Grönroos, sittemmin Kilpi. Lassi Kilven kokoelmat.
116

Miten kauan tämä räätäli
viipyi?
- No hän oli niin kauan, että
kaikki mitä oli ajateltu, että hän
tekee, hän ne sitten teki.
- Menikö siinä monta viikkoa?
- No ei nyt monta viikkoa, mutta
kyllä viikko varmaankin meni ja
voi enemmänkin mennä. Tämä
Emil oli niin monitaitoinen
mies, hän palvasi lihat ja
tapiseerasi seinät. Sitä en
muista, mahtoiko hän mitään
maalata, mutta tapiseerasi.
Sitten kun jotain pitoja oli, hän
oli vieraita vastaanottamassa.
Hän korjasi ne kermapullot, kun
tultiin pitoihin. Jokainen,
kenellä nyt oli lehmiä ja kermaa,
niin toivat pitotaloon
kermapullon tuliaisiksi. Sitten
kun vieraat läksi, hän auttoi
vaatteet päälle ja haki
paperipusseja. Ennen vanhaan,
no kaikkia otettiin, mitä prikalla
oli, mutta ei niitä millään
kaikkia jaksanut syödä. Ne

pistettiin vähän, kenellä oli
nenäliina, kenellä ei oikein
mitään ollut. Pyydettiin, että
Emil toi pussin taikka jotain
paperia, että saatiin kotoeväs
siihen kääriä. Hän vei sen
kermapullon ja kyllä hän aika
hyvin muisti tai ainakin sinne
päin, keneltä pullo oli. Pullo
sitten varmasti tyhjennetty ja
vähän virutettukin ja jokainen
sai pullon föliinsä, kun läksivät
kotiin.
Se kotoeväs oli aika tärkeä
niille, ketkä kotonakin oli.
Muistan, kun pappakin jostain
tuli ja vaikka ne piparkakut oli
ihan murenina taskunphjassa,
kyllä ne niin hyviä olivat ja kyllä
niitä aina odotettiin.
- Asuiko hän silloin tässä, kun
oli kraatarin työssä?
- Ei, hän läksi joka ehtoo kotiin.
Hänellä oli vaimo kanssa ja
mahtoiko vaimokin tarvita
tähän passaamista.
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- Hän kiersi sitten talosta
taloon?
- No hän meni mihin vaan, kun
pyydettiin.
- Muistatko niitä tarinoita, mitä
hän kertoi?
- No voi, voi. Ja Emil joskus
pyysikin, että minäkin olisin
kirjottanut jotain muistiin,
mutta kyllä se varmaan jäi.
Hän teki miesten koko puvun,
takin ja housut ja miesten
alusvaatteita. Ostettiin koko
pakka flanellia, että sitä oli
sitten. Hän teki sanomalehdestä
mitan, määrätyistä mitoista ne
koottiin. Hän puraisi palan pois.
Itse varmaan tiesi, mikä mitta
missäkin on. Kyllä hänellä sen
verran hampaita oli, että sai sen
purtua, sen loven siihen.
Kääräisi sen tonne karmin
rakoon. Juu, hän rupesi kerran
tekemään papalle housuja ja.
No, hänen oli mittansa sekaisin
menny, hän otti jonkun toisen
mitat ja teki, sanottiin miesten
kankaasta. Ja sai housut
valmiiksi ja pappa rupesi
pruuvaamaan. No, kun väärät
mitat, ne jäivät näin paljon tästä
auki. Hän kaiketi tais ottaa

uudet mitat ja teki uudet housut
ja heitti sitten pappalle, kun
olivat valmiit. "Siinä on
möhömahan housut!". No kyllä
niillä pienemmilläkin housuilla
sitten käyttöä oli, ettei siitä nyt
mitään vahinkoa tullut.
- Oliko hänellä joku muukin
ammatti, kalastiko hän tai?
- Hän teki maltaita ja varmaan
palvasi lihoja myös.
- Oliko hänellä viljelystä
itsellään?
- Hyvin pientä. No perunamaa,
koska minäkin muistan, kun se
oli ihan juhla, kun pääsi
Lehtisiin perunamaalle.
Talviperunaa hän siitä sai ja
kyllä kai hänellä voisi
lampaitakin olla. Hän pelujakin
kokosi aina. Täällä on noita
saarneja, niistä tulee
mahdottomasti peluja.
- Mitä se on?
- Niitä lehtiä, kun syksyllä
varisee. Saarni on semmonen
puu, että myöhään tulee lehti, ja
aikasin se varistaa ne pelunsa.
Ensimmäinen pakkanen tulee,
ne tulevat kaikki alas ja joskus
ne saa ihan kuivina. Hän pisti
ne säkkeihin ja vei lampaille.
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Lampaat syö mielellään peluja.
Ja sitten tehdään lehtiäkin,
kerppoja, ne saavat.

- Juu, kun siinä kruplassa
sekotettiin ensin valkoista ja
mustaa.
- Miten näille kehrääjille ja
karstaajille maksettiin palkkaa?
- Rahana minun muistini aikana.
Mutta ennen vanhaan, siis
semmoseen aikaan, kun
minäkään enää niin muista, ei
taloissakaan sitä puhdasta rahaa
paljoa ollut. Ne sai sitten jotain
tommosta tuotetta, mitä taloissa
oli. Minä olen aina surrutkin
niitä ihmisiä, just kun tästä
kaffesta oli puhe. Ne ihmiset
asui jossain tuolla pienissä
mökeissä, monikin niin
pikkanen, että siinä ei ollut kuin
se yksi huone vaan. Ei saunaa, ei
mitään ja silloin ei eläkkeitä
ollut. Jos he jotain taloihin teki,
niin ei taloissakaan ollut rahaa
maksaa. He ei tosiaankaan sitä
kaffettakaan, ei varmaan suuria
määriä eikä montaa kertaa
vuodessa puhdasta kaffetta
kyennyt juomaankaan. Silloin
vielä, kun minäkin olin kakara,
ne kaupastakin vois ihan puoli
kiloa ostaa sokersantaa, se oli
hienosokeria. Ja kyllä minä
luulen, että ne tyytyväisiä vaan

¤¤¤
- Hänellä ei ollut kuin yksi
poika, tuli konemestari vai
perämies, että poika on merellä.
- Sitten kun ruvettiin miesten
kangasta tekemään, tarvittiin
villalankaa, sitten kävi
kehrääjiä. Siiri kävi
karstaamassa. Ensin hän sekoitti
niitä villoja. Miina tuolta
Koelsuusta kävi kehräämässä.
Siinä oli aikamoinen homma,
ennen kuin housutkaan oli
valmiit, kun se ensin lampaan
seljästä otettiin villa ja
karstattiin ja kehrättiin ja
färjättiinkin joskus.
Oli semmonen pukki, krupla,
missä ensin sekotettiin niitä
villoja, sen päälle mentiin
istumaan hajareisin. Siinä oli
aika suuret ne karstat. Ne oli
sekottaessa penkissä kiinni ja
sitten ne hahtuvat vasta
karstattiin oikein kehräämistä
varten.
- Tuli sitten tasaväristä lankaa?
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olivat. Mahdetaanko
nykyaikana niin olla tyytyväisiä,
vaikka on vähän kaikkea?

¤¤¤

Kalastaja Paavo Laaksonen Kaurissalon Puklaluodosta
verkon parannustyössä. Ilmo Jaramo.
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Kalle Paulin saaveineen Pöylissä. Ritva Lehtisen kokoelmat.

- Kaikki nämä matot, ja yleensä
ennen vanhaan se kuului asiaan,
että kaikki kartinki, siis
ikkunanverho, kaikki kudottiin
kotona. Että se oli minun
mielestäni ihan häpeä, jos
ostettiin kaupasta. Ja semmonen
opettelevaisen kehrääjän lanka,

toiset sano, se on jämpti niin
kuin kerjäläisen kelkanpesti.
Semmosta, kun paksu paikka ja
ohkanen tulee aika äkkiä.
- Kudottiinko tuvassa verkkoja?
- En oikein muista, että verkkoja
kudottiin. Mutta siinä, ennen
kuin nuotalle mentiin talvella,
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parannettiin nuottaa. Nuotta
tuotiin tupaan ja se oli
tavallisesti ihan joulun jälkeen.
Tiedä sitten kuinka joulusiivon
kävi. Vietiin kaikki matot ulos ja
mahdottoman paljon sitä
nuottaa vedettiin. Koko lattia oli
täynnä ja tuonne orren ylitte.
Siitä sitten haettiin niitä
rikkiintyneitä paikkoja. Ne oli
eri ihmisiä, kun osasi nuottaa
parantaa. Sekin oli aika tarkkaa,
että sai kudottua sen läven
kokosen palan siihen.
- Ketäs ne ihmiset yleensä oli?
- Varmaan kalastajia
paremminkin, sekä miehiä että
naisia. Kyllä tuo Anttoonin
äitikin, hänkin kävi
parantamassa. Hän eli pitkän
elämän ja aika myöhäsessä
vaiheessa hän sitten vaan tykkäs
parantaa, ja oli ihan iloinen, kun
ihmiset veivät hänelle
parannettavaa.
- Kestikö nuotan parantaminen
kauan?
- Varmaan pari päivää. Sitä
parannettiin monessa paikassa,
se oli mahdottoman iso se
nuotta, että joka paikassa joku
osa parannettiin. Tuolla jäällä,
kun ruvettiin vetämään, siellä

ne jamattiin yhteen, siis ne osat
yhdistettiin.
Luulen, että kyllä nyt tulis
kiukku, kun joulusiivo ollut ja
joulu juuri vietetty ja sitten
ruvetaan semmosta tomusta
nuottaa vetämään tupaan. Sitä
oli kyllä ihan koko lattia täynnä.
- Vierailiko tuvassa vielä muita
käsityöläisiä?
- Sit oikeastaan muuta
tarvittukaan kuin suutari ja
kraatari. No oli kyllä, sitten
tuotiin höyläpenkki, missä
tehtiin kaikki astiat, joskus taisi
kaksikin olla. Ei silloin ollut
muovisaaveja, ei ämpäreitä.
Se oli se miesten puoli, missä
ne höyläpenkitkin oli.
- Tässä tuvassa oli miesten puoli
ja naisten puoli?
- Kyllä vähän niin oli.
- Oliko lasten puolikin?
- Lapset varmaan mielellään
molemmissa. Tuolla miesten
puolella paljon jännempää oli,
kun siellä oli höylälastuja ja sai
semmosia laudanpalasiakin,
mistä voi itse tehdä leluja.
- Montako lasta talossa oli?
- Joskus ollut kahdeksan. Silloin
se oli kauhian vähän, jos jossain
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oli viisikin lasta, se oli aika
pikkanen lapsiluku.
- Entäs silloin, kun te olitte
lapsi?
- No luulen, ettei sitten enää
ollut, kuin minä ja veljeni. Siitä
sitten suurempia ja pienempiä,
täytyy oikein ruveta
ajattelemaan, niin paljon
mennyt aikaa jo. On se vaan
ihmeellistä, kun ajattelee, mihin
se aika tästä välistä on mennyt.
Että vielä muistaa niitä
lapsuuden aikoja ja nyt ollaan
tässä iässä.
- Mistä nämä astiantekijät tuli?
- Täältä Vartsalasta. Tämä
Anttoonin isoisäkin, hän oli
taitava astiantekijä. Tuli sitten
toisiakin, kun hänestä aika jätti,
mutta luulen, että hän oli se
paras. Paljon on semmosia
astioita, missä on näitä hänen
vuosilukujaan.
Hän oli tämän talon torppari,
että hän kävi sitten tekemässä.

Mitä nyt lehmillekin vietiin,
keitettiin pränneissä juureksia ja
pistettiin jauhoja siihen. Siinä
tarvittiin puuastioita, ei silloin
kaupasta vielä ämpäreitäkään
haettu. Ja pyykkipunkat tehtiin
kotona ja kaikki hevosen
ajokalut, kärryt, ja sitten pajassa
raudotettiin. Kylän yhteinen
paja oli tossa. Tommoset
raudotukset ne vietiin siihen
pajaan. Siinä tarvittiin palkeita
ja ahjo. Seppä poltti semmosta
hiiltäkin itse, mitä tarvittiin
pajassa. Kyllä mar siinä joku
semmonen paikka kanssa oli,
missä poltettiin hiiliä.
- Saiko lapset mennä katsomaan
pajalle, kun hän oli työssä?
- Muistan, että kyllä minäkin
siellä joskus kävin. Mutta se
taisi olla niin musta se paja, ettei
paljon haluttanut, ei se oikein
lasten paikka ollut. Tiedä
kuinka hän sitten lapsista
tykkäskään. Nämä oli ihan
lapsirakkaita nämä kraatari ja
suutari, mutta minä luulen, ettei
niin lapsia föliin otettukaan, kun
pajaan mentiin.

¤¤¤
- Mitä astioita he enimmäkseen
teki?
- Vesisaavit ja lypsinkiulut,
kaikki tommoset lehmien keput.

¤¤¤
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- Kävikö täällä ihmiset kylässä
toistensa luona riippumatta
siitä, mitenkä isosta talosta tai
torpasta oli?
- Kyllä käytiin ja jouluvieraissa
käytiin. Yleensä ihmisiä oli aina,
jotain kyläläisiä. Sitten kun TV
rupesi tulemaan, sitten ne
väheni. Tässä meillä taisi olla
ihan ensimmäinen TV tällä
saarella ja kyllä ehtoisin niin
paljon oli väkeä, että kaikki
tuolit kamarista sai laahata
tupaan. Sitä oli ehtoo ehtoon
perään. Sitä omaa elämää ei
ollut ehtoisin oikeastaan
ollenkaan. Mutta sitä vaan
tykkäs, että kaikki olivat
tervetulleita, kun kerran oli
jotain, mitä he voivat tulla
katsomaan. Eikä silloin niin
nuuka ollut, jos jalkoja
pyyhittiin tai ei. Varmaan
nykyaikana jo sen tähden vähän
jätetään tonne ulos, kun ihmiset
ovat niin vanhoja, ettei ne jaksa
oikein mennä enää mattoja
pesemään meren rannalle. Sen
työn säästön kannalta. Se oli
ennen vanhaan semmonen, että
juhannukseksi pestiin matot.
Juhannuksena oli matot
puhtaita, kun juhannussiivo

tehtiin. Meressä pestyjen
puhtaitten mattojen tuoksut
tuntui tuvassakin.
Kyllä minä vieläkin tässä
syksyn puolella käännän matot
toisin puolin, siis likainen puoli
päälle.
¤¤¤
Sairauden parantamisesta

- Iilimatoja pistettiin joskus, ne
imi sitä pahaa verta, jos
hammastakin särki. Mutta
luulen, että ne on harvat, kun
uskalsivat antaa pistää iilimatoja
suuhun. Ne oli määrätyt
ihmiset, ketkä niitä iilimatoja,
lasipurkeissa niitä varmaan
pidettiin ja ruokittiin ja
kasvatettiin.
- Oliko lähikylissä ketään
parantajaa, joka olisi osannut
hoitaa yrteillä tai jollain?
- Ei varmaan. Ruusuja sitten
lääkittiin, mutta kukas se
ruusulääkäri olikaan. Luulen,
että Eemilkin vaan osasi vähän
ruusua hoitaa.
124

- Vyöruusua vai?
- Ei, se oli ihan tavallinen ruusu,
mitä voi tulla poskeen. Tiedä,
jos vyöruusua hoidettiin millään
tavalla, jos se niin yleinen
ollutkaan. Minäkään niitä
ruusulääkkeitä muista, jotain
triiviä kumminkin pistettiin
päälle.
- Mikä se ruusu oikein oli, joku
tulehdus?
- Kyllä se tulehdus. Vieläkin
ruusua sairastetaan ja se on aika
paha, luulisin joku virustauti.
Monet saa sairaalasta ruusun
nykyaikana. Minä tykkään, että
Uudenkaupungin
aluesairaalassa on joskus ollut
ihan huone täynnä ruusuisia
potilaita, että ne on sieltä
saaneet.
- Tämmösiä paiseita vai?
- Ei, kun sitä voi nyt tulla
esimerkiksi jalkaankin ja jalka
tulee mahdottoman punaiseksi
ja ajettuu ja siihen ei tahdo
oikein mikään lääke tepsiä.
Ennen vanhaan pistettiin
triiviäkin päälle. Nykyaikana
tämä lääketiede, tiedä sitten
heidän ruusulääkkeistä,
varmaan aika vahvat
penisilliinikuurit täytyy olla.

Triivi oli semmosta, sitä
pistettiin, jos hammastakin
kauheasti särki, tohon poskeen.
Tommosta tervattua köyttä
purettiin, pistettiinkö siihen
kamfärttiä myös. Tais olla joku
semmonen lääke. Silloin, jos
hammastakin särki. Ei niitä
paljon paikattu ennen vanhaan.
En tiedä, kyllä kai ne sitten itse
läksi pois.
Jos lapsen hammas läksi, se
heitettiin tonne uunin päälle ja
huudettiin sinne: "Hyvä hiiri ja
kaunis hiiri, tuo minulle uudet
rautaiset hampaat!"
¤¤¤
Emma

- Oliko täällä semmosia ihmisiä,
kun olisivat olleet kovasti
poikkeavia muista?
- Kai aina joku semmonen
hyväsuinen kanssa oli, kenellä
oli aina jotain sanottavaa.
No oli kyllä Emma. Emmavainaa oli Urjalasta kotoisin ja
papillista sukua ja Emma asui
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tossa, Emma asui Emmalassa.
Tuossa alakoulun alapuolella.
Emmalla oli hänen omat
tapansa, hän kävi paikasta
paikkaan ja oli vähän niin kuin
kotonaan. Meni tuohon hellan
viereen ja nosti kattilan kannen
ja katto mitä siellä on. Mutta
hän oli Emma, ei kukaan häntä,
ei häneltä olis kukaan muun
kaltaista käytöstä osannut
vaatia.
- Minkä ikäinen ihminen hän
oli?
- Hän eli yli
kahdeksankymmenen ja se oli
korkea ikä siihen aikaan.
Syntynyt joskus
tuhatkahdeksansataa
viisikymmentä ehkä.
- Oliko hänellä perhe, vai asuiko
hän yksikseen?
- No hän oli jo jäänyt leskeksi,
tais olla ihan kaksi kertaaakin.
Mutta Emman kanssa asui
semmonen Tilta, he siinä
yhdessä ja kai Emma sitä Tiltaa
sitten vähän hoitelikin. Tilta oli
varmaan tuon Stuutilan vanhoja
emäntiä. Voi hyvä ihme, kyllä
ne eli. Ei nykyaikana ihmisiä
enää semmosissa oloissa
pidetäkään. Mutta Emma oli

tyytyväinen vaan. Minusta
tuntuu, ettei Emma koskaan
valittanut. Ehkä siinä oli
semmonenkin perimmäinen
syy, kun hän papillista sukua.
Kyllä ihmisen olento ja käytös,
ei se yhden ihmisen iässä
muovaudu, kyllä siinä tarvitaan
semmosta sukupolvien
jatkuvuutta. Hänellä varmaan
oli semmosia vanhoja tapoja.
Hän oli tuolla pappilassakin,
oisikos se nyt ollut Hohentaal.
Hohentaal oli Kustavissa
kirkkoherrana, suku joskus ollut
semmosta sivustyssukua. Tiedä
mihin hän sitten täältä lähti.
Hän kirjoitti semmosen
jäähyväiskirjeen, se oli painettu
ja sitä jaettiin seurakuntalaisille.
Siinä oli hänen kuvansa. Joskus
kaksikymmenluvun
alkupuolella lähti. Hohentaalilla
oli iso perhe, poikiakin monen
sortin virkamiehiä. Niitä kerran
TV:ssä haastateltiin ja pojista
sanoi joku, että Kustavissa heitä
pidettiin pappilan huligaaneina.
Ja rouva oli aika tommonen, ei
mikään kovin ahdasmielinen.
Kun Hohentaal piti toisessa
päässä rakennusta lukuvuoroja,
rouva opetti poikiansa
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tanssaamaan tuvassa. No ei se
mikään varmaan paha opetus
ollu.

¤¤¤

Agronomi Albert Aapolalla on Kunnaraisissa vierainaan kirkkoherrat Janne Heino
(ent. Holmén) ja Torsten Hohenthal. Kunnaraisten kokoelmat.

