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JUHANNUKSENA
KUKAPA ei muistaisi kotisaaremme juhannusta. Juhannuksen viettoon valmistauduttiin
aivan erikoisella tavalla, juhannussiivous tehtiin suurella huolella, emännät leipoivat piirakat ja
huolehtivat muistakin paistoksistaan, pojat kunnostivat purjeveneet ja yhdelle ja toiselle rannalle
ilmestyi juhannuksen aluspäivinä juhannuskokko. Sopivista paikoista ei ollut puutetta. Pohjaspäässä
oli Luotosenpää aivan kuin luotu juhannuskokkoa varten. Kokon perustaksi ja elämän pitentäjäksi
saatiin useimmiten täysin palvellut pienhaapio tai kaupanhoitajalta tervatynnyri. Talkoilla tuotiin
kuivuneita havuja ja pieniä puita, niin että olihan sitä kokolla ulkonäköäkin.
Matoluodon Kokkokalliolla oli myös erittäin sopiva kokon paikka, ja joka juhannuksena
siellä myös kokko roihusi. Usein oli myös kokko Niittyniemenpäässä ja luonnollisesti myös
Essaaren rannalla essaaristen oma kokko.
Kaikkien edellä mainittujen kokkojen sijainti oli sellainen, että ne näkyivät kaikki yhtaikaa
eikä kenenkään tarvinnut mennä kovinkaan kauaksi juhannuskokkoa ihailemaan, ellei nyt halua
erikoisesti mainita tynnyrlahtelaisia ja Essaaren takana asuneita. On kokonaan eri asia joa halusi
mennä tuntemaan kokon lämmittävän loimun.
Juhannusaaton iltapäivä oli todellista juhlaa. Saunassa käytiin jo hyvissä ajoin, ehkä tuotiin
vähän koivunoksia kuistin eteen, mutta ennen kaikkea niillä koristettiin veneet. Purjeveneen
kahvelin tai pirkkelin nokassa täytyi ainakin olla koivunoksa.
Muistamme mielellämme aattoiltapäivän vähäisen tuulenvireen. Salmi täynnä risteileviä
pieniä haapioita, joissa perämiehenä istuu enimmäkseen noin kymmenen vuoden ikäisiä poikia.
Joukossa on myös suurempia veneitä, joiden perämiehetkin ovat vähän vantturampia. Mukana on
joukko lapsia ja nuorisoa. Saaren oma vanhempi väki ei enää tuollaiseen reippailuun osallistu,
mutta Saattaa joukossa olla useitakin vanhempia henkilöitä, jotka ovat saaressa kesää viettämässä.
Muistamme myös sen ajan, jolloin purjeveneet ovat saaneet väistyä tekniikan tieltä, kun
moottoriveneet ovat leimaa antavia saaren jokapäiväisessä elämässä.
Aattoillan tyyntyessä purjehtiminen lopetettiin ja valmistauduttiin juhlan kohokohtaa,
kokon polttamista varten.
Kyläkokkojen loisteen häivyttyä lapset ja vanhempi väki siirtyivät kodin piiriin, mutta
nuoriso saattoi mennä vielä Rastiin polttamaan omaa kokkoansa, leikkimään, kisailemaan.
Itse juhannuspäivänä purjehditaan, soudellaan, nautitaan vapaudesta, saaren kauniista
kesäpäivästä.
Jokaisella on omat juhannusmuistelonsa, omat erikoiset yksityiskohtansa, jotka hän tänäkin
juhannuksena ajatuksissaan kertailee. Hän verestää muistojansa kotiseutunsa omasta juhannuksesta.
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Isänmaa
IHMISSUVUN on työllä ja vaivalla lunastettava yhä uudestaan kadotettu paratiisi. Raamattu
sanoo: "Jumala asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan
vartioitsemaan elämänpuun tietä".
Ihmissuvun historia on ollut aina ja on jatkuvasti etsintää, useimmin ehkä omiin voimiin
luottavaa, ilman Jumalan tahtoa. Ammoin Jumalasta vieraantunut suku tahtoi itse rakentaa tornin,
joka taivaaseen ulottuisi, kaupungin ja virran. Mutta Jumala tuhosi tuon työn. Tie oikeaan
paratiisiin löydetään vain kuuliaisuuden, rakkauden ja uhrin kautta ja uskon siivin. Jumalan
valitutkin ja useimmin juuri he joutuvat kovimmalle koetukselle. Aabrahamin oli uhrattava
poikansa, lupaukseen perijä, ja vasta viime hetkellä hänet vapautettiin, kun hän jo sydämessään oli
ratkaisun tehnyt. Mooseksesta sanotaan: "Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa kuin saadakseen
synnistä lyhytaikaista nautintoa". Jumala on yksityisille ja kansoille antanut suuria lahjoja. Niitä on
arvossa pidettävä, niiden puolesta on uhrattava ja tarvittaessa uhrauduttava.
Paavali rakasti kansaansa, ja juutalaisia, vaikka he suurimmalta osalta vihasivat häntä ja sitä,
mitä hän rakasti. Hän kirjoittaa: ”Minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni. Sillä minä
soisin olevani kirottu pois Kristuksesta veljieni hyväksi, jotka ovat sukulaisiani lihan puolesta."
Voiko enemmän vaatia?
Kristityn on aina ja joka hetki muistettava Mestarin sanoja: "Minun valtakuntani ei ole tästä
maailmasta" ja "etsikää sitä, mikä ylhäällä on", mutta hänellä on oikeus rakastaa niitä maallisia
lahjoja, joita Jumala on hänelle antanut ja hoitaa ja kartuttaa niitä talentteja, joita hänelle on annettu.
Niistä kalleimpia ovat koti ja isänmaa. Suomi on jossain suhteessa ollut Luojan lempilapsi kauniine
luontoineen, sinijärvineen, vuorineen ja vaaroineen. Runeberg kysyy vanhuksen suulla
nuorukaiselta suvisen aamun sulossa: "Maan eestä kuolisitko tään?" Suomen historiassa on tähän
myöntäen vastattu ei vain suulla ja sydämellä, vaan myös sydänverellä. Sen tietää taas tämä
sukupolvi, kuten monet edellisetkin. Sankarihautojen ristit kotikirkkojen liepeillä ja korpien
kätköihin jääneitten kaatumapaikat ovat pyhiä paikkoja meille. Ja mihin läheisin tai ystävä ei voi
kukkatervehdystä tuoda, sinne näkee Kaikkivaltiaan silmä ja käsi ulottuu silloin kun "merikin antaa
ne kuolleet, jotka siinä ovat."
Suomi on myös rikas siksi, että sillä on ollut paljon hengenmiehiä, persoonallisuuksia. Kirkko
ja sen piispat ovat keskiajalta alkaen hengen sekä aineellisen ja valtiollisen elämän alalla arvokasta
työtä tehneet. Länsimaisen oikeuden periaatteita ovat ylläpitäneet ja puoltaneet lakimiehet ja
tuomarit, joista Runeberg on vaikuttavan kuvan piirtänyt runossa "Maaherra". Keski-ikäinen ja
vanhempi sukupolvi muiataa sen miehen, joka tuomari-istuimellaan ei luopunut maan laeista,
vaikka se vei hänet maasta karkoitukseen Siperiaan. Siellä tapaamme suomalaisuuden suuren
herättäjän Snellmanin ja siellä Suomen Marsalkan, joka johtaen Suomen itsenäisyyteen, ja vielä
vanhana ryhtyi vaikeaan kamppailuun ylivoimaa vastaan. Hänen kehoituksensa armeijalle oli:
"Seuratkaa minua vielä kerran", ja häntä seurattiin. On sanottu, on helpompi kuolla maansa puolesta
kuin elää maallensa. Siinä piilee totuus. Marsalkan kehoitus kuuluu rauhanajallekin. Tee työsi niin,
että voit siitä vastata Jumalan ja tulevien sukupolvien edessä.
Nykyhetki on vaipunut aineellisuuden ja kunnian tavoittelun rautakahleisiin ja sen
noidankehän portilla on sana: Elintaso. Mutta puolen vuosisadan takaa kuuluu Sibeliuksen sävelin
siivittämänä: – – – "Salamoina se tuntehet saa palamaan, se taivaast on kotoisin, kerrotaan, ja
isänmaa on sen nimi!"
S.M.
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Pitkäpaatelaista
oikeakielisyyttä
PITKÄPAASI on aikojen kuluessa esiintynyt aikakirjoissa eri tavoilla kirjoitettuna, Pitkäpås,
Pitkäpass, Pitkäpassi jne. saatamme lukea vanhoista papereista. Kaikilla noilla sanoilla on kuitenkin
ollut yksi ja sama merkitys. Sillä on tarkoitettu erästä Virolahden saariston suurimmista saarista.
Myöhäisemmässä kielenkäytössä, kun saareen alkoi syntyä kylä ja kun asutus rupesi leviämään
myös toisiin saariin, on Pitkäpaasi-sana ruvennut tarkoittamaan kylää. Silloin on saarelaisten
täytynyt antaa toinen nimi itse pääsaarelle, Pitkäpaadelle, sillä Essaaressa ja Ilmarissa asunut on
ollut yhtä hyvin pitkäpaatelainen kuin pääsaarellakin asunut, eikä pääsaarella asunut olekaan
halunnut varata sanaa vain itseään varten. Jokainen pitkäpaatelainen tietää, että Kylänpuoli oli ainoa
sana, jota kyläläisten keskuudessa pääsaaresta puhuttaessa käytettiin. Kylänpuoli, Essaari, Ilmari ja
Lyllysaari olivat Pitkäpaaden kylän neljä asuttua saarta. Kartantekijät tai muut kirjanoppineet
lienevät antaneet noille saarille omat, ehkä jonkun mielestä vähän hienostuneemmat nimet, mutta
saarelaisille ne olivat, enemmän tai vähemmän vieraita; näki kirjoitettavan Kotisaari, Esisaari ja
Lylysaari. Ei Essaaren poika ja tyttö lähtenyt Kotisaareen postiin mennessään, vaan he soutivat
Kylänpuolelle.
Kotisaari-sanaa pitkäpaatelainen käyttää kyllä ja tuntee sen merkityksen erittäin hyvin
varsinkin nyt kun saarikylä on menetetty. Mutta kun pitkäpaatelainen puhuu kotisaaresta, tarkoittaa
hän sillä kotikylää yleensä, joku ehkä Kylänpuolta, toinen Essaarta, Ilmaria tai Lyllysaarta silloin
kun halutaan korostaa oman kodin sijaintia kotisaaristossa.
Kun pitkäpaatelainen puhui salmesta, tarkoitti hän sillä Esssaren ja Kylänpuolen välistä
salmea ja kirjoitti sen siis isolla alkukirjaimella: Salmi. Tietenkin oli salmi-sana muutenkin tuttu, oli
Narpin salmi, Lyllysaaren salmi, Lyllysaaren takasalmi ym.
Me pitkäpaatelaiset tiedämme, että saaressamme oli myös sukunimi Pitkäpaasi. Ja puheessa
saarelainen erotti ehdottoman tarkasti, oliko kysymyksessä talo (sukunimi) vai kylä. Naapuriin
mennessämme saatoimme mennä Pitkäpaasille, mutta emme missään tapauksessa pitkäpaateen tai
Pitkäpaadelle, koska kerran jo olimme Pitkäpaadessa. Samoin me katselimme Pitkäpaasin Arvon
ottamia valokuvia, mutta kun kutsuimme mantereessa käydessämme vieraita kotisaareemme, toivoimme heidän tulevan Pitkäpaateen. Esitellessämme tovereitamme sanoimme: "Nämä ovat
Pitkäpaaden poikia (tyttöjä)", mutta jos heitä sanottiin Pitkäpaasin tytöiksi, oli tyttöjen sukunimi
Pitkäpaasi.
Jonkinlaisena johdonmukaisena epäjohdonmukaisuutena voitaneen pitää muutamista sukunimistä käytettyjä muotoja. Siellä oli sukunimi Harjula mutta ei Harjua. Oli Seppä, mutta ei
Seppälää ja oli Markkula, mutta ei Markkaa. Mutta kaikesta tästä huolimatta pitkäpaatelainen
naapuriin mennessään meni Markalle ja puhui Markan Antista ja Amaliasta eikä käyttänyt koskaan
puheessaan sanaa Markkula – ehkä kuitenkin aivan viime vuosina saaressa oltaessa. Samoin hän,
näki Harjun Kalervon ja meni naapuriinsa Harjulle, eikä tuntenut puheessaan sanaa Harjula. Mutta
sensijaan pitkäpaatelainen ei mennyt Sepälle vaan Seppälään. Ja erotukseksi mistä Sepästä oli
kysymys, hän sanoi Mets'Seppälä (Metsä-Seppälä, metsän laidassa oleva Sepän talo) ja KyläSeppälä (Keskylässä – ei Keskikylä – oleva Sepän talo). Itäpäässä oleva Sepän talo oli Syvälä, joka
tarkoitti maanpaikkaa, Syvälän Risto, Syvälän Oskar ja Syvälän Rikhard, jotka kaikki olivat Seppiä
nimeltään. Syvälä-nimi oli siinä määrin samaistettu talon nimeen, että kun Vihtori Sepän perilliset
ostivat talon Pohjaspään Pitkäsiltä, tuli Syvälä-nimitys perheen mukana myös Pohjaspäähän. Siitä
tulikin oikea nimien "sekamelska", kun Vihtorin leskeä Amaliaa, o.s. Niemelä, toiset kutsuivat
Syvälän Amaliaksi ja toiset Pitkäsen Amaliaksi ja toiset Seppälän Amaliaksi sukunimen ollessa
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Seppä,
Kun saaressa oli vain harvoja sukunimiä ja kun havaitaan myös olevan taipumusta käyttää
samoja ristimänimiä, oli henkilöiden ja talojen toisistaan erottamisessa vaikeuksia. Sen vuoksi
käytettiin isän tai isoisän nimeä apuna. Muutamia taloja taas kutsuttiin talon päämiehen
ristimänimen mukaan. Selvyyden vuoksi kuitenkin sanottakoon, että kaikista henkilöistä ei
suinkaan käytetty tässä mainitulla tavalla muodostettuja nimityksiä. Tämä saattoi olla hyvin
persoonallista, toisinaan selvyyden vuoksi tarpeellista jopa välttämätöntäkin. Esim. Jaakko
Fredrikinpoika Niemelää kutsuttiin melko tavalla yleisesti vain Jaskaksi – myös Niemelän Jaakoksi
– ja samoin myös koko taloa. "Männäänks Jaskalle" selvitti täydellisesti mistä oli kysymys. Kun oli
kysymys Jaakon lapsista, vieläpä lapsenlapsistakin, oli Jaska-sana apuna tarkoitettua henkilöä
mainittaessa.
Risto Matinpoika Pohjola oli Matin Risto, ja tämän Matti-poika Riston Matti, mutta Matin
isoisä Matti Pohjola oli jokaiselle pitkäpaatelaiselle setä, hän oli Matt'setä. Samoin myös Anton
Pohjola oli Ant'setä.
Kun Essaarella myös oli Matti Pohjola, sanottiin häntä Essaaren Matiksi ja siten oli taas
silläkin kohdalla erehtymisen vaara vältetty. Essaarella oli kyllä toinenkin Matti, Luotsilan Matti,
mutta hän muutti Essaarelle verrattain myöhään, ehkä 1920-luvulla, rakentaen oman talonsa
Ellinniemeen eli Elliin. Hän pysyi Luotsilan Mattina eikä siis aiheuttanut sekaannusta varsinaisen
Essaaren Matin kanssa. Joskus saattoi Luotsilan Mattia kuulla kutsuttavan talon sijaitsemispaikan
mukaan myös Ellin Matiksi.
Myös muita edellä esitetyn tapaisia esimerkkejä voisi mainita.
Tässä yhteydessä sopii myös mainita, että ristimänimistä käytettiin kaikenlaisia muunnoksia,
sanottaisiinko niitä lempinimiksi vai haukkumanimiksi, Jaakko – Jaska, Matti – Matsu, Aaro –
Arttu tai Artsu, Edla – Eetlu, Eino – Eitsu, Rikhard – Riksa ym. Muutamat vanhemmat henkilöt
olivat kovin vihaisia siitä, kun ei käytetty oikeaa kasteessa annettua nimeä henkilöitä mainittaessa.
He eivät halunneet antaa lapsilleen kahta nimeä, kuten yleensä tuntui tulevan tavaksi, koska heitä ei
yhdelläkään nimellä kutsuttu oikein.
Edellä on jo mainittu, että sukunimien samanlaisuus aiheutti erilaisia vaikeuksia. Saapunut
posti saattoi mennä asiaankuulumattomalle henkilölle, josta oli seurauksena omat haittansa. Tämä
oli aiheena sukunimien muuttamiselle, joskin siihen saattoivat vaikuttaa muutkin syyt. Joka
tapauksessa useita sukunimien muuttamisia tapahtui vuosisadan alkuvaiheessa, mutta sehän onkin
jo toinen asia.
Rannankävijä