- Emma piti pyhäkoulua tuolla
Emmalassa, mutta minä en ole
Emman pyhäkoulussa ollu.
Minun ikäiset oli sitten jo

alakoulussa, opettaja piti
pyhäkoulua.
- Mitä Emma työkseen teki?
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- Oli silloin jo niin vanha, ettei
hän oikeastaan mitään tehnyt.
Kulki paikasta paikkaan ja sai
mitä hänelle sitten annettiin.
Kerrankin hän meni tuonne
Norpin Likitaloon ja kun ei
hänelle mitään tarjottu, niin
Emma vaan meinas, että "En
saanut suuhun enkä silmään, en
kuivaa enkä märkää". Hän olis
varmaan jotain vähän ottanut,
tais olla vähän jo nälkäkin,
mutta siellä oli jotain nuoria
tyttäriä, emäntä oli kuollut. Ei
Emma varmaan kunnastakaan
saanut. Ei hän kaiketi
kerjännytkään. Kun hän kulki
vaan kattomassa, mitä joka
paikassa tehdään, ja kyllä Emma
sitten vaan käskettiin pöytään
myös.
- Oliko hän selväjärkinen
kuitenkin?
- No kyllä hän minun mielestäni
aika selvä oli, ettei hän missään
vaiheessa ollu mikään
epänormaali. Vähän
suorasanainen ehkä oli. Mutta ei
semmonen, että olis ihan päin
silmiä sanonut. Jos hän ajatteli
jostain jotain vähän pahaa, ei
hän sitä varmaan sillä tavalla

julki tuonut. Ettei mikään kova
arvostelemaan ollut.
Emma opetti minua tekemään
luudan, mutta olen sen jo
onnellisesti unohtanut.
¤¤¤
- Oli semmosia, kun kulkivat.
Esiliinan alla oli jotain viemistä,
kun mentiin. Kun tuohon
taloonkin tuli semmonen Alma,
oli sitten esiliinan alla jotain, ja
voi voi kun se sentään
klaperoitti kaikki, että varmaan
kaffetta sai. Sitten kaikki asiat
puheli, mahtoiko puoletkaan
totta olla aina. Vähän niin kuin
nytkin samaa semmosta.
Emma, kun meillä kävi. "Kun
minä olen papillista sukua,
tieräk sinä. Sinä olet vielä nuori,
sinä et tiedä mitään asioista." Ja
toi tommosessa paperissa luteen
ja sokerinpalan. Kun siellä
Emmalassa oli niin paljon
luteita, että se oli ihan kauhia.
Kun sinne meni, niin paljon
rupesi kintut polttamaan, ne
luteet kävelivät. Mutta se oli
kauhian mukava ihminen. Mitä
hän oli jo vanha.
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Teki punssia ja äijät juottivat
juovuksiin. Ei ollut housuja
sitten ja sanoi, "Kuinka te miehet
luulette niin. Että kyllä minulla
on tavallinen takapuoli, mutta
kyllä minä en sitä teille näytä!"
Ja siinä samassa se muija oli
keinustuolinsa kanssa pystyssä
ja takapuoli näkyi. Kyllä
juopuneet naiset ovat vielä
hullumpia kuin miehet.

koittamaan kaffepannua, onko
kuuma, onko kuuma. Taavetti
meinaa, mitä sä emännän
kaffepannua menet koittamaan.
"Mitä se sul kuuluu, en ole sulta
kysynyt mitään!" Emma rupesi
hakemaan mukia ja hän otti sitä
sitten. Se oli oikein traditio, että
ne punssit otettiin ja se Taavetti
kiusaa tota niin paljon.
Meillä oli tässä sauna, talossa
ei ollut, niin tässä saunoi. Ei
Emmaa sitten ensimmäiseksi,
hän halusi ensimmäiseksi
saunaan. No minun täytyi niin
mahdottoman aikaisin päivällä
sauna lämmittää, että me itse
kerjittiin saunomaan, ennen
kuin se luteinen Emma tuli. Oli
sen jälkeen sen kaltanen, pestiin
lysolilla kaikki lauteet. Mutta
kyllä vanhan ihmisen kanssa
saunaan täytyy päästä.
Tossa toisessa talossa myös
kävi. Sitten oli kaikkein
hullumpi, kun pahnoja lattialla
ja Emma sinne oikenee ja potkii.
Ne pistävät niitä vaatteita
kiukaan kohdalle, Aili ja
Fransilja, kaikki naiset yhtä
aikaa menivät. Meinasivat, että
luteet putoo kiukaalle. Voi kyllä
siitä.

¤¤¤
- Se tuli meille ihan usein, tässä
oli semmonen iso kalliokulju,
minun mieheni äiti piti sen aina
puhtaana ja Emma haki hyvää
sadevettä kukille. Flikkani leikki
siellä sitten, niin Emma sanoi,
"Toi on sentään niin
jumalatoillinen teko, et sää
päästät lapsen tonne". Niin
paljon sitä monta kertaa
nauroin, että "jumalatoillinen
teko". Ja kuitenkin hän oli
papillista sukua.
Taavetilla pruukas olla joskus
viinapullo taskussa, kun hän
kalastamaan meni, tästä
rantaan. Kun Emma näki, että
Taavetti tulee, vähän äkkiä
meille kanssa sitten ja
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Mutta meille tuli, niin oikein
tossa pivossa ja paperissa
sokerinkappale ja lude. Ei sitä
ymmärtänyt, kuinka olis flikalle
selittänyt, kun ei sodan aikana
karamelleja saanu. "Pitää lapsen
makiata saara!"
Meillä ei ollut luteita. Sängyt
oli maalattu ja kitattu. Miehen
äiti oli pitänyt.
Ja Emma tuli aivan humalaan
ja sitten se lauloi.
Täällä oli silloin paljon
semmosia, kun pidettiin, niin
kuin tämä Emmakin juuri. Hän
sai kunnalta kanssa jotain.
Täälläkin veivät paljon.
Minäkin, kun keitin jotain
perunia ja ahvenia, vein
Emmalle ja hän oli kauhian
mielissään. Siitä hän niitä
sokereita ja luteita kantoikin.
Miehenikin sanoi, "Ei emäntä
sulle sitä varten sitä tuo, et sää
luttei meil kanna". "Pirä sinä
suusi kiinni, en ole sinul mitän
kysynyt!"
Oli jostain tuolta kaukaa
mantereelta tänne tullut, se aika,
kun kerjäläisiä annettiin. Oli
tänne asettunut, jossain
palveluksessa, kun hän

papillista sukua oli. Mutta sitten
tänne jäänyt.
¤¤¤
Hyvä ihminen ja kyläihminen

- Millä perusteella siihen aikaan
ihmisiä arvostettiin? Mikä oli
tämmönen hyvä ihminen?
- Kyllä se oli kaikille tavallinen.
En tiedä. Ei niitä huonoja
ihmisiä ollutkaan. Tietysti mikä
oli tämmönen erikoisen hyvä
käsityötaitoinen. Jos vene tehtiin
taikka jotain, hän sai oman
arvostuksensa.Toisella oli sitten
joku toinen hyvä puoli, että ei
semmosta tuomitsevaa annettu,
ettei pysty yhtään mihinkään.
- Onko tämä ihmisen arvostus
jotenkin muuttunut teidän
aikana?
- On se muuttunut ja pakko sitä
on muuttaa. Nykyaikana,
vaikka on tuttavakin, niin ei
oikeastaan voi luottaa. Mikä
silloin oli täysin luotettava,
toinen ihminen naapurista.
Mutta se on tietysti, että ihmiset
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ovat aika paljon sekaantuneet,
joka puolelta tulee.
Kyllä ennen pystyi
rahalompsansa jättämään
pöydän päälle, ei sitä tarvinnut
lokon taakse pistää. Ja maattiin
myös, ei koskaan ollu ovet
lukossa, että jos joku tuli, niin
kyllä hän pääsi sisälle
koputtamatta.
- Minkälaisia ominaisuuksia te
itse olette arvostaneet ihmisissä?
- No semmosta, rehellisyys
ainakin on yksi, mikä on
kauhian hyvä ja olen pyrkinyt
siihen itsekin ja kasvattamaan
omat lapseni siihen.

- Mitä ominaisuuksia
arvostettiin ihmisessä?
- Varmaan, kuka oli hyvä
tekemään töitä, kuka kerkesi
paljon. Minä luulen, että
ahkeruutta ja osaamista
arvostettiin.
- Entäs sen jälkeen, semmosta
tärkeintä?
- Täytyy ihan ajatella, ei ole tullu
koskaan pistettyä asioita
tämmöseen
tärkeysjärjestykseen.
Kyllä se silloin, se työ oli
kaikista tärkein. Ei ollut paljon
vapaa-aikoja, minä nyt tarkotan
semmosia, kun oli toisen töissä.
Kyllä oltiin ahkerasti koko päivä
liikkeellä eikä naisväelläkään.
Minusta tuntuu, että miehet
pääsi helpommalla. Jos oltiin
ulkotöissäkin, naisilla oli kaikki
ne askareet sitten vielä. Täytyi
karja hoitaa, huusholli myös.
Kyllä kello varmaan siinä
likemmältä kahdeksan oli,
ennen kuin naisväelle ehtoo tuli.
Sitten tehtiin niitä puhdetöitä. Ei
silloin menty ostamaan
kaupasta mitään. Sukkakin ihan,
lampaat kerittiin, kehrättiin
lanka ja siitä kudottiin. Tietysti
suvella sitten oli semmosia

¤¤¤
- Jos ajattelisi, minkälaista
ihmistä pidettiin hyvänä, mikä
oli hyvä ihminen, niin
minkälainen se oli siihen
aikaan?
- Kai se lasten mielestä
semmonen, mikä ymmärsi
lapsia eikä kauheasti käskenyt
pois, jos joskus meni vähän ison
ihmisen tielle. Sai olla lapset.
Joku ei taas kärsinyt ollenkaan.
No silloin oli lapsia joka
paikassa ja paljon.
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kaupasta ostettuja
pumpulisukkia.
- Entäs mitä ominaisuuksia te
itse olette arvostaneet
ihmisessä?
- No minä nyt ajattelen, että
tommonen, on tähän osaansa
tyytyväinen, eikä kauhian
paljon vaadi keltään mitään.
Tuota aina olen kanssa pitänyt
tärkeänä, että osaa auttaa
ihmisiä, semmosia, kun
tarvitsee. Että huomaa ne
heidän tarpeensa ja auttaa siinä
missä voi ja mitä kattoo
tarpeelliseksi. Ei minun
nuoruudessani sitä apua saanut,
kun nyt on nämä kodinhoitajat
ja tämmöset, ei ennen ollut. Se
on sitä palkattua apua, ennen se
oli ihan vapaaehtoista, kun
jotain vietiin saunaan. Minä nyt
tarkotan vanhoja ihmisiä, mitkä
ei itse enää oikein pärjänneet.
- Oliko se tavallista täällä
kylässä auttaa toisia?

- Kyllä minun mielestäni. Kyllä
niitä vähän huomattiin, kuka oli
avun tarpeessa. Tietysti oli
niitäkin, kun ei korvaansa
höräyttänyt.
- Elikö kaikki täällä jotenkin
samalla tavalla, oliko eroja?
- En usko mitään suurempia
eroja. Kaikilla oli omat työnsä,
täytyi tehdä ja huolehtia niistä.
Kaikki oli vähän samoissa
lähtökohdissa. Opettajat taisivat
enemmän poiketa. Tietysti heillä
oli työnsä, muttei heillä ollut
navetta-askareita ja tommosia,
niin kuin muilla. Mutta kyllä
opettajiltakin vaadittiin, kaikki
pyhäkoulut ja juhlapäivät.
Heidän täytyi semmosia sitten
valmistaa lasten kanssa.
Äitienpäiviä.
¤¤¤
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Kansakoulun opettaja Salli Vaihinen. Säynäslahden
perikunnan kokoelmat.
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Sairaanhoitaja Elin Vaihinen. Säynäslahden perikunnan
kokoelmat.
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Lahja Lehtonen hiihtomuotokuvassa. Markku Latokartanon kokoelmat.
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Albert Sundell kaavella Klintiössä. Tuovi Sundellin kokoelmat.
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toinen sai kaloja ja toinen ei,
tietysti se oli semmosta sitten.
- Kerrottiinko toisille paljonko
sitä kalaa tuli?
- No kyllä mar ne näkivät sitten,
kun se kerran myytiin.

- Millä perusteella ihmistä on
arvostettu täällä?
- Jos osasi tehdä jotain
enemmän, ei aina tarvinnut
kysyä toiselta apua. Siihen sai
kumminkin hyvän arvostuksen.

¤¤¤
¤¤¤
- Mitkä olivat semmosia hyviä
ominaisuuksia, joita pidettiin
ihmisissä arvossa?
- En tiedä sitten. Olivat
tämmösiä, että kaikkia ihmisiä
vähän suvaitsivat ja ystävällisiä.
Ne tulivat käymään silloin. Ei
täälläkään kylässä enää ole
paljon semmosia. Nämä kylän
vanhemmat isännät, ne
pruukasi meillä käydä hyvin
usein. Tossa puhelemassa pitkiä
aikoja olivat ja semmosta. Mutta
ei enää. Nykyaikaiset isännät on
jo, ne pitävät ittes niin paljon
parempina.

- No miten tässä Vartsalan
kylässä semmonen asia kuin
kateus, onko teidän mielestä
täällä ollut semmosta, paljon tai
vähän?
- Sanotaan, että kustavilaiset on
kaikki kateellisia. Oikein ollut
sanantapa joskus. Minä olen
Kalannista kotosin oikeastaan.
Ennen aina puheltiin, että
kustavilaiset on vallan
kateellisia.
Kyllä mar sitä joka paikassa on
kateellisia ihmisiä.
- Minkälaisista asioista täällä
Vartsalassa yleensä oltiin
kateellisia?
- Kyllä mar kalastuksestakin
kateellisia oltiin, se on selvä. Jos

¤¤¤
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- Mitäs muita ominaisuuksia oli
sellaisia, mitä ihmisessä
arvostettiin?
- Anavaisilla oli kumminkin,
minä muistan, siellä oli
semmosta, että kaikki oli niin
kuin yhteistä melkein. Taikka
semmosta, että ne kun sinne
meni, kaikki ne asukkaat mitä
siellä oli.
- Ai miten oli?
- Olivat niin kuin yhteisiä, ne
olivat kaikki niin kuin omaisia,
kun siellä oli. Toinen auttoi
toista ja toinen toista.

Semmonen vanha elämän
maku.
- Mitä se pitää sisällään?
- Semmosta normaalia, mitä nyt
tavallisesti on. Mennään
navettaan, mennään pellolle ja
se oli kaikki sitä, mitä nyt ei
enää ole. Leivottiin suuria
leipomuksia syksyisin, kun
hapanta leipää. Joka paikassa
sama.
- Oliko elämä kiireettömämpää
kuin nykyään, vai oliko se
kiireisempää?
- No meikäläistä kun ajattelee,
kyllä ennen kiirullisempaa oli.
Nyt on kaikki kiire pois, ei
mitään ole, mitä välttämättä
täytyy tehdä.
- Entä työikäiset ihmiset?
- Kyllä mar nykyisin enemmän
vaaditaan. Ennen tehtiin kaikki
työt kotona. Nyt on semmonen
hätä lähteä aamulla töihin.
Niillä kun töitä on.

¤¤¤
- Kun ajattelee sitä kylän elämää
ja vanhaa elämänmuotoa, mitä
olette kaikkein eniten jäänyt
kaipaamaan siinä?
- No musta tuntuu, että melkein
kaikkea. Vaikka silloin oli paljon
työtä, mutta ne oli ihan
luonnollisia asioita. Semmonen
syke on vallan poissa.
Aikamoinen pärinä käy
keväisin, kun kaikki lähtee
pelloille. Ennen vaan vähän
hevosia ruokittiin. Ne pellon
työtkin ne tehdään jo
hurauksessa.

¤¤¤
- Pitkiä päiviä ainakin tehtiin,
eikä mitään semmosta kauhiaa
kiirettä koskaan.
- Siinä ehti juttelemaankin?
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- Joo ja vähän pääsi pyörtänölle
istumaankin. Pidettiin kunnon
kaffetunnit, sai huilata välillä ja
muutenkin.

¤¤¤
- Muistatteko pahoja riitoja, mitä
olis ollut täällä kylän sisällä?
- No perunamaalla kumminkin
tuli äkemmin. Oltiin perunan
nostossa, ne kuokalla nostettiin.
Mutta ne oli toisena päivänä
sitten jo unohdettu.
Siinä oli vähän suulaita
naisiakin, kyllä sitä aina jotain
tuli. Mutta en minä tommosista.
No kyllä luulen, että Norpin ja
Syörpyyn välillä aina vähän
riitaa ollut on.
Se mitään pahaa riitaa,
semmosta vaan. Kyllä ne
yhtälailla yhdessä kaikki olivat.
- Oliko mitään tappeluja oikein,
kylätappeluja?
- Ei oikeastaan, täällä ei
tappelijoita ollut, ei paljon, no
yksittäistapauksia, jos joku.
- Onko paljon käräjäjuttuja ollut
talojen kesken?
- Ei oikeastaan. Mitä silloin
käytiin käräjiä Norpin ja
Syörpyyn välillä noista
nuottaluomista.

¤¤¤
Pyystäkin Kustavin vanhat ennen
kertoivat: Pyy oli alkuaan mahtava,
voimakas lintu. Ett kon pyy pyrät,
ni maa järät. Pyy tuasta
ylpeilemään, luullen olevansa
eläinten kuningas. Mutta Jumala
on ylpeitä vastaan ja hän päätti
masentaa koppailevan pyyn. Hän
otti pyyn ruumiista lihaa jokaiseen
muun eläimen ruumiiseen, joten
jokaisen eläimen ruumiissa on nyt
kappale pyyn lihaa. Ja sitäpaitsi sai
pyy tuomion, että sen pitää käydä
yhäti vain pienemmäksi maailman
loppuun asti, joka loppu tulee
silloin kun pyyn olemus on
kutistunut niin pieneksi, että se voi
lentää nii ete siipekkän krakat
reiästä, joka muodostuu, kun mies
asettaa peukalonsa ja etusormensa
päät vastakkain.
Sananparsi: Pien, niinkon pyy
maelmalopu erel.
Kustavi. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.

¤¤¤
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- Oliko se juuri sodan jälkeen,
kun tulitte?
- Juu oli. Ja siinä talossa oli kuus
seittemän lehmää ja mitä
vasikkaa sitten oli, kanaa ja
lampaita.
Tänne piti vaan tulla vähän
kattoon maailmaa, kummosta
täällä ja sitte tuli jäädyksi vaan.
- Oliko täältä helppo saada
töitä?
- Oli.
- Miten palvelusväkeä pidettiin?
- Ei siinä mitään. No eihän
siihen aikaan vapaapäiviä eikä
semmosia, mutta kyllä siinä
hyvä olla oli, että niin kuin
kuului ihan siihen sakkiin.
- Oliko ruokailu samassa
pöydässä vai erikseen?
- Juu samassa, ei siinä ollu
mitään. Ei siinä ollut
palvelusväkeä muuta kuin
minä. Mitä sitten tommosta
päivätyömiestä, joka asui
omassa torpassansa ja päivisin
kävi. Toisessa talossa olikin
sitten vieraita miehiä, jotka
oikein asui siinä, mutta ei
muissa. Mäkiselläkin tehtiin
omin väin.
Eikä tietä ollut. Limnellin Lypö
asui Lypertöössä, hänellä oli

moottorivene, millä vietiin
maidot meijeriin ja hän kuljetti
postia. Juhlapäivä, kun oikein
kaunis päivä ja pääsi
moottoriveneellä Kivimaalle.
Nyt ei mitään, kun istuu autoon
ja menee, ei siinä ole mitään
kauneutta.
Kun merellä menee oikein
kauniina päivänä.
- Kuinka usein Kivimaalla
käytiin?
- Joka päivä, koska tämä oli sen
maitomoottorin kuljettaja,
taloista vietiin maito ja hän toi
postin. Ainoastaan kelirikko
sitten, eihän moottori kulkenut
kuin kesäaikana. Sitten vietiin
harvemmin, hevosilla yli jään.
Kun oikein paha kelirikko, ei
postikaan tullut. Joku
Kivimaalle väkisin pääsi jostain,
niin se oli sitten kerran viikossa,
kun tuotiin posti.
- Mites usein te kävitte
Kivimaalla?
- Minä käynyt kuin pari kolme
kertaa vuoden mittaan. Mutta
kun kauppatavarat oli siellä,
niin kyllä ne kerran viikossa
kävi aina, ne mökkien muijatkin
kauppatavaraa ostamassa.
Mutta ei siinä muuta. Tuotiin
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sitten viikolla mitä tarvittiin,
kaffet, sokerit. He osti yleensä
taloista jauhot. Sitten ryynejä ja
herneet ja tämmöset.
Kaupastakin nyt jotain tarttee
tuoda.
- Ja veneellä mentiin sitten?
- Juu, se maitomoottori kuljetti
ihmisiä, että siinä oli

matkustajiakin, mutta ei siihen
montaa mahtunut. Olihan
ittellänsä niitä veneitä sitten,
jotka menivät.
¤¤¤
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Viljo ja Taimi Friberg sekä kiparluotolaisia menossa Uuteenkaupunkiin.
Seija Fribergin kokoelmat.
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- Oliko aikaisemmin paljon
tommosta juorua ja selllaista?
- Minusta sopu siihen aikaan oli
kymmentä kertaa parempi kuin
nykyaikana, vaikka ei siellä
olekaan ketään. Se oli toisaalta
kyllä semmosta paljon
soveliaampaa. Nyt on paljon
hullumpaa, vaikkei siellä ole
ketään, ne ei tule toimeen
keskenänsä. Kai se on, sieltä on
kaikki köyhät lähteneet ja ne
varakkaat on jääny ja ne ei sovi
sitten keskenänsä.

Siellä onkin paremmin sillä
tavalla, että ei ne sekaannu
toisen asioihin, kukin hoitaa
vaan omansa.
Ei kotipuolessa ollut tämmöstä
niin kuin yhteistä, että kyllä
täällä se yhteishenki oli, minusta
se oli oikein hyvä. Se on
kadonnut kaikki.
- Sekaantuivatko ihmiset
toistensa asioihin kanssa?
- Juu, juu.
- No ei siinä mitään painostavaa
ollut?
- No kyllä maar siinä vähän
haukuttiinkin, mutta se meni
ohitte sitten taas ja oltiin. Kun
sitä tietäkin tehtiin, kyllä maar
siinä riitojakin oli, mutta ne
unohdettiin sitten taas. Ja kun
tietyö päättyi, pidettiin tanssit ja
juhlittiin.
- Saattoiko vapaasti sanoa, jos
oli eri mieltä asioista?
- Juu, ja kyllä ne sanokin. Ei
siinä mitään, että kyllä maar
sitten vähän. Mutta se
unohdettiin sitten taas.

¤¤¤
- Kun tulitte tähän kylään,
minkälainen se oli
ilmapiiriltään, saattoiko
vapaasti puhua?
- Juu, juu, ihan tällä tavalla.
Minulle oli vierasta, että ne oli
kaikki niin kuin yhtä perhettä.
Jos jossain oli sairautta, kyllä
emännätkin vaan kävivät
kattomassa, eikä ne tyhjin
käsinkään menneet, aina jotain
oli vähän mukana. Kyllä ne oli
kauheesti, että ei sisämaassa.
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- Oliko täällä semmosia ihmisiä,
kun olis olleet vähän erilaisia
kuin muut, hyväksyttiinkö sitä?
- No en usko siellä olis oikein.
Kyllä se tarvitti sopeutua siihen
yhteiskuntaan ja olla sitten siinä
vähän. Ei siinä oikein
semmonen olisi menestynyt, se
olis saanut lähteä.
- Oliko kovin tarkkaa, miten piti
olla ja pukeutua ja?
- No ei.
- Miten piha piti olla järjestetty?
- No ei. Mutta kyllä, kun käytiin
niin kehuttiin, "Voi voi siellä on
niin kaunis, siellä on niin kaunis
ja kyllä sen pellot on sitten,
menes ny kattoon. Siellä ei oo
sitten rikkaruohoo, ne on niin
hoidettuja että". Kyllä sitten taas
kehuttiinkin yhteisesti
semmosta.

- Ei Väinö ollut, hän oli
kirvesmies. Taloissa oli
päiväläisenä, mutta sitten, kun
rupesi tulemaan kesämökkejä,
hän on monta niitä rakentanut,
oikein tommonen
rakennusmies.
- Oliko siellä muita, kun olisi
tehnyt käsitöitä, puuseppiä tai?
- Omiksi tarpeiksi kudottiin
mattoa, pöytäliinaa,
ikkunaverhoa, mutta ei niitä
myyty.
¤¤¤
Lampaista ja karjanpidosta

- Ei teillä ollut hevosta?
- Ei ole ollut.
- Miten paljon lampaita oli?
- No kyllä niitä, välillä kuusi
seitsemänkin. Kaksi kuttuakin.
Olen monta kertaa lypsämässä
käynyt. Tuossa pienessä
saaressa olivat kesäisin ja niille
vietiin ruokaa sinne. Mutta
maidossa pysyi vaan.
- Tehtiinkö juustoja?

¤¤¤
- Oliko siihen aikaan vielä isoja
perheitä kylässä?
- No ei. Kuus lasta ja viis lasta,
ne oli kaksi semmosta
suuriperheisempää, Rantanen ja
Saario.
- Kalastajia molemmat?
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- Ei meillä juustoa juuri tehty,
mutta väkevää maitoa se oli.
Se on aika vaikea pitää. Sillä on
sarvet päässä ja se…
- Pahankurinen?
- Niin juu, se on semmonen. Ja
kumma, kun sillä on tommoset
sorkat, että menee aika jyrkkää
kalliota pitkin ylös. Kuinka ne
ottaa kiinni, minä olen monta
kertaa ihmetelly. Ja siihen
aikaan, kun uuni luudittiin,
hiilet pois ja suupat. Semmosen
kräkin päässä oli hako ja jos sen
pisti ulos, jos se siihen lähelle
pääsi, se söi sen haon kaikki.
Mahtoiko siinä jotain, olis lipeää
luullu olevan. Äkkiä se söi sen,
se kumma oli.
- Miten näitä eläimiä kohdeltiin
siihen aikaan?
- Kyllä niitä hyvin pidettiin, juu
ei. Nykyaikana onkin semmosta,
kun kuuntelee, kun kiduttavat
elukoita. Minä vihaan aina
semmosia ihmisiä. Jos kerran
elukan ottaa, niin kyllä se täytyy
ruokkia. Jos katot nyt meidän
koiraa, kuinka lihava se on. Ei
elukkaa kannata pitää, jos sitä
täytyy huonosti pitää.
- Oliko täällä kylässä ketään,
joka olisi pitänyt huonosti?

- Ei täällä ollut semmosta.
- Entä hevoset, miten niitä
kohdeltiin?
- Kyllä ne hyvin pidettiin. No se
oli taas tommoset, kun pitivät
huonommin, kun kalojakin
ostivat. Jostain muualta tulivat
tänne. Kaloja hevosen kanssa.
Tietysti niillä sitten oli vähän
semmosta.
Ei, kyllä paikkakuntalaiset
täällä pitivät hevosensa hyvin ja
lehmänsä, ei siinä. Siihen aikaan
olikin sentään Keskievarissa ja
tommosessa oli kahdeksan ja
yhdeksän lehmääkin. Nyt ei ole
yhtä ainoaa eikä hevosta, koko
saaressa. Kaikki ne häviää
vanhanaikaiset meiningit.
- Oliko mitään ongelmia saada
heinä riittämään?
- Ei ollut, mutta kyllä ne, kun
eivät heiniä saaneet, sitten täytyi
ojista niittää, talollisten ojista sai
sitten heinää. Kun ei itsellä ollut
maata, niin ei ollut heinääkään.
Sitä täytyi jostain koota
simmotto. Ja jäkälää talveksi ja
lehtiä tehtiin. Ei ollut muuta
mahdollisuutta.
¤¤¤
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- Lampaita oli ja kehrättiinkin,
kudottiin sukkaa käsin,
vantusta. Silloin kun minäkin
menin, vallan karstattiin ja
kehrättiin siellä, sitten
ruvettiinkin jo lähettämään
Mynämäelle karstaamoon, tuli
valmis lanka sieltä.
- Koska näistä lampaista
luovuttiin?
- Kukin talo omassa saaressansa
piti lampaita. Kun ruvettiin
sitten näitä kesämökin tontteja
myymään, niin ei sitten enää
lampaitakaan voitu viedä. Siitä
on ihan parikymmentä vuotta
aikaa. Ei enää ollu semmosia
lammaslaumoja eikä viety tonne
saariin niitä, se loppui sitten
siihen. Onhan Ainolla nytkin
vielä, taitaa toistakymmentä,
mutta se onkin sitten ainoa.

aikana kävivät kuitenkin
noitaämmät salaa lampaita
keritsemässä. Noitaämmien
ajateltiin voitavan muuttaa itsensä
joksikin esineeksi. Eräästä pihatosta
oli talon trenki korjannut kaikki
talikot ja lapiot pois. Kun hän tuli
taas pihattoon, näki hän
sontahajottimen siellä.
Vihapäissään kun se siellä vielä oli,
löi hän siitä toisen haaran poikki.
Mutta se olikin toisen talon
emäntä, jonka jalka näin katkesi.
Kustavi 1914. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
Noitien sanottiin kokoontuvan
nurkkamyllyihin tuumimaan ja
tasaamaan villoja.
Kustavi 1914. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.

¤¤¤
Pihattoon ei mielellään päästetty
vieraita ihmisiä, arveltiin niitten
vievän onnen mukanaan. Paaston

¤¤¤

146

Kaurissalon Itätalon lammaskatrasta. Itätalon kokoelmat.

- Pidettiinkö lampaita kesällä
yhteislaitumessa?
- Pidettiin, lampaat oli
merkittyjä ja ne vietiin luotoon
ja saariin yhteisesti ja porukalla
syksyllä haettiin. Suuri
moottorivene ja sinne meni
miehiä ja naisia, joskus saanu
kaikkia kiinnikään. Mentiin
hakemaan jälkeenkin päin,
mutta kyllä ne aina sieltä vaan,
ja kukin erotti sitten omansa.

- Oliko koko kylän lampaat
samassa saaressa?
- Ei siellä ollut niin suurta, että
kaikki olis voinu olla. Ne oli
kahdessakin saaressa, kun oli
niitä lampaita sentään aika
tavalla.
- Teidänkin lampaat siellä
sitten?
- Meillä ei ollut lammasta.
- Oliko ne kylän yhteisiä saaria?
- Kyllä ne aina omisti nuo
talolliset ne saaret ja ne, joilla ei
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ollut saareen mitään oikeutta, ne
teki työssä sitten. Sanottiin
mentävän lammastaksiin. Minä
muista, mitä lampaasta tehtiin,
oliko yksi päivä vai kaksi, mutta
työllä ne tehtiin. Samaten niitten
mökkiläisten lehmälaitumet.
Kun ne talojen mettissä olivat.
Ei raha kelvannu, että työllä
sitten maksettiin. Aina
puhuttiinkin, että kyllä
Anavaisilla rikkaita talollisia on,
kun ei niitten tartte maksaa
työpalkkaa, kun taksvärkkärit
tekee kaikki työt.
- Keväällä aikaisin vietiin sinne?
- Niin aikaisin, kun vaan oli
mahdollista, että voi aatella, että
lammas jo itte tulee siellä
yönkin toimeen. Ei ole enää yöt
niin kylmiä.
- Kävikö joku niitä
paimentamassa välillä?
- Kyllä siellä vähän käytiin sen
tähden, ei niitä nyt paimennettu,
mutta kattomassa, muuten ne
olis vallan villiintyneet. Vietiin
leivänpalasta ja tämmöstä,
mentiin kattoon, että lampaat
voi hyvin.
- Minkä nimisiä saaria ne oli?
- Pukkeessa ja Pieskerissä
ainakin oli, ne oli oikein

anavaistelaisten vakituiset
lammassaaret. Sekin oli, että ei
voitu viedä lammasta kovin
aikaisin, koska ne kerittiin
ennen kuin vietiin luotoon. Ei se
kestänyt nahka kylmyyttä sillä
tavalla, kun jos olis ollut villa.
- Pidettiinkö muuta karjaa
noissa saarissa?
- Minun tietääkseni lampaat
ainoastaan. Niistä ei tarvinnu
huolehtia, siellä oli ruoka ja vesi.
- Minkälainen tapaus se oli, kun
sillä yhteisveneellä lähdettiin?
- Voi herranen aika, se oli
kauhean juhlallista. Lampaita oli
narussa ja toisia juoksi perässä.
Kyllä niin merkillistä oli, että ne
vaan sinne veneeseen hyppeli.
Ensin pistettiin niitä emiäkin,
niin kyllä ne vaan meni ja
moottorivene tuli täyteen ja
lähdettiin. Taas syksyllä sitten
paljon oli porukkaa, kun niitä
haettiin, ei keväällä paljon
ollutkaan, kun ne päästettiin
vapaaksi. Jolla oli lampaita, niin
kyllä niistä asunnoista
lähdettiin.
- Oliko lapset mukana?
- Ei ihan pienet lapset, mutta
kyllä tommoset yli kymmenen.
Ne haluskin tulla mukaan. Ei
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niistä sunkaan mitään apua
ollut, mutta.
- Ne oli vähän isompia ne
veneet?
- Juhantalossa yksinomaan oli
semmonen iso, sanottiin sitä
proomuksi, tavallinen
moottorivene hinasi sitä. Sillä
kuljetettiin. Ei se paljon muutoin
käytössä ollutkaan. Se oli täynnä
lampaita mennen tullen.
- Tämmönen ruuhen tyyppinen?
- Kyllä se ison moottoriveneen
mallinen oli.

Mutta ei vaan kukaan yli
laidan menny lampaistakaan. Ja
juhlallista se oli. No syksyllä,
kun ne tuotiin, heti oli keritys,
kun ne tuli karsinaan, ettei villat
tahriintuneet. Semmosta
tuuheeta villaa, kun ne siellä oli
vapaudessa kesän ja hyvä
laidun oli.
¤¤¤

Naisten työnä oli ruokkia ja lypsää lehmät. Näkymä Vähä-Rahin Eskolan
lypsytarhasta vuonna 1932. Veli Eskolan kokoelmat.
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- Niitten pikkupaikkojen lehmät
kävi talollisten metässä, lehmiä
pidettiin siellä kesäisin. Yhden
talon ja torppien lehmät
yhdessä.
- Paimennettiinko niitä jotenkin?
- Aitoja laitettiin vaan ja siellä ne
pysyivät. Rannalle pääsivät
myös.
- Ne lypsettiin illalla ja aamulla?
- Niin, haettiin mettästä kotia.
- Hakiko jokainen oman
karjansa?
- Joo.
- Sinne piti kaikkien tulla, vai?
- Ei, kyllä ne samassa sakissa
tuli kotiin lehmät.

- Kyllä oli torppien lampaatkin
samassa. Nyt ei lampaita eikä
lehmiä enää. Lehmiä oli aina
silloin useampi. Taloissa
paritoista lehmää kumminkin.
Ja sikoja.
- Oliko lehmät kesällä yöt
navetassa?
- Niillä oli kotona semmonen,
tarhaksi sanottiin, mihin ne
yöksi ajettiin.
- Ja aamulla taas metsään?
- Joo, kun oli lypsetty.
- Oliko hevosetkin irrallaan
kesällä?
- Kyllä ne yleensä, taikka
liekassa sitten, liekassa
narunpäässä jossain. Yleensä ne
oli kyllä laitumella, niillä
semmonen laidun aidattu, missä
ne olivat ja kyllä metässäkin
välistä.
- Oliko täällä kylän
yhteislaitumia?
- Ei muuta, kuin luotoja.
Anavaisella Pakkan ja Likitalon
lampaat oli samassa, luotoon oli
osuus molemmilla.
- Oliko yhteismetsiä siihen
aikaan?

¤¤¤
- Likitalossakin Martilla oli
kolmekymmentä lammasta.
Kun ei luodoissa mitään
mökkejä ollut, ne vietiin sinne
suveksi, luotoon. Sitten ne
jaakattiin sieltä, mentiin suvella
keritsemään. Jaakattiin
semmoseen paikkaan, missä
niitä sai kiinni.
- Oliko talojen ja torppien
lampaat siellä yhdessä?
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- Ei ollut, kyllä niillä omat metät
oli.

- Joo, ne meni kaikki, kenen
lampaita oli. Meilläkin oli ja
Pakkalaiset tuli. Jos siellä
torppareitten lampaita, ne tuli
kanssa kerittemään omiansa.
- Oltiinko siellä monta päivää.
- Ei. Paatin kanssa mentiin ja
otettiin vähän föliin jotain
ruokaa ja kaljaa, sai juoda.
Lampaat jaakattiin pitkin rantaa
semmoseen tarhotukseen.
Valittu semmonen paikka, missä
oli vähän jyrkkä kallio, ne ei
sieltä päässeet sitten. Oli myös
pistetty tukkeja. Siellä sitten
istuttiin ja kerittiin.
- Oliko lampailla korvamerkit
vai tunnettiinko ne muutenkin?
- Kyllä niillä jotain merkkejä oli
korvassa. Leikattu lovi taikka
kappale pois korvan päästä,
erilaisia.
- Koska ne merkit laitettiin?
- Karitsana jo, ennen kuin ne
luotoon vietiin. Sieltä sitten
erikseen tunsi. Kyllä se oli
semmonen huvireissu,
Anavaisiltakin kun lähdettiin
paatin kanssa.
Kaikki tavallisesti menivät.
Joku jäi kotiin keittämään
ruokaa siksi, kun takaisin

¤¤¤
Ei meillä ollut, kuin se yksi
lehmä ja muutama lammas ja
kana. Tämmösessä mökissä
voinut paljoa karjaa pitää.
- Ne oli tuossa
piharakennuksessa?
- Juu tuossa, mikä myöhemmin
autotalliksi laitettiin.
- Oliko täällä helppo saada
laidunta vuokralle, vai oliko se
hankalaa?
- Miten sen nyt sanoisi, aika
hankalaa oli. Isäntä ei oikein
tykännyt, että meidän lehmä
olis heidän lehmiensä joukossa.
Ja jossain maantien varsilla,
muistan, kun äiti lehmää syötti
tuolla maantien varressa. Aika
hankalaa, jos tommosia ajattelee,
mutta mitä tommosia muistelee.
¤¤¤
- Minkäslainen tapahtuma tämä
oli, kun lampaita kerittiin,
mentiinkö sinne isolla joukolla?
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tultiin. Koto-huushollia
pitämään.
- Oliko erikoisen taitavia
keritsijöitä?
- Tiedä, jos kukaan niin
erikoisen taitava. Saksien kanssa
kerittiin, istuttiin maassa.
- Keritsikö talollisetkin itse
lampaansa, vai teettivätkö he
homman jollain muulla?
- Kyllä nuo emännät keritsivät.
Ei miehet pruukanneet, ne
pitivät huolta lampaista vaan,
että ne pysyivät hankauksessa.
Ottivat kiinni ja pitivät ensin
jaloista, ettei ne voineet potkia.
Jalat köytettiin. Minulla vieläkin
lampaan saksia vintissä, taitaa
viisi paria olla.
- Oliko villan käsittelyssä ja
kehräämisessä sellaista, että olisi
kokoonnuttu jonnekin yhdessä?
- Ei semmosta yleensä ollut.
Kyllä mar joku kävi
kehräämässä Isossatalossakin,
pruukasi aina olla joku
kehräämässä tai karstaamassa.
Joku vanhempi ihminen. Ei
silloin aikaisemmin vielä
lähetetty minnekään. Nyt niitä
saa valmiita hahtuvia. Kotona
ne kaikki laitettiin silloin.

- Siinä on aika kova homma
tässä karstaamisessa?
- On.
- Joutuiko lapset sitä tekemään?
- Kyllä meidän kotonakin minä
joutusin karstaamaan
mammalle hahtuvia.
- Oliko sitä oikein paljon sitä
karstaamista?
- Kyllä mar, kun villapaidan
lankoja ja kaikkia kehrättiin.
Vielä semmosta meidän
kotonakin, kun silloin kudottiin
itse miesten housuja ja
tommosia. Siihen kude,
semmosta yhdenkertaista
villalankaa tehtiin.
Pumpulilankaa ostettiin
loimeksi.
- Tuntuiko se lapsesta kovalta
hommalta?
- Se semmosta vähän
harmittavaista työtä mukulalle.
Kehrääminen oli halullista aina,
mentiin mamman rukkiin, kun
rohtimia myös kehrättiin
talvella. Mamma sanoi, "Taas
sorkkimassa tässä!" Kyllä silloin
oli paljon semmosta
mukavampaa, kuin nykyään.
Paremmin semmosta
yhteisymmärrystä, taikka
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semmosta enemmän. Eikä aina
oltu niin tarkkoja kuin nykyään.
Niitä lapsiakin, jos ne johonkin
menevät. Joku on semmonen
ihminen, että haukkuu aina. Ei
silloin, kun mekin oltiin, lapset

oikein jylläsivät jossain aina,
leikittiin ja tehtiin.
¤¤¤

Naiset karstasivat ja kehräsivät villan. Oikealla Aina Eskola,
sisko Tilta rukin ääressä Vähä-Rahin Eskolassa. Veli Eskolan kokoelmat.
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- Mulla oli kahdeksantoistakin
lammasta yhtä aikaa. Kyllä olen
kehrännyt ja laittanut ja
kutonut, voi se oli kivaa.
- Miehen sisarenmies lahjoitti
asevelimaan, semmosen saaren.
Siellä oli näitten muittenkin
lampaita. Minä sanoin, kyllä
minä annan. Minun eläimille ei
ole annettu laidunta, mutta me
annetaan. Iso kauhia luoto
tuolla, siellä oli kyläläisten
lampaita niin paljon. Kuinka me
oltaisiin saatu tuollaisesta
luodosta niitä yksin kiinnikään.
Ne tulee niin araksi, vaikka kun
ne tuossa olivat, tupaan tulivat.
Mutta kun pääsevät luotoon, ne
tulevat niin araksi.
- Minkälainen tapahtuma tämä
lampaiden koonti oli?
- Mentiin juhannuksen jälkeen
keritsemään, ne kahteen kertaan
kerittiin. Oikein monella
veneellä, meitä oli paljon
porukkaa. Nuoria juoksemassa.
Juotiin kaffetta, jossain
kivennokassa oli pannut. Se oli
semmonen juhlareissu. Kaikilla
jotain evästä fölissä. Porukassa
vaan, ei sitä katottu, kenen

lammas saatiin kiinni, ja
kaikissa merkit oli. Se keritsi sen
lampaan, kun sai kiinni ja antoi
villan sille, kenen lammas oli. Se
kävi niin kivasti. Kyllä se oli
oikein kivaa aikaa. Silloin täällä
oli vielä ihmisiä. Nyt ei taloissa
enää ihmisiäkään ole, kaikki on
loppunut.
¤¤¤
Lasten ja nuorten elämää

- Jos vertaa, miten nykyään
kasvatetaan lapsia ja miten
ennen, mitkä ne suurimmat erot
olisi?
- Ainakin täytyi vanhempia
ihmisiä teititellä ja totella, kun
käskettiin jotain tekemään.
- Jäikö leikkiaikaa?
- Varmaan. Flikat oli
talostupasilla ja pojilla omat
leikkinsä. Ei mitään leluja ollut.
Jos joku kaunis astia meni rikki,
se saatiin ja siitä tehtiin astioita.
Silloin oli mielikuvitusta
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enemmän. Nykyään vaan
ostetaan kaupasta. Silloin jos
jonkun sai lahjaksi, sitä
säästettiin, ei sen kanssa paljon
leikitty. Sitä katteltiin vaan.
- Minkälaisia luonteenpiirteitä,
minkälaisia ihmisiä, lapsista
pyrittiin kasvattamaan?
- Täytyi ainakin olla rehellinen
ja vanhempia ihmisiä täytyi
kunnioittaa.

puut tupaan. Mitä kun
mamman täytyi mennä päivällä
talon töihin myös. Minä olen
ollu kahdentoista, sitten
mamman ei enää tarvinnu
mennä taloon.
Siihen aikaan lapset joutuivat,
ei se ollut mitään meillä. Kyllä
se oli joka huushollissa. Ainakin
Laupuksessa, kun joka
huushollissa oli lapsia kuusi
seitsemän ja yksitoistakin, näillä
torppareilla. Se oli pakko. Kun
vanhemmaisten täytyi käydä
töissä, että saivat asua
rakennuksissaan. Mitään
helppoa silloin ollut.
- Oliko teillä tätä verkon
kutomista?
- Meillä oli määrätty määrä,
mitä me kudotaan,
vanhemmilla. Kudottiin jotain
katiskaakin, meillä oli määrätty,
mitä me kudotaan. Ja verkot
parannettiin. Sitten pääsi
menemään. Sunnuntaisin täytyi
istua, kun isomamma luki.
Täytyi mennä isomamman tykö,
asui siinä ihan vieressä.
Isomamma meidät opetti
lukemaan. Mammalla ei ollut
aikaa, aina oli pieniä ja pieniä.