SANANPARSIA JA SANONTATAPOJA
Ei tekevältä työ lopu
Huuollahan huono puolensa pitää
Hyvä kun tulee omineen toimeen, sanoi mustalainen
Hyvä ois elää kun tarkkajais
Hölmö ei hoksaakaan ja viisas ei virka mitään
Iän kesä, iän talvi, iäst ilmat ilkeimmät
Itä ei itkemätä lakkaa
Itä illan tyvenestä, kakko kaikenpäiväsestä
Kakko antaa pysyvän talven
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ARVO PITKÄPAASI
ARVO PITKÄPAASI syntyi Pitkäpaadella
huhtikuun 11 pnä 1890 nelilapsisen sisarusparven
kolmantena lapsena, Hänen vanhempansa olivat
luotsi Aleksanteri Antoninpoika Pitkäpaasi ja
Karoliina Jeremiaksentytär Bolshoi. Paikka, jossa
Arvo P:n koti sijaitsi, kuului kylän ensiksi
asuttuihin. Itse rakennus oli vuosien kuluessa
muuttanut muotoaan kehittyen erääksi saaren
suurimmista asuinrakennuksista. Pihassa kasvoi
joukko omenapuita, puutarha oli ehdottomasti
saaren suurin. Talon pohjoispuolella heinäniityn,
tarhan, laidassa oli uljas koivikko, joka värikästä
iltataivasta vastaan oli ääriviivoiltaan kuin linna.
Aidatun
neliönmuotoisen
pihan
eteläsivua
reunustivat erilaiset lehtipuut, sireenit, koivut;
rannanpuolella oli pitkä ranta-aittarivi ja pohjanpuolella toinen aittaryhmä aitanparvineen.
Rannassa oli valkama venelaitureineen, kuten
saaren muillakin taloilla. Se oli luotsitila, jolle
aikoinaan oli kuulunut luotsausvelvollisuus.
Järjestelmä lakkasi vasta vuosisadan lopussa ja
Pitkäpaasinkin tila lunastettiin itsenäiseksi vasta
viime vuosisadan viimeisellä kymmenellä.
Luotsin ammatti kulki Pitkäpaadella yleensä perintönä isältä pojalle ja niin on ollut asian laita
Arvo Pitkäpaasinkin esi-isien kohdalla; hänen isoisänsä oli luotsivanhin, mikä lienee antanut aiheen, että taloa kyläläisten kesken sanottiin Taarastiksi. Toisten mielestä se ei ollut mikään lempinimi ja täytyy sanoa, että tällainen käsitys ei liene ollut vieras itse talonväellekään. Todellisuudessa on nimitystä kuitenkin pidettävä kunniana.
Arvo P:n koti sijaitsi keskellä kylää, Keskylässä, Salmen lännenpuoleisella rannalla, Kylänpuolella. Jos kodin sijainti oli keskeinen, niin keskeiseksi muodostui myös Arvon asema toisten
pikkupoikien joukossa. Meren äärellä asuneelle pojalle tuli meri pian jokapäiväiseksi leikkikentäksi. Suurhaapio kunnostettiin "ratasmasiinaksi", siipilaivaksi, ja kylän pojat toimivat laivapoikina ja konemiehinä Arvon ollessa kaikkivoipa kapteeni, aluksen päällikkö. Asemansa osoitukseksi hänellä oli myös ulkoiset tunnusmerkit, asianmukainen lakki ja valkea takki olkalappuineen.
Amiraali hän oli.
Iän karttuessa leikit jäävät ja merestä tulee Arvon urheilukenttä. Hän saa oman purjeveneensä
ja jonkinlainen purjehdusseuran lippu haarukan (kahvelin) nokassa viillättää hän pitkin meren
selkiä, pistäytyy yhdessä ja toisessa luodossa ja antaa tilaisuuden sattuessa nautinnollisen hetken
merta ihaileville muukalaisille, jotka ovat tulleet saaren kesästä nauttimaan.
Niihin aikoihin, jolloin Arvo alkoi tulla siihen ikään, että päiväjärjestykseen tuli hänen
valmistautumisensa elämäntehtäväänsä, ei saaresta ollut monikaan poika lähtenyt opin tielle. Se ei
ollutkaan kovin helppoa jo matkan pituudenkin vuoksi. Todennäköisesti on Arvon kohdalla omaa
osaansa näytellyt luotsien matkojen suuntautuminen Viipuriin ja niinpä hänet, kirjoitettiin Viipurin
yhteiskoulun oppilasluetteloihin vuosisadan alussa. Hän erosi koulusta kuuden luokan jälkeen ja
siirtyi oppilaaksi Suomen Liikemiesten Kauppaopistoon, josta sai päästötodistuksen v. 1915.
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Arvo Pitkäpaasin
kotirantaa

Holminpään
kuohuja

Holminpään
kaulanteelta
länteen

Kuvat
Arvo Pitkäpaasi
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Oli siis ensimmäisen maailmansodan aika. Eräs Arvon toveri ehdotti nyt että hän ottaisi
toimen Suomen valtionrautateiden yhdysliikennekonttorissa Pietarissa (Leningradissa). Ehdotuksen
Arvo hyväksyi ja matkusti tavaroineen Haminaan, mutta sodan epävarmojen olojen vuoksi
keskeytyi matka tähän. Vasta toisella yrityksellä tuli matkasta tosi ja Arvo oli Leningradissa vv.
l916-1917.
Suomeen palattuaan hän oli reviisorina sotavankilaitoksen intendenttiosaston tilitoimistossa,
tilien tarkastajana ja selvittelijänä vankeinhoitohallituksen kamreerikonttorin tarkastusosastolla vv.
1918-1920 ja siirtyi viimemainittuna vuonna Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan palvelukseen, jossa hän suoritti varsinaisen elämäntyönsä. Tunnontarkkana ja taitavana konttorimiehenä
saavutti hän sekä esimiestensä että työtovereittensa arvonannon ja luottamuksen.
Jo poikavuosinaan oli Arvo P tilaisuudessa perehtymään valokuvaukseen. Kun vuosisadan
alkukymmenillä saareen osasivat tiensä lukuisat maamme eturivin taiteilijat ja muut kesävieraat
(Jean Sibelius, Armas ja Eero Järnefelt, Hugo Simberg, Ester Helenius, Elli Tompuri, Yrjö Weijola
ym.), oli A kameroineen tervetullut ottamaan erilaisia tilannekuvia tai ikuistamaan levylle saaren
kaunista luontoa. Hänen ottamiaan kuvia saatiin nähdä aikakauslehdissä ja joskus voitiin
lähettämiensä kuvien ohella lukea saarta koskevia uutisia ja erilaisia selostuksia. Valokuvaus, jossa
hän oli kehittynyt suorastaan taituriksi, oli hänen lempiharrastuksensa elämänsä loppuun asti.
Kaikki valokuvaukseen kuuluvat laboratoriotyöt suoritti hän niin ikään itse.
Suomen Museo -lehdessä kirjoitti professori A. M. Tallgren v. 1918 että Arvo Pitkäpaasi kohdisti harrastuksensa Pitkäpaaden saariston tutkiskeluun, Välskärin kertomusten lueskelu pani mielikuvituksen liikkeelle. Vuodesta 1910 alkaen hän lähetti Kansallismuseolle parikymmentä lähetystä, esineitä, kuvia, karttoja ja selityksiä muinaisjäännöksistä, Prof. T lisääkin tästä olevan seurauksena, että Pitkäpaaden saaristo on parhaiten tunnettu saaristoalueemme muinaisjäännöksiin nähden.
Arvo P:n pyynnöstä tutustui T paikan päällä kotisaaristossamme löytyneisiin kiviroukkioihin ja
muihin erikoisuuksiin ja on hän kirjoittanut kaivauksistaan ja tutkimustensa tuloksista selostuksia.
Siirryttyään pääkaupunkiin saattoi Arvo P helpommin laajentaa kotiseutuunsa kohdistuvaa
tutkimustyötä ja niinpä havaitsemmekin hänen ryhtyneen tutkimaan kotikylämme asutus- ja
sukuhistoriaa. Vuoden alkukuukausien illat häneltä kuluivat konttorissa tilikirjojen ääressä ja
kesaälomalla hän oli jokseenkin poikkeuksitta kotikylässään, mutta syksyisin ja myöhemmin
keväällä hän kulutti pari iltatuntia Valtionarkistossa. Hän tutki kirkonkirjat, henkikirjat ym. vanhat
asiapaperit saadakseen selville kotikylänsä ja sen asutuksen menneisyyden. Tätä jatkui vuodesta
toiseen, niin että asian yksityiskohtia tuntematon sivustakatsoja odotti väitöskirjan olevan tulossa.
Useimman pitkäpaatelaisen tiedot sukunsa vaiheista perustuvat Arvo Pitkäpaasin tutkimusten
tuloksiin. Arvo P oli hiljainen uurastaja. Elämänkumppania, jonka kanssa olisi ryhtynyt jakamaan
vaelluksensa myötä- ja vastoinkäymiset, ei hänen tielleen sattunut. Hän on hakannut kotisaaremme
Holminpään jyrkkään kallioon IRENE. Jos vielä joskus joku tämän kirjoituksen lukijoista pääsee
käymään Holmiin, löytää hän varmaan monen muun nimikirjoituksen joukosta edellä mainitun, jota
ajan hammaskaan ei kovin helposti saa tuhotuksi. Silloin muistuu kävijän mieleen Arvo Pitkäpaasi,
kotiseutumme tutkija, joka on nimen kallioon hakannut, ja Irene nimeä kantanut neitonen, henkilö,
jonka sydämen voimme olettaa sykkineen tasatahdissa Arvon sydämen kanssa vaikkapa vain
hetkenkin.
Vuonna 1945 rupesi Arvo P:n terveys horjumaan ja vaikean sairauden jälkeen hänen
elämänsä sammui tammikuun 28 pnä 1946. Hänen tomumajansa kätkettiin perhehautaan Virolahden kalmistossa.
Arvo P oli testamentannut kuvamateriaalinsa, yli tuhat lasilevyä, Kansallismuseolle ja
Pitkäpaaden sukuhistoriaa koskeva jäämistö oli tuleva erään hänen ystävänsä huostaan, joka A:n
tutkimusten alkuaikoina oli ohjaillut häntä vaikeassa ja aikaa vievässä arkistotutkimuksessa.
Museossa olevista negatiiveistä on nyt otettu vedokset ja kaikki Pitkäpaaden kuvat, joita on noin
tuhat kappaletta, ovat nyt käytettävissämme. Kuvat muodostavat Pitkäpaasi-Seuran arkiston
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kuvakokoelman rungon ja pääosan. Joitakin niistä näemme tässä lehdessä.
Sukuhistoriallisten tutkimusten mielenkiintoisimpana osana voitaneen pitää sitä monta metriä
pitkää pitkäpaatelaisten kantaisän sukutaulua, joka monien muistiinpanovihkojen ohella on niiden
henkilöiden käytettävissä, jotka nyt lopullisesti koettavat selvittää kotiseutumme historiaa, ja johon
nojautuen tässäkin lehdessä oleva kantataulukko on laadittu.
Pitkäpaatelaisten kannalta ovat Arvo P:n harrastustyönä suorittama valokuvailu ja kotiseudun
tutkimustyö muodostuneet ensiarvoisiksi. Kuvat antavat selvän ja ainutlaatuisen näkymän kotisaaremme kauniista luonnosta, arkisista aherruksista ja muista toiminnoista, ja tutkimustyömateriaali tieteellisessä pätevyydessään on varmana pohjana jatkotutkimuksille.
U. Niemelä

VIROLAHDELLA ASUVAT PITKÄPAATELAISET
Toistakymmentä vuotta sitten raskaan rauhan lunnaina jäi kotisaaremmekin "rautaesiripun"
taakse asukkaiden hajaantuessa kuin akanat tuuleen. Vähitellen on kuitenkin melkein jokainen
hankkinut itselleen uuden kodin eläen vain rakkaitten ja unohtumattomien muistojen merkeissä
lapsuuskodissaan. Useat saarelaisistamme ovat loppujen lopuksi pystyttäneet kurkihirren oman
pitäjän, Virolahden, rajojen sisäpuolelle.
Lähtien Virolahden keskustasta, Virojoelta, tapaamme siellä seuraavat pitkäpaatelaiskodit:
Tuunasen Tilda asuskelee Korpisen upean liiketalon eteläsiivessä, jossa hänellä on käytettävissä
kahden huoneen ja keittiön vuokra-asunto varustettuna nykyajan mukavuuksilla. Oman, mäellä
olevan ”kesähuvilansa" on hän jättänyt tällä kertaa vieraan haltuun. Korpisen Elli hoitelee KOP:n
uhkeassa liikehuoneustossa kangas- ja kemikalikauppaa välillä huolehtien perheenemännän
tärkeistä tehtävistä ja Viljon hyvinvoinnista, Erkillä on ravintola, herrain vaatetusliike ja
Vallinsarvi-baari Haminassa. Pekka taasen ekonomin vakanssilla työskentelee pääkaupungissa.
Harjulan Aili on parisen vuotta huolehtinut Virolahden terveyssisaren vaativasta hommasta asuen
äitinsä kanssa uudessa terveystalossa ja ajellen virka- ja muita matkoja omalla Volksvagenillaan.
Niemelän Taavilla on kauniissa koivikossa oma koti mukavuuksineen ja siinä he viettävät
Helmin kanssa rauhaisaa elämän ehtoota. Kalervo on perheineen Porissa hoidellen
"kansankynttilän" virkaa ja asuen kesällä pikkuhuvilassaan Pomarkun Valkjärven kallioisella
rannalla. Aune taasen hoitelee virkarouvana kotiaan Helsingissä. Kantolan Eino komistaa jatkuvasti
mukavuuksilla varustettua taloaan, hoidellen kesällä Kuorsalon luotsivanhimman ja talvella
Kalastuskoulun merenkulun "lehtorin" virkaa. Elsa harrastelee joutoaikoinaan ompeluseurassa
käyntiä. Matti on perheineen Helsingissä toimessa, Jaakko hoitelee Kotkassa Suomen Pankin ja
iltaisin elokuvateatterin vahtimestarin hommia, Aapo on Hylkysaaren luotsiasemalla ja Vappu
kotirouvana Norjassa.
Paasin Onni Kerttunsa kanssa eläkevaarina hoitelee kodin ympäristöä ja keväisin kunnostelee
vieraitten moottoriveneitä. Tyttäret ovat naimisissa, samoin vanhemmat pojat, joista Erkki ajelee
Tienhaaran autoa ja Lauri on Kymissä insinöörinä. Nuorin opiskelee Teknillisessä korkeakoulussa
lentokoneinsinööriksi. Mikkolan Toivollakin on talo melko Virojoen keskustassa, mutta hyväksyy
hän sen vain kesäasunnoksi viettäen talvikaudet Kotkassa. Pauli tullivartijana Helsingissä ja Aimo
opiskelee Kauppakorkeassa.
Virojoen esikaupungissa, Pyterlahdessa, tapaamme Niemelän Hiljan pienessä punaisessa
talosessa, jonka ympäristöä hän kesän ajan yöt päivät somistelee. Alpo on Amerikassa, Laina
Helsingin rahapajassa, Hilkka hoitajattarena Kymissä ja Pirkko tienailee tehtaassa Ruotsin
kruunuja. Niemelän Hugo on Helmin kanssa kotitonttuna liikkumatta paljon kylillä, pitäen kesällä
vahtia Kuorsalossa ja Santiossa, talvella talonmiehenä kotonaan, Paavo asuu omassa talossaan
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Haminan Pitäjänsaaressa, Martti palvelee ruotuväessä laivastossa, josta piakkoin vapautuu. Seija
valmistuu Virojoen postikonttorissa "postiröökkynäksi".
Niemen Yrjö on edelleen Kalastajakoulun ammattiopettajana rakentaen parhaillaan Virojoelle
omalle tontilleen "vanhuuden päivien" kotia. Hilja työskentelee pääasiassa kotiaskareissaan ja Timo
aloittelee metsänhoitajan uran tehtäviä. Kirkonkylässä asunee tällä kertaa vain omassa talossaan
Niemeläisen Tilda, jonka lapset ovat sijoittuneet eri puolille, Sirkka Pohjolan Einon aviosiippana
Haminassa hoitelee perheenemännän askareita, Meeri on Kotkassa Suomalaisen vaimona, Helga
Helsingissä jossakin hommassa ja Veikko merellä valmistuakseen merikapteeniksi. Tosin Aallon
Hiinan perikunnallakin on siellä koti, mutta taitanee se olla tällä kertaa asumattomana.
Kunnalliskodissa asustavat Luotosen Maija, Luotsilan Arvo ja Pohjolan Siviä. Järvenkylässä on
oma talonsa Saarisen Ennillä, jonka tytär on naimisissa ja poika lienee tällä kertaa merillä. Pohjolan
Lyylillä on Ravijoen kalarannassa kauniilla mäellä sievä asunto. Hilkka ja Vera ovat naimisissa,
Anna kätilönä Toivelinnassa, Vieno ja Kerttu Ruotsissa kieltä oppimassa. Entinen ns. Matsetän
Lyyli on naimisissa Hietalan Eemelin kanssa Vilkkilän rannikolla kalastellen. Tytöistä kaksi
vanhempaa lienee naimisissa, nuorin kauppakoulussa ja poika kalamiehenä kotona.
Suurin ryhmä pitkäpaatelaisia on asettunut asumaan Klamilaan, Heistä Sepän Elsa elelee Eerikin
perheen kanssa ostamassaan op. Raussin entisessä talossa, aivan naapurina on kuten
Pitkäpaadessakin Seppälän Väinö, joka talvella yrittelee vähän kalastella ja kesällä hoitelee
merenmittauksessa "poosun" hommia. Vanhemmat tyttäret ovat naimisissa ja Maija pankkineitinä
Klamilassa. Sahanrannassa asustavat Karin Erkki perheineen ja Saarisen Anni. Tommolan Alinan ja
Hiljan ratoksi on tullut Amerikasta Väinö, joka on vähän suurennellutkin taloa. Oudolta kai hänestä
aluksi Suomessa asuminen tuntuu oltuaan parhaat vuodet "jenkkinä". Nurmisen "mamma"
asuskelee Einarin ja Heikin perheiden kanssa samassa talossa, Arttu on perheineen Haminassa
luotsina Ja Väinö Helsingissä sekä Elna Harjun Sakarin rouvana Kotkassa Einar "torkuvoi"
sekalaisissa hommissa. Kantolan Uki elelee uuden "mamman" kanssa ja toimittelee virkatehtäviään
Kuorsalon ja Santion luotsiasemilla. Toisella puolen tietä, kyläkirkon vieressä, on Edlalla oma
soppensa. Rantalan Eino asuskelee Selmansa kanssa Sydänkylän tienhaarassa koivujen keskellä
olevassa kodissaan. Eino käy Haminassa moottorihommissa. Varsinaisia kalamiehiä ovat vain
Pohjolan Matti ja Huugo, jotka asustavat pienessä mökissään aivan rannalla Pärnäsenniemessä ja
kalastelevat vanhaan tuttuun tapaansa ankeriasta, lohta sekä huonompaakin kalasorttia. Emäntänä
on heillä uskollisesti Aino, joka syksyisin kokoaa marjoja myytäväksi ja talvella parantelee omien
verkkojen lisäksi vieraittenkin pyydyksiä.
Tässäpä ne sitten taitavat olla Virolahdella asuskelevat pitkäpaatelaiset jotka vähitellen ovat
tottuneet ja mukautuneet uusiin olosuhteisiin viihtyen kukin uudessa kodissaan hyvin, eläen
parhaimmat hetkensä kotisaaremme muisteloissa
Y.N.