¤¤¤
Äitiä ei saa jättää kahden lapsen
kanssa ennen ristimistä. Piru
vahettaa lapsen, jos niin tehdään.
Silloin saa “jölön” pojan. Kertoja
mainitsi tapauksen.
Kustavi 1914. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
- Minkä ikäisestä te aloitte
tekemään töitä kotona?
- Olen viiden vanhana jo
nuotalla ollut. Ja kun kouluun
mentiin, aina ennen kuin
lähdettiin, meidän täytyi vesi
kantaa navettaan ja tupaan, ja
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Kyllä minä viiden vanhana
verkkoa kudoin ja paransin.
Aina oli se hanko tuvassa ja
kudottiin, siihen aikaan tehtiin
kotona ne. Se kivaa työtä oli. Ja
sitten, kun sai sen määrätyn
määrän, sitten oli valmis, ja sen
päiväinen työ tehty. Tuommoset
kassiliinat ja haaviliinat, ne
meidän lasten työ oli, kun
tehtiin. Ja verkon parannus, se
oli kaikkein kauheempaa
hommaa. Semmosta hienoa
verkkoa ja ohkasta lankaa. Eikä
ne solmut saanu tulla suureksi,
ne täytyi pienet. No ei kai sitä,

koitti vaan äkkiä saada
tehdyksi, ei se koskaan ollut
kiitettävä homma.
Ja kun nuottaa tehtiin, me
jouduttiin olemaan nuottaa
jamaamassa ja tekemässä. Kyllä
me niin elettiin tuossa
verkkomeiningissä. Ja kun ranta
oli lähellä, lattiaakin pestiin, niin
mentiin rätit mereen
viruttamaan. Se oli ihan niin
liki.
¤¤¤
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Kluuskerin torppa 1920-luvulla saaressa, joka sijaitsee aukon reunassa Katkurusta
länteen. Auvo Ääritalon kokoelmat.
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Luotsivanhin Juho Salminen ja vaimonsa Maria os. Sjögren
asuntonsa tuvassa vuonna 1908. Ilari Luotolahden kokoelmat.
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Samuli Mäenpäällystä ja tytär Lempi sekä koira 1910-luvulla.
Kalevi Mäkisen kokoelmat.
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- Ne kudottiin verkot talvella
aina. Se olikin vähän
semmonen, kun olis tarvinnut
lukea, kun lukuvuorot myös tuli
ja oli semmonen verkkotinki,
kuinka paljon täytyi kutoa
päivässä. Ja lukea myös olisi
tarvinnut. Pistettiin noen kanssa
semmonen musta merkki, mistä
lähdettiin ja annettiin määrä,
kuinka paljon täytyi kutoa
päivässä. Silloin pistettiin
kakarat töihin.
- Miten nuoresta laitettiin
kutomaan?
- Heti kun pystyi. Ennen koulua
jo. Se verkon kutominen on niin
helppoa, ettei siinä nyt. Kun
siihen kerran tottui. Kerran näki,
kuinka sitä tehdään.
- Kuinka kauan siinä tingissä
meni?
- No, kun täytyi mennä vähän
luijasille vielä talvella ehtoolla,
se täytyi olla valmis. Meitä oli
kaksi torppaa siinä, yhdeksän
kakaraa yhteensä. Toisessa
torpassa oli, ei meitä ollut kuin
kaksi. Se oli ehtoisin se
päämeininki sitten, kun pääsi
vähän luijasille.
Joo luisteilla käytiin ja suksien
kanssa, semmosta leikkiä. Mutta

työtä täytyi tehdä. Se täytyi olla
valmis se määrätty määrä ja
lukeminen. Ei se ollut koko
talvea, mutta kun lukuvuoro oli
yleensä tammikuussa tai
helmikuussa. Papit kävivät. Oli
kinkerit, ja silloin luetettiin aika
paljon vanhojakin. Ei nyt enää
luetetakaan.
¤¤¤
- Juu meillä kudottiin verkkoa ja
oikein sitä talvinuottaakin.
Verkkoja olen minäkin kutonut,
ahvenverkkoa. Muistan yksi
talon isäntä tuli pyytämään, jos
minä kutoisin hänelle verkkoja.
Minä kudoin, kyllä äitikin
vähän, etten yksin sitä ihan
kaikkea kutonut. Olin niin
onnellinen, että saan siitä
hiukan rahaa. Ja arvaas, kuinka
minun kävi?
Se tuli hernepussin kanssa,
maksoi herneitten kanssa. Mikä
oli äitille hyvä, mutta minä olin
niin katkera. Ajattelin, että saan
muutaman markan, sitten
säästän ja äidille ostan jotain
joululahjoiksi tai ittelleni jotain.
Mutta se oli semmosta
aikakautta. Sitten syksyllä
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pääsin markkinoille ja mulla oli
puolukoita. Möin ne ja sitten
ostin äitille rahakukkaron.
- Oliko se Turussa?
- Joo.
- Minkä ikäinen olit?
- Täytin silloin keväällä
yksitoista. Läksinkin jo
marraskuussa sitten pois kotoa.
- Muutitko siihen taloon?
- Muutin semmoseen, minun
piti ensin mennä lapsenpiiaksi
Etelä-Vartsalaan semmoseen
isompaan taloon, mutta olin
kesällä sairastanut
keuhkokuumeen ja ne pelkäsi,
jos minulla on keuhkoissa jotain

vikaa. Vaativat, että minun
täytyy mennä lääkärille ja äiti ei
siihen suostunut. Tietysti ei, se
olisi laivalla tarvinnut tulla
Turkuun ja olla kolme
vuorokautta siellä, milläs hän
olis minun kanssani
lähtenytkään. Menin sinne
vanhalle pariskunnalle ja olin
siellä kaksi ja puoli vuotta.
Sitten Pohjois-Vartsalaan siihen
Anttilalle. Siinä niin kauan, että
kävin rippikoulun siitä.
¤¤¤
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Kustavin ensimmäinen koululuokka vuonna 1896. Vasemmalta Antti Wihuri, Elis
Eskola, Ilta Vaihinen, Hilda Kummala, Saima Salminiitty ja Iida Langholm. Inga
Valtosen kokoelmat.
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Tauno Sammaliston tekemä moottorikelkka Uudenkaupungin lahdella. Elis ja Saimi
Wallenius kyydissä. Rainer Walleniuksen kokoelmat.
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Kaurissalon koulun oppilaita vuonna 1940. Takana oikealla opettaja Salli
Vaihinen. Taisto Kallion kokoelmat.

- Osallistuiko miehet lasten
kasvatukseen?
- Ei paljoa. Ei, kyllä ne oli
naisten huolena, naisten asioita.
Sitten sanottiin, jos lapset jotain
pahaa teki, "Kunnes komenna ja

kunnes kasvata". Että se oli
ainoa sitten heidän puolesta. Ei
ne.
- Kasvatettiinko toisten lapsia?
- No, jos nyt nainen tuli torpasta
perkaamaan ja sillä oli lapsi, että
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ei pellolla viihtynyt, niin kyllä se
jäi siihen emännälle, se meni
siinä samassa. Mutta ei siellä
mitään, kyllä ne vaan oli niin
kuin omia. Ja kun oli pakko
mennä töihin, kun niitten
mökkiläisten lehmä oli talon
laitumella kesät. Että ei ne rahaa
ottanu, heille oli se työ
tärkeämpää. Muista, kuinka
monta päivää se oli lampaista ja
lehmästä. Sitten täytyi mennä,
kun se tieto tuli, että nyt
tehdään sitä ja sitä. Lapset oli
otettava mukaan, mihinkäs niitä
jätti, jollei kotona ollut niin
paljon isompia, että olis
pystynyt jo nuorempia
kattomaan. Kun perkaamaankin
mentiin, niin oli isompia
lapsiakin jo mukana
perkaamassa.
Kyllä maailma on muuttunut.
Nyt ei tehdä enää, ei ole
perkaamista, ei tehdä mitään.
Kyllä se semmosta, se oli
paremmin semmosta yhteistä,
läheisempää, mitä nykyaikana
on elämä. Ja mentiin
ehtoollakin. Miehetkin meni
naapuriin, puhuivat toisten
miesten kanssa ja oltiin. Eihän

nykyaikana mennäkään, jollei
joku kutsu.
Ei se ole ollenkaan semmosta.
No sitten, jos jonkun kutsuu,
sitten täytyy olla tarjottavaakin.
Muttei silloin tarvittu mitään,
oltiin ja puhuttiin. Ei sitä
katottu, mitä se tarjoo ja mitä ei.
- Kävikö kaikki kaikkien luona
kylässä?
- Kävi, kävi. Se oli kyllä kauhean
kiva se, oli oikein koko
kyläyhteisö.
- Vaikuttiko varallisuuserot,
mihin mentiin kylään?
- Ei kaikissa asioissa. Ainoastaan
vähän niin kuin nuorten.
"Meidän nyt tommosen ja
tommosen kanssa ja
tommosessa porukassa mennee
tansseihin ja Tuulentuvalle ja
tonne". Mutta ei se. Sitten taas
ihan siinä oman kylän kesken,
kyllä ne oli sitten vähän, mutta
ei sitä näytetty. Oltiin sen verran
hienoja, taikka salaa tommosia,
salaystävällisiä. Mutta ei siinä.
Ja paljon nuoret, kun ei tietä
ollut, ne yhteisesti menivät,
veneellä yli Ströömin. He kulki
porukalla, ei sitä katottu, oliko
mökistä vai talosta.
¤¤¤
165

Koululaiset tuovat Pöylin koululle talkoin kerättyjä luita. Lasse Lehtosen
kokoelmat.
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Vasemmalta Aino Ojanen, keittäjä Maija Lehtinen ja Kaarina
Rauhala. Edessä puunhakkaaja Alfred Johansson. Kuva on otettu
vuonna 1952. Aino Ojasen kokoelmat.
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- Minkälaisia töitä jouduit
lapsena tekemään siinä talossa?
- No kyllä minä jouduin. Kävin
aika vanhana kansakoulun, kun
sekin oli vähän uusi asia siihen
aikaan. Ei siihen meinattu
minua oikein pistääkään, olis
tarvittu työhön, mutta sen
opettajan kehoituksesta. Silloin
Selma oli opettajana. Hän oli
pappalle puhunut ja sitten
pistettiin. Mutta kyllä, kun
koulu päättyi, sitten
perkaamaan pellolle. Perunat
perattiin, ja jotain lanttua ja
muutakin juurikasvia
kasvatettiin lehmille. Meillä
kasvatettiin siihen nähden aika
paljon. Siellä sitten
perkaamassa. Tietysti oli vähän
porkkanaa, niitä nyt tietysti
hyvin vähän, omiksi tarpeiksi
kasvatettiin. Sitten heinätöihin.
Meillä kasvatetttiin ruistakin.
Riihessä kuivattiin, ne laitettiin
riihen parsille. Se oli niin
tarkkaa työtä, ettei sitä minulle

annettu. Mamma laitti itse, minä
olin käteen aina antamassa, kun
pappa taas ajoi hevosella.
Ja kauraa tietysti niille
eläimille. Meillä vielä
käsitryskällä väännettiin.
Sidottiin kaurakin, minä sitten
sitomassa siellä. Joka pienessä
työssä apuna. Perunan noston
aikaan perunia kuokan kanssa
ottamassa ylös, ja vähän
kaikissa pienenä apuna täytyi
olla. Ei minulle kyllä
vastukseksi ollut. Minä tiedä,
minä niin ahkerakaan joka
työssä, mutta kuitenkin se oli
sen ajan elämäntapa. Kaikki
töihin pienenä jo, kun kynnelle
kykeni.
¤¤¤
- Meitä oli yhdeksän kaiken
kaikkiaan, yksi on nuorena
kuollut.
- Minkä ikäisestä sinä töihin
rupesit?
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- Yksitoistavuotiaana läksin
maailmalle, sitä ennen kotona
lapsenlikkana ja noin. Mutta
sitten isä kuoli, oli pakko lähteä.
- Menitkö siihen lähelle?
- Joo, semmoselle vanhalle
pariskunnalle aputytöksi.
- Mitä jouduit tekemään?
- Kaikkea mitä oli, tiskaamaan,
siivoomaan, kannoin vettä ja
puita, ruokin kanoja. Silloin
tehtiin semmonen hakotarha,
hakattiin hakoa aika paljon
talvella ja se koottiin ja
mädännytettiin ja laitettiin
peltoon apulannaksi. Ne pienet
puut, mitä siinä oli, niitä minä
hakkasin keväämmällä. Kesän
peltotöissä, missä tarvittiin,
heinässä ja maan kääntämisessä.
Ja opettelin lypsämään, ja mitä
siihen työhön sitten kuului.
Kaikkea mitä nyt tämmösissä
paikoissa oli.
- Oliko se raskasta?
- Tavallaan se olikin, muttei sitä
ottanut niin raskaaksi. Se oli
ihan luonnollinen asia, että
tehtiin. Kotonakin me jo

jouduttiin puita kantamaan, ei
vettä, mutta kuitenkin. Marjoja
noukkimaan ja kaiken puolesta
auttamaan. Äiti joutui paljon
kylässä olemaan töissä. Minusta
oli kaksi nuorempaa, kuusiseitsemän vuotiaana jo jäin
pienempien kanssa kotiin.
- Oliko teillä karjaa?
- Äitillä oli lehmä ja vasikka ja
muutama lammas.
- Jouduitko niitä hoitamaan?
- Enempää hoitamaan joutunut.
Mutta syksylläkin, kun äiti oli
kylässä töissä perunamaalla ja
tuli aikaisin pimeä, minä
lehmän laitoin navettaan ja
tulen hellaan. Että oli vesi
kuuma, kun äiti tuli ja laittoi
sitten meille ruokaa, ja
lehmällekin jotain lämmintä
vietiin. Lampaat oli siihen
aikaan vielä ulkona yöt päivät,
saaressa. Ne vasta
pyhäinmiesten aikoihin tuotiin.
- Niissä lähisaarissa?
- Lähisaaressa siinä, ei sinne
kovin pitkä matka ollut. Ensin
lapsena ne oli siinä Vartsalan
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maassa semmosessa
yhteislaitumessa, mettämaassa,
siinä oli kunnan laidun ja se oli
aidattu. Siellä oli koko kylän
lampaat. Sitten se muuttui ja
niitä vietiin saareen.
- Entäs kehruu ja keritseminen,
olitko semmosissa nuoresta
mukana?
- No en ihan nuorena, mutta
aika nuorena jo opettelin
keritsemään ja karstasin, kun
äiti kehräsi. Karstannut olen
aika paljon.
- Äiti opetti nämä työt sitten?
- Äiti. Tehtiin kaikki vaatteet
itse, sänkyvaatteet ja kaikki. Ei
ostettu muuta kuin se
loimilanka, mitä tuli naisten
leninkikankaaseen ja miestenkin
pukukankaaseen. Mutta osa
tehtiin niin, että oli villainen
loimi ja kude.
Kasvatettiin lampaita, tuli
villaa, sitten kehrättiin ja
kudottiin. Siinä oli aina joku,
joka teki ne vaatteet. Meilläkin
lähinaapurissa semmosen
asetorpan tyttö, mikä neuloi

meille leningit. Hänen isänsä oli
suutari. Vasikka teurastettiin,
niin valmistettiin nahkaa.
Kirkonkylässä oli nahkuri,
missä Vuorteen talo on, siinä oli
nahkuri ja sinne vietiin nahat. Se
valmisti ja oma suutari teki
varsikengät.
- Oliko se kallista?
- Ei kovin. Minä muista, mitä
suutari olis ottanut
kenkäparista, olin niin vähänen
silloin vielä. Muistan, että joskus
suutari tuli meille oikein kotiin,
kun neulottiin jokaiselle. Mutta
jos ne oli yksittäisiä, niin sitten
vietiin hänelle. Ja aina
uudestaan pohjattavaksi ja
paikattavaksi.
- Oliko vaatteista pulaa?
- Ei meillä ainakaan niin kauan,
kun isä eli, meillä oli vaatetta
aika hyvin. Vaikka se oli
kototekoista. Kesäksi joskus
ostettiin pumpulikangasta, ei
tarvinnut kesällä pitää
sarkavaatteita. Meillä oli kaikki
hyvin niin kauan, kun isä eli.
Mutta isä kuoli Kanadassa, kun
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olen ollut kahdeksan, sinne jäi
kaikki, mitä hänellä oli siellä. Ei
mitään koskaan tullut takaisin.
Kun hän oli jouluaattona
kuollut, vasta maaliskuussa tuli
semmonen hajatieto ensin hänen
työtoverinsa kautta, että hän on
kuollut.
- Menikö hän metsätöihin sinne?
- Juu, hän oli metsätöissä.
Meidän äiti meni silloisen
kirkkoherra Oksasen tykö ja hän
sitten otti yhteyttä Kanadan
konsuliin. Seuraavana vuotena
maaliskuussa tuli virallinen
kuolemantieto. Äiti jäi sitten
meidän kanssa. Yksi oli kuollut,
meitä kahdeksan oli, kaksi
rippikoulun käynyt. Se oli sitten
lähdettävä maailmalle. Me
kaikki tytöt, pojat oli kauemmin
kotona. Tytöt sitten, kuka
lapsenlikkana, kuka jo ihan
palveluksessa.

hakkaamiseen ja maan
kääntämiseen, kaikkeen
semmoseen, osallistuivat ketkä
kotona olivat. Aika nuorena ne
joutuivat myös maailmalle
lähtemään. Minunkin veljet, kun
rippikoulusta pääsivät, ne oli jo
noissa kaljaaseissa, minkä
kanssa seilattiin halkoa ja
mitäkin. Vanhin veljeni oli
yhden kesän semmosessa
Merilokissa, täkkimiehenä.
Seuraava veljeni, hän oli käynyt
jonkunnäköisen pienen kurssin,
oli lämmittäjänä ensin
konehuoneessa. Sitten
viimeisenä vuotena
konemestarina. Mutta se teki
haaksirikon ja meni pohjaan,
miehet pelastuivat kyllä kaikki.
Se kuljetti puutavaralastia,
Tanskassa ja Ruotsissa kävivät,
Suomen puolellakin Kotkan
satamassa, mistä lastasivat.

¤¤¤

¤¤¤

- Kyllä pojatkin joutuivat
osallistumaan, puun
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Kustavin viimeinen purjealus kuunari Merilokki. Taavi Kilven kokoelmat.
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Merilokin miehistöä aluksensa kannella. Lempi Pohjarannan kokoelmat.

- Meidät ajettiin, minä puhelen
nyt kakarista, neljän aikaan ylös
soutamaan verkoille.
Kolmekymmentäkin verkkoa,
kun otettiin ylös. Sitten tultiin
takaisin, ne verkot selvitettiin ja
taas vietiin mereen. Mutta se oli

sen aikanen elämäntapa. Kyllä
kädet niin olivat kipeät ja
piikkejä täynnä. Mutta silloin
puhallettiin yhteen hiileen, niin
sitten saatiin vaan. Ja kun se oli
se oma yritysluonne. Ei tuokaan
paikka mikään suuri, pappan
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koto, mutta kalavettä oli paljon,
sen hän oli ymmärtänyt ottaa.

hirvittävä jyrähdys maata
hipoavine käärmemäisine
salamoineen, jolloin kivi, jonka alla
pojat luulivat olevansa turvassa
särkyi suuriksi lohkareiksi,
haudaten heidät alleen. Kauhusta
tyrmistyneenä riensi ohikulkija
kylään, jossa vihdoin jonkin verran
toinnuttuaan taas tolkulleen
tiedoitti hirveästä tapahtumasta.
Miehissä sitten riennettiin kylästä
tapahtumapaikalle, mutta muuta ei
täällä voitu tehdä, kuin siunailla ja
ihmetellä. Suuret kivenjärkäleet
pysyivät niinkuin olivat ja samoin
poikien murskaantuneet ruumiit
niiden alla. Ja edelleen legenda
kertoo poikien haamuista, jotka on
nähty leikkimästä Klompasten
kalliolla kyrsällään.
Kustavi 1936. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.

¤¤¤
Kustavin Kaurissalon kylästä
Pleikilän kylään vievän tien
varrella on suuri särkynyt kivi, ja
tuohon kiveen liittyy seuraava
tarina, jonka lapsena ollessani
kuulin: Oli kaunis helteinen
heinäkuun päivä. Kaksi
kerjäläispoikaa olivat matkalla
Kaurissalosta Pleikilään. Pojat
olivat saaneet Kaurissalosta kaiken
muun hyvän lisäksi kyrsän leipää.
Päästyään tuon Klompastenkiven
luo, jossa on sileä kallio, alkoivat
pojat leikkiä kyrsällään
kierittämällä sitä pitkin kalliota.
Eräs ohikulkia, nähtyään poikien
sopimattoman leikin nuhteli heitä
siitä. Pojat vain nauraa
virnistelivät ylimielisesti ja
jatkoivat leikkiään kahta
innokkaammin. Mutta ei aikaakaan,
niin jo leimahtikin kirkas salama ja
samassa jyrähti ukkonenkin.
Tällöin pojat peljästyivät ja
herkesivät leikkimästä. Jo alkoi
sataakin. Pojat tällöin pyrkivät
suojaan kiven alla olevaan
onkaloon. Samassa kuului taas

¤¤¤
- Minkälainen henki lasten
kasvatuksessa muuten oli, ihan
noin yleinen ilmapiiri?
- Kyllä meillä oli tiukka
kasvatus. Omat työt tiedettiin,
mitä tehdä ja mitä jätettävä
tekemättä. Minä kouluakin
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käynyt, niin aamuisin jouduin
navettaan kantamaan veden ja
tupaan ja tommotti. Tehtiin
aamusta jo töitä ja kyllä veljet
myös joutuivat. Mikä pihattoon
ja palottamaan jotain juuriskoja.
Mammalla oli vielä pieniä
kakaroita siinä, ja laittaa ruokaa.
- Millä tavalla vanhemmat
opetti?
- No heidän fölissään. Istuttiin
paatin nokassa, kun
kalastamaan lähdettiin, siinä me
opittiin sitten. Kun ruvettiin
kaloja ostamaan, kun sen
ikäiseksi tultiin, siinä sitä oppia
tuli.
- Kannustiko he oppimisessa?
- Juu, ja siitä oli itse innostunut,
kun siitä sai jotain, kun teki,
palkittiin.
- Rankaisiko he?
- Ei, ei meillä ollu. Meillä täytyi
sanalla totella.
- Ei mitään selkäsaunoja?
- Ei. Se oli jyrkästi, eikä korville
hakattu. Simmottos, kun
muutamissa perheissä oli, ja oli
se nahkaremmi, sen kanssa
vedeltiin. Siinä naapurissakin oli
se hullu mies, hakkasi korville.
Sen tähden niitten kuulokin
meni. Sanottiin, kun lasta

hakkaa korville, siinä kaiketi
tärykalvot menee. Se oli
kaikkein suurin, kun joskus
tukasta otettiin kiinni, se oli
hiukan kauhia teko jo. Ei pappa
sallinut. Ja mamman kotona oli,
isomamma oli semmonen, että
kun oli lapsia, niin mitä, te olette
itse niitä tahtoneet, ei niitä
mitään. Että täytyy kunnioittaa,
kun on kakaria. Silloin sanottiin
kakaraksi, silloin mitään lapsia
ollut.
Opettaja puheli lapsista, mutta
kyllä välitunnilla oli kakaria
vaan.
Jollain tavalla minä ajattelen,
että kyllä sekin aika vaan kivaa
oli. Että kyllä meillä varmaan
parempi lapsuus oli, mitä
nykyajan lapsilla, kun ajattelee.
Ei meiltä mitään puuttunut.
Jalkineet ja tommoset, ei ne ollu
niin hienoja kuin muitten
ihmisten olivat. Mutta kyllä
meillä aina vaan vaatetta oli ja
sitten odotettiin isopappaa. Se
tuli, sitten oli kuin juhlat, kun se
toi aina kaiken kaltaisia.
- Mikä siinä oli parempaa
verrattuna nykyajan lasten
kasvamiseen?
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- Oli paljon enemmän se
yhteisömeininki. Ettei ollut
tuommosta luokkaa.
Sunnuntaisinkin oltiin. Ei me
ennen yhtätoista vuotta
mihinkään päästy. Me
jouduttiin kirkkoonkin ja
tommotti, eikä se ole elämän
varrella ollut pahitteeksi. Joka
kahden viikon päästä pappa ja
mamma kävi kirkossa.
Semmonen kauhia
kirkkovenekin rannassa, kun
menivät, ruokaa föliin ja
soutaen menivät. Se oli jollakin
tavalla oikein juhlameininki, sitä
odotti oikein, koska pääsee, kun
ei kaikki vanhemmat kakarat,
minäkin pääsin vain joka toinen
kerta. Se oli olevanansa oikein
juhlameininki, vaikka en minä
kaiketi siitä kirkosta sen
enempää ymmärtänyt. Mutta se
oli vaan, kun pääsi siihen
veneeseen ja siinä sai syödä ja
tommosta.
- Mitä siellä Kivimaalla tehtiin?
- Pääsi Volinin kauppaan, se oli
kaikkein parhain. Sitten siinä,
missä Nissilän Paula nyt asui,
siinä oli semmonen leipomo. Sai
ostaa pullaa ja munkkeja. Ne oli
ne kohteet. Sitä odotti, kun tiesi,

että sinne aina kumminkin
mennään. Ja Volinin mamma
tiesi sitten kanssa, mitä
mennään hakemaan. Kun meillä
oli puhelin ja mamma soitti
Volinille. Volinska pruukasi
aina sanoa, "Jaaha, paket onkin
tääl sit jo valmis". Ja sitten minä
sain jotain hyvää häneltä vielä.
¤¤¤
- Kyllä mar silloin tiedetty
joskus maailmassa, mitä
naapurissa tehdään. Taidettiin
paremmin tietää kuin nykyisin.
- Oliko täällä paljon juoruilua?
- Kyllä kai sitä tietysti jokaisesta
jotain sanottiin.
Se riippui ihmisestä. Kuka
tykkäsi sanoa, kuka ei. Ne on eri
sortin ihmisiä. Semmosia tietysti
silloinkin ollut, kun pidetään
vaarin toisten tekemisistä.
Jokaisella on oma käsitys, mikä
on hyvä ja kuinka ei saisi tehdä.
Niitä juoruja muuten tulekaan.
- Miten nuoret suhtautuivat
tapasääntöihin, kapinoiko he
yhtään?
- Varmaan jossain asiassa, mutta
kyllä kai aika tavalla olivat
tottelevaisia. Se ikä oli vähän
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korkeampi, kuin nykyisin
nuorisolla.
Silloin ei saanut mennä, ennen
kuin rippikoulu oli käyty. Nyt
mennään vaan jo, kun mieli
tekee.
- Minne mennään, tansseihin?
- Niin ja tommosiin. Siihen
aikaan ne oli tommosia
nurkkatansseja. Sitten tuolla
oltiin luijasilla, Taulumäellä.
Minä luulen, että siinä on koko
maailman sivun nuoret
luijanneet.
Se on sitä, kun mäkeä
lasketaan potkukelkoilla. Niitä
pistettiin monta peräkkäin ja se
oli sitten juna. No, varmaan
vähän aikuisenakin vielä
laskivat mäkeä.
- Oliko se kovin valvottua, mitä
nuoret tekivät, tämmöset
seurustelu-ikäiset?
- Sitä kapallisen kirppuja ennen
vahtaa, kuin niitä. Se maailman
sivu sama.
- Täällä oli aika paljon kuitenkin
sen ikäistä väkeä?
- Juu, oli paljon. Enemmän taisi
olla nuorta porukkaa, kuin
nykyisin koko saaressa
asukkaita. Tuossa
Taulumäelläkin ehtoisin niin

paljon oli, ettei siitä oikein
viittinyt ohi mennä. Se oli
semmonen kokoontumispaikka.
Kun nämä seiskarilaiset myös
olivat tulleet tänne.
¤¤¤
- Valvottiinko nuoria tyttöjä
tarkasti?
- Ei, kyllä ne oli ihan. Tietysti
joskus, kun oli kelirikko, kun ne
tansseissa kävi. Valvottiin sen
tähden, onko vene uponnut tai
päässyt jäistä läpitte. Mutta ei
muuten.
- Saivat mennä poikien kanssa?
- Minä tykkään, että niihin
luotettiin siihen aikaan. Eihän
silloin ollut nuorilla tytöillä, ei
siinä ollut tupakkaa, ei viinaa.
Se oli semmosta niin
luottamuksellista.
- Kertoiko vanhemmat ihmiset
kylässä mielellään vanhoista
ajoista?
- Juu kertoivat. Se oli sitten
semmosta, että nuoremmat
pelkäsivätkin, kun ne tämmösiä
kummitusjuttuja. Nuoria
poikiakin alle kymmenen, jos
siinä miehiä istui ehtoisin ja
tommosia kummitusjuttuja
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puhui, ei ne pojat uskaltaneet
ovesta omaan mökkiin mennä.

naisten töihin. Se oli harvinaista,
jos joku mies koski naisten
töihin.
- Entä tämä karjan pito?
- Kyllä naiset ne sai ruokkia.
Yhdessä sitten, missä oli mies,
hankittiin sitä ruokaa kesällä.
Meilläkään ei ollut, äiti joutui
yksin. Joskus kaiketi pojat olivat
kotona, niin kantoivat heinää. Se
täytyi selässä kantaa kaikki, ei
mitään muuta mahdollisuutta
ollut. Ja sitä meriruokoa
niitettiin paljon ja lehtiä puista.
Karsittiin oksia ja pienempiä
kaadettiin ja tehtiin. Korjattiin ja
kuivattiin. Se oli täyttä työtä
koko kesä.

¤¤¤
Naisen paikka

- Naisillakin oli sananvaltaa?
- No oli. Ei tietysti joka paikassa
ja joka asiassa, mutta kyllä
suurin osa naisista voi puhua.
Tietysti niitä miehiä oli
passattava, ei se ollut niin kuin
nykyään. Ei ne edes kahvia
pannusta hakeneet. Pöydälle se
oli kuppeihin kaadettava ja
ruoka siihen laitettava ja
vietävä. Ne kylläkään siihen
osallistuneet, eikä mihinkään

¤¤¤
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Ruokojen keruuta Laukkarissa. Ruuhessa oikealla Miina Virtanen ja vasemmalla
Maikki Laihonen, reunassa Saima Heinonen ja Hilma Lindroth. Porkkaajista
Valfrid Koskinen vasemmalla. Ragnar Kilpi, Taavi Kilven kokoelmat.
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Talkooväen päivällinen ruokorannassa vuonna 1922. Markku Latokartanon
kokoelmat.

- Kyllä se karjanhoito naisten
työtä oli. Silloin vielä oli se, oli
miesten työ ja naisten työ ihan
erillään. Kyllä se oli täydellisesti
naisten työtä. Se oli ainoa, jos
täytyi jotain heiniä ja olkia

jostain ajaa, niin miehet toi sen,
kun hevosella ajettiin. Mutta
kyllä se ruokintaveden kanto ja
lannan luonti ja kaikki, ne
kuuluivat ihan tarkkaan naisten
työhön, ei siinä ollut mitään.
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Miesten töitä oli kaikki maan
muokkaaminen ja kylväminen,
se kuului ihan täydellisesti. Ei
meillä kuitenkaan, ei mamma
siihen osallistunut.
Hän hoiti karjan ja pyykin
pesun. Silloin oli pyykki pestävä
näin, lautaa vastaan hangattiin
ja saippua ja kaikki oli omaa. Ne
keitettiin itte jostain eläinten
jätteistä, semmosesta
huonommasta rasvasta. Silloin
oli niin tarkkaa taloutta.
Keitettiin saippuaa ja se paras
rasva sulatettiin. Täällä
Kustavissa on tehty semmosta,
kun hyvitykseksi sanottiin. Ei
meillä kylläkään tehty. Se rasva
hakatiin pieneksi ja survottiin
astiaan ja suolaa vähän väliin.
Meillä taas sulatettiin kaikki ja
siivilöitiin rasva. Se jäähtyi ja
kovettui. Ei pistetty mitään
hukkaan, silloin oli niin tarkkaa.
- Oliko pyykkiä paljon yleensä?
- Kyllä maar sitä oli. Minä tiedä,
silloin oli työ niin likaista. Jos
aamulla laitti puhtaan hameen
päällensä, puolen päivän aikaan
se oli likainen. No ei sitä
millään. Vesi oli kantamisessa ja
puilla lämmitettävä. Ne oli tosi
likaisia, kun ne pestiin. Ei

nykyajan ihminen voi
kuvitellakaan sitä. Mutta se oli
sen ajan, eihän sitä kukaan
voinut ymmärtää. Helpommin
olis kyllä käynyt, jos olis
puhtaamman vaatteen pessyt.
Mutta ei ollut aikaakaan, että
niitä jatkuvasti pessyt olis. Enkä
tiedä, sitä vaatevarastoakaan, jos
se niin kauhian suuri, että
mahdollisuutta olikaan. Kyllä
mar sitä koitettiin semmotte
mennä navettaankin. Sitten, kun
olen ollut jo aikuisten kirjoissa,
sitten oli työtakit, kun vedettiin
päälle. Ei ne kumminkaan
semmotti likastuneet. Minun
lapsuudessa ei vielä ollut
työtakkejakaan. Kyllä sen
ymmärtää, ne jotka navetassa
on, siellä tulee kaikenlaista likaa
ihan.
Ja hame päällä oltiin kaikissa
töissä. Ei tämmöstä
housumeininkiä tunnettu siihen
aikaan.
- Kirnusiko äitisi voin kotona?
- Joo, se kirnuttiin, näin
seisottiin ja kirnuttiin. Minun
omassa huushollissa oli sitten jo
semmonen väännettävä kirnu.
Sitten se voi pestiin ja suolattiin.
Muistan ihan
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varhaislapsuudessani, kun oli
semmosia puupyttyjä. Kyllä mar
se punnittiin ja siihen jotain
suolavettäkin laitettiin, jos ei sitä
saanu äkkiä, kun se vietiin
Turkuun suurimmaksi osaksi. Ei
täällä mihinkään saanut.
Sitten tuli semmonen määräys,
että täytyi suorakulmaiseen
pakettiin laittaa voi. Solmia
tarkkaan kiinni. Muistan, että
pappakin teki semmosen kehän
ja sitten semmonen, millä sitä
laitettiin piukkaan. Millin
tarkkuudella sivut laitettava ja
päällinen siihen. Lauta tehdä,
mikä oli ihan tähän sopiva, se
painettiin tiukkaan. Ei saanut
ilmareikiä jäädä mihinkään.
Muistan, kun ne vanhat oli
sitten kiukkuisia tommosista
uusista määräyksistä. Että se
puupytty olis ollut parempi. Se
kun sanottiin voipaperiksi,
siihen se käärittiin nätisti ja pian
rupesi kaupat välittämään sitä.
Sai kauppoihin viedä.
- Tekikö mamma töitä aamusta
iltaan, vai minkälaiseksi tämä
työpäivä tuli?
- Kyllä hän teki. Täytyy sanoa,
että en oikein muista, että hän
olis oikein ruokatuntiakaan

pitänyt. Kyllä hän töitä teki.
Pyhänä sitten hän joskus istui
ihan ja luki. Meille lehtiäkin tuli.
Uudenkaupungin Sanomat tuli
mammalle, hän sitä, ja
semmonen Nyyrikki. Minäkin
pikkuflikkana jo niin paljon luin
sitä.
- Kuinka myöhään iltaan se
työnteko kesti?
- Sitten, kun oli syöty ja ne
navetta-askareet. Taikka meillä
oli semmonen tapa, sitten kun
mamma meni lypsämään, sitten
vasta syötiin. Sitten, kun
minäkin osasin jotain tehdä,
minäkin ruokaa sitten. Yleensä
se oli siinä kahdeksan ajoissa,
kun hän tuli lypsämästä, sitten
syötiin. Se astian peseminen
kuului minun töihini. Mamma
rupesi kutomaan jotain sukkaa
taikka kehräämään ja pappa
kutoi jotain verkkoa. Minun
varhaislapsuudessa oikein, niin
pappa teki jotain puuastioita
tuvassa. Ainakin jouluun
saakka, niinkään joulun jälkeen
enää.
- Myytäväksi?
- Ei. Hän teki kaikki eläinten
astiat. Ne meni rikki, kun ne
aina oli märjässä. Ja vesi
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kannettiin navettaan ja
paljonkin vietiin. No siellä täytyi
olla saavi. No sitten tuotiin
sisälle, vesisaavi tuvassa. Niin
näitä astioita oli. Kun niitä vaan
ehtoisin teki, kyllä aina kaksi
kolme tarvittiin tehtäväksi.
Siksi toiseksi niitä hevosten
työvehkeitä ja kapineita. Kyllä
meillä oli aina, kun mentiin
vähän isommaksi, minua
harmittivat ne ainaiset
höylänlastut ja sahanpurut
lattialla. Ei nyt, että niitten ylitte
kulkenut olis, ja kyllä ne sitten
siivottiin pois. Ettei meillä nyt
semmosta ollut. Mutta sen
ymmärtää, pölyä niistä nyt
hyvät ihmiset tulee. Jos nytkin
joutuis joku ihminen. Silloin oli
kaikki käsipelillä tehtävä.

tultiin. Hevosten kanssa vietiin.
Minäkin sain sitten hevosen ja
toinen toi kottikärryjen kanssa
pyykkiä tien varteen. Vein täältä
punkat ja kaikki pyykkilaudat ja
tommoset. Hän toi kyllä kanssa
pyykkilaudan, mutta oli
semmosia, kellä ei ollut. Ja
samaan pataan pistettiin
kiehumaan. Pyyheliinaa ja
lakanoita ja tyynyliinoja,
toisessa alusvaatteita, kaksi
pataa oli. Se oli oikein kivaa.
Sitten naruja niin paljon ja
puskien päälle. Ja se oli kolme
kertaa kesässä, kun oli
semmonen iso tapahtuma.
¤¤¤
- Kun pellavaa vedettiin ylös ja
pistettiin tommotten ketoon.
Meillä oli miehen veljen muijan
kanssa tuolla talossa
pellavamaata. Talolla oli siitä
kanssa, ja me jouduttiin se
nyhtämään ja pistämään ketoon.
Siellä oli muita naisia kanssa
talon puolesta, mutta ei
nyhtämässä. Se oli siinä kedolla
pari viikkoa, sitten se sidottiin ja
vietiin järvelle likoon. Sitten
kuivamaan ja sitten vasta

¤¤¤
- Siihen aikaan järven rannalla
käytiin pyykki pesemässä. Siellä
oli yhtä aikaa paljon. Minä ja
minun veljen vaimo ja se Anita
ja minun siskoni, meitä oli
oikein viisi kuusi, kun päästiin
sinne. Lähdettiin aamusta
seitsemän aikaan ja voi olla
kello yhdeksän ehtoosta, kun
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lihtattiin ja hakattiin. Silloin
siinä oli miehiä ja naisia. Yksi
otti kuumasta saunasta ulos,
ettei ne ehtineet jäähtyä. Kuori
ei muuten irronnut.
Kymmenkunta hakkaamassa ja
vetämässä läpi. Lähetettiin
sitten tehtaalle kehrättäväksi ja
itse kudottiin lakanoita.
Lampaille tehtiin talkoilla
kerppuja, kunnan metsästä
saatiin tehdä. Kuusitoistakin
ihmistä oli, kahdeksan paria.
Mentiin yhtä aikaa sinne, niitä
simmotten kräksittiin niitä
koivuja, miehet. Me naiset
koottiin ja sidottiin. Sitten ne
tasattiin, kuinka paljon jokainen.
Meilläkin lampaita niin paljon
oli. Ja talolliset tekivät, kun he
antoivat lehmillekin, oli

terveellistä niille. Ne söivät ja
miksei syökin, kun suvellakin
syövät lehdet. Ne talvella
yhtälaisesti maistuvat.
Sitten oli noita vihdantekotalkoita. Mentiin, missä on sitä
koivumettää. Monta muijaa ja
sitten ne taas tasattiin. Niin ja
talollisille niitä täytyi tehdä.
Kraakun varsia koottiin myös
yhdessä kalliolle kuivumaan.
Allanin mummo ja muutama
vanha mamma, ne sinne
menivät ja kokosivat yhdessä.
Se möi niitä, että hän sai hiukan.
Ei näissä talkoissa ollut
tansseja, elotalkoissa vain oli
tanssit päälle.
¤¤¤
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Viljankorjuutalkoot Vaihisen pellolla. Kuva Kosti Lindholm.
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Kahvitauko Latokartanon heinäpellolla. Markku Latokartanon kokoelmat.

- Mitä vanhoissa ajoissa oli
semmosta, mitä olette jäänyt
kaipaamaan, mitä ei enää ole?
- Kun silloin sentään käytiin
kylässä ja pidettiin
matonkudetalkoot ja tommoset.
Mutta nyt ei tulis kuuloonkaan.

Mulla oli välistä kahdeksankin
muijaa, kun matonkudetalkoot
pidin ja se oli oikein kivaa. Me
mentiin taas toiseen paikkaan ja
oli taas sama peli. Ja annettiin
ruokaa. Muista, mitä ruokaa,
mutta jotain soppaa ja velliä,
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sianlihakastiketta päälle. Voi,
voi, kun se oli kivaa.