KANSANTAPOJA JA HOKEMIA
Elli keitti vellin, velli kaatui maahan,
Elli itte itkemään, Ellin lapset litkimään.
Kun meri oli aivan rasvatyyni ja oltiin purjeveneellä liikkeellä, oli erilaisia tapoja tuulen
manaamiseksi tai "narraamiseksi". "Raavipas mastin juurta", saattoi perämies sanoa kumppanilleen,
jolloin "laivapoika" kynsi maston alaosaa. Toisinaan saatettiin heittää kolikko mereen ja hoettiin:
"Tule, tule tuulta, kuppariämmän huulta – Tule, tule tuulta, että päästäis Viroon" Hokema
yhdistettiin usein myös mastonjuuren raapimiseen.
Kevään tuloa odotettaessa tiedettiin auringon alkavan maaliskuussa jo vähän lämmittää,
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sanottiin: "Maaliskuussa jo päivä armahtaa".
Kun maitohammas lähti, oli se heitettävä uuninsolaan, s.o. palomuurin ja uunin väliseen
rakoon, ja hoettava muutaman kerran: Hiir, hiir, anna mulle rautahammas, miä annan sulle
maitohampaan", Tämän jälkeen saatettiin luottavaisin mielin odottaa uuden ja kunnollisen hampaan
kasvamista.
Kun lasten muistia yleensä haluttiin kehittää, opetettiin heille ulkoa alla oleva, joka samalla
oli jonkinlainen "esiluku" kellon ymmärtämiseen:
Kello yks – muna kyps,
Kello kaks – kenen laps,
Kello kolme – kenen polvi,
Kello neljä – kenen veljä,
Kello viis – kuka siis,
Kello kuus – kukko huus,
Kello seittemän – emäntä keittämään,
Kello kaheksan – kanna pöytään,
Kello yheksän – ympär pöytää,
Kello kymmenen – kyllä on,
Kello ykstoist – yllinkyllin,
Kello kakstoist – kanna pois.
"Ei se ääriään itke", sanottiin jos joku huomautti jotakin astiaa, esim. marjakoria liian
suureksi.
Lasten kasvatuksessa käytettiin vitsaa – ainakin jonkin verran – mutta vielä useammin
saatettiin lapsiauhata vitsalla sanomalla: "Koivuniemen herra tulee Saparoniemeen kestiin".
Kämmenen kutittamisella katsottiin olevan ennakoiva merkitys ja sanottiin! "Oikea käs
ojentaa, vasen vastaan ottaa", s.o. kun oikeaa kättä kutittaa, joudutaan jotakin antamaan ja vasenta
kutittaessa saadaan jotakin.
Samoin ennusti nenänsieraimien kutittaminen vieraiden saapumista. Sanottiin: "Käkiää" ( =
nenää kutittaa) Silloin sanottiin jonkun henkilön juuri aikovan lähteä vieraisille sen luokse, jolle
"käkiää". Jos kutitti oikeaa sierainta, oli kyseessä miesvieras, ja vasenta kutittaessa naisvieras. Kun
sitten vieras tulla tupsahti ovesta sisälle tai kun hän näkyi tiellä tulevan, sanottiin: "Siltähän mulle
niin kovast käkes".
Korvien soiminen merkitsi panettelemista. Kun korvat rupesivat soimaan, täytyi koettaa
arvata kuka oli tämä panettelija, soimaaja. Kun osattiin ajatella oikeaa henkilöä, lakkasivat korvat
soimasta.
Korvien kutittaminen merkitsi sateen tuloa tai talvipakkasella suojasään saapumista.
Kun matka aivan viime tingassa estyi tai kun jo aloitetulta matkalta palattiin takaisin,
sanottiin: "Sika söi eväät" tai "Mustasika söi eväät".
Kun vene tarttui matalikolle tai kun se meni niin matalalle, että sen pohja otti kiinni
merenpohjaan, sanottiin että 'vene on pohjillaan'.
Jos taas veneellä tai aluksella yleensä pääsi matalaan rantaan, s.o. joa alus ui matalassa,
sanottiin että se 'käy vähä veessä'.
Käsissä olevat syylät uskottiin häviävän, kun punaiseen villalankaan tehtiin niin monta
solmua kuin syyliä oli ja lanka vietiin kuivettuneen lehmän lantaläjän alle.
Marja Puska
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Kotisaaren pyhää ja arkea.
POIKAVIIKARIN MUISTELMIA KOTISAARESTA
JATKUVILLA kierroksillaan oli maapallo nytkin ehtinyt siihen kohtaan radallaan, jolloin
kevätkesän aurinko loi ensiruskonsa koilliselle taivaanrannalle, toivottaen näin uuden päivän
alkavaksi. Päivän hiljalleen työntäessä varjoja edellään, oli taaskin yön pimeys voitettu, ja luonto
alkoi vähitellen herätä. Ensimmäisinä lähtivät rantojen asukit, saariston hyvin tuntevat ja siellä
kesänsä elävät lokit ja tiirat liikkeelle. Silmät vielä sirillään, nopeasti siipiään räpytellen ne liitävät
pitkin peilikirkasta, tummanhohtoista veden pintaa nälkäisinä kirkuen. Metsälintujen konsertti alkaa
Pakaan kallioitten rinteiltä ja kiirii yli saaren, aina Heikkilän niemeen asti. Kohta on koko luonto
täydessä hyörinässä, ruuan ja päivän puuhien etsinnässä, kun hehkuvanpunainen lämpöä säteilevä
auringon kiekko ilmestyy näköpiirin rajaan.
Vielä jonkin hetken saa aurinko rauhassa tehdä nousuaan, ennenkuin aamuvirkun kalastajan
silmät avautuvat virkistävästä unestaan. Auringon säteet tulvivat akkunan täydeltä huoneeseen ja
valloittavat sen jokaisen sopen aina muurin savuttunutta nurkkaa myöten. Kerran vielä rävähtävät
kalamiehen silmäluomet, mutta sitten hän ponnahtaa, notkeana kuin salakka, sohvastaan lattialle, ja
ryntää ikkunaan katsomaan ilmaa. – Hymähtää, ja tuskin ennättää vetäistä hailille haisevia
housujaan jalkaansa, kun jo puolijuoksua painelee rappuset alas työntäen ulko-oven sepposen
selälleen. Vetää keuhkonsa täyteen raitista kasteentuoksuista kevätkesän aamuilmaa ja nyökyttää
hyväksyvästi päätään. Tällaisena aamuna on kalastajakin vaiti katsellessaan puhtaan auringon
kultaamaa synnyinsaarensa rakasta näkymää. Vasta portaita ylös kavutessaan pääsevät huulilta
ensimmäiset sanat: Tänään tulee kalaa! ja samaan lausumaan ajatus jatkaa: – Haili! Haili se
minutkin hengissä pitää!
Vähitellen alkaa ihmisiä liikkua siellä täällä. Kuka rientää teloilla odottavan veneensä luo,
kuka johtaa askelensa läävään. Kuka taas on aamutuimaan kaivolla vettä noutamassa, ja pian on
koko kylä jalkeilla. Aamuaurinko on jo hyvän aikaa ehtinyt katsella kiireistä hyörinää, kun se
yhtäkkiä havaitsee hajamieliset, laahustavat askeleet, taapertamassa eteenpäin polulla. Aivan
oikein! Siellähän on nuorukainen koululaukku kädessään, joka välillä pyörähtää, ja välillä lentää
selkään. – Kuka nyt tällaisena kesäaamuna viitsisi sisälle kouluun mennä, – mutta – , ja taas askel
piristyy ripeään sipsutukseen. Koulun kello kilkattaa ja rivit pikkujalkoja jäykistyy, kunnes lähtevät
astelemaan vakavin askelin opettajan avaamasta ovesta luokkaan, asettuen kukin oman pulpettinsa
viereen. Aamuhartauden pidettyään opettaja kaikkien yllätykseksi julistaa, että tänään lähdemme
piirtämään kartan omasta saarestamme, kiertäen sen ympäri rantoja pitkin. Silloin mielet kirkastuvat
ja kiireinen valmistelutouhu alkaa täyttäen koko luokkahuoneen innostuksen suhinalla, sekä kynien
että paperien rapinalla. Matka suunnataan iloisten huutojen ja hyppyjen säestyksellä kohti Heikkilän
nientä, yli Kivikon kallioitten. Vaikka opettaja matkalla selostaakin edessä olevaa työtämme, jää se
monelta poikaviikarilta kuulematta. Saavuttuamme rantaan on tuleva karttalehti käännettävä
oikeaan asentoon ja lähtöpiste merkittävä mahdollisimman oikeaan kohtaan asteverkon ruudukossa.
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– Tuolla oikealla näkyy Mellinranta ja Tormoon pohjukka, sekä Heinäluoto ja Vasikkasaari, mutta
ne eivät sovi tähän karttaan, selittää opettaja. Lyllysaari tuossa edessämme kyllä merkitään sopivan
etäisyyden päähän pisteestä, ja huomatkaa tuo karikko sen edustalla, jossa on tuo puhelinjohdon
kaapelipylväs. Sitten merkitään Paasin Empsun "putitehdas" omalle paikalleen, ja rantaan sen
kohdalle laituri.
Silmäparit tähyilevät kohteita ja kynät tekevät merkintöjä paperille. Joku jo käyttää kumiakin
korjaten ensipiirtoaan. Sitten lähdemme liikkeelle ja opettaja kehottaa tarkkaamaan kulkemaamme
rantaviivaa. Käveltyämme noin 50 m pysähdymme piirtämään rantaviivan muodon omiin
karttoihimme,
Siinä tulevat lettojen uimarannan poukamat, Tynnyrlahti taloineen, aittoineen ja laitureineen.
Joku vitsailee: Piirretäänkö Erkki pihalle leikkimään, johon toinen vastaa: Ei kun täti kävelemään
saunaan tai läävään.
Tynnyrlahdenniemen sileillä kallioilla tehtiin taas merkinnät, johon nyt lisätään matalan
eteläviitta ja unohtunut Lyllysaaren matalan länsireimari. Joku yrittää piirtää Paation rantaa ja
Pitkänluodonkin karttaansa, mutta havaitsee pian, että mittasuhteet eivät salli niin kaukaisia
merkintöjä. Silmä kyllä tähyilee horisonttia, kiertäen Martinsaaren kärjestä Kavon ja Pukkion sekä
sen edessä olevan Pihlajanluodon ja Korkiaisen kautta Hemminkiin, mutta ne ovat tämän työn
ulkopuolella. Sentään kirjoittaa jokunen saarten nimet olettamiinsa kohtiin kartan reunaan, jotain
tehdäkseen.
Matka jatkuu ja saavutaan Rastinlahden suulle, jossa hyvämuistiset piirtävät koko lahden,
unohtamatta keskellä lahtea olevia isoja kiviäkään, ja sujauttaapa joku Pohjolan pelloilta tulevan
ojankin paperilleen. Ilmestyypä siihen Keskikylästä Nuuskuun johtava tiekin, ja jonkun taiteellinen
vaisto piirtää tuulen kallistamia ja ylöspäin kaartavia puitakin lahden pohjukkaan. Rastin letot,
niemet ja kalliot saavat muotonsa kunkin kynästä ja niin onkin edessä kaikkien hyvin tuntema
Holminpää jyrkkine kallioineen.
Holmin kaulanteelle tultua tarkistetaan luomuksia ja kuljettua rannan muotoa asteverkon
suhteen. Onhan siinä monenlaista piirtoa ja näkemystä. Toisten piirroksia vilkuillaan ja epäkohtia
korjataan.
Holminpäätä ei kierretä, vaan kiivetään korkeimmalle kohdalle, josta ranta ympäriinsä näkyy.
Hetken ihaillaan verkkaisesti lainehtivaa, sinistä Suomenlahtea, jonka mainingit tasaisin välein
rikkoutuvat valkoiseksi kuohuksi kallion halkeamissa ja koloissa, pärskäyttäen joskus
valaansuihkun korkealle ilmaan.
Vanha "Elegda" laivakin kyntää aaltojen myötäilemänä sokerilastissaan kohti Viipuria, ja
kaukana Kiuskerin luona näkyy merelle menevän kauppalaivan sakea savu.
Opettaja ihailee näkymien kauneutta, mutta "viikarit" juoksevat tippaa lähistöllä. – Onko
kukaan nähnyt Narvin majakan valoa tänne illalla? – Oon! kuuluu kuorossa ja joku lisää, että kyllä
Somerinkin majakan valo näkyy kun on kirkas ilta. Sitten kaikki vaikenevat. Opettaja katsahtaa
innokkaasti väitteleviin kartanpiirtäjiin, joilta pääasia on jo ajat sitten unohtunut. Pienissä päissä
risteilee ajatus: – Onkohan opettaja vihainen, kun ilmaistiin, että on niin myöhään oltu täällä. Mutta
ajatus haihtuu, kun opettaja lähtee kävelemään alaspäin
Sitten piirretään saaren suurin joki ja järvi – Nuuskun lampi sekä Holmista Nuuskuun johtava
"Hymyn tie". Matka jatkuu pitkin Rokkalan nientä aina Aartolahden suulle asti, jossa piirustusinto
taas kasvaa ja jokainen koettaa sijoittaa lahden keskellä olevan kalliosaaren omalle oikealle
paikalleen kartassaan. Kun lahti on kierretty, mättäältä mättäälle hyppien ja muistellen sen
ympärillä vietettyjä leikkihetkiä, pysähdymme katselemaan seutua vastakkaiselta rannalta. Jotkut
tarkemmat piirtäjät riisuvat kenkänsä ja sukkansa tarpoen saareen, ja siten paremmin saadakseen
sen oikeat rantaviivat merkityiksi.
Päiväkin on jo ehtinyt aimo askeleen eteenpäin, ja usean pienissä suolissa murahtelee
tyhjyyden tunne. Onpa joku nokkelampi kiivennyt kallion sivussa olevaa rinnettä ylemmäksi
etsiäkseen talven yli jääneen puolukan nälkänsä tyydykkeeksi
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Vielä puuttuu kartalta pitkälti viivaa, joka yhdistäisi lähtöpisteen, ja niin on matkaa jatkettava.
Kulku jatkuu Suurhiekan puhdasta meren huuhtomaa rantahiekkaa pitkin pienelle kallioniemelle,
johon kaikki istuudumme jatkamaan viivan mutkittelevaa kiertoa. Monen silmät tähyilevät
metsikön reunaan, josta polku johtaa kylään ja kotiin. Nälkäkin on ja väsyttääkin, sillä alkuinnostus
on hypitty ja astuttu matkalla olleitten lukemattomien kivien ja hiekkajyvästen alle.
Mereltä puhaltava raikas kevättuuli hyväilee jokaisen pikkukartoittajan käsiä ja kasvoja,
houkutellen terveen punan somistamaan kuulakasta ihoa virkistäen ja keventäen väsymyksen
lamauttamia mieliä.
Kun katseet ohjataan edessä oleviin Länsi- ja Itäluotoon, ryhtyy pieni käsi muovailemaan
vastapäätä olevan Sääskiluodon rantoja karttalehdelleen. Sitten kuljetaan Pienenhiekan kautta
Pakaan niemelle, eikä moni enää muistakaan väsymystään, vaan ryhtyy mittailemaan, miten
parhaiten saisi Kokkoluodon sijoitetuksi asteverkon oikeaan paikkaan. Haapaluoto ei siihen enää
mahdukaan.
Poikien tekisi mieli kiivetä Pakaan kallioille ja päästä tutkimaan sen luolia, joitten tarut ja
salaperäisyys aina niin oudosti saa "viikarin" rinnat kohoilemaan tavallista kiivaammassa tahdissa,
ja jonne nytkin silmät uteliaisuudesta kiiluen tähyilevät. Eipä silti, etteikö sen jokaista kolkkaa olisi
koluttu jo moneenkin kertaan, mutta kosteissa, sammalta kasvavissa kallionhalkeamissa häilyy aina
oma jännityksen verhonsa.
Opettajan kehoitus matkan jatkamiseen katkaisee ajatuksen ketjun, mutta vielä liikkeelle
lähdön jälkeen vilkaistaan taakse vanhoihin jättien ja peikkojen oleskeluseutuihin.
Ehdittäessä Herranniemeen alkaa taas mittausten ja arviointien sarja pyöriä aivoissa. Lupin
kallioluoto ja kivikot piirtyvät renkaina paperille, mutta Näkholmi on jo liian kaukana päästäkseen
mukaan. Joku yrittää muovailla Esisaaren rantaa, mutta opettaja huomauttaa, että teemme
kiertomatkan vielä sinne erikseen, joten se saa olla tällä kertaa.
Niemen laiturin luo tultaessa opettaja käskee piirtämään koko Itäpään ja Pohjolanpään
rantamuodot tältä paikalta, sillä hänkin tuntee matkan painavan jalkojaan, ja sitten koettaa kiirehtiä
kotiinpääsyä. Matkalla vielä pahempia paikkoja paikkaillaan, laiturit ja talot merkitään omille
paikoilleen, unohtamatta silti Ellinpaatta, Ukonkiviä ja Hiirenluotoa, mutta Matoluodosta piirretään
vain sen eteläkärki.
Tien varrella asuvat oppilaat saavat jäädä koteihinsa, ja sitä mukaa kun taival lyhenee, myös
joukko pienenee. Pohjospäässä ja osa Keskikylässä asuvista kiertää koulun kautta, siitä huolimatta,
vaikka huomenna on määrä jatkaa tästä eteenpäin.
Seuraava päivä on kuitenkin sateinen, joten työn jatkamisesta rantoja kiertäen ei tullut mitään.
Nyt keksittiin pulmaan ratkaisu; koulun taululle piirrettiin loppuosa rantaviivaa ja korjailtiin
muistien mukaisesti, että lopulta saatiin oikeat ja tarkat muodot. Niittyniemi ja Luotosenpää
kareineen tuotti eniten väittelyä, mutta sillat, talot ja Osuuskaupan laituri saatiin paikoilleen
suuremmitta kinasteluitta.
Kun sitten Esisaarikin oli käyty piirtämässä kaikkine lahtineen ja niemineen, unohtamatta
edes Laivakallion edustalla olevaa itäviittaa, joka hieman kallellaan nuokkuen osoitti ohikulkijalle
vaaran paikasta, mutta jonka varmaankin joka ainoa saarelainen muistaa, etenkin nyt, kun sen
paikallaan oloa ei pääse edes postimatkalla toteamaan.
Näin oli muistojemme saaren kartta valmistunut ja saanut muotonsa, mutta mahtaakohan
kukaan sen piirtänyt enää karttaansa löytää, sillä se olisi varmaan mieluisa muisto, ainakin
Pitkäpaasi-museon seinällä.
Toivorikasta mieltä ja elämän iloa kaikille saarelaisille toivoo
Poikaviikari
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S/S Eläköön
Lyllysaaren
salmessa
länteen

Kanoottilaivasto
Lammosniemessä

Arvo ”merta nuuskimassa”

Kuvat Arvo Pitkäpaasi
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Näkymä
Pohjavuorelta

Markkula
Valok. A.P.