Minä sitten tiedä, että oliko
mamma niin alistuvainen.
Pappa oli alun perin ottanut sen,
että mitä hän sanoo, se pitää
paikkansa ja siihen ei puhuta
mitään. Niin että ei siinä sitten.
Ei nykyajan nainen alistuisi
siihen. Kaikissa pikku asioissa,
minä viimeisinä vuosina monta
kertaa ajattelin, ettei toikaan
mummusta varmaan ihan kivaa.
Kyllä minä tykkäsin, että pappa
oli kauhian järkevä ja osasi.
Ymmärsin, että häntä täytyy
kunnioittaa ja totella. Mutta
joskus ajattelin, ettei naisilla
minkäänlaista sananvaltaa ole.
Minä sen verran jo sitten, vaikka
olinkin vasta viidentoista, kun
läksin. Että sitten vain kävin
kotona.
Omista vanhemmistani tiedä,
kun kerran äitiä ikinä
nähnytkään. Mutta
kasvattivanhempien en koskaan
kuullut riitelevän. Jonkun
kerran kuulin, että mamma olis
vähän semmosessa tiukassa
äänessä sanonut, että hänkin
olis halunnut tahtonsa viedä
perille. Mutta kun pappa oli
siihen sanansa sanonut, niin hän

¤¤¤
- Mikä naisen osaamisessa oli
arvostetuinta?
- Minä osaa sitä sanoa. Kaiketi,
kuka oli hyvä talousihminen.
Kerkesi tekemään käsitöitä
paljon. Lastenhoitoa kanssa
toiset arvosteli, toiset ei. Tietty
jos joku hoiti huonosti lapsia,
niin kyllä sekin huomioon
otettiin.
Se oli vaan, kuka oli oikein
hyvä talousihminen. Kaikki oli
kunnossa ja osasi laittaa ruokaa
ja leipoa ja tehdä käsitöitä. Eikös
se ole tänä päivänäkin vielä
vähän niin?
- Oliko naisilla vaikutusvaltaa
siellä omassa talossa?
- No minun täytyy se sanoa,
kyllä meillä oli pappalla täysi
valta. Ei mamma ikä
yrittänytkään vastustaa. Minä
ikinä kuullut, heillä olis mitään
riitaa ollut, mutta kyllä pappa
oli. Ja se oli sen ajan tapa, että
mies on perheen pää. Niin se oli,
kun hän sanoi. Mamma ei siihen
mitään puhunut.
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vaikeni. Minä sitten tiedä,
olisiko siitä tullut riita.
Pappa oli vähän vierasta
kohdenkin. Kyllä hän
semmonen suoraluontoinen
kumminkin, ei hän koskaan niin
kuin takana mitään puhunut.
Hän sanoi varmaan, kun
miesten kanssakin asioista
puhelivat. Miehet sanoi, että
Aaro on rehti ja rehellinen,
mutta niin päättäväinen, ettei
toisella ole mitään sananvaltaa.
Niin kuin hän olis tietänyt yksin
kaiken. Hän oli rehti ja
rehellinen, toi oman ajatuksensa
ja mielipiteensä, mutta se, kun
monta kertaa olis tarvinnut
keskustella jostain yhteisistäkin
asioista. Hän ei keskustellut,
hän suuttui sitten, jollei saanut
tahtoaan perille.
- Millä tavalla naiset pitivät
keskenään yhteyttä siihen
aikaan?
- Kesällä oli se yhteydenpito
hyvin semmosta, oli työtä
jokaisella niin paljon. Mutta
kyllä ne talvella joskus sentään
käskivät toinen toisiaan kylään.
Sitten oli ehdottomasti se sukka
aina matkassa, että laiskana ei
oltu. Mutta kyllä ne käskivät

toinen toisiaan, keitetään
kaffetta ja saadaan jotain
puhella. Kyllä meilläkin
naapurin tätejä kävi ja
mammakin sitten läksi. Mutta ei
kukaan ollut koskaan ilman
sukkaa, sen minä muistan, se oli
ihan jokaisella aina mukana. Ei
laiskana saanut päivällä, muuta
kuin pyhänä. Pyhänä ei taas
sitten. Silloin oli se, että pyhää
kunnioitettiin, ei pyhänä saanut
tehdä, kuin ne välttämättömät
työt. Eläimet ruokkia ja
ihmisillekin ruokaa laittaa. Ei
mitään ylimääräistä tehty.
- Enimmäkseen sitten naiset oli
itsekseen omissa taloissaan?
- No kyllä ne olivat, ei ne paljon.
Eikä semmosta oikein
hyväksyttykään. Meitä on niin
moneen rekeen nykyisinkin
vielä. Niin oli semmosia, kun
ottivat aikaa. En tiedä, mistä ne
ottivat, mutta niitä vähän
moitittiin, kyläluutaksi niitä
sanottiin. Ettei se mikään
semmonen hyväksytty tapa.
Mutta ei se, jos he nyt joskus
menivät. Kyllä pikkasen
semmosta seurusteluakin
tarttee. Mutta kyllä se tapahtui
melkein arkipäivänä, meilläkin
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välistä oli parikin naapurin
muijaa kerralla.

nykyaikana ne on kaikki
hävinny.
- Oliko siinä koko kylän naiset
mukana?
- Oli ihan Anavaisten syrjiltäkin
ja joka mökistä. Ja vuorotellen
joka pienessä mökissä niitä
pidettiin, ei se ollut talojen asia.
Se oli semmosta yhteistä ja
puhuttiin ja naurettiin. Että se
on hävinnyt jo yks
kaksikymmentä vuotta sitten
semmonen, ei ole enää näin
tämmöstä yhteistä.
- Oliko siinä jotain keskustelun
aiheita joku suunnitellut
etukäteen, vai oliko se ihan
tämmöstä vapaata?
- Ihan tämmöstä. Puhuttiin
lehmistä, lampaista, lapsista,
ihan tämmönen näin. Niin kuin
nyt naiset puhuu tämmösistä
tavallisista huusholli-asioista. Ja
kuka on kutonut mattoa, kuka
leikannut matonkuteita.
Siellä oli silloin
toistakymmentä, kun
kokoonnuttiin. Oli vanhaa ja tuli
nuoretkin siihen aikaan, mitä
siellä nuorta oli. Mutta kaikki oli
semmosta yhteistä ja pieni
tupakin jossain mökissä, se oli
niin täynnä. Mutta se

¤¤¤
Kustavin Pohjois-Vartsalan
(Norpin) kylässä on meren rannalla
suuri kolmiomainen kivi. Kiveä
sanotaan Morsiuskiveksi. Tarina
kertoo, että eräs nuori pari seisoi
kivellä sulhasen lähtiessä merille.
Nuorikolle tuli kuitenkin ikävä, että
kun laiva, jolla sulhanen oli
lähtenyt, oli kadonnut näkyvistä,
heittäytyi tyttö kiveltä mereen
hukkuen.
Kustavi, Etelä-Vartsala 1936-40.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
- Oliko naisilla paljon
yhteydenpitoa?
- No kyllä ne piti, kun siinä oli
sonniyhdistys siinä kylässä, niin
naiset piti ompeluseuroja sitten.
Mentiin vähän joka torppaan
vuorotellen ja kokoonnuttiin.
Juotiin kahvit ja oli käsityötä.
Vaikka sukan parsimusta, mutta
jotakin. Siihen aikaan olikin,
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yhteishenki oli vaan semmosta
mukavaa.
- Oliko siellä talon emännät ja
kaikki?
- Juu oli. Kyllä joka mökkiin
menivät ja taas vuorollaan
pitivät itte. Se oli semmonen
oikeen kohokohta, että "meillä
on nytten taas ne
ompeluseurat".
- Oliko niitä usein?
- Joka toinen viikko. Mutta se
yhteishenki oli todella. Ja kun ei
ollut tietä, ne oli kuraisia
polkuja, kun tultiin sieltä
kyläänkin. Ei niin suurta kuraaikaa ollut ja pimeetä, ettei ne
tulleet lyhtyjensä kanssa, mutta
kokoonnuttiin.
- Talvisaikaan enemmänkin?
- Juu, ei kesällä. Kesällä oli niin
paljon enemmän kiirettä. Mutta
syksyllä, kun oli peltotyöt tehty
ja kaikki. Ja se kesti koko talven.
Sitten siihen tuli jotain
riitaisuuksia. Kai maar, kun
miehet sanoi, että ämmät
juoruaa, siihen tuli sitten
jotakin. Tuliko niistä varoista,
kun oli aina semmonen pieni
kahviraha ja se meni
sonniyhdistyksen hyväksi. Se
sonni oli kylän yhteinen, se

meni tietysti sille sitten, joka
hoiti sitä. Laskettiin siihen
ruokaan. Ei ne varat nyt suuria
olleet, ei siihen kahviin paljon,
eikä se paljon hyötynyt, joka sitä
sonnia piti. Mutta siihen se
sitten raukesi. Ja sitten oli niin
tyhjää, ei siellä enää mitään
ollut.
- Jos vertaa miesten ja naisten
töitä, tekikö naiset tai miehet
enemmän?
- Ei miehet osallistuneet
ollenkaan navettatöihin.
Nainenkin oli päivän pellolla.
Mies sai sitten tulla jo tupaan,
mutta naisella oli navettaaskareensa. Siellä kaksi kolme
tuntia, nousi aamulla niin paljon
aikaisin, että teki taas ne
navettatyöt. Sitten oli jo pellolla
menossa miehen kanssa. Että
kyllä mies helpommalla pääsi,
ehdottomasti. Hän oli työnsä
tehnyt, kun oli ne peltotyönsä
tehnyt, kun nyt oltiin
heinäpellollakin. Mutta naisen
työ jatkui ja vielä ehtoolla
tiskaamiset ja tämmöset ja
ruokaa laittaa. Ei mies
osallistunut siihen aikaan, ei
maar se nyt akkojen töitä olis
tehnyt.
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Elna Paulin ja Paula Siusluoto sota-aikana mottitalkoissa. Nissilän kokoelmat.

- Oliko naisten ryhmä
tömmönen oma ryhmä?
- No tavalllaan oli. Ne mökin
muijat kävi toinen toisella ja
seurustelivat ja talon emännät
omissaan. Ne joskus mökkiinkin
tulivat, ettei ihan niin suurta
rajaa siinä ollut, sitten enää, kun
minäkin olen alkanut
muistamaan. Meidän äitikin
aika paljon monessa talossa kävi

ja oli. Mutta se oli ikävä, kun
mekin jäätiin orvoiksi ja yksin,
niin ei yhteiskunta avustanut
millään tavalla eikä kukaan.
Kyllä ihan omillaan. Olen monta
kertaa ajatellut, että kyllä se
äitin elämä oli varmaan hyvin
raskasta. Mutta ei hän valittanut
koskaan, hän oli semmonen
luonne. Muista, että hän olis
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koskaan kenellekään valittanut,
että hänellä on paha tai huono.
Siinä oli niitä mökkejä ja kyllä
meillä kaikilla oli hyvät suhteet
ja käytiin toinen toisen tykönä.
Ja mikä oli tärkeintä, jos
leivottiin, niin mentiin viemään
naapurille lämmin leipä ja kun
naapuri leipoi, niin se toi
takaisin myös. Samaten, jos
lehmä poiki, niin tehtiin juustoa
ja sitä vietiin naapureille ja
saatiin takaisin. Sillä tavalla

saatiin monta kertaa vuodessa
sitä hyvää herkkua ja pehmosta
leipää. Kun silloin leivottiin
vallan sitä kovaa ruisleipää.
Minäkin olin aika vanha, kun
tämmöstä vehnäleipää
leivottiin. Se oli korkeintaan
jouluksi ja juhannukseksi, jos
saatiin. Ei muulloin.
¤¤¤
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Kunnaraisten pikkukeittiön sakki Marianpäivänä vuonna 1920. Kuvassa Rauha,
Jenny, Elvi ja Alina. Kunnaraisten kokoelmat.
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Pyörän omistaminen oli 1930-luvulla iso asia. Ylpeys pyörästä näkyy
isoluotolaisten naisten katseista. Pyörä mahdollisti osallistumisen kotipiirin
ulkopuolelle. Kuva Kosti Lindholm.
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Aarne Aallon maitoauto, Taavetti Tainio, Väinö Tainio, Keijo Koskinen ja Olavi
Virtanen remontin jälkeen noin vuonna 1938. Einari Sandell, Väinö Tainion
kokoelmat.

- Oliko naisilla taloissa
sananvaltaa?
- Tavallaan olikin, mutta se
riippui ihan talosta ja isännästä.
Siihen aikaan, kun minä olin, ei
siellä mitään semmosta erikoista
rajaa ollut. Emännät oli uunin
kupeessa ja laittivat ruokaa,
siivosivat ja kirnusivat ja
tekivät. Miehet oli miesten

töissä. Silloin täytyi kaikki tehdä
kotona. Kirnuttiin ja kalat
suolattiin. Keväällä kalastettiin
kesääkin varten, suolattiin.
Syksyisin tehtiin teurastus ja se
liha suolattiin vahvasti. Pitkin
talvea ja keväällä, uunissa
kypsennettiin sitä ja saatiin
lihakeittoa kesälläkin joskus.
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Mutta syksy oli se varsinainen
teurastus-aika.
- Se oli miesten työtä varmasti?
- Niin miehet, mutta kyllä siellä
oli naisetkin. Naiset ottivat
veren talteen ja suolet. Kaikki
puhdistettiin ja rasvat otettiin.
Mitä sitten oli puhdasta,
käytettiin ihmisravinnoksi ja
lopuista keitettiin saippuaa.
Siinä oli semmonen järjestys
kaikissa, mitä milloinkin tehtiin.
Ja ruuaksi laitettiin suoletkin.
Ne puhdistettiin tarkkaan ja
liiotettiin ja suolattiin ja tehtiin
verimakkaraa, sanottiin perunamakkaraksi täällä. Siihen
pistettiin keuhkot ja sydämet ja
kieli ja hakattiin hienoksi. Sitten
perunaa ja ne keitettiin ja
paistettiin. Se oli sitä kevättalven ruokaa, perunoitten
kanssa syötiin.
Ja syksyllä tuotiin rukit ja
karstat tupaan ja ruvettiin siihen
työhön. Kevät-talvesta kudottiin
kankaat, tuotiin kangaspuut.
- Siinä meni koko talvi sitten?
- Siinä se talvi sitten, se oli
talvinen työ.

Lukuvuorot ja uskonto

- Kävikö ihmiset ahkerasti
kirkossa?
- Joo, se oli silloin, kun minäkin
olin vielä semmonen kakara, se
oli joka pyhä. Täytyi Ströömin
yli soutaa. Olen monta kertaa
ihmetellyt vielä, että kun silloin
lähdettiin. Mekin tuolta
käveltiin, ei silloin mitään
autoja. Ja toiselta puolelta
Kaalviikista lähdettiin
soutamaan. Repussa oli kaljaa ja
leipää, ja siinä vähän ennen
kirkkoa muijaset pisti paremmat
kengät jalkaan ja silkit päähän.
Huonommilla kulkivat siihen
saakka. Siihen aikaan oli
semmosta. Ja joka pyhällä siellä
melkein käytiin, jollei oikein
paha ilma ollut. Silloin oli
semmonen määräys, sinne
täytyi mennä kakarien ja
kaikkien.
- Oliko tämmönen iso
kirkkovene vai menikö kaikki
omilla veneillä?
- Kyllä täällä yhteiset veneet
myös olivat, mutta sitten oli
semmoset, kun oli kaksi kolme

¤¤¤
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vaan, niin kuin pieni vene, kun
soudettiin. Kyllä täällä oikein
kirkkovenekin ollut.
- Oliko ne hauskoja nämä
kirkkoretket?
- Tietysti siinä jotain semmosta
vaihtelua oli, eihän siihen
aikaan ollut oikeastaan
muutakaan. Mutta se oli
vanhojen ihmisten määräys, että
sinne täytyi mennä vaan. Ja
silloin oltiin kirkossa
kauemmin. Nyt ei olla, kuin
tunti vaan, silloin oltiin kaksi. Ja
talvella hevosilla mentiin ja
kelkoilla, jos oli semmosta keliä.
- Oliko uskonnon vaikutus
muuten suuri kotona ja
muualla?
- No kyllä se. Silloin luettiin,
vanhemmat lukivat Uutta
Testamenttiakin pyhäaamuna.
Nyt enää kukaan semmosia lue.

Siihen aikaan oli kakarillakin
semmonen kuri sentään, kun ne
meni nukkumaan. Täytyi lukea
iltarukous ja sama, kun
syömään mentiin ja lakattiin.
Kyllä maar se uskonto oli,
paljon enemmän otettiin
huomioon kuin nykyään.
¤¤¤
Strömillä on yksinäinen kivi, jota
kansa sanoo Oonholman kiveksi.
Kiven kerrotaan kääntyvän joka
kerta, kun se kuulee kirkonkellon
äänen.
Kustavi. Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran
kansanrunousarkisto.
¤¤¤
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Kustavin Kivimaalle vuonna 1783 rakennettu puukirkko vuoden 1957 aikaisessa
asussa. Käynti kirkkoon tapahtui Kirkkotien puoleisen eteisen kautta. Kari
Vepsäläisen kokoelmat.

- Kävikö pappi koskaan?
- Se hartaushetkiä piti aina
joskus ja sitten oli ne lukuvuorot
kylässä, sehän oli kauhean suuri
tapahtuma. Voi, niitä
valmistettiin ja leivottiin ja
laitettiin ruokaa. Se oli oikein
semmonen juhlahetki. Sinne tuli
Vartsalan puoleltakin, yksi osa
Vartsalaa kuului siihen
lukupiiriin. Yleensä siellä oli

sitten opettaja ja koululapsetkin.
Vartsalan puolelta tulivat
hevosilla. Kun ei teitä ollut, niin
ne talolliset veivät sitten niitä
taas. Se oli tämmöstä näin, että
siihen kokoontui kaikki.
- Joutuiko vuorotellen kukin
lukemaan siellä edessä?
- Juu.
- No jännittikö ne?
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- No juu. Mutta tämä kaikki on
jäänyt pois, että vaikka
pidetään, eihän rippilapsien
tarvitse mitään osata, ei
kenenkään. Ei siinä ole enää
semmosta juhlan tuntua. Vai
muuttuuko ihminen sitten niin?
Kun se tuntui silloin niin
juhlallisemmalta ja erilaiselta.
- Osasiko ne yleensä, kun siellä
edessä olivat?
- Kyllä ne osasi. Tietysti ne
jännitti vähän, mutta se oli
kunnia-asia, mikä sitten oli
läksynä Raamatusta ja
Katkismuksesta ja mikä virsi
Virsikirjasta. Kyllä ne kaikki. Ei
niin vanhaa ihmistä ollutkaan.
"Nää on nyt lukuvuoron
läksynä", että jos kysytään, niin
tietää vastata. Se oli oikein
heitille kunnia-asia. Se olis ollut
kauheeta, että "Ei toikaan
tiennyt, ei toi osannut".
- Minkälainen tunnelma siellä
oli?
- Herranen aika, niin kuin olis
kirkossa istunut, kauheen
tämmönen. Ennen kuin sitten
tuli väliaika ja juotiin kahvia ja
syötiin. Sitten se oli semmosta
vapautunutta, mutta muutoin

juhlallista ja totista ohjelman
aikana.
- Pappi oli mukana?
- Juu ja kanttori ja niitten
perheet. Totta kai ne oli
syömässä ja juomassa, ne oikein
kutsuttiin.
- Oliko lukuvuoroja usein?
- Kerran vuodessa. Siinäkin oli
kymmenen taloa, jotka kuului.
Anavaisilla Pakka ja Isotalo ja
Likitalo ja Juhantalo ja sitten
mentiin Vartsalan puolelle. Se
tuli joka kymmenes vuosi aina
taloon, joka talossa käytiin. Kun
lukuvuoro oli Vartsalan
puolella, kaikki menivät taas
sinne. Se oli tämmöstä mukavaa
kanssakäymistä.
Ja kyllä siihen valmistettiin.
"Meillä on ensi vuonna ja tuo
tarjosi sitä ja sitä. Kyllä meidän
vähän täytyy parempaa, että
talon maine pysyy. Pistetääs nyt
vielä jotain sorttia, siellä ei ollut
sitä." Se oli oikein emännille
kunnia-asia.
- No se oli vieraille eduksi vaan
se kilpailu?
- Totta kai. Sai syödä ja juoda. Ja
siellä oli yleensä kaikki. Oli
palvelija tai renkipoika, kyllä
lukuvuorolle meni. Totta kai
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jokainen meni syömään ja
juomaan, jollei muutoin olisi
mennytkään.

¤¤¤

Elis Wallenius silakkaverkoilla. Rainer Walleniuksen kokoelmat.

- Oliko ihmisillä hartauskirjallisuutta kotona, jota
olisivat lukeneet?
- Oli kyllä ja ihan. Kun meni
johonkin syrjäisempäänkin
mökkiin ja oli pyhä, kyllä siellä
oli Kirja auki ja Virsikirjakin.

Että siinä oli laulettu ja näin.
Mutta ei ketään moitittu, joka oli
erilainen, että sen varjolla olisi
mitään ollut.
¤¤¤
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Torpparit ja talolliset

- Oliko siellä kylässä suuret
varallisuuserot?
- Juu, kyllä ne oli. Ja talolliset
sitten, että ei nyt vaan heidän
poikakaan menis noitten
torppien poikien kanssa
tansseihin. Mutta ne meni vaan.
Vanhemmat piti vähän
luokkaeroa, että ei se oikein ole
sopivaa. Mutta nuoret oli ihan
vapaamielisiä kyllä jo silloinkin.
- Tuntuiko se jotenkin muuten
tämä varallisuusero?
- No ei se sitten sillä tavalla.
Paljon oli kyllä yhteistä. Niin
kuin joulun aikaankin. Ei siellä
niin pientä torppaa ollut, kyllä
käskettiin taloihin syömään
kukin vuorollansa. Ja jolla ei
lehmääkään ollut, niin vietiin
jouluksi puuromaitoa ja tällä
tavalla. Että se oli toisaalta
tämmöstä ystävällistä ja
tämmöstä yhteistä. Ja kun ne
leipoivat emännät, "Jahah, sinne
ja sinne täytyy vierä sitten
joululeipää ja kannullinen
maitoa". Kyllä ne emännät
näinkin muistivat sitten taas.

- Karjaa ei ollut. Mutta
myöhemmin oli mansikkaa aika
tavalla, siitä tienattiin. Sillä nyt
täydellisesti elä, mutta
kumminkin.Meidän lapset
vieläkin sanoo, että meni
kymmenen vuotta, ennen kuin
he pisti mansikkaa suuhunsa.
Kun lapsena kiusattiin
mansikkamaalla.
- Olitteko te vielä sitten
palveluksessa?
- Juu, siitä tienas sitten lisää ja
sai maitoa.
- Kävikö miehenne taloissa
töissä?
- Juu. Hän teki tämmösiä
tavallisia pellon töitä. Aina nyt
niin vakituisesti, mutta
kumminkin kesällä. Siihen
aikaan vielä ne kävi torppien
miehet, joilla ei mitään erikoista
ammattia ollut, ne kävi renkeinä
ja muijat kävi tekemässä
suursiivouksia, navettoja
pesemässä. Perkaamassa
juurikasmaita ja tämmösiä. Ne
eli sitten siitä.

¤¤¤
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- Minun veljeni oli siellä talossa
vuokralla ja minä hänen
huusholliansa tulin pitämään.
Kun ei hän ollut naimisissa. Olin
joku seitsemäntoista vuotta
vasta.
- Oliko siellä monta taloa siihen
aikaan?
- Kolme: Isotalo, Pakka ja
Likitalo. Juhantalo kanssa ollut,
mutta Likitalon ja Juhantalon
maat olivat yhdessä.
- Oliko talot kaukana toisistaan?
- Ihan ne oli liki, toisen
akkunasta näkyi toiseen. Pakka
oli siinä mäen päällä ja Isotalo
alhaalla ja Likitalo siinä
Isontalon takana. Sitten oli
rannassa niitä mökkejä,
torppareiksi sanottiin.
- Oliko niitä torppia paljon, jotka
kuului siihen kylään?
- Kyllä niitä silloin vielä. Mar
niitä oli Anavaisissa aika paljon.
Koivisto ja Järvelä ja Järviniittu.
Hupaniittu on täältä, kun ensin
lähtee. Sitten Mäkilä ja Koivula
ja mikä Kallela, ne on hävitetty.
Ja Holperi. Kyllä niitä oli. Ramsi
ja tässä melkein joka saaressa
oma torppa. Kruukfors. Ei
nykyään enää ole kuin

kesävieraita siellä, ne on kaikki
hävinneet.
- Oliko kaikki kylässä
suunnilleen samanlaisia?
- Pakkalaiset vähän erilaisia.
Pakkan isäntä vähän erilainen
oli, se vähän semmosta. Se
Pakkan isäntä oli vähän
semmonen, ei se oikein toisten
kanssa sopinut niinkään.
¤¤¤
- Oliko omistuserot suuret
kylässä?
- No tietysti semmosilla, kun
rahaa oli, aina paremmin oli.
- Vaikuttiko tämä
henkilökohtaisissa suhteissa?
- No ei täällä pahemmin. Kyllä
se on vähän semmonen, ettei
täällä ollut semmosta oikein.
Tietysti talon emännät nyt
pitivät itseään vähän
parempina. Isännät kyllä kävi ja
olivat. Ei täällä ollut mitään
suuria rikkaita ihmisiä tässä
luodolla. Vaikka niillä talo
tietysti olikin. Kyllä silloin tuli
ihmisten kanssa paremmin
toimeen, kuin nyt. Ihmiset on
tulleet niin paljon päällensä ja
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pitävät itseään paremman
arvoisena.
- Kävikö talolliset ja tommoset
rikkaammat talolliset kylässä
torpparien luona?
- Juu, kävivät kyllä.
- Oliko joitakin, ettei voinut
mennä johonkin kylään?
- No ei pahasti, ei täällä
semmosia paikkoja juuri ollut.
Silloin joka paikassa käytiin, ei
ollut mitään riita-meininkiä
taikka semmosta.

pistettiin kaikki seipäille ja
niitettiin viikatteella. Täytyi
kaikki riihessä kuivata, silloin
kun minä olin kakara vielä. Ja
hevosen kanssa ajettiin
semmosta, sanottiin
vantrinkiksi, ympäri semmosta
ja se käytti tappuria siellä
sisällä. Ei silloin konevoimaa
käytetty, se oli hevonen vaan,
kun kiersi sitä. En ole missään
nähnyt enää semmosia, kyllä ne
on kaikki hävinneet.
- Oliko nämä isännät
kalastuksessa mukana?
- Ei olleet, no nuotalla olivat, ei
missään muualla. Nuotalla ne
oli, ei ollut muuten miehiä,
kaksitoista miestä tarvittiin. Joo,
kyllä kalastus oli vähän
toisenlaista kuin nykyään. Nyt
on troolit, kun ajetaan vaan.

¤¤¤
- Tekikö nämä rikkaammat,
talon isännät, itse töitä?
- No ei isännät paljon tehneet.
- Mitä ne teki sitten?
- Antoivat määräyksiä vaan ja
kävelivät, eihän ne siihen aikaan
paljon tehneet. Vanhoja miehiä
jo olivat. Eihän siinä muutoin
olis palvelijoita tarvinnut, renki
ja naispalvelija. Viljakin

¤¤¤
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Kaurissalon Itätalo 1920-luvulla. Itätalon kokoelmat.

- Minkälaiset suhteet Itätalon
väellä oli näihin torppiin?
- Ihan hyvät välit. Ainakin mitä
minä tiedän, kyllä ne olivat
hyvät.
Juu, mutta ei koskaan sinne
valkoiseen rakennukseen
päässyt. Vaikka jotain asiaakin
olisi ollut, siihen täytyi jäädä
seisomaan oven eteen lakki
kourassa. Odottamaan, että
sieltä joku tulee. Ei sinne vaan
menty ovesta sisälle, kyllä he

semmosen kasvatuksen olivat
saaneet. Se oli heidän
pyhäkkönsä. Ja niin myös oli,
kun talossa syötiin, ei koskaan
talon väki syönyt siinä samassa
pöydässä. He söivät toisella
puolella, että kyllä siinä oli
semmonen.
- Tekikö talon väki mitään töitä?
- Ei mitään tehneet.
- Pukeutuivatko he jotenkin eri
tavalla kuin muut?
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- Kyllä maar heillä tietysti oli
puhtaammat roitit. Mutta minä
tiedä, jos se mitään niin
merkillistä oli. Ne siinä talon
ympäryksellä olivat. Emännän
sisko, se Kristine, se sitä työtä
siellä johti, käsitti ihmiset töihin
aamuisin. Käveli päivällä
kattomassa jostain syrjästä, mitä
ne tekevät vai istuvatko ne.
- Paljonko siellä oli palkollisia?
- Tavallisesti neljä ja ehkä
viisikin oli. Mutta sitten oli
nämä taksvärkkärit päälle.
Kaikki, mikä vaati paljon työtä,
heinät ja tämmöset, silloin kävi
näistä torpista porukkaa. Siellä
vaan kaksikymmentä henkeäkin
oli näitä taksvärkkäreitä yhtenä
päivänä.
- Olitteko te lapsena siellä
mukana?
- Minä olen yhden ainoan
kerran ollut Itätalossa
perunamaalla. Silloin muinoin
sanoin sitten, kun pääsin
koulusta pois, että minä en
rupea ikänä tekemään
taksvärkkihommia. Että olkoon,
kuinka tahtoo. Sitten läksinkin
kaloja kokoamaan ja maksettiin
ne työpäivät, että Itätalo suostui
siihen. Kun me mentiin

naimisiin ja tultiin tänne, me
saatiin ostaa tuo paikka.
- Minkälaista se oli se
taksvärkkihomma?
- Tehtiin pimiästä pimiään töitä.
- Oliko joku komentamassa
koko ajan?
- Oli. Heillä oli semmonen, kun
Pehtooriksi sanottiin, Heinonen
siellä oli, sylki ja kiroili. Mutten
minä ollu, minä olin sen yhden
perunapäivän. Olin nyt sitten
jälkeen, oltiin Ketolan Vihtorin
kanssa, kun tämä talo rupesi jo
häipymään. He vaan kasvattivat
omiksi tarpeiksi perunia, me
Vihtorin kanssa pruukattiin olla
isäntää auttamassa siinä. Mutta
isännällä oli kumma tilanne,
kun me siinä talon alapuolella,
missä piti perunia ottettaman.
Isäntä puheli, menkää te pellon
päitä avaamaan, että hän tulee
perässä. Ja me tiedettiin, kun
isännällä oli semmonen tapa,
ettei hän ennen kahtatoista
mihinkään tullu. Minä puhelin
Vihtorille, nyt istutaan niin
kauan, että isäntä tulee. Me
katottiin, kun se rupesi siellä
mäellä kävelemään edes
takaisin, kun me istuttiin, ja
sitten se tuli vaan, äkkiä tulikin.
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Mutta jos me olis kuokattu, ei
hän tullut olis. Hän olis
odottanut vaan, että perunat
sieltä ylös tulee. Me mitään
palkkaa saatu, oltiin vaan
isäntää auttamassa, niin kuin
talkoissa.

siihen aikaan tämmösillä kuin
meillä, ollut. Mutta ei
juopuneita, ei ollut.
¤¤¤
Siirtolaisia

¤¤¤
- Minkälaista se alkoholinkäyttö
oli siihen aikaan?
- Kyllä kai niitä juopuneita oli,
mutta ei ne tommosella tavalla
olleet, kuin nykyään, kun monet
pitävät viikkoja viikon päälle.
Nykyaikana minä otan
kauhiaksi, kun kuulostelee
uutisia. Kun jouluaattonakin isä
voi olla niin juovuksissa, että
tappaa ja tekee kaikenlaisia
pahoja. Meillä ei pappa ikinä
ollut jouluaattona juovuksissa,
ei ikimaailmassa.
Kyllä se oli joka paikassa
tämmöstä. Taloonkin käskettiin
kaikki joulupäivänä syömään.
Meidätkin, vaikka meitä oli
semmmonen kauhia lauma.
Siellä oli semmonen tapa. Se oli
torppareille ja näille semmonen
joululahja. Ja siellä oli sitten
kaiken maailman ruuat. Kun ei

- Mites ihmiset ottivat vastaan?
- Ne oli kyllä kauheen mukavia,
ihan joka ikinen. Minä tykkäsin
niistä. Ne siinä Likitalossa, ne
kaksi siirtolaisperhettä,
vanhaisäntä ja tyttären perhe ja
Heikkolan pari. Ne oli oikein
mukavia, tykättyjä.
- Karjalaisia?
- Juu, ja puheliaita, ne olikin
vilkkaita.
- Mistä päin Karjalaa he olivat?
- Seiskarilaisia.
- Kalastiko he sielläkin sitten?
- Juu, kalasti. Heikkola ei, hän
oli jo niin paljon vanha, jotain
omiksi tarpeiksi tietysti, jotain
verkkoa oli. Mutta kyllä Marttila
kalasti oikein.
¤¤¤
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Kunnaraisissa sijainnut Mäkitorppa, jota käytettiin myöhemmin myös siirtolaisten
asumuksena. Ovella Kustaa Aapola. Hannu Aapolan kokoelmat.

- Se Seiskarin seurakunta
keskenänsä näytelmiä
harjoitteli. Heikkolankin vanha
emäntä, hän oli ollut kaikissa
näissä rooleissa. Hän esitteli
"Roinilan talossa" omaa
rooliansa ja toiset kuunteli ja

katteli. Ei yhtään televisiota
kaivattu, eikä ollutkaan. Ne oli
kauheen tämmösiä näin. Niillä
oli omat laulukuoronsa, ja hyvä
lauluääni. Jos niitä meni kylään
talon puolelle, laulettiin äkkiä
joku. Ne vasta sitten valoisia
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ihmisiä oli minun mielestäni ja
yhteishenkisiä. Se näytteleminen
ja omat kuorot ja kaikki.
- Siellä oli kaksi perhettä?
- Juu. Anavaisilla tämä
Heikkolan Eeva-Liisa,
esimerkiksi kun siellä nyt joku
kuoli, hän sitten. Täytyy sitten
hakea Heikkolan Eeva-Liisaa,
että se veisasi aina ennen kuin
ruumis vietiin pois. Joka
paikassa hän kävi ja sillä oli
kaunis lauluääni.
Minä puhuinkin joskus
Heikkolan emännälle, "Ette te
ole kanttoria ollenkaan
tarvinnut Seiskarissa". Ne
sopeutuivat kauhean hyvin
niihin anavaistelaisiin. Tietysti
ensin oli, kun tulivat. Mutta
sehän oli nyt koko suomalaisten
kanssa, voi olla joku yksilö,
nuoriso, sanoo "ryssät". Mutta ei
yleensä kyllä puhuttu.
- He jäi sitten sinne kylään?
- Juu, ne kaksi jäi, ne oli
kalastusperheitä. Vanhempi oli
eläkkeellä, mutta nuorempi
jatkoi kalastusperinnettä. Ne

otettiin ihan siihen ne perheet
Anavaisten kyläyhteisöön, että
ne kuului siihen. Ei ollut mitään
eroja. Niin kuin joskun
sanotaan, että niitä vihattiin. Ei
ainakaan Anavaisilla, ei mitään
eroa tehty. Ja ei suinkaan se
heidän vikansa ollut.
Kyllä ne kävi naisetkin
ompeluseuroissa niin kuin
toisetkin ja pitivät itte
vuorollansa.
- Asuiko siellä perheet yleensä
omissa taloissa, vai oliko
isompia, että lasten perheet siinä
samassa tai?
- Kyllä ne kaikki asuivat
omissansa. Jotka nyt naimisiin
meni, ei ne siihen kotonurkkiin
jääneet, kyllä ne pois meni. Jollei
ne jääneet Anavaisille, sitten ne
haki työpaikkaa muualta ja
käytiin vain kyläilemässä. Mutta
ei siellä ollut sitä tapaa, että olisi
ollut se perheyhteisö sillä
tavalla.
¤¤¤
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Parkki Ahdin miehistöä pyhäpuvuissa. Vasemmalla puosmanni Stenroos,
takarivissä knallipäinen timpuri Valfrid Koskinen. Neljäs oikealta matruusi Santeri
Lehtinen. Edessä keskellä kapteeni Anton Jansson, vasemmalla konstaapeli Mikko
Blomqvist ja oikealla perämies Aapo Eskola. Taavi Kilven kokoelmat.

- Minun isäni oli merimiehenä,
mutta sitten hän meni Kanadaan
kaivostyöläiseksi. Sieltä lähetti
matkalipun tänne. Minä olin
joku kaksi ja puoli -vuotias, kun
äidin kanssa sitten mentiin sinne
Kanadaan. Matkustettiin RuotsiAmerikka linjalla, Kripsholm

sen laivan nimi, kun mentiin.
Mutta sitten siellä, kun aika
oltiin Kanadassa ja isä
työskenteli kaivoksessa. Tuli
niitä akentteja, kun niin paljon
tuota Neuvosto-Venäjää
kehusivat. Kuinka se on
työläisten kultamaa ja sinne
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tarttis mennä auttamaan niitä
toisia veljiä, ne sanoivat. Sinne
sitten minunkin isä innostui
menemään ja me mentiin sinne.
Varmaan tuossa
kolmekymmentäluvun alussa
ihan. Kolmekymmentäkaksi äiti
ja minä tultiin tänne Suomeen.
Hän halusi äitiään ja omaisiaan
tapaamaan, kun noin lähellä jo
oltiin, Petroskoissa.
- Kuinka monta vuotta te
Venäjällä olitte?
- Olin niin lapsi silloin vielä,
sinä vuonna täytin kymmenen,
kun tultiin tänne. Jotain kesää
muistan, kun me voileipiä
heitettiin Äänisen aalloille, ja
talvetkin niin kuin muistaisin.
Mutta se on lapsen
näkökannalta, ettei semmoseen
kiinnittänyt huomiota, ne oli
sitten mitä oli. Siellä oli
kamalaa, kaikki ne
amerikansuomalaiset otti ihan
kauhiaksi, että kuinka on tänne
voitu tulla.
- Mitä teidän isänne teki siellä?
- Hän oli rakennuksilla. Siellä
rakennettiin kauhiasti
Petroskoissa uusia taloja ja ne
tulokkaat olivat taitavia
kirvesmiehiä ja vallan semmosia

ammattimiehiä, kun sieltä
Kanadasta tuli Venäjälle. En
tiedä, mihin minunkaan isäni
hävisi sinne. Hän meni johonkin
metsätyömaille, kun me
lähdettiin Suomeen käymään,
vuotiset passitkin oli. Kuitenkin
siihen tuli jotain epäselvyyttä,
ettei me päästykään Venäjälle
takaisin. Äiti yritti sen vuoden
sisällä kuitenkin. Ja hyvä
tietysti, ettei me päästy. Mutta
isä hävisi sinne sitten. Hiukan
aikaa kirjotti vielä, mutta sitten
kirjeet loppuivat. Kuka tietää,
vaikka olis Siperiaan kaivoksille
päättynyt elämä. Sitä ei tiedä.
- Mites teidät otettiin vastaan,
kun tulitte Venäjältä?
- No, kyllä koulussakin
ihmettelivät ja ryssittelivät, kun
sieltä tuli. Ei se ollut mitään
mukavaa. Myöhemminkin, kun
minulla on ollut oma perhe, se
on ikävä asia kyllä, kun tuota
ryssävihaa, se on tosiaan
kamalaa. Se kohdistuu vääriin
henkilöihin. Minunkin mieheni,
hän oli sieltä Uhtualta kotoisin,
niin helpolla vaan ryssäksi
sanottiin.
Se työläisten elämä oli siellä
Kanadassakin semmosta
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kaivoksilla ja silloin varmaan
tuli se työttömyys siihen aikaan,
että ne läksivät. Tulivat
petetyiksi, kun läksivät
Venäjälle. Olishan Kanadassakin
elämä parantunut aikaa myöten.
Silloin oli lama kanssa varmaan
siellä, olen jostain lukenut. Itte
semmosia muista, kun olin niin
lapsi silloin.
- Mitä työtä äitinne teki, kun
tulitte tänne, kuinka hän elätti
teidät?
- Ei hän mitään, kun minun
isoäitini eli silloin vielä. Hän oli
vanha, eikä täällä mitään töitä
ollut. Siihen aikaan oli tarpeeksi
töitä, kun piti huushollia, lehmä
oli jossain kaukana laitumella.
Sitä lehmän ruokaa niitti ja koitti
kerätä ja minun vanha isoäiti oli
tässä. Olin viidentoista, kun
isoäiti kuoli. Tämän
naapuritalon emäntä oli
aikoinaan ja tämä on vanhan
emännän rakennus, missä
minäkin nyt asun. Rakennettu
joskus kaksikymmentäluvun
alkupuolella, tämä on niin
vanha mökki.
- Oliko teillä lampaita?
- Lampaita ja kanojakin.
Lampaat sai jonkun saareen, ei

ollut kesäasutusta saarissa.
Siellä lampaat oli laitumella
keväästä myöhäiseen syksyyn.
Lampaanlihaa oli ja kananlihaa,
se oli hyvä ruoka-apu ja munat.
Oltiin omavaraisia.
- Juureksia varmaan ja
semmosta?
- Meillä on hiukan peltoa tuolla,
siinä oli juureksia. Perunaa ja
rehujuuriskaa. Kaikkia vissiin
silloin viljeltiin vielä, jotain
lanttua ja porkkanaa. Että siinä
oli ihan työ, kun semmosta teki.
- Oliko yhtään miestä talossa?
- Ei ollut. Ennen kuin minä
naimisiin menin.
- Äitinne ja isoäiti teki
kahdestaan nämä työt?
- Joo, eikä isoäiti enää paljon
mitään tehnyt, hän oli jo vanha.
Pieni puutarha tuossa, jotain
viinimarjoja noukki.
- Kävikö äiti kalassa myöskin?
- Ei. Mieheni kyllä kävi sitten,
mutta ei äiti, ei hän
kalastamassa käynyt. Mieheni
oli Uhtualta tullut, se oli niin
paljon aikaisempaa. Silloin joku
viisivuotias tainnut olla, kun ne
sieltä pakenemaan lähteneet sitä
kommunisti-valtaa. Ettei hän
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ollut näitä siirtolaisia, kun viime
sodan aikana.
Hän oli nuorena merillä
kanssa. Yhdessä
haaksirikossakin hän oli,
Sovinto sen purjelaivan nimi oli.
Itämerellä lasti kallistui kovassa
myrskyssä ja yksi hukkuikin.
Saksalainen laiva heidät muut
pelasti.
Taisi olla kustavilainen se
purjelaiva.
- Oliko hän merillä vielä, kun
teillä oli lapsia?
- Ei. Kyllä hän tässä asui
samassa mökissä, vaikka äitikin
täällä oli.
Hän oli talvinuotalla mukana
ja jotain siima-kalastusta ja
verkkoa, semmosta
jatakalastusta harjoitti. Silloin
sai vuokrata kalavettä ja hänellä
oli niitä jatoja. Semmosella
tavalla se elanto koitettiin saada
aikaiseksi.
- Te hoiditte näitä mökin töitä
sitten?
- Oli se aika homma, kun niin
usein lapsi syntyi. Ei ollut
vaippoja, ei mitään. Kuinka niitä
sai kuivaksi, ja tommoset lapset
niin paljon hääräsivät ja olivat
reippaita. Aina lapaset ja

saappaat märät, ja aika hulina
oli siihen aikaan.
¤¤¤
Pari sanaa muutoksesta

- Oliko täällä Vartsalan puolella
paljon kesäasukkaita?
- Ei silloin ollut. Nuo ovat
ensimmäiset, kun tähän on
tulleet, tuo Vuori tuossa ja Paalu
ja Tähkä. Silloin, kun minä olin
nuori, ei täällä mitään
kesävieraita ollut eikä mökkejä.
¤¤¤
- Tuo lautta tuli viisikymmentä
yksi.
- Minkälaisia muutoksia se toi
mukanaan?
- Alkoi linja-autot täällä käydä,
kaikki matkat lyhentyivät. Ja
meijeriin saatiin maito, meijeri
oli aikanaan tehty Kivimaalle. Ja
jos oli teuras-elukoita, ne käytiin
kotoa hakemassa.
Kototeurastukset loppuivat
silloin. Ennen täytyi tuonne
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laivarantaan kaikki viedä, joko
elävänä tai ruhona.
- Tiivistikö se jotenkin ihmisten
yhteyksiä mantereelle päin, vai
käytiinkö muutenkin?
- Silloin muutenkin käytiin,
taidettiin enemmänkin käydä.
Sukulaiset ja kaikki, ennen
enemmän on ollut yhteyksiä
kuin nykyisin.
- Entäs muita suuria muutoksia,
mitä on tapahtunut tässä
kylässä teidän elinaikana?
- Mar se lautta kaikista suurin
on. Taikka meijeri oikeastaan oli
se alku. Ja sähkö. Tuli joskus
neljäkymmentä kolme. Luulen,
että sähkö mullisti koko kylää,
kaikkea elämää. Se taisi sotien
aikana tulla. Ja nämä
sähkölangat oli niin heikkoja,
ohkasia. Kävivät täällä
Vartsalassakin keräämässä sitä
kuparia. Varmaan se Lypertön
lennätin, Lypertön ja Isonkarin
välillä semmonen yksi
valkoinen kaapeli, sieltä sitten
otettu kaiketi. Tiedä mihin sitä
laitettiin, kun ei tänne
mihinkään. Vuorte ne johonkin
toimitti. Me vedettiin Valtterin
kanssa ensimmäinen kupari
muuntajasta tänne.