Jooseppi
Niemelän
perillisten
talo
Kuva Samuli N.
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JUHANNUSILTA
SIELLÄ Suomenlahden rantamilla hämärtyy kesäpäivänseisauksen aikana hieman. Hämärtyy
enemmänkin, jos aurinko on sattunut pilveen Paationmaan taakse laskemaan. Silloin kun siellä
kotisaaressa keskikesän valoisuutta ihmettelimme, emme vielä tienneet mitään niistä yöttömistä
öistä, jotka tämä kaunis isänmaa pohjoisilla perukoillaan on kairojen kulkijalle tarinnut.
Se vain, että tuota Pohjolan kesän ikuista valkeutta viime vuosina katselleena ja nimenomaan
juuri juhannuksena, jäi kuin kaipaamaan kahtakin seikkaa. Jäin kaipaamaan kotisaaren odotettua
auringonlaskua kokkotulien sytyttämisen merkiksi ja jäi kaipaamaan taas tuon samaisen
kultakimpaleen nousua. Jäi kertakaikkiaan kaipaamaan kotisaaren juhannusta. Noihin samoihin
aatoksiin sopinee nyt noin kuin sivumennen paneutua. Penkoa esille muutama muisto. – Mitäpäs
meillä oikeastaan tämän kaltaisella silloisella pojanviikarilla, piimäsuulla, paljonkaan muisteltavaa
olisi. Sattuupahan tuossa kirjoituskamarimme kiviseinällä tikittelemään sorjanpuoleinen aikarauta,
joka muistot keskikesän juhlaan vie. Tietäähän äitimme kertoa isävainaan sen 25 pennin hintaisella
arvalla Pitkäpaaden juhannusjuhlilta vuonna 1909 voittaneen. Meitä ei silloin vielä ollutkaan. Ei
ollut meininkiäkään meistä. Mutta kello, meitä ennen käynyt, käy ja heläyttelee tuntimerkkinsä
vieläkin ja uskomme sen käyvän vielä kauan meidän jälkeemmekin, silloin kun joku toivottavasti
on kertomassa jollekin, että se oli siihen aikaan kun isoisä sen kahdellakymmenellä viidellä pennillä
juhannuksena . . . Niin käy varmasti monen muunkin kellon. Ne ovat kuin valmistetut muistoiksi
meistä ja ennenkaikkea heistä.
Mutta juuri juhannuksestahan meidän piti tarinoida. On kohonnut kokko sinne ja tänne,
tavallista tukevampi joskus Rastiin, joskus Holmin kärkeen, toisinaan Hiirenluotoon, mutta komein
muistamamme kuitenkin Matoluodon Kokkokalliolle. Ja joitakin pienempiä vielä pitkin rantoja. Se
vain oli luukkupöksyisen mielestä mahtava se Matoluodon kokko. Ja kun siitä osasi lähteä niin
mahdottomasti kipinöitäkin, niistä kuivista kuusenkarahkoista, joita siihen talkootoimin oli
soudettu. Joskus vaan tuuli niin riskisti, ettei kaikkien kokkojen sytyttämiseen saatu lupaa. Liian
kova tuuli kun oli ja on saarelaiselle muutoinkin tuollainen pakkopaita, tuollainen toimintojen jarru,
joka piti, vaikka sitä monasti oli pakko uhmatakin. – Joskus tietysti satoikin juhannuksena. Satoi
silloinkin, kun Lainion Einon oli ja kovasti satoikin – silloin juhannuksena.
Ennenvanhaan oli kotisaaressa juhannusjuhlia. Kesän vihrein lehvin somistettu laivojen,
myöhemmin moottoreiden sekä veneiden armaada laski silloin maakrapulastinsa joko Matoluodon
kärkeen tai laivasiltaan, purkaen kansoittajansa viettämään juhannusta kauniiksi kehutussa
Pitkäpaadessa tai toi heitä samalla sukuloimaan. Mutta ei vain maakrapuja, vaan ison joukon
saarelaisiakin – ainakin saaressa syntyneitä. Hengittävän saaren viimeisinä vuosina rupesivat vain
nuo juhannusjuhlat harvenemaan. Mistäkö tämä asiantila? Sanokaapas se. Meistä järjestäjistä
tietysti. – Silloin suuntautuivat moottoreiden keulat kohti muita juhannusmarkkinoita. Tammio kai
oli mieluisin määränpää. Joillekin ehkä jokin toinen paikka.
Tämänlaisia ajatuksia liikkuu mielessämme täällä hämäläisillä järvimaisemilla tänä
juhannuksena. Päällimmäiseksi pyrkii muistossamme taaskin kokkotulet kotoisilla rannoilla, pyrkii
siinä varmassa toivossa ja uskossa, että meidän vielä ne kerran nähdä sallitaan. Näissä toivon
merkeissä toivottelevat pitkäpaatelaiset toisilleen eri puolilta maatamme tänään – Hauskaa
Juhannusta, niin myös

Eino Seppä
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TOISIILTA
PITKÄPAADELLA lienee yleensä ollut tapana sanoa naapuria "toisiiksi", ainakin meillä
sanottiin naapurin asukkaita toisiiksi, niin kauan kuin lapsuudestani alkoi ymmärrykseni
käsittämään puhuttua sanaa. Tarkoitan tällä viimeistä naapuriamme Matti Paasia. Hän oli toisiin
Matti ja me taasen "toisiita." Liekö sitten sanonta sukulaissuhteista johtuva tahi muuten yleinen
nimitys naapurista. (Kyllä se varmaan oli sukulaisuudesta johtunut sanonta, ja erikoisesti juuri
eerolaisten kesken käytetty, se oli heidän erikoisoikeutensa, toim. huom.) Tähän "toisiilta" liittyy
eräs tapaus, josta nyt aion kertoa – tämä on kuulemani tapaus.
Kylässä oli lukukinkerit, liekö ollut Markkulassa tahi Aatolassa, mutta toisiin rannasta papit
ajoi hevosilla ylös heidän pihansa kautta. Siihen aikaan pojat olivat ahkeria reenkannoksilla ajajia,
kun minä ja muut pojat olimme lapsena. Setäni Roope ja toisiin Anton (Anton Paasi, myöhemmin
Ilmarin Anton) olivat silloin pojan vesseliä, olivat tietysti siellä rantajäällä kun hevosia tuli, ja siitä
vain reen kannoksille ottamaan kyytiä. Siinä pihaan ylös ajaessa kysyi pappi: "Kenen poikia te
olette? Anttoska (= Anton) sanoi: "Minä olen meiltä, tuo Roope on toisiilta." Pappia nauratti, eteviä
poikia. Asia ei liene papille oikein selvinnyt, vaikka Anttoska puhui asian selvästi oman
käsityksensä mukaan.
Juttu saa vähän omalaatuisen jatkon:
Kun tuo ajo reen kannoksilla loppui, meni Anton kotiin. Äiti Anni oli parhaillaan perheelle
puuron keitossa. Siihen aikaan oli "tottouunit" ja tottoa kannatti kulmasta rautatanko. Siinä Annin
hämmentäessä puuropataa Anton kertoi miten hyö toisiin Roopen kanssa olivat papin reen
kannoksilla, ja mitä papit kyselivät ja mitä hän sanoi. Tätä kertoessaan Anton kaksin käsin piti
tottoraudasta kiinni heiluen siinä edestakaisin kunnes tuli siihen riemupisteeseen, pappien nauruun
Anton otti riemuissaan lujemman heilahduksen, jolloin tottorauta irtosi ja koko totto kaatui alas
haudaten padan puuroineen allensa.
O.P.

KIUSKERISSA
ENSIMMÄISEN kerran mentyäni Kiuskeriin talvikalastukseen lienen ollut 13 – 14 vuotias.
Majaamme sanottiin Saunaksi ja osakkaat olivat: Harjula, Rantala, Kantolat (Taneli ja Matti) ja
Paasi. Samaan aikaan oli siellä myös ikäiseni, sanottakoon nyt vaikka Naapurin Kalle. Eräänä
iltana, kun miehet jo olivat kaikki saapuneet verkoiltansa, kalat paistettu ja syöty, alkoi jutun pito
tai muu askare illan kuluksi. Taneli K vuoleksi luusta käpyä, käveli välillä lattialla edestakaisin,
vilkaisi meitä kun me Kallen kanssa istuimme rinnan penkillä. Lopulta Taneli sanoi Harjulan
Antonille, että tästä tulee loistokäpy, se tulee läpinäkyvä. Samalla hän taas vilkaisi meitä; Kallen ja
minun mielessä välähti, että asiassa on jotakin kieroutta takana. Pian Taneli sanoikin: "Menkääs
pojat hakemaan käpyöljyä Pikiruukista Saarisen Eljakselta." Ensin me vähän niinkuin tuumittiin,
minä jo kohottauduin lähtemään, mutta se Tanelin äskeinen silmän välähdys varoitti 'äläpäs lähde'
ja istuuduin uudelleen ja vilkaisin Kalleen. Taneli sanoi: "Mene sinä Kalle, ei siinä kauan mene.
Sitten näet läpinäkyvän kävyn. "Kalle lähti – miehet naurahtivat – olin hyvilläni, etten langennut
ansaan. Jonkin ajan kuluttua Kalle tuli takaisin vähän niinkuin nolostellen. Taneli kysyi, että missä
se käpyöljy on, eiks Eljas antanut? Kalle sanoi, että ei sellaista öljyä ole, enkä käynyt siellä. Minulle
Kalle kertoi, ettei hän missään käynyt, jäi porstuaan oven taakse kuuntelemaan. Lie kuullut ukkojen
naurahduksen.
Niin jäi näkemättä läpinäkyvä käpy. Muutenkin siitä tuli hyvä.
O.P.
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SEILATTIIN JUHANNUSTA
TYNNYRLAHEN pienhaapio oli oikeastaan vähän suurempi kuin monet muut pienet haapiot –
en tarkoita sitä pientä haapiota, joka oli evakkoon lähettäessä, jätettävä rannalle ja jota sitten
takaisin tultaessa ei mistään löyetty, en sitä, vaan sen eellistä. Laitakertoja siinä ei ollu kun viis,
mutta ne olivat tavallista leveämpiä, niin leveitä että niistä tuli hyvin vakava ja merikelpoinen vene.
Ei se ollu erikoisen raskas soutaakaan, koska sitä käytettiin kilpasoutuveneenäkin joissakin
kesäjuhlissa. Nuo kaikki haapion hyvät puolet saivat aikaan sen, että pienille haapioille tavallista
keulassa olevaa liiveritöntä seiliä ei voitu pitää riittävänä. Niinpä tämä haapio saikin yleisestä
tavasta poiketen liiverin keulatieviinsä. Juhannuksen tienoissa ei tämäkään riittänny, vaan mastin
jatkoksi laitettiin topiksi pirkkeli ja siihen topseili, isomman veneen liiveri. Täten varustettuna
Tynnyrlahen haapio oli kuin kilpuri ainakin, mutta vähänkin kovempi tuuli oli silloin veneelle
liikaa.
Juhannuksenahan oli tapana seilailla huvikseen ilman mitään erikoista päämäärää tai tarkoitusta,
luovittiin, seilattiin myotästä, myös aaetta, jos vene oli kaksmastinen. Hyvissä ajoin jo aattoiltana –
oikeastaan iltapäivällä käytiin juhannussaunassa, kunnostettiin veneet, laitettiin niihin koivunoksia
koristeeksi ja niin lähettiin seilaileen. Jokaisella oli hyvät vaatteet päällä, pojilla puhas paita ja
tavallisesti uusi pinsakki, joka kesää varten oli tehty. Tytöt olivat pukeutuneet parhaimpiinsa.
Muistuu mieleeni eräs juhannus vuossaan ensi kymmenen taitteessa. Juhannusaamu oli kaunis
niinkuin vain varhaiskesän aamu voi olla, tuuli oli lounainen, lounattuuli. Ei se ollu niin kovan
kova, mutta hyvä purjetuuli kuitenkin. Tynnyrlahen pojat Aaro ja Uuno lähtivät lähellä puolta
päivää ulos rannasta ja antoivat topseilillä varustetun veneensä hiljalleen männä lurittaa
Pohjaspäähän päin. Tuuli ei maan alla oikein tuntunnu; varjoranta kun oli Heikkilän niemen
tienoilla, niin tuulen kovuudesta ei saannu oikein selvää käsitystä. Heikkilän Matin rannan kohalle
tultaessa näkyi Jaskan Villen luotsivene tekevän lähtöä. – Ketähän siellä on? Mihinhän ne
setukkalaiset mänee? Veljekset vaihtavat mielipiteitä keskenään ja päättävät lähteä luotsiveneen
perästä, joka näkyy suuntaavan keulansa, myötäseen kohti mantereen rantaa. – Varmasti ne mänee
Kiiskilahteen serkkuja tervehtimään
Hyvinhän matka Kiiskilahteen sujui. Perälän Matin rantaan oli hyvä tulla. Siellä tapasivat
toisensa eri venekunnat ja totesivat että Aune oli joukon vanhin, Emil oli perämiehenä
luotsiveneessä ja mukana oli joukko nuorta väkeä. Harjun Aarnella eli päässään ihan uusi
kiiltolippunen hattu, jonka merimiesisänsä aivan juuri oli lähettänyt
Kiiskilahen serkkujen luona oli hyvä olla, kestit olivat hyvät, mutta olihan paluumatkallekin
lähettavä. Joku oli sitä mieltä että Tynnyrlahen poikiin pitäisi ottaa topseili pois ja kun asia tuli
puheeksi, Uuno sanoi omasta puolestaan ettei hän lähe haapioon ellei topseiliä oteta pois. Aaro oli
toista mieltä. Ehkä hän tunsi, että asia kävi perämiehen kunnialle. Aarne ei halunnu laskea Aaroa
yksinään, vaan halusi männä toveriksi.
Tultiin siihen tulokseen, että haapio sai lähteä vähän aikaisemmin; se ei varmaan nousisi niin
lähelle tuulta kuin luotsivene. Niinhän se kävikin. Heinäluon tienoilla näkyi selvästi että haapio ei
veä Pärttylniemen päälle, mutta luotsivene näyttää pääsevän luovimata, yhellä halssilla kotirantaan,
ehkä tuuli oli kääntynny vähän myötäpäivään, ehkä sitä oli entisestään vähän myös lisänny. Kun
veneet olivat Vasikkasaaren ja Pärttylniemen välimailla, oli haapio tuulen alla muutaman saan
metrin päässä luotsiveneestä, josta havaittiinkin, että haapio kääntyy vasemmalle halssille,
toennäköisesti päästäkseen luotsiveneen vanaveteen. Mutta nyt tapahtuu onnettomuus, juuri ympäri
pannessa alapuolen peräryngältä alkaa tulla vesi sisään ja haapio mänee kumoon. Luotsiveneestä
seilit heti alas ja airot esiin. Nopeat havainnot osoittavat että Aarne on päässyt haapion päälle, joka
on kylellään. Pian hän kuitenkin hyppää takaisin mereen. Se tuntuu kummalliselta, mutta ehkä hän
haluaa auttaa Aaroa, jota ei näy missään; hän vaarantaa oman henkensä auttaakseen toveriaan. Pian
Aarne kipuaa kuitenkin takaisin veneen päälle. Pian on myös luotsivene haapion luona ja Aarne
pääsee turvaan. Luotsiveneeseen päästyään selviää, että hän hyppäsi mereen hakemaan uutta
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hattuaan, joka lulli jonkin matkan päässä veneestä.
Kun luotsivene alkoi tulla haapion luo, selvisi myös, että Aaron suhteen eivät asiat olleet paraalla
kantillaan. Hän oli meressä seilin ulkoreunan takana, joskus pää painui laineen alle ja helposti
huomasi, että hän ei päässyt oikein vapaasti liikkumaan siitä huolimatta, että oli veessä, meressä.
Aune, vanhin ja myös joukosta kookkain kurottautui veneen partaan yli. Toiset pitelivät häntä
jaloista kiinni – varmuuen vuoksi – ja niin vain Aaron ja Aunen sormenpäät tapasivat toisensa ja
pianhan se sitten on Aarokin luotsiveneessä, ja jalkoihin sotkeutuneet narut irrotetaan.
Talven takut heittäneille pojille koetettiin antaa päälle jotakin kuivaa, kuka antoi mitäkin,
haapion masti kaaettiin maahan ja vene laitettiin hinauskuntoon. Ja niin luotsiveneen seilit uuestaan
ylös ja vähäisen luovimisen avulla päästiin rantaan.
Kyläläiset olivat vähän kummastelleet kun pojat, yksi ja toinen, tulivat maalle puolipukeissaan.
Jotkut olivat tapauksen rannalta nähneetkin, mutta kun yksityiskohat selvisivät, oli ihmettelemistä
jokaisella, 'että Aarne hyppäsi veneen päältä takaisin mereen hattua hakemaan, onpas sitä!'
Tynnyrlahen haapio vietiin soutamalla kotiin eikä siihen ainakaan sinä juhannuksena enää
topseiliä laitettu.
Matti Maantaus

Murteesta
PITKÄPAADEN murre ei tietenkään ole aina ollut joka suhteessa sellaista, millaiseksi se
mainittiin edellisessä Itäviitassa. Yleensähän elävä kieli, niin siis myös murre, on kehityksen
alainen. Sen vuoksi vanhemmilla ihmisillä olisi saattanut olla yhtä ja toista huomauttamista
murteesta esitettyjen mielipiteiden suhteen, ja nuorempi polvi taas ei varmaan voinut hyväksyä
kaikkia niitä yksityisiä sanoja, jotka esitettiin murteeseen kuuluviksi. Voinemmehan myös ehkä
puhua huolitellusta ja vähemmän huolitellusta murteesta, jopa kirjoitustavastakin. Mutta ero johtuu
myös eri aikakausista. Olisi erinomaisen suuritöinen ja vaikea tehtävä ruveta murteen
yksityiskohtaiseen selvittelyyn, vieläpä sen vuosikymmenien takaiseen erittelyyn. Tästä
ylivoimaisesta tehtävästä luovumme ilman muuta. Sen sijaan ryhdymme luettelomaisesti esittämään
murteeseen kuuluvia sanoja, sellaisia, jotka esiintyivät kielessä ja esiintyvät vieläkin
pitkäpaatelaisten puheessa, sekä myös sellaisia, jotka eivät enää olleet käytössä, mutta joita
tiedämme siinä aikaisemmin esiintyneen. Kuten aikaisemmin myös on tullut mainituksi, esitämme
sekaisin sekä varsinaiset murresanat että vierasperäiset sanat. Ei liene kovin vaarallista, vaikka
murresanaksi tulisi merkityksi sellaisiakin, jotka kirjakielikin hyväksyy omakseen.
Tässä yhteydessä sopinee kuitenkin mainita, että Virolahdella on ollut ja on osittain vieläkin
kaksi toisistaan poikkeavaa murretta. Toista käytetään pitäjän mantereella ja toista käytettiin
saaristossa. Nykyisen tilanteen huomioonottaen murteet tietenkin vähitellen sulautuvat toisiinsa tai
ehkä on parempi sanoa että saaristonmurre sulautuu mantereen murteeseen. Molemmissa murteissa
esiintyvät yleensä samat murresanat, mutta itse kielen käytössä on eroavaisuutta ja saattaa
sanoillakin olla pieniä vivahde-eroja.
Aluerajaa manner- ja saaristomurteille oli vaikea tarkalleen vetää, mutta saaristomurre esiintyi
täydellisimpänä Pitkäpaadella ja Martinsaaressa. Sen vuoksi puhuttiinkin myös Pitkäpaaden
murteesta. Saaristomurteen vaikutusta esiintyi myös jonkin verran rannikkokylissä, kun taas toisissa
saarikylissä oli mannermurteen vaikutus saaristomurretta voimakkaampi.
Sanaluetteloa varten voisimme suorittaa erilaisia ryhmittelyjä. Silloin tulisimme melko
varmasti havaitsemaan omaksi ryhmäkseen esim. mereen ja merenkulkuun liittyvät sanat, josta
ryhmästä tulisi varmaan melko laaja. Samoin olisi kalastuksen ja muiden meriammattien kanssa,
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tämähän olisi vain luonnollista. Oman ryhmänsä muodostaisivat ihmistä ja ihmiselämää kuvailevat
sanat, luontoon liittyvät sanat jne. Samalla kun tällainen ryhmittely selventäisi asiaa niin samalla se
ehkä, tekisi sen suuritöisemmäksi. Joka tapauksessa pysymme vain aakkosten mukaisessa
ryhmittelyssä. Ensin merkitsemme murresanan ja sen jälkeen sen kirjakielen mukaisen vastineen,
kuten edellisessä Itäviitassakin. Asian selventämiseksi, milloin sitä voidaan pitää tarpeellisena,
lisäämme nyt vielä lauseen, jossa mainittu murresana esiintyy.
A
(seilata) aaetta

aamutuimaan
aateessa (seilit)

ahmu
ahmuta
ahtaa (verkkoja)
ahteessa (verkot)
aikaihminen
aitanparvi
aivina
ajettua

aju
alvariin
artteli
avisjooni

E
eestaas, eestakasin
ehta
ehtimiseen
ei sunkaan
emintimä
ennenvanhaan

– kaksimastoinen alus purjehtii myötätuulta purjeiden ollessa eri
puolilla alusta
Mattilan kaksmastinen seilasi aaetta Kiuskerista kotiin.
– ensitöikseen aamulla, aamuvarhaisella
mies asteli aamutuimaan kalarantaan
– kaksimastoisen aluksen purjehtiessa myötätuulta purjeet ovat eri
puolilla alusta
Verkkovene viillätti kovaa vauhtia seilit aateessa.
– ahne
– ahnehtia
Kyl s'ol kova ahmuamaan mitä vaan.
– panna kuivumaan kuivaustelineisiin
verkot pitää ahtaa ennen saetta.
– kuivumassa kuivaustelineissä
Verkot pitää ottaa pois ahteesta ennen iltakastetta.
– aikuinen, täysikasvuinen
– 2-kerroksisen aitan ylempi kerros
Meinaatko nukkua yön aitanparvessa?
– pumpulikangas (paksuhko)
– ajautua, ajelehtia; pöhöttyä
Vene ajettui kivelle.
Lautoja ajettuu meressä.
Poski on hammaspakon tähen ajettunnu.
– hylkeen pilaantunut, hapan rasva, meren ajo
Kyl s'ei parane muuten kun laitat ajua päälle.
– aina, jatkuvasti
Eihän sitä jaksa alvariin uimassa käyä.
– seurue, joukko, venekunta, pyyntikunta
Tommolan artteli tuli hylkeenpyyöstä.
– huutokauppa
Matoluossa on huommena avisjooni.
– edestakaisin
Lapset juoksivat eestaas.
– iltatyö(seurue)
Kylä-Seppälässä on tänä iltana ehta.
– jatkuvasti (ks. alatultaan)
– ei suinkaan
– äitipuoli
– entisaikaan, entiseen aikaan
Nyt on samanlainen talvi kuin ennenvanhaan.
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etenkehaten

H
haalia
haapertaa
haapio

haastaa
haiska
halli
hantuukki
hapari
hapero, hapsu, hassu
harista
haristua
harkki
haspeli
havahtua
havahuksissa (olla)
heija
heijata
heparonksu
haljakka
hepo
hervoton
hetale
hieno
hiihentää
hiitra
hiivanuutti
hile

– vastahakoisesti, haluttomasti
Kyl miä sen tein niin etenkehaten
– koota, ahnehtia
Mies haali puita ympär rantoja.
– työskennellä käsillä uitaessa
Haaperra, haaperra että pysyt veen päällä ja pääset eteenpäin.
– soutuvene (pienhaapio, suurhaapio)
Onkimaan on parasta männä pienellä haapiolla. Suurella haapiolla on
hyvä käyä maissa verkolla,
– puhua
Älä haasta!
– huono (veneen haiska)
– harmaahylje
– pyyheliina
"Roikkuu kuin hantuukki naulassa".
– rannalla tai muuten vesiajolla oleva
Riston pojat löysivät haparia.
– ei aivan viisas, "löylynlyömä", harkitsematon.
Älä ole hassu! Kyl s'oli hapero.
– houria (kuumeisena)
Ei se mitään tästa maailmasta tietänny, senkun vaan haris.
– kuivua, ravistua
Niin ol pitkät pouat että kaikki saavitkiin haristuivat,
– verkonkudonta- ja paikkausteline
– vyyhtiämistyökalu
– herätä
Ol jo päivä kun miä havahun.
– olla hereillä, valveilla
Miä olin melkein koko viime yön havahuksissaan.
– kehto, kätkyt
– tuudittaa kätkyessä
– pensaskanukka (valkokukkainen, punamarjainen rantakasvi)
Siell oli heparonksuja ihan punasenaan.
– samea
Hän oli varmaan yöllä valvonnu, koska silmät olivat niin haljakallaan.
– apupuu, apukehys
Lautoja yhteen liimattaessa on hepo tarpeellinen,
– veltto, väsynyt
Älä jännitä, koita olla ihan hervoton
– hapsu, ripsu
Sillä oli päässä riepu, jossa oli pitkät hetaleet.
– ohut, hieno
Ei noin hienoista lauoista tule venettä. Kyl s'oli hieno neiti
– siirtyä salaa vähitellen
Hän hiihensi ittensä ihan miun viereen.
– viekas
– tapaninpäivän jälkeinen päivä (ensimmäinen "laiskanpyhä”)
– jääkide, -neulanen
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hinkki
hiprakassa
hitu
hituna (olla)
hivuttaa

hoksata
hontelo

horkka
hornia
hotkia
hotu
houver
huikku
hulpilo
hurmu
huommena
huokonen
huolia

huusi
huveta
hyletanko
hyssytellä, hyssyttää
hyyhmä
hyyryläinen
hyökä
hänni
häkeltyä

Kevätpakkasiilla on jäällä hilettä.
– kannellinen peltiastia
Ota maitohinkki mukaan kun mänet puotiin.
– humalassa
– kuori (perunan)
Keväällä on omenoissa paksu hitu.
– hyvin kulunut (asusteet, vaatteet), rikki
Sukan kannnat olivat ihan hituna
– hangata, kuluttaa, heikentää vähitellen
Älä hivuta niitä vaatteitas.
Hän sairasti hivuttavaa tautia.
– huomata
"Hölmö ei hoksaakaan ja viisas ei virka mitään", (sananlasku)
– kiikkerä
Markan pienhaapio on niin hontelo ettei sillä rohi männä pois
rannasta.
– vilutauti
Se makas horkassa monta päivää
– haalea
"Ymmärrätkös Yrjön Marja mitä vettä kirnuun pannaan? – Horniaa!"
– syödä nopeasti (hotki ruokansa)
– vauhti, tila
Kylläpäs sulla on kova hotu. Siell ol hotua tarpeeks.
– rakkolevä (jodipitoinen merikasvi)
Ei se houver kelpaa kun omenamaalle.
– polku
– kankaan reuna
Hulpilosta ei kangas purkaannu.
ahnehtija, kiireinen syöjä (ks. hotkia)
– huomenna
– veneen kaarien vesireikä
Eihän vesi pääse virtaamaan kun huokoset ovat tukkeessa.
– tahtoa, haluta, huolehtia, välittää
Huolitko tämän?
Älä huoli, kyllä se vielä kelpaa.
– käymälä
– kulua, pienentyä, vähentyä
Eväät hupenivat nopeasti.
– hylkeenajopuu, jonka päällä maataan
Tarpeeksi pitkällä hyletangolla pääsee pieniinkiin teliin yli.
– pitää sylissä ja keinutella, heilutella
Lapsen ollessa sairas äiti hyssytteli sitä alvariin.
– avannossa oleva lumi- tai jääsohjo
Ennen verkkojen kokemista on avannosta hyyhmä otettava pois.
– vuokralainen
– se osa lainetta, joka taittuu rantaan
Kävi niin kova hyökä, että oli vaikeaa päästä veneellä rantaan.
– eräs lokkilaji (myrskylintu?)
– sekaantua asioissa
Matti häkeltyi puheessaan täyellisesti.
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häkärä, häkäräinen
häpertää
härkin
härmä
härnätä

härski, härskiintynyt
hölvätä
höntti, hönttö
hörpöttää
hökäistä
höyli
I
iili
ilka
imellys, imellös
imisä
impaisu

– aurinkosumu, auer, autereinen
Näkyväisyys ei ollu hyvä kun ilma oli niin häkäräinen.
– ei näe hyvin
Taitaa jo vanhuus tulla kun niin häpertää,
– sekoitin, joka on tehty nuoren männyn latvasta.
Taikinan panossa on härkin tarpeellinen,
– huurre, kuura
Vielä aamullakin oli maa härmässä.
– ärsyttää, lähestyä ja kuitenkin välttää
älkää härnätkö sitä koiraa, se tulee vihaiseksi
Tytöt kävivät Holmissa laineita härnäämässä.
– hapantunut, pilaantunut (ei tarpeeksi suolavettä)
Silakat olivat härskiä, ihan keltasia.
– maalata, sivellä
Hölvääpäs tervaa vähän veneen alle.
– ei oikein viisas, ajattelematon
Kyl s'ol hönttö miehekseen
– puhua joutavia
Älä hörpötä, kyl miä sen tiiän.
– asettaa käsistään jonnekin
Mihin siä hökäsit sen kirveen?
– ystävällinen, avulias
– kuuro, puuska
Marjareisulla tuli kova ukkosiili (saeiili),
– kiusa
Ei saa tehä ilkaa pienemmille.
– mallas
Ostahan kilon verran imellyksiä.
– naaras (imisä sika, koira jne.)
– lyönti
U. Niemelä
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Pitkäpaaden sukujen kantataulukko
prok. A. Pitkäpaasin tutkimusten mukaan 1956 E.P.

Yllä oleva sukutaulukko on laadittu siten, että neljästä ensimmäisestä sukupolvesta on mainittu
jokseenkin kaikki mitä niistä tässä vaiheessa tunnetaan, mutta siitä eteenpäin pääasiallisesti vain se,
millä on ollut merkitystä kylän sukujen muodostumiseen, siis sukujen kannat, joiden ajatellaan
jatkuvan omina haaroina edelleen. Nuorempia sukuja ei taulukossa ole mainittu, mutta niiden
paikka siinä vielä tässä vaiheessa selvinnee ilman muuta ja myöhempiä aikoja ajatellen taas kunkin
sukuhaaran selvittelyjen yhteydessä. Sellaisia sukuja ovat Aallot, Alangot, Karit, Luotoset, Niemet,
Niemeläiset, Viranderit ja ehkä muitakin.
Kylän sukujen kantaisä on Tuomas Henrikinpoika, joka pysyväisesti muuttaa Pitkäpaadelle v.
1642 niinkuin maisteri V. Mattila on nyt todennut. Tuomaan kohdalla taulukko katkeaa sekä
mahdollisesti verisukulaisuus Jaakko Henrikinpojan (syntynyt n. 1500) jälkeläisiin, joka on
ensimmäinen tunnettu Pitkäpaaden asukas ja mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran v. 1535
(Luotsi- ja majakkalaitoksen historia: Kustaa Waasa nimittää Jaakko Heikinpojan
kruununperämieheksi). Vuoden 1635 manttaalikirjasta (nide 8547) löysi maist. Mattila maininnan,
että Tuomas Henrikinpoika on Sigfrid Jaakonpojan poikapuoli.
Se ei kokonaan sulje mahdollisuutta oletetulta verisukulaisuudelta, mutta ovat ne siinä suhteessa
melko rajoitetut. Kun tästä taaksepäin kirkonkirjat puuttuvat ja manttaaliluettelo katkeaa, lienee
sukulaisuuden selviäminen aivan sattuman varassa. Asiakirjat puhuvat kuitenkin sen seikan
puolesta, että Tuomas Henrikinpoika on Jaakko Henrikinpojan jälkeläisiä. Joka tapauksessa suhde
on siksi kiinteä ja läheinen, että olen Jaakko Henrikinpojan sisällyttänyt taulukkoon. Hänestä ja
hänen jälkeläistensä vaiheista kertoi maisteri Mattila tämän lehden edellisessä numerossa.
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Tuomas Henrikinpojassa yhtyvät kaikki Pitkäpaaden kylän suvut muutamia viime vuosisadan
lopussa ja myöhemmin saareen muuttaneita huomioon ottamatta; sellaisia ovat Nikuset, Rakit,

Lainiot, Ukkolat, Nybergit jne. riippuen siitä, mikä otetaan luettelon pohjaksi. Tuomaan jälkeläiset
pureutuivat kiinteästi saaren kamaraan ja asuttivat sen, valliten sitä 300 vuotta perinteitä vaalien
kunnes v. 1944 joutuivat siitä luopumaan.
Taulukossa mainitaan myös Yrjö Tuomaanpoika, mutta on suku hänen kohdaltaan selvittämättä.
On todennäköistä, että hänen jälkeläisensä ovat saarelta muuttaneet tai on suku sammunut. Jaakko
Markunpoika (kolmannessa sukupolvessa) mainitaan vielä v. 1690 Pitkäpaaden
manttaaliluettelossa, mutta muuttanee hän välittömästi tämän jälkeen todennäköisesti Orslahteen.
Myöhemmät vaiheet ovat kuitenkin hänenkin kohdaltaan tutkimatta.
Taulukko jakautuu tavallaan kahteen siipeen, Klemetin jälkeläisiin ja Markun jälkeläisiin (I ja II
osa), vaikka tässä kantataulukossa on asia käsitetty yhtenä. Taulukon jakoon vaikuttavat ennen
kaikkea käytännölliset syyt. Näin tuntuu myös luonnolliselta, koska sukulaisuus Klemetin kohdalla
miehen puolelta katkeaa, vaikka siivet myöhemmissä vaiheissa lukemattomia kertoja monin eri
tavoin yhtyvät. Tämä olkoon kuitenkin sanottu toivomuksena vastaisen varalta siinä vakaassa
uskossa, että kylän sukutaulukko kerran ilmestyy ja siten saadaan kaikkien asiasta kiinnostuneiden
ulottuville. Paljon vaaditaan kuitenkin vielä työtä ja paljon on vaikeuksia voitettava ennenkuin
siihen päästään.
Klemetti, Markun sisaren poika muodostaa oman lukunsa. Mahdollisesti hänen
henkilöllisyytensä saadaan vielä selvitetyksi, tarkoitan siis isänkin puolelta, mutta on se nyt vielä
arvelujen ja olettamusten varassa. Vastaisten selvittelyjen helpottamiseksi kiinnitän huomiota
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eräisiin seikkoihin.
Isän selvittämiseksi on ennen kaikkea tiedettävä mistä Klemetti muutti Pitkäpaadelle. Isäni
arveli, että Klemetin äiti olisi naitu Järvelän Klemetille ja että hänen tyttärensä olisi Jaakko
Markunpojan vaimo. Olettamus on sen arvoinen, että se on syytä tarkistaa. Mielestäni tulevat vielä
kysymykseen Kuorsalo ja mahdollisesti Vaalimaa. Vuoden 1690 Pitkäpaaden manttaaliluettelossa
ei vielä Klemettiä mainita, mutta myöhempiä vaiheita ajatellen hän kohta tämän jälkeen muuttaa
Pitkäpaadelle ja jää vanhalle paikalle Markkulaan isännäksi, kun taas Markun oma poika Perttel
rakentaa uuden – Mattilan. Niinkuin jo viime kerralla mainitsin, on Markun vanhin poika Matti
(Paasit) jo ennen tätä asunut erossa isästään, mutta kuitenkin ilman veroa ja manttaalia. Kuitenkin
on Paasi Pitkäpaaden toinen talo manttaalikirjojenkin mukaan. Käsitän kuitenkin asian niin, että
manttaaliluettelot tällä kertaa kulkevat paljon tapahtuneiden tosiasioiden jäljessä, mikä on
ymmärrettävää kun ottaa huomioon isovihan ja siitä johtuvat olosuhteet. Voidaan sitovasti todistaa,
että Pitkäpaaden kantatalot ovat: Markkula, Paasi ja Mattila. Varsinainen manttaali on taas jaettu
neljään osaan, mutta on se ollut monien muutosten ja vaihtelujen alaisena. Myöhempiä vaiheita
ajatellen löytyy paljon ratkaisemattomia kysymyksiä, jotka suurimmalta osalta voidaan selvittää
osan taas jäädessä olettamusten ja todennäköisyysarvelujen varaan.
Taulukko muodostaa mielenkiintoisen vertauskohdan kylän asutuksen kehitykselle ja manttaalin
muodostumiselle sekä selvittää eri sukuhaarojen vanhemman sukulaisuussuhteen, kun vain
mielenkiinto asiaan herää – toivokaamme niin tapahtuvan!
Eino Pohjola

Sadan vuoden takaa
ITÄMAISEN SODAN (1853-1856) varsinainen näyttämö oli Mustanmeren piirissä ja
huomattavin tapahtuma Sevastopolin piiritys ja valtaus v. 1855. Sotaa sanotaan myös Krimin
sodaksi. Siinä Englanti ja Ranska tehokkaasti avustivat Turkkia, ja Venäjä pyrki lisäämään
vaikutusvaltaansa. Sodan aikana englantilais-ranskalainen laivasto liikkui myös Suomen rannikolla
mm. hävittäen satamapaikkoja, tuhoten laivoja ja tehden muutakin haittaa rannikkoseudun
väestölle. Laivaston retket ulottuivat aina silloiseen Itä-Suomeen asti ja rauhallinen Pitkäpaaden
väestökin joutui vähemmän ystävällisen englantilais-ranskalaisen laivaston vierailun todistajaksi.
Näihin aikoihin oli saaren asukasluku parisataa ja taloja lähes kolmekymmentä. Asutus oli
melkein yksinomaan Kylänpuolella.
Saarien välinen salmi oli niin syvää että sinne päästiin rannikkoaluksilla – kuten hyvin
vanhempien ihmisten kertomuksista tiedämme – ja Essaaren ranta, joka oli muodostunut kylän
laivaveistämöiden, varvin, tyyssijaksi, oli erikoisen syvää ja jyrkkää, varsinkin salmen pohjoispään
puolelta, kuten hyvin muistamme.
Englantilainen laivasto, joka teki tuhomatkojaan Suomen rantamille, oli valinnut
asemapaikakseen Tallinnan edustalla olevan Norkinan. Koiviston salmessa niitä myös oli majaillut,
olivatpa toisinaan olleet monta viikkoa yhtä mittaa Koiviston kirkolla. Suomenlahdella oleva
Venäjän laivasto oli niin mitätön että se ei pystynyt suojelemaan Suomen rantoja hävitykseltä, vaan
vieraat laivat olivat melkein vapaita kulkemaan saaristossamme.
1854 sotakesänä olivat Pitkäpaaden asukkaat miestarkoin paenneet mantereelle. Se oli
samantapaista evakkoaikaa, jota mekin olemme saaneet kokea "Oli sateinen aika. Olin silloin
yhdeksännellä vuodella. Tuona sotaisena aikana oli käsketty kaikkia saarissa eläjiä mantereelle. –
Isäni ilmoitti että neljän kuukauden ajaksi oli meille luvattu isoäidin luona turvapaikka", kirjoittaa
Elias Niemelä olostaan "Isoäidin luona."
Luotsit, jotka tähän aikaan pitivät vahtipaikkaa saaren perukassa olevalla Pohjavuorella,
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Telekrahvikalliolla, niinkuin sitä myös nimitettiin, muuttivat Orslahteen. Tätä aikaa muistuttamassa
oli Orslahdessa "Kriminsodan majakkamänty", jota luotsit olivat pitäneet vahtitupanaan, sillä
Orslahdessa oli luotsien varsinainen vartiopaikka, Telekrahvikalliolla oli "etuvartio." Kun luotsien
oli varottava antamasta apuaan viholliselle, oli luonnollista että heidän täytyi olla varuillaan. Niihin
taloihin, joista väki oli kokonaan poistunut, oli pöydälle jätetty Suomalainen virsikirja, että
"englantilainen taikka ranskalainen sotilas huomaisi siitä talossa eläjien olevan kristityitä ihmisiä",
kuten tapausta kuvaileva E.N. asiasta mainitsee.
Kun edellä mainittuna sotakesänä ei käynyt yhtään ranskalaista tai englantilaista koko kylässä –
ensimmäisenä sotakesänä hävitystoiminta kohdistui Pohjanlahden rannikkoon – palasivat kaikki
saaren asukkaat seuraavana kesänä kotisijoilleen. Kesäkuun alussa 1855 saaren satamassa alkoikin
olla vilkasta liikettä, sillä venäläistä laivastoa alkoi tulla näkyviin. Laivaston suurin osa, joita
sanottiin rannikkovartijoiksi, oli ns. kaleerilaivastoa. Nuo kaleerit tai sotapurret, kuten saarelaiset
niitä nimittivät, olivat kansipäällysteisiä, airoilla soudettavia tykkiveneitä, joissa oli yksi iso tykki,
jonka suu oli asetettu keulassa olevasta aukosta ulos. Tykkiveneissä oli myös masto, johon saattoi
myötätuulella vetää raakapurjeen.
Laivasto, johon kuului 25 tykkivenettä ja kolme suurempaa höyryalusta, saapui saaren
tuntumaan. Kaleerit asettuivat Essaaren rannalle ja höyrylaivat laskivat ankkurinsa kauempana
meren selällä. Parin päivän kuluttua nousi Pohjavuorelle rakennelmia, jotka viittasivat
sähkölennätinlaitteisiin. – M. Borodkin kirjoittaa teoksessa Kriget i Finland 1854-55: "Syksyllä
1854 määräsi keisari rakennettavaksi sähkömagneettisen linjan Pietarista Viipurin kautta Helsinkiin.
Rakentaminen uskottiin saksalaiselle Siemens-Halske -yhtiölle."
Ennen laivaston tuloa eli toukokuun lopussa laskettiin Essaaren rannalla valmisteilla ollut uusi
alus vesille ja vietiin Koskelanjoen suuhun, johon sitä ennen oli tuotu toinenkin laiva, halkolastikas
"puotta", jonka omisti eräs Ruotsin puolen merenkulkija.
Tiedettiin että edellisenä kesänä oli kolme miestä yön aikana salaa käynyt Essaaren
laivaveistämöllä, mutta mitä miehiä ne olivat olleet ja millä asioilla he liikkuivat, jäi arvailujen
varaan. Tuntemattomien laivojen savua oli kyllä niihin aikoihin saaren ulkopuolella nähty.
Jauholastissa olevia jaaloja olivat englantilaiset sotalaivat ottaneet kiinni Koiviston maiden
ulkopuolella, miehistö otettiin vangiksi ja jaalat sytytettiin palamaan.
Schulman mainitsee teoksessa Kriget i Finland englantilaisen laivaston komentajan, amiraali
R.S. Dundas'en käskyssään ilmoittaneen mm.: "Minulla on käsky hävittää kaikki rannikkolaivat,
jotka varmuudella osoittautuvat olevan venäläistä omaisuutta ja jotka voidaan tavata poistumasta tai
tulemasta Suomenlahteen, sillä ne eivät ole kaappaamisen arvoisia, mutta minun on kielletty
tekemästä pahaa kaljaaseille ja pienille lastialuksille, jotka tavataan tyhjinä ankkurissa."
Essaaressa majailevien kaleerien miehistönä oli sekä suomalaisia että venäläisiä palkkasotureita.
Pian selvisi myös, että sotilasjoukko oli enimmäkseen "pelkkää kulkulaisväkeä". "Kellä vain olisi
ollut rahaa, olisivat nuo 'repnoit' – niin nimitettiin tykkiveneen miehistöä – myyneet ainoat
housunsakin ja ostaneet viinaa. Mutta olihan niillä sentään päälliköt, joita täytyi totellakin", kuten
Elias asiasta kirjoittaa.
Parin päivän perästä laivaston saapumisesta naisväki ja pienet lapset vietiin mantereeseen. Se oli
siis ainakin toinen pitkäpaatelaisten evakkomatka.
Eräänä juhannusaaton aluspäivänä – siis satayksi vuotta sitten – oli Pohjavuorella ollut
vartiomies havainnut merellä savuja. Tieto asiasta saapui pian Essaaren rannalla oleville
tykkiveneille. "Ei maar ollut silloin aikaakaan, kun köydet irrotettiin niistä ja soutamaan täyttä
voimaa Viipurin perimäisiin pohjiin! Höyrylaivoja ei enää ollut tienoilla, sillä ne olivat jo kolmea
päivää ennen menneet kulkuun."
"Noille tykkiveneille tuli nyt sellainen kiireen nujakka, niin kuin ainoastaan sota-aikoina on
tavallista sankarille, joka henkeään oikein osaa pelätä." Niin oli siis rannikkoa vartioiva laivasto
kadonnut omille teilleen ja saaren satama oli jäänyt avoimeksi.
Schulman mainitsee, että tykkiveneet olivat erittäin hidasliikkeisiä, joka johtui niiden
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konstruktiosta, ja sen jälkeen kun höyrynvoima tuli sotalaivoissa käytäntöön, olivat tykkiveneet
täysin epäajanmukaisia. Jo pieninkin tuulenpuuska liikutti niitä kuin suuria sammakoita, ja jos tuuli
oli vähän kovempi, ei mikään ihmisvoima saanut niitä haluttuun suuntaan. Heti sodan jälkeen ne
poistettiin käytännöstä.
Juhannuksen tienoilla ilmestyikin kolme suurehkoa höyryn voimalla kulkevaa sotalaivaa
Pitkäpaaden ulkopuolelle, jossa hajaantuivat. Yksi suuntasi kulkunsa Koivistolle, toinen aikoi tulla
länteen päin Härön salmen kautta, mutta tarttui kiinni Päärholmin matalalle ja kolmas pysähtyi
Kavon selälle, s.o. paikalle, josta v. l906 lähtien tuli Venäjän keisarin laivaston jokakesäinen
oleskelupaikka.
Kavon selällä olevasta laivasta kävi soutu-vene Martinsaaressa, jossa mitään pahaa ei tehty,
mutta ennen pitkää se siirtyi Halssiin, josta toimittiin edelleen Pyterlahden suuntaan ja jossa tuhoja
tehtiin graniittilastissa oleville kiviparkoille.
Härön salmella
Päärholmin matalalle
kiinni jäänyt alus pani
pienen höyrypurren
vesille, jolla luodaten
mentiin Koskelaan
asti. Oliko sattuma vai
oliko tiedustelun tai
sattuman ansiota,
mutta joka tapauksessa
sieltä löydettiin
Pitkäpaadelta sinne
viety uusi laiva sekä
halkolastikas puotta.
Englantilaisten
mukana oli ollut
suomea puhuva tulkki,
jonka avulla selvisi,
että Pitkäpaadelta
Eräs Suomenlahdella v. 1855 toiminut liittolaisten sota-alus.
tuotu uusi alus, joka ei
Puupiirros – Suomen kansallismuseo
vielä ollut edes valmis,
sai kaikessa rauhassa odottaa valmistumistaan, Toisin kävi ruotsalaisen omistaman aluksen, joka oli
venäläistä tekoa. Omistaja teki kaikkensa saadakseen englantilaiset uskomaan, että alus oli hänen
omansa. "Huolimatta siitä käski eräs upseeri 'voidella puotan sivua', mutta kippari meni omalla
veneellänsä sinne ja roiskutti vettä, sotamies 'voiteli'." Tämän jälkeen oli sotamies tullut
soutuveneensä kanssa uuteen laivaan, josta upseerit nousivat siihen lähtien paluumatkalle. Koskelan
rantaan päästyä he tekivät pieniä tihutöitä, rantataloissa ja poislähtiessään menivät vielä puotan
luokse ja voitelivat niin pahasti ettei kippari saanut sitä yksin sammumaan. Tuli ehti tehdä pahaa
jälkeä, mutta sammui sentään viimein kun laivan miehistö englantilaisten mentyä saapui
piilopaikastaan sitä sammuttamaan.
Samana päivänä jälkeen puolenpäivän nähtiin taas Pitkäpaadella, että pieni höyrypursi oli tulossa
Koskelasta päin. Kun sotalaiva yhä näytti olevan kiinni matalalla, odotettiin englantilaisten tulevan
saareen. Vene meni sotalaivan luo, joka irtaantui karilta ennen iltaa ja niin se meni kaikkinensa ulos
merelle. Tykkiveneetkin olivat nähtävästi sivuuttaneet ajoissa Ristniemen, jotenka Koivistolle
mennyt sotalaiva ei niitä edes huomannut.
Virallisista englantilaisista lähteistä (Russian War 1855, Baltic) selviää että, karille ajanut sotaalus oli nimeltään Magicienne ja sen päällikkö kapteeni Nicholas Vansittart, joka ilmoittaa asiasta
amiraali Dundas'elle 9.7.: "Pyydän ilmoittaa että 28. kesäkuuta klo 6 ip. yrittäessäni mennä
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Pitkäpaaden saaren kapean salmen läpi Kiiskilahteen, komennossani oleva Hänen Majesteettinsa
laiva pohjasi kapealle särkälle, liejuun ja kivelle keskellä salmea." Edelleen selittää kapteeni V
kuinka hän oli varovasti edennyt tykkivene Ruby'n perästä luodaten ja miten hän ankkureita hyväksi
käyttäen ja tykkejäkin siirtäen pääsi vahingoittumatta irti noin neljän tunnin työskentelyn jälkeen.
Kirjoituksesta Sota Pajulahdella v. l855 saamme nähdä, mitä tapahtui näihin aikoihin Virolahden
pohjassa. Kirjoittaja on nimim. A.H.
Kirjoittaja mainitsee aluksi että ulkomailla oleva suomalainen kauppalaivasto, joka purjehti
venäläisen lipun alla, tuli hävitettyä. Kun englantilaisten toiminta ja ilmeiset tarkoitukset tulivat
tiedoksi, koetti siihen aikaan Virolahden perimmäisissä pohjukoissa olleiden parkkojen miehistö
pelastaa Hämeenkylän ja Hellän rannoille mitä pelastettavissa oli. Liittolaisten alus joutui täälläkin
suunnalla karille, mutta pääsi irti ja osasi tien venäläisten parkkojen luo, jotka olivat Korpisaaren
takana. Silloin alkoi "hirmuinen merinäytelmä", joka tunnetaan nimellä Pajulahden sota. Vihollinen
sytytti tuleen laivan toisensa jälkeen. "Tulen yltyvä räiske, veden vimmainen porina ja pyörteet
uppoavista aluksista – siinä näiden molempien elementtien voima esiintyi hirveässä
suuruudessaan." Kansa kokoontui lähitienoilta tätä kamalaa "juhannuskokkoa" katselemaan.
Ihmishenkiä ei tässä "sodassa" menetetty, mutta parkat paloivat jokaikinen ja kivilastissa ollen ne
upposivat. Kahden laivan sanotaan kuitenkin pelastuneen, toisessa oli kipparina paikkakuntalainen
Taneli Jokinen, Orslahdelta, joka omisti laivan omakseen. Hävitystyön päätyttyä olivat
englantilaiset menneet maalle Pajulahden kartanoon, jossa omistajan oli täytynyt todistaa
suomalaisuutensa lukemalla ulkoa isämeidän-rukous suomeksi. Kartanoa ei nyt poltettu, vaikka
siinä tarkoituksessa mainitaan vihollisen sinne tulleen.
Seuraavina päivinä oli Pajulahdella täydellinen hävityksen kauhistus, lainehtiva lahti oli kuin
poltettu kaskimaa. Tuuli viimein kuitenkin puhdisti lahden ja ihmiset rannat. Mutta suuret parkoissa
olleet kivet ovat vielä tänä päivänäkin meren pohjassa muistuttamassa juhannusaaton tapahtumista
satayksi vuotta sitten. Tämän seikan varmaan nyt Virojoella asuvat pitkäpaatelaiset ovat itsekin
käyneet toteamassa.

Parkat palavat Pajulahdessa v. 1855
Värilitografia – Suomen kansallimuseo
Edellä mainitun kirjoituksen mukaan paloi 27 seitsemän parkkaa, Suomen kenraalikuvernööri –
edellä mainitun englantilaisen lähteen mukaan lähettää asiasta myös virallisen raportin, jossa mm.
sanotaan: Pyterlahdella, joka ei ole kaukana Viipurista, vihollinen on juuri polttanut
kolmekymmentä rannikkoliikenteessä olevaa laivaa.
Saman vuoden syyskuussa tulivat alussa mainitut tykkiveneet uudelleen Virolahden vesille.
Vuonna 1856 tehtiin rauha. Sotaväen liikehtiminen Pitkäpaaden vesillä oli silloin vilkkaampaa
kuin vihollisuuksien aikana. Jäällä oli kevättalvella hyvä keli ja paljon sotaväkeä ja hevosia oli
silloin kylässä. Sotalaivat oleskelivat usean kerran kesän kuluessa satamassa ja jauholaivat saivat
rauhassa viedä lastejaan länteen päin.
U.N.
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Luotseja
Kokkoluodon
vahtituvan
edustalla
Valok. Arvo P.

Äitien päivää
vietetään

Tynnyrlahti
Valok. Arvo P.
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Pitkäpaasit
VUOSI 1690 on ratkaisevia lukuja Pitkäpaasi-suvun ja koko kylän historiassa. Silloin
testamenttasi Markus Tuomaanpoika puolet talostaan sisarensa pojalle Klemetille niinkuin jo viime
numerossa mainitsin, josta mm. Pitkäpaasit polveutuvat. On helppo kuvitella kuinka erilainen
olisikaan Pit-käpaaden kylän sukutaulukko ilman tuota testamenttia.
Mikko Klemetipojan eno Markku oli Tuomaan vanhin poika, mutta hänen äitinsä
todennäköisesti oli vielä tätä vanhempi. Klemetillä oli poika Mikko, joka vihitään Maria
Yrjöntyttären kanssa ja oli heillä pojat Markku ja Matti sekä tyttäret Anna ja Margareta, joka
naidaan Kiiskilahteen. Tällainen on sukulaisuussuhde prok. A. Pitkäpaasin sukutaulukkojen
valossa, jota tulen käyttämään kertomukseni pohjana. Klemetin jälkeläiset muodostavat
Pitkäpaaden kylän sukutaulukon ensimmäisen osan ja kuuluvat siihen: Markkulat, Aatolat,
Tommolat, Mikkolat, Kantolat, Pitkäpaasit, Sepät, Harjulat ja Rantalat.
Markku Mikonpojasta polveutuvat Markkulat ja Aatolat sekä Matista taas muut siiven
sukuhaarat. Markku Mikonpojalle jäänee kantakoti Markkula ja Matti perustaa uuden kodin ja
hänen poikansa Eerikki on Pitkäpaasi-sukuhaaran kantaisä. Asian valaisemiseksi jäljennän prok. A.
Pitkäpaasin sukutaulukkoa.
V sukupolvi

Matti Mikonpoika 1712 – 19.10.1788
Vih. 1.1.1738 I Anna Eerikint., k. 19.10.1742, 21 v.
6.3. 1743 II leski Vappu Mikont, k. 20.11.1788, 71 v.

Lapset:
I Tuomas, 12.12.1738 – 1805, polv: Tommolat, Mikkolat, Kantolat
vih. 1761 Helena Juhanant. Vaalimaa, k. 23.8.1791
II. Helena, s. 25.1.1746
vih. 29.12.1713 leski Jaakko Tuomaanp. Kuokka, Vaalimaa.
Eerik, 30.4. 1748 – 1830j. polv. Pitkäpaasit.
vih. 27.12.1775 Kaarina Juhont. Kavala, Muurikkala, k. l819, 66v.
Matti, 29.12.1752 – l6.2.1810, polv. Sepät, Rantalat, Harjulat
vih 27.12.1780 Juliana Eerikint Heikkilä, 5.4.1763 – 17.2.1838
Juhana, 1.2.1754 – 30.8.1821 (vanhapoika)
VI sukupolvi

Eerik Matinp , s 30.4.1748
vih. 27.12.1715 Kaarina Kavala, s.17.9.1749

Lapset:
Juhana, 21.12.1776 – 12.8.1781
Pekka, 25.6.1779 – 21.8.1787
Vappu, s. 25.5.1782
vih. 28.l2.1804 Juhana Tuomaanp. Paronen, Flonkarpyöli
Maria, s. 30.12.l785
vih. 8.4.1806 Henrik Juhananp. Halfbjörn, Ala-Pihlaja
Jaakko, 24.7.1787 – 10.12 185l
vih. 29.3.1809 Maria Eerikint. Bolshoi, s. l8.2.1788
Katariina, s. 22.12.1790
vih. 11.12.1819 Eerik Juhananp. Haapala, Saivikkala.
Ulla, s. 21.12.1793
vih. 3.4.1821 Juhana Matinp. Hämäläinen, Orslahti.
VII sukupolvi

Jaakko Eerikinp. 24.7.1787
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vih. 29.3.1809 Maria Eerikint. Bolshoi, s.16.2.1788.
Lapset:
1. Helena, 19.1.1810 – 13.10.1820
2. Taneli, 30.1.1813 – 7.10.1820
3. Annastiina, 27.11.1815 – 21.6.1888
vih 8.4.1833 Anton Niilonp. Pitkänen, l9.10.1811 – 28.6.1869.
4. Anton, 31.10.1818 - 13.10.l820
5. Anton, 6.9.1822 - 20.1.l896
vih. 26.5.1842 Amalia Kristina Lind
6. Aleksanteri, 24.4.1824 - 4.2.1828
7. Jaakko, s. 28.2.1829
vih. I Maria Joosepint. Pitkänen Tammio
II Eevastiina Jeremiaksent. Dufva
VIII sukupolvi

Annastiina Jaakont., s.27.11.l815
vih. 8.4.1833 Anton Niilonp. Pitkäpaasi (Pitkänen)

Lapset:
1. Maria Kristina, 2.4.1834 - 21.2.1911
vih. 2.3.1854 Eerik Johanneksenp. Seppä 1826 - 1890
2. Kristian Vilhelm, l.7.1842 - 11.11.1863
vih. l5.2.1863 Saara Mikont. Rantala, l843 - 1923
3. Karolina Helena, s. 13.12.1847 - 6.5.1894
4. Johannes, s. 26.12.1850
vih. 19.11.1876 Karolina Mikkola, s. 1859
5. Matilda, 8.10.1853 - 28.8.l858
6. Matilda, s. 24.2.1862 - 2.1.1940
vih. Taneli Pohjola, 1856 - 1941
VIII sukupolvi

Anton Jaakonp., s. 6.9.1822
vih.22.6.1842 Amalia Kristina Lind

Lapset :
1. Maria Vilhelmina, s.16.2.1844
vih. Gabriel Heikkilä
2. Aleksanteri, 6.2.1846 - 13.l2.1846
3. Anton Aleksanteri, s.29.9.1849
vih. Karolina Bolshoi
4. Josefina, s. 26.8.1853
vih. Taneli Seppä
VIII sukupolvi

Jaakko Jaakonp., s. 28.2.1829
vih. I Maria Joosepint. Pitkänen
" II Eevastiina Jeremiaksent. Dufva, Hämeenkylä, s, 1848

Lapset:
1. I Eeva, s. l853
2. Viktor, l857 - 1917
vih. Mariana Bolshoi, l865 - 1926
3. Mariana, s. 1862
vih. l6.1.1832 Elias Manner, Pyterlahti
4. II Hanna, l8.1.1875 - 19.4.1940
vih. Oskari Seikku, Karkku
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Ulkopuolella varsinaisen sukuhaaran on aluksi alleviivattava eräs sukulaisuussuhde Vaalimaan
Rasojen kanssa, mikä sukulaisuussuhde on ainakin vielä toistaiseksi selvittämättä. Se voi liittyä
Klemetin aikaisiin tapahtumiin, mutta pitäisin kuitenkin enempi mahdollisena sitä, että löytyy jokin
selvittämätön sukulaisuussuhde sukupolvi tai kaksi myöhemmältä ajalta. Äitini tiesi aikanaan
asiasta kertoa ja myöskin hän tästä asiasta eräässä kirjeessään A. Pitkäpaasille kertoo:
"Sukulaisuussuhteet olivat Rasojen kanssa niin läheiset, että Rasoille vietiin usein kalapiirakkaa
tuomisiksi ja sanoivat Rasan vanhat naiset meitä omaksi joukokseen ja kohtelu oli myöskin sen
mukaista. Rasan talo on jo (v. 1937) hävinnyt Vaalimaalta kaikkien naisten jäädessä naimattomiksi.
Ennen oli Rasa vauras talo." Isäni kertoo tiedustelleensa tuota sukulaisuusasiaa Anton Rannilta
(silloin 87 v.), joka omisti 1/8 Rasan tilaa ja hän kertoi Rasan tämän talon asukkaiden tulleen
Savosta ja toisen talon (Sopasen} myöhemmin tulleet asukkaat ovat Valkealasta kotoisin.
Kysymyksessä lienee naispuolinen sukulaisuussuhde, mutta katson sen liittyvän siksi läheisesti
Pitkäpaaden kylän sukutaulukkoon, että pidän aiheellisena siitä huomauttaa. Kyseessä täytyy olla
viidettä sukupolvea tai sitäkin vanhempi tapaus.
Oli vielä muitakin sukulaisia, kertoo äitini, oli Kerttolan Vappu ja Pulkin Ulla, jonka pojan poika
on Santeri Pulkki (haudankaivaja), tarkoittaen siis Pitkäpaasin sukulaisuussuhteita.
Sukuhaaran kantaisä on Eerik Matinpoika niinkuin edellä tuli mainituksi. Eerikin isä Matti
vihitään ensimmäiseen avioliittoon 1738 Anna Eerikintyttären kanssa Orslahdesta, mutta neljä
vuotta myöhemmin kuolee Anna 21 vuotiaana. Kahdeksan kuukautta Annan kuoleman jälkeen
vihitään Matti toiseen avioliittoon leski Vappu Mikontyttären kanssa Koivuniemestä, mutta on hän
syntyjään Ravijoelta. Vapun ensimmäinen mies oli Tuomas Knuutinpoika Joukainen
Koivuniemestä. Heillä oli lapset Mikko ja Helena, mutta ainakin Mikko kuolee jo vuoden ikäisenä.
Niinkuin edellä olevasta taulukosta huomataan, on Eerikin isällä, Matti Mikonpojalla neljä
poikaa ja tytär Helena sekä piikana Kaarina Juhanantytär. Todennäköisesti on kyseessä Kavalan
Kaisa, joka vihitään Eerikin kanssa v. 1775. Nuorena on hän tosin joutunut palvelukseen, mutta
tämä oli hyvin yleistä vielä paljon myöhemmälläkin ajalla.
Manttaaliluettelo katkeaa vuoteen 1780 ja on se silloin Pitkäpaasin kohdalla seuraavanlainen:
Matts Michelss., son Erich m.h. do Thomas m.h., do Matts, do Johan (yht. 7 täysi-ikäistä henkeä).
Matti Mikonpojan vaimoa ei mainita, vaikka hänen pitäisi olla vielä hengissä. Manttaaliluettelon
mukaan on tällöin Pitkäpaadessa kuusi taloa ja ovat ne: Markkula, Paasi, Mattila, Tommola,
Bolshoi ja Leppälä. Bolshoin kohdalla viittaan edellisen numeron kirjoitukseeni mutta Tommolaan
nähden on huomattava, että vasta vuoden 1758 jälkeen ovat Markkula ja Tommola eri talona.
Pitkäpaasit ja Tommolat asuivat heidän väliseen jakoon saakka samaa taloa, niin että tässä
vaiheessa olisi ehkä Pitkäpaasi nimitys paremmin paikallaan. Tommolan myöhemmistä vaiheista
tietää perimätieto kertoa, että Tommola jää Matin pojalle Tuomaalle ja hänen isänsä Eerik
Matinpoika, Pitkäpaasi-sukuhaaran kantaisä, rakentaa Pitkäpaasin, joka jaossa jää Pitkäselle ja vasta
vähän myöhemmässä vaiheessa rakennetaan sukuhaaran kantakoti, mutta tuskin sellaisena kuin me
sen tiedämme, vaan luulisin, että siihen on vielä jälkeen päin tehty melkoisia muutoksia.
Manttaaliluettelossa ei mainita talon nimeä enempää kuin sukunimeäkään. Vasta isonjaon alla ja
sen kestäessä alkavat nimet hahmottua, mutta lienevät kylän vanhemmat nimet jo paljon
aikaisemmalta ajalta.
Kuvaavana seikkana kuinka epämääräinen ja ristiriitainen omistusoikeus on saarella ollut, on
syytä mainita virallinen rekisteriote vuodelta 1785, jonka mukaan saaren omistaa v. 1728 Matti
Perttelinpoika. Se on monessakin mielessä ristiriitainen. Uudenkaupungin rauhassa v. 1721 kylä
joutui Venäjän vallan alle ja se selittänee sekavat omistussuhteet. Samoin olen myöskin sitä mieltä
että manttaaliluettelojen kohdalla on tinkimisen varaa, tarkoitan sitä, että ne kulkevat pahasti
tapahtumain jäljessä. Manttaaliluetteloissa ovat Tommola ja Pitkäpaasi vielä vuonna 1780 samaa
taloa.
Isojako tekee oikeutta, se vastaa suurin piirtein sitä käsitystä, jonka saa seuraamalla kylän
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kehitystä. Osa Viipurin läänin maanmittauskonttorin arkistoa tuhoutui viime sodissa. Toivottavasti
Pitkäpaaden kylä säästyi, sillä muuten jää meille epäselväksi monta mielenkiintoista asiaa.
Niinkuin jo viime kerralla mainitsin, ei Taarastin manttaalin synnystä enempää kuin sen
kehityksestäkään ennen isoajakoa voida vielä tässä vaiheessa sanoa mitään varmaa niin, että siltä
kohden jää kertomukseni avoimeksi.
Manttaaliluettelossa (1820-1835) esiintyy Eerik Matinpojan kohdalla maininta lots starast, mikä
suomeksi tarkoittaa luotsivanhinta. Tämä selvittää myös sen, että kylä nimitti Pitkäpaasia
Taarastiksi sekä edelleen Taarastin Saska jne.
Taarasti ja Bolshoi olivat kylän varakkaimmat talot. V. 1784 myy Juhana Tuomaanpoika Kirppu
Vaalimaalta puolet 1/6 manttaalin tilasta 50 ruplalla Eerik Matinpoika Pitkäpaasille ja on tila
Pitkäpaasin nimissä alun toista sataa vuotta. Kirpun tilaosuuden hinnasta kertoo tarina, että se oli
ostettu viinapullolla. Pullo lienee ollut tavallista suurempi, sillä se oli kotona keitettyä. Sen aikaisia
oloja ajatellen asia tuntuu luonnolliselta. Ruotsi-Suomessa jaettiin 1700-luvulla viinamonopoleja ja
kotitarvepoltto oli sallittua. Todennäköisesti niin tapahtuu rajan toisellakin puolella. Myöhemmin,
Pitkäpaasin aikana oli Kirpun tilalla viina-arenti, joita valtio veroa vastaan myönsi. V. l840
manttaaliluettelossa on siitä myös merkintä. Muuten oli tila koko ajan vuokrattuna ja siinä mielessä
vain vaikutti jokapäiväisen elämän kulkuun.
Anton Mäkelä (Patruunan poika) osti sitten Pitkäpaasilta Kirpun tilan 30 000 mk:lla. Mäkelä,
hakkasi metsän ja myi tilan edelleen Matti Koskelalle 35 000 mk:sta. Sitten rakennutti Anton
Mäkelä Joutsenkosken sahan ja muutti sieltä edelleen Naulasaareen, kertoi asiasta veljeni Toimi.
Eerik Matinpojan lapsista elää aikuisiksi neljä tytärtä ja poika Jaakko, jota myöhemmin
kutsuttiin Pitkäpaasin Vanhaksi Jaakoksi erotukseksi pojastaan, joka myöskin oli Jaakko.
Vanhimman tyttären mies oli Juhana Paronen Flonkarpyölistä. Todennäköisesti he ostavat talon
Koskelanjoelta, sillä siellä sitten Vappu elää ja kuolee. Taloa kutsuttiin Pellonharjuksi ja olivat
heillä pojat Jaakko ja Taneli Jaakolla oli pojat Rietu ja Jooseppi Koskela sekä Tanelilla poika
Anton Koskela (Uutela) ja tytär Amalia Ojanen. Marialla oli mm. tytär Annastiina, joka oli Manu
Seppälän äiti ja sukulaisuussuhde jatkui kiinteänä, mikä seikka yleensä, suhteet vanhempiinkin
sukulaisiin, on yksi saaren erikoisperinteitä, jota on huolella kautta aikojen, sukupolvesta toiseen,
vaalittu. Katariinalla, jota kutsuttiin Haapalan tätiksi, oli pojat Jermo ja Jaakko. Jaakko oli
vanhapoika, mutta Jermolla oli tytär Amalia. Nuorimmalla tyttärellä oli pojat Mikko ja Anton.
Antonin tytär oli Harjusen Marjaana Hämeenkylästä ja Mikolla oli luultavasti tytär Taava1
(Gustaava) (Orslahden Pohjolat). Poika Jaakko, joka oli lots ålderman, vihittiin Maria Bolshoin
kanssa. Edellä olevan olen kertonut sellaisena kuin äitini ne minulle kertoi ja tässä jonkinlaisena
viittauksena ne esitän.
Edelleen kertoi äitini, että Vanhan Jaakon setä Juhana (vanhapoika) asui yhdessä Eerikin
(veljensä) kanssa, siis Pitkäpaasilla ja niin on myös manttaaliluettelojen mukaan. V. 1835 on talo jo
Jaakon nimissä mutta vielä 1830 Eerikin nimissä. Jaakko kuolee sitten 1851 ja sen jälkeen on talo
kymmenisen vuotta lesken nimissä. V. 1866 sopivat veljekset Anton ja Jaakko talon jakamisesta
minkä mukaan jako sitten aikanaan vahvistetaan. Äitini kertoi, että sinä vuonna jona hän syntyi,
jaettiin talo enojen ja isän kesken, siis 1862. Vanhalla Jaakolla oli kaksi laivaa mutta siihen aikaan,
kun taloa jaettiin, oli ne jo myyty. Isäni oli hyvässä sovussa enojen kanssa. Sekä jakoa ennen että
vielä sen jälkeen olivat välit hyvin läheiset. Talon jako sai kuitenkin siitä alkunsa, kun vävy Anton
olisi lähtenyt Haminan markkinoilta saapasnahkoja ostamaan, niin Anton-eno ei antanut rahoja.
Äitini isä uhkasi silloin särkeä rahakaapin, mutta taipui kuitenkin lopuksi äidinäitini (Annastiina)
pyyntöihin.
Näihin aikoihin oli Pitkäpaasilla väki suurimmillaan, yhteensä 14 henkeä. Annastiina oli vanhin
lapsista ja ainoa elossa oleva tytär, joka naidaan Tammioon mutta parin vuoden kuluttua hän
muuttaa miehensä Anton Pitkäsen kanssa Pitkäpaasille, joka ottaa vaimonsa sukunimen Pitkäpaasi.
1

Taava Kristianintytär Mikkola oli naimisissa Anton Pohjolan kanssa Orslahdesta. (Itäviitta 3, s. 60)
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Elämä jatkuu tavalliseen saarelaistyyliin. Kesäisin seilaili Anton aina Saksassa asti ja myöhemmin
oli poika Kristian Wilhelm mukana. Matilda oli vasta kahdeksan vuotias kun hänen isänsä kuoli,
mutta sai kuitenkin kokea isänsä rakkauden ja kaipauksella muisteli äitini lapsuutensa kultaisia
aikoja, monia linnunpyynti- ja kalaretkiä, joilla sai olla mukana. Kesken Pitkäsen rakennuspuuhien
kuolee Anton Niilonpoika v. l869 ja pannaan arkkuun Taarastin pihalla, minkä Seppälän
Maijastiina sanoi hyvin muistavansa samoin kuin sen, että Pitkänen oli (1862-l867) Taarastin talon
päässä saman katon alla. Taarastin kanssa, ja että Kristian Wilhelm kuoli tässä talossa. K. Wilhelm
kuoli 1860 ja ehti olla naimisissa vain 9 kk eikä avioliitosta ollut lapsia.
Kohta isonjaon jälkeen suurenee Pitkäpaasin tila 1/32:lla, jonka Matti Eerikinpoika Paasi
myynee Pitkäpaasille. Tämä osuus tulee sitten aikanaan Anton Niilonpojan osuudeksi, kun vävy
eroaa Pitkäpaasilta. Leski saattaa kesken jääneet rakennustyöt päätökseen ja muuttaa lastensa
kanssa uudelle paikalle, jolloin elämä kaikessa kovuudessaan alkaa. Äitini mentyä naimisiin asui
Annastiina kahden tyttärensä Karoliinan kanssa, joka oli käsivaivainen. Siinä 1888 muuttivat
vanhempani Pitkäselle sekä edelleen 1902 Koskelanjoelle, jolloin taloon muutti Vihtori Sepän leski
lapsiensa kanssa. Annastiina sekä hänen tyttärensä Karoliina olivat jo tällöin kuolleet. Annastiina
meni vanhana hyvin köykkyyn ja samoin kävi myös äitini.
Elias setäni osti Pitkäsen vanhemmiltani ja maksoi siitä 3000:- mutta myi sen vielä samana
vuonna Vihtori Sepän leskelle niinkuin edellä tuli mainituksi. Tai paremminkin se tuli Eerik Sepän
perikunnalle, ja kun he sitten jakoivat taloa, Kristian ja Vihtorin leski, jäi Pitkänen Amalialle
Kristianin jäädessä Syvälään, kertoi asiasta veljeni Toimi.
Kristianin äiti oli äitini sisko ja Amalia, niin luulisin, hänen paras ystävänsä, vaikka hyviä
ystäviä hänellä oli Pitkäpaadessa muitakin. Annastiinalla ja Anttonilla oli vielä poika Juhana, joka
vihitään Karoliina Mikkolan kanssa ja muuttavat Sortavalaan 1895. En tiedä, missä Juhana
avioliittonsa jälkeen asui, mutta tuskin kuitenkaan Pitkäsellä. Hän oli merikapteeni ja mainitaan
kapteenina vuosina 1872-77 laivoissa: Aleksanteri, Draken, Impi ja Toivo. Hän oli kylän etevimpiä
merenkulkijoita. Oli Viipurissa merikoulun opettajana ja veljeni Toimi kertoi, että hän oli kykenevä
ja paljon käytetty mies merenkulkua koskevissa asioissa. Suoritti matkan Arkangeliin ja luotsasi sen
jälkeen arvokkaan lastin samaan kaupunkiin. Oli myöskin etevä laskemaan.
Kun Annastiinan veljet jakoivat taloa, sai Anton palstat Kotisaaresta, Essaaresta, Ilmarista ja
Tervasaaresta sekä Jaakko kahtena palstana Essaaresta ja Näkholmista. Kummankin saadessa
yhtäsuuret osuudet ja sai jako lopullisen vahvistuksen v. 1869, mutta ainakin vielä 1880
manttaaliluettelon mukaan asuvat samaa taloa.
Anton, joka oli luotsivanhin samoin kuin hänen isänsä ja isoisänsäkin, jäi Taarastille isännäksi
perien isänsä talon ja viran mutta Jaakko muuttaa Essaarelle, missä on jo ainakin kolme taloa ennen
häntä. Seppälän Maijastiina tiesi kertoa, että Luotsilan Kustaa muutti ensiksi Essaarelle ja kohta
tämän jälkeen Harjulan Aleksanteri sekä vähän myöhemmin Henrik Pohjola (Heikkilä). Anttonilla
ja Amalialla oli tyttäret Maria ja Josefina sekä poika Anton Aleksanteri, "Taarastin Saska", joka oli
luotsina (oppilaana 187l) 1874 – 1914 ja lienee ollut luotsivanhimman viransijaisena isänsä jälkeen,
mutta varsinaisen viran peri vävy Gabriel Heikkilä ja edelleen Aleksanteri Seppä (k. 1904), Ukkola
Oulusta ja sitten Akseli Niemelä (vs.), Otto Niemi ja Mooses Niemeläinen. Kolmessa sukupolvessa
pysyi luotsivanhimman virka Pitkäpaasilla.
Aleksanterilla oli poika Arvo (s. 11.4.1890), joka oli prokuristi ja kuoli naimattomana. Hänestä
on yksityiskohtaisempi kuvaus toisessa paikassa julkaisua. Aleksanterin sisko Josefina oli
naimisissa Taneli Sepän kanssa, joka oli kapteeni. Hänellä (Josefinalla ja Tanelilla) oli poika, mutta
kuoli pienenä niinkuin äitini kertoi. Leskeksi jouduttuaan asui Josefina jälleen Pitkäpaasilla.
Jaakko Jaakonpojalla, joka oli kahdesti naimisissa, oli poika Viktor (luotsi) ja tytär Mariana sekä
toisesta avioliitosta tytär Hanna, joka oli naimisissa, mutta oli avioliitto lapseton. Jaakko eleli
kymmenisen vuotta leskenä. V. 1870 on Pitkäpaasilla piikana Eevastiina Jeremiaksentytär ja sitä
tietä lienee hän Pitkäpaateen joutunut. Hän on erikoisesti jäänyt lapsuuteni muistikuvaan – Bolshoin
Ievastiina, niinkuin silloin sanottiin. Mariana Jaakontytär vihittiin 16/1 1882 ja oli hänen miehensä
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Patruuna Mäkelän poika Elias, joka otti sukunimen Manner ja omisti aikoinaan Rasalahden hovin.
Heillä oli lapset: Viljo (merikapteeni) sekä Lauri ja tytär Lyyli, jonka mies oli kauppias Wulff
Haminasta mutta hän kuoli v 1918.
Taarastilla oli myös jaala, jonka kanssa Jaakko kesäisin kuljetti Viroon silakkatynnyreitä ja toi
paluulastina perunoita ja viljaa. Siinä myöskin äitini aloitti työntäyteisen päivätyönsä ollen
tyttösenä samassa jaalassa kokkina.
Huomautan vielä lopuksi, että Jaakon muutto Essaarelle perustuu pelkkään olettamukseen, koska
ei paljon muuta mahdollisuutta ole, kun hän Pitkäpaasilta lähtee, sillä hänen manttaaliosuutensahan
tuli Essaarelle. Isäni kertomuksesta päätellen Marianan häät vietetään vielä Taarastilla. Näissä
häissä oli myöskin Hauhian Juhana Orslahdesta alkaen asua autiotaloa ja onnistui pääsemään
viimein isännäksi ja monet rankakuormat Pitkäpaateen kuljetti. Juhana on muutenkin
mielenkiintoinen tapaus, mutta hänen syntyperänsä lienee melko vaikea selvittää.
Jos kenellä on eriäviä tai täydentäviä tietoja näistä asioista, niin pyydän siitä ensi tilassa
Pitkäpaasi-Seuralle kirjoittamaan. Asian tärkeydestä voimme luonnollisesti olla eri mieltä, mutta on
luultavaa, että jälkipolvet tuntevat paljon suurempaa mielenkiintoa esi-isiämme ja heidän
askareitaan kohtaan kuin me tänään. Kotiseutuoppihan kuuluu jo nykyisin kansakoulun
opetusohjelmaan.
Eino Pohjola

MATKANSA PÄÄTTÄNEITÄ
Toimituksen tietoon on tullut että seuraavat pitkäpaatelaiset ovat uupuneet ikiuneen:
Markkula, Amalia (synt. 30.11.1873 – kuoli 21.3.1956)
Mattila, Onni Teodor (19.2.1983 – 10.5.1956)
Niemelä, Matilda, o.s. Kantola (25.7.1871 – 6.1.1956)
Pohjola, Saima (13.6.1899 – 15.12.1955)
Kunnioitamme heidän muistoaan.
MATILDA NIEMELÄ MENNYT
Myönnämme, että saavutit korkean iän nykyaikaisenkin mittapuun mukaan. Olit voimakas sekä
ruumiin että hengen voimiltasi, siihen olit karaistunut olosuhteissa, jotka lapsuudesta lähtien olivat
sinua ympäröineet. Vääjäämätön ajan kuluminen toi kuitenkin aina lähemmäksi sen hetken, joka on
meidän johaisen maallisen vaelluksemme pää, ja viime vuoden pääsiäisen tienoot näyttivät meille,
että ajan kuluminen kohdaltasi tuli sen jälkeen olemaan siihen astista nopeampaa.
Äiti, muistan viimeiset matkani kun tulin sinua tervehtimään. Erikoisesti muistui silloin aina
mieleen lapsuuteni, jolloin pienine vaivoineni sain sinulta huojennuksen. Jo kätesi kosketus oli
lievittävä ja jos pääni sain solutettua helmaasi, oli suurikin kipu kadonnut. Nyt olimme me voimattomat.
Yksi arvokkaimmista jättämistäsi perinnöistä oli rakkaus kotiseutuuni. Viihdyit parhaiten
mahdollisimman lähellä synnyinseutuasi, omaa kotisaartasi. Seurasit Pitkäpaasi-Seuran vaiheita
siihen asti kuin voimasi siihen riittivät. Ei se mitään suurta ja tavatonta ollut, mutta mainitsemisen
arvoista kuitenkin.
Sinä toivoit ja odotit Kirkkauden saapumista. Me uskomme – ja toivomme, että unesi olisi
rauhaisa.
Poikasi
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Vie aatos aikain taa
Ol kylä kaunis lehviköinen,
saaren kahden kumpareisen,
salmen kapean kahta puolta,
äärellä meren avaran,
Suomenlahden lainehissa,
vesistöissä Virolahden.

kuultiin "Kuiskeen" lukemista,
seuran lehden sanomaa.
Voimistelun voiman näytti
"Hyrsky" hyvin aikoinaan
Nuorten miesten sekä naisten
seura tää ol' saarella.

Kylä tää ol Pitkäpaasi,
Essaari sen toinen puoli.
Siinä suoja salmen puolta,
missä tehtynä tupaset.
Vesirajass' valkamia,
venehiä, aittasia.

Kilpailuja kaiken laadun
kesän talven katseltiin.
Rastissa ol' ranta kaunis,
missä kesät kisailtiin.
Siell' juhlavina joukot nähtiin
monin moni sunnuntain.

Kansa meren kasvattama,
koska meri peltoansa. –
Kuka kynti kaukomaita,
kuka luotsina luovaeli.
Useammmat uurastivat
kotirantojen rajoilla.

Huvimatkat muualtakin
seurat toiset toimeen sai.
Saaren luonto houkutteli,
laivat lastiss' väen toi.
Eloa tul' kylän kujiin,
juhlapaikkaan parvet riens'.
Siell' liput liehui, torvet soi
ja tömis tanssilavakin.

Hohti hailit hopeaisna,
tirskui tiirat valkamaissa.
Kun väki virkku viljan korjas,
meren antimet aittahansa,
ja saaliin suojahan sovitti.
Seilas sitten syksyn tullen
kalan kaupalle Virohon.

Nuuskuntiellä nuoret kulki
hämyss' kesäiltasin.
Käsikkäin siell' kävi monet,
liiton alkain ikuisen.
Viel' vanhenneena ehkä
muistaa polkuja ja veräjää,
kallioita Holmin saaren,
sen avonaista ulappaa.

Rientoja myös riitti väell'
ruumiin, hengen mittelyyn,
vaikk' kalanpyynti kiinni piti,
otti aikaa osaltaan
Mutt' joutopäivät ja sunnuntait
ne paljon ehti antamaan.

Lie Pohjavuorelt' poukamoita
myös kahden kesken katseltu.
Tuntien nää tuossa tienoot
rakkahimmaks' rannat kauniit.

Nuoret sekä vanhat kylän
kaikki yhdess' yrittäin,
yksin mielin, toimin siellä
kohos Pirtti Kalevan
saareen salmeen Matoluotoon
kallioiseen kamaraan.

Myös vakavampi väen seura
siell' talven aikoin ahersi,
se merimiesten hyväks' antoi
ajast' iltapuhtehen
Viikossa ain illan vietti
vuoroon kunkin kotona.
Kätten töillä rovon kantoi
asialle auliina.

Nuorison tää seurantalo
keskukseksi kehittyi,
iltamissa iloks' väen
näytelmiä nähtihin,
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Monen äidin aatos kulki
kera poikans' parahan,
miesten teillä maailmalla,
siinä siunaa askeleen.

joka kertoo kylästämme
takaa vuotta puolensataa,
koska siinä kehumalla
mainitahan maisemaa.
Päivälehti 8.8.1899

Saaren tässä sanat lainaa
leikkeleestä "Päivälehden",

Taiteilijain siirtolaksi on Pitkäpaaden saari Virolahdella tänä kesänä muodostunut. Siellä ovat
nimittäin viime aikoina asustaneet taiteilijat: Armas ja Eero Järnefelt ja Jean Sibelius, sekä runoilija
Yrjö Veijola. Kirjailija Juhani Ahoa sinne äsken myöskin odotettiin.
Saaren jylhän kaunis luonto, Suomenlahden laineiden kohina vasten ranta-kallioita ja kylän
reipas asujamisto tarjoavatkin kyllin aihetta sekä taide-maalareille, säveltäjille että runoilijoille.
Leikkeleestä nähtynä on ylistys,
sanottu suulla suuremmalla,
kuin minun kynäni kykyäisi
vakuutella vallan paljon,
etten pehmeitä puhuisi,
kelvottomasti kehuisi.
M.P.

KUULTUA
Nakarin Matti (Kiiskilahti) kertoi käydessään toimituksessa:
Rasan Heikki ajeli heinäkuorman päällä Laitsalmen maalla matkalla Pitkäpaateen Ajaja haasteli
itsekseen:
– Otankohan tästä kuormasta kolme ruplaa tai kaks – mutta kaks ruplaa voi olla vähä – kyl miä
otan kolme – mutta