- Mistä se kupari saatiin?
- Ostettiin kalliilla hinnalla
Vuorteelta.
¤¤¤
- Missäs vaiheessa nuoret lähti
pois?
- No pojat, kun tuli siihen ikään,
että ne kelpasi merenmittaukseen. Siellä ne oli sitten
kesät. Mutta kyllä ne talvet oli
Anavaisilla ja tekivät mettätöitä.
Taas lähtivät keväällä, että se oli
ihan nuorten miesten työ se
meren-mittaus laivaan meno,
sitä pidettiin ihan luonnollisena.
"Jaaha, nyt tuli jo kutsu laivaan
ja ny mennään" ja siellä oltiin
kesä. Sitten tultiin kotio ja
tehtiin mettätöitä ja keväällä
lähdettiin. Ne oli kuin
muuttolinnut.
- Mistä se oli kiinni, että nuoret
muuttivat sitten kokonaan pois
kylästä, oliko se ihan tästä
työstä kiinni?
- Juu oli. Työllisyystilanne oli, ja
kun he tuli niin paljon
vanhemmiksi, eihän ne sitä
halkookaan viittiny sitten enää
hakata. Haettiin vähän
parempaa työtä ja siihen aikaan
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saikin tommosta normaalia
työtä. Pääsi telakallekin töihin ja
tolla tavalla, niin ne rupesi sitten
vaan lähtemään ja käytiin vain
lomilla.
- Olisko heillä ollut
mahdollisuuksia jäädä kylään
kuitenkin?
- Kyllä se olis ollut sitten ihan
sitä samaa, mitä heidän isät ja
isoisät. Ei ne tyytyny enää
siihen. Nuorista ei tullut oikein
sitten enää, että ne olis laskeneet
verkkoja ja noin. Niitä oli
semmosia, että ei he ollenkaan
kalastuksesta kiinnostuneet,
lähtivät sitten jo muuallle.
- Halusivatko he parempaa
elintasoa vai miksi?
- Juu, sen tähden juuri.
- Jos olisi tienannut siinä
kalastuksessa paremmin,
olisivat voineet jäädäkin?
- Juu, mutta ei siinä ollut
semmosta sitten. Ne oli kaikki
niin kalliita. Vene olis tarvinnut
olla, verkot ja kaikki vehkeet.
He lähti ennen pois, ei he
tykänneet jatkaa. Ne vähän
koulujakin kävivät,
ammattikouluja ja jotain, niillä
tommosta vähän parempaa

ammattiakin on ollut. Ei kukaan
jäänyt siihen sitten.
¤¤¤
- Koska se alkoi tämmönen
riitely?
- Se on ollut toistakymmentä
vuotta, siihen aikaan, kun näitä
mökkejä ruvettiin myymään.
Kyllä niistä on, ja siitä tiemaasta,
kuinka luovuttaa se. Tiedä
sitten, kun en lakia tunne, onko
toisen pakko luovuttaa omasta
maastansa tiemaa. Ja
venepaikoista. "Ei heidän
rantaan tulla". Kun niillä tarttis
olla helikopteri joka ikisellä,
mennä mökkinsä pihaan sillä.
¤¤¤
- Mites kesämökkeihin
suhtauduttiin silloin
aikaisemmin?
- No ensin se oli niin kauheen
suurta ja ihmeellistä ja
kunnioitettiin. Nyt niitten
kanssa jo riidelläänkin niin
paljon.
Juu, se oli kauheen arvokasta,
tommonen herra saatiin kylään.
Sitten vasta niitä riitoja alkoi
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tulla. Mutta kyllä siinä
kesäasukkaillakin vika on, kyllä
ne on äärettömän itsekkäitä
toiset. Ei kaikki, jotka on
semmosia, kun on kymmeniäkin
vuosia ollu, mutta nehän rupeaa
vanhenemaan. Kauhean kivoja
ja ystävällisiä. Mutta
nuoremmat sitten jo, mitä ne
tommosilla vanhoilla äijillä ja
ämmillä väliä pitää. Ei ne ole
sitten enää semmosia.
Niin kuin Meerilläkin. Ensin
hänen miehensä kuljetti niitä
moottoriveneellä ja se ystävyys
jäi sitten. Vieläkin ne vanhat
kaikki, Meerillä käy niin paljon
joulun aikaan vieraita ja
tuodaan pakettia. Ne on niitä
alkuperäisiä, jotka on olleet, että
ne on oikein mukavia. Näitä
uusia nuoria, eihän ne
tämmösistä vanhoista tiedäkään
mitään, se on jo juttu erikseen.

Mutta paljon riitaakin ollut
kesäasukkaiden kassa. Kun tuli
nämä lohet, kyllä ne sitten.
Tiedä häiritseekö ne
todellisuudessa. Kyllä niin
monta kertaa poliisit ja
nimismiehet juosseet. Että ne on
rumia kattella heidän mökin
rannasta tommoset lohialtaat.
Mutta kun toisilla on taas siitä
eläminenkin kysymyksessä ja he
on vaan siellä huviksensa. Niistä
on suuria riitoja ollut oikein. Ja
kun ne on sitten todella herroja,
joilla sinne on ollut varaa
mökkinsä laittaa, niin tietysti ne
ei hyväksyisi sitten, että ne on
siinä.
Ei he niitä vaan ole pois
saaneet.
¤¤¤
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Kustavin ensimmäinen huvila Kallioniemi valmistui vuonna 1882. Suvun kesään
kuuluivat monenlaiset harrastukset ja pelit. Tässä kroketin peluuta vuonna 1896.
Taivassalon museon kuva-arkisto.
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Isäntäväkeä ja sukulaisia Kallioniemen edustalla vuonna 1896. Istumassa keskellä
Kosti Vehanen. Taivassalon museon kuva-arkisto.
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Oskar Alarik Hornborg rakennutti Lypyrtin saarelle Sarvilinnana tunnetun
tornihuvilan puutarhoineen ja puulajipuistoineen 1920-luvulla. Huvilan piirsi
ahvenanmaalainen arkkitehti Lars Sonck. Kuvassa sisäänkäynnin edustalla
Taivassalon vallesmanni Oskar Adrian Hornborg, Ilse Maj Illman ja Oskar Alarik
Hornborg. Aira Lenneksen kokoelmat.
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Hornborgin tytär Aira Lennes huolehti Sarvilinnasta ja
sen puutarhasta vuosikymmenet isänsä kuoltua. Saaristolaisten
tapaan hän matkasi veneellä. Taustalla Lypyrtin luotsiasema.
Aira Lenneksen kokoelmat.
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- Jos ajattelette tätä elämän
muutosta täällä Kustavissa noin
kokonaisuutena, mikä teistä on
suurimmat muutokset, mitä
täällä teidän aikana on
tapahtunut?
- Kyllä ihan koko tämä
yhteiskunnan rakenne. Siitä asti,
kun tuli kesäasukkaat, sen
jälkeen on tullut eripuraisuutta
ja tämmöstä. Kaikki se
yhteishenki on hävinnyt täysin.
Se ei ole semmosta, siinä on niin
paljon kateutta ja näin. Ei siihen
aikaan, ei siellä kukaan toisiansa
kadehtinut. Joka ikinen teki
työtänsä ja muijat teki
taksvärkkejänsä taloon ja oltiin
ja puhuttiin. Ja nyt ollaan
naamat, "toi sai nyt tosta tontista
noin paljon ja toi noin paljo" ja
se kateus tuli. Ja kun se on sitten
kesäasukkaittenkin kesken se
kateus. Heillä on pienet tontit ja
mennään sitten kattoon,
seurataan rannalla, jos naapuri
menee kalastamaan. Että viekö

nyt tuuli virvelin minun
vesialueelleni.
Täältä hävisi kaikki se sopu,
ainakin tuolta syrjäkyliltä.
¤¤¤
- Ei siinä toista sillä tavalla
huomioon oteta, niin kuin
ennen vanhaan. Minä on minä ja
meillä on näin ja näin, ja meillä
mennään näin eteenpäin ja
meillä on nyt tämmönen ja
tämmönen auto. Se kaikki liittyi
siihen tavaraan, omaisuuteen.
Siihen aikaan ei ollut, kun ei
ollutkaan kuin hevoset ja reet. Ei
siinä ollut mitään kateutta
kellään.
- Koska tämä tuli tämmönen?
- Eihän talollisillakaan mitään
rahoja ja ylimääräisiä ollut,
vaikka noita saaria oli. Siitä asti,
kun niitä ruvettiin myymään.
Siitä asti tuli varallisuutta ja
silloin kaikki muuttui.
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- Onko se
kuusikymmentälukua?
- On kyllä. Siitä se alkoi. Sitten
rupesi tulemaan autoa ja
tämmöstä. Ja totta kai heillä,
"No siellä on nyt auto, jaaha,
sitten täytyy, myydään toi tontti
ja kyllä mekin auto saadaan".
- Oliko vanhempikin väki siinä
mukana, vai nuoremmat?
- Juu oli. "Kyllä meidän
poikakin, kyllä se auton saa
siinä kun toi toinenkin". Siitä
asti se sitten. Olihan heillä
rikkautta ne saaret, mutta ei ne
tuottaneet siihen aikaan mitään,
ne oli lammaslaitumia eikä
niistä riidelty. Tai tiedä, jos he
nytkään niistä riitelee, mutta
saadaan niillä sitten. Se on
täysin muuttunut.

- Kyllä se on tämä kalan
tuottamattomuus. Ettei ole
mitään mahdollisuutta elää, ei
kerta kaikkiaan. Tässä on pojalla
nyt lohialtaita. Viisi henkeä tällä
hetkellä töissä tässä. Kolme ovat
olleet jo viisitoista vuotta. Ihan
kun kansakoulusta päästiin, niin
tulivat tähän ja tässä oltu ja
viihdytty. Nyt ovat pojat jo
kaikki naimisissa ja on perhettä,
mutta tässä sitten vaan on oltu.
Ei ole sitä työpaikan
valitsemista paljon,
maaseudulla ainakaan.
- Entäs ihmisten elämäntavassa,
mitkä siinä näkisitte olleen
semmoset suuremmat
muutokset, mitä on tapahtunut
teidän elämän aikana?
- Rahan käyttö kuitenkin. Vielä
silloinkin, kun me mentiin
naimisiin, se rahan käyttö oli
aika pientä, eikä sitä tarvittu
sillä tavalla, kuin sitä tarvitaan
tällä hetkellä. Oli se sitten eläke
tai mikä tahtoi, niin kyllä
melkein puolet viedään pois. Se
rahapula näkyy tämmösissä

¤¤¤
- Mitkä teidän mielestä on
suurimmat muutokset elämässä,
mitä täällä on tapahtunut teidän
elinaikana?
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pieneläjissä, että se suurin on. Ja
se tekee paikkakunnan
alastomaksi, kun se
kantahenkilökunta on
poistunut, mikä ennen oli tässä.
Sinne voitiin mennä kylään ja
puhella kaiken maailman
asioista. Ei ollut ratiota ei
mitään, muttei sitä silloin niin
tarvinnutkaan, kun ei siitä ollut
mitään tietoa. Samaten nyt on
tullut, töllötin on tullut jälkeen
sodan.

- Oliko ennen tämmösiä
kokoontumisia, että olis oikein
paljon ollut väkeä yhdessä
torpassa?
- Kyllä juu. Ne kalastus-seuran
kokoukset oli semmosia.
Kokoonnuttiin aina jonnekin ja
pidettiin se kokous, pidettiin
verkonkutomis-kilpailu ja
silakanperkaus-kilpailu ja
tällaista.
¤¤¤
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Kalastajaseuran vuosikokous Mikkelholmassa. Mukana Leopold Kurki, Viljo
Suominen, Väinö Ekström, Valdemar Pöllänen, Taisto Kallio, Kaleb Kallio, Martti
Vuorinen, Jalmari Leino, Hannu Vuorinen, Albert Sundell, Juho Jokinen, Taimi
Friberg, Erkki Vahanne, Siiri Laaksonen, Ilmi Suominen. Edessä Juhani Vahanne,
Lasse Laaksonen, Pekka Friberg ja Helena Vahanne. Taisto Kallion kokoelmat.

Kaikkia niitä oli aina ihmisiä
tulemassa, ei viisikymmentä
henkeä mikään harvinainen
ollut. Silloin vielä, kun me
sähköistettiin tätä, siinä
viisikymmentäluvulla, kun
sähkö tänne tuotiin. Täällä oli
niin paljon porukkaa, että me

tehtiin itse nämä linjat. Meillä
oli valtion sähköpajalta
semmonen pomo fölissä, kun
me kaadettiin mettästä puita ja
pistettiin pystyyn ja vedettiin
linjaa. Se kauhian muutoksen
teki, kun sähkö tuli, niin kuin
päivä olisi pidentynyt.
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Helmikuussa rupesi valo
palamaan. Ja me saatiin valtion
avustus tähän, muista minkä
verran se mahtoi olla, mutta
hiukan kuitenkin. Ja kaikista
tarpeista oli pula, langasta ja
kaikista. Tehtiin ylen huonosti ja
sitten kun tuuli, sitten se oli
poikki myös.
- Oliko tapana, että yövyttiin,
kun vierailtiin?
- No hyvin vähän. Minunkin
vaimo on mantereelta, siellä
tietysti käytiin joskus. Mutta
kyllä yleensä aina kotiin tultiin.
Tässä Kiparluodon niemessäkin
oli semmosia paikkoja, missä
oikein käytiin, tämä Kallio oli
yksi ainakin. Ja siellä toisella
puolella oli semmoset paikat,
missä ehtoisin käytiin aina
istumassa. Siellä se niemen
nuoriso kokoontui.

tuho ainakin. Sieltä saatiin sitä
halpaa rahaa, kun myytiin
tontti. Kaksi ensimmäistä
tonttia, ei siitä mennyt veroa
vielä, mutta sitten, kun myytiin
kolmas tontti, jouduttiin jo
myymään neljäskin, kun ei
veroja saatu maksetuksi. Kyllä
se on tämän Itätalonkin tuho
ollut.
Se on, kun talon väki tulee
vanhaksi ja pienet huonot
peltotilkut. Niitä ei kannata
viljellä, kun joudutaan
työpalkka maksamaan.
Aikaisemmin se oli, kun se oli
ilmaista, niin huonokin pelto
viljeltiin ja siitä saatiin sitten. Ja
pidettiin lehmiä. Kun kaikki
ilmaista oli.
- Mitkä siinä suurimmat syyt oli,
että näitä kesämökkitontteja
alettiin myymään?
- Rahan tarve.
- Mihin sitä rahaa tarvittiin?
- Katos, ihminen kun saa
helpolla rahaa, niin sitä
ruvetaan käyttämään. Sitten
tulivat tiet ja tulivat autot ja
tulivat sähköt ja sitten lakattiin
työtä tekemästä, kun rahaa tuli
muutoin. Ei se ollut työ niin
tärkeä sitten. Aina, kun se raha

¤¤¤
- Missä vaiheessa tämä
kesämökkien tonttimyynti
alkoi?
- Jälkeen sodan, se oli siinä
kuusikymmentä-luvulla, kun se
rupesi kiihtymään se myynti. Se
oli näitten kustavilaisten talojen
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loppui, niin myytiin toinen
tontti. Tontti tontin perästä
sitten vaan. Kaupunkilaisilla oli
rahaa kuitenkin, kun ne tulivat
tänne. Ja ne oli alkuun ensin
halpoja. Se neliöhinta
tommonen kolmesta
viiteenkymmeneen penniä, se
oli niin olematon. Kun myytiin
hehtaari toisensa perään
muutamalla tuhannella
markalla. Kuitenkin siitä
maksettiin vero toinen puoli,
niin ei toisella puolella paljon
mitään saanut. Jos silloin olis
yritetty jotain tienata sillä
rahalla, mutta kun pistettiin
vaan ihan kulutukseen.
Ja tämä oli toine sitten,
täälläkin, mitkä ostivat
torpparilain mukaan. Niillä oli
lapsia sitten ja ne läksi
kaupunkiin töihin ja vanhukset
myivät paikkansa kesämökiksi.
Ihmiset kyllästyivät tähän
kalastukseen ja lähtivät
kaupunkiin. Siellä oli paremmat
palkan mahdollisuudet, mitä
täällä. Eihän kalastaja koskaan,
ei sille tullut semmosta, että
minä olen kuusi päivää töissä ja
sitten mulla on kaksi päivää
vapaata. Kalastajan on pakko

tehdä sitä vaan seitsemän
päivää viikossa, jos on ilmat
semmosia.
Minä tiedä, olisiko se elämä
täällä jäänyt huonommaksi, jos
olis tänne jäänyt. Mutta sehän
veti kaupunki lapsia puoleensa.
- Heillä olisi ollut mahdollisuus
täällä elää?
- Olishan täällä yhtä hyvin
mahdollisuus ollut. Tämä, mikä
tähän jäi, oli niin hyvä ja jaksoi.
Tuli Turusta kotiin ja alkoi tämä
lohenkasvatus. Mitä nytkin
tarvitsisi valtion taholta. Kyllä
se elättää itsensä, ei siihen
valtion rahoja tarvitisisi pistää,
mutta annettaisiin lupia näihin
vanhoihin kalastustorppiin.
Kyllä ne uudestaan saataisiin
asutetuiksi. Ja kun kuvitellaan
sitä suurta paskan määrää, mikä
tuolta tulee joka joesta.
Nämäkin täällä, kun nämä
mettät ojitettiin, sitten tämmösiä
pieniä kalliosoita. Nyt kun
sataa, se tulee heti se vesi sieltä
alas ja tuo humuksen tänne
mereen. Ei tämä kalankasvatus
vastaavasti likasta. Meidänkin
ovat tuolla ulkomerellä, niin
kyllä meri pyyhkii. Silloin
yhteen aikaan tutkittiin
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kauhiasti näitä häkkien alustoja.
Semmonen järki olevanaan
näillä tutkijoilla, että siellä ei
mitään eläimistöä pysty
elämään häkin alla. Mutta kyllä
siellä ihan luonnon tilassa ovat
nuo häkin alustat.

kuvitella, että sen täytyy olla
tämmönen.
Tästäkin meni rantaa pitkin
vanha tie. No sitten mökkiläinen
sai mökkinsä valmiiksi ja
reeratuksi. Ja sieltä tuli Ismo
hevosensa kanssa. No, tämä oli
kairannut oman tiensä poikki ja
veräjän tehnyt sinne ja kiinni.
Sitten haukkumaan vielä, ettei
täältä semmottos kuljeta. Mistä
toinen olisi lähtenyt, ellei sitä
vanhaa tietä pitkin? Että kyllä
se. Ei sitä luulisi, että ihmisellä
voi olla niin iso ero. Ei kaikilla,
mutta suurimmalla osaa
mökkiläisistä. Ja tämmönen
saaristolainen, ei ne millään
tavalla kuulu siihen samaan
elämään.
- Mitä tuo kesämökkien tulo on
vaikuttanut tähän yhteisöön,
mikä täällä on?
- Aika paljon kielteisesti.
Tommonen kalavesi ja kaikki,
kun ne on pirstottu pieniksi.
Tämmösiä pieniä paloja tehty.
No, jokainen vartioi niin kuin
kivääri kädessä sitä omaa
vesiplänttiään. Vaikka sitä on
yksi hehtaari, mutta sää et
oikeastaan sais paatilla ajaakaan
siitä läpitte.

¤¤¤
- No se oli aina, kun mökki tuli,
silloin sai jotain töitä. Siirrettiin
heidän tavaroitaan ja kun ei
ollut tieyhteyksiä. Kun saatiin
mökki siirretyksi sinne ja tuli
kaupunkilaiset, kun tekivät sen.
Se yhteisymmärrys loppui
siihen. Mulla on niin hyvä
esimerkki tossa meidän
naapurissa, kun aina
pruukattiin auttaa, kun hänkin
rakensi. Hän minulle kerran
sitten sanoi, kun tehtiin punssia
siinä, että yhden asian hän
neuvoo sinulle, että älä mene
ikinä mökkiläisten kanssa
mihinkään lähempiin
kauppoihin. Ja minä kerran
jälkeen puhelin, siinä hän puhui
ihan totta. Ei tämmönen
luotolainen täällä, kun omissa
oloissaan on elänyt, ei se voi
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Toinen, kun niitä mökkejä on
niin paljon, tämmönen kuin
keväinen kutuhauki. Kun
paikkakuntalaiset ovat aina
pitäneet sitä, ettei kalasteta
kutuaikana. Mutta kyllä
mökkiläinen laskee
kaksikymmentä verkkoa, vaikka
se alue on pienikin. Kun se
hauki liikkuu, se menee
verkkoihin. Että tämä on
ainakin yksi huono puoli.
Mutta kyllä mar tietysti siinä
mielessä hyväkin on, että jos
tämmönen kulmakunta olis
täältä ihan tyhjentynyt, niin ei
olis teitäkään ollut. Nyt ovat tiet
täällä sentään, päästään
kulkemaan.
- Minkälainen on saaristolainen,
miten te kuvailisitte?
- Kauhian tommonen avoin
ihminen, menee pitkiä matkoja
tonne pitkin rannikkoa. Minäkin
niin kauan kaloja kokosin
tuossa, niin tuntemaan tulin. Jos
menee saaristolaismökkiin, kyllä
siellä kaffetta saa. Se on
ehdottomasti, että kaffetta
keitetään. Mutta jos menet
jonnekin tuonne, sun täytyy olla
aika tuttu, kun sä menet
jonnekin tonne ylemmäs

mantereelle taikka kaupunkiin.
Et sä siellä mitään kaffetta saa,
jos vieras ihminen menee sisälle.
Ja tavallisesti täällä on ollut
tapana, että jos syödään, niin
kyllä pöydän viereen syömään
käsketään. Muistan silloin
kaksikymmentä yhdeksän se
alkoi jo, oli se lama aika ja oli
kauhea rahapula, eikä ollut
mitään valtion apua. Täällä kävi
paljon semmosia kerjäläisiä. Ne
sopivat oikein semmosen ajan,
tulivat tavallisesti kuuden
aikoihin meillekin, kun
pruukattiin syödä. Vaikka
syötiin silakoita ja perunia,
mutta kyllä ne vaan kelpasivat.
Ja sitten olivat yötä ja lähdettiin
aamulla taas menemään. Se oli
kamala tilanne semmosella
ihmisellä, kun ei ollut, ei rahaa
yhtään, eikä tiedä mihin menis.
- Mistä tämä saaristolaisten
avoimuus sitten johtuu?
- Jaa-a. Kyllä se jatkuu tuonne
ruotsalaiselle puolelle, ettei se
lopu tähän.
- Miten te luonnehtisitte
saaristolaista elämäntapaa, mikä
siinä on tärkeätä?
- Se on kauhian tämmönen oma
ittes. Ei sitä kukaan määräile. Se
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on ottanut tämmösen
näkökannan, ettei sekään
millään ketään määräilisi. Minä
olen puhellut, kun täällä on
paljon tommosia, kun
kalastavat. En ole ikinä ketään
mennyt käsittämään meidän
vesiltä pois. Kyllä jokaisella
täytyy sen verran

kalastusmahdollisuutta olla,
ettei se nyt siitä kiinni ole, jos
joku yhden hauen vie. Mutta
kyllä niitä on paljon semmosia,
näitä mökkiläisiä, ei niihin kerta
kaikkiaan voi mennä.
¤¤¤
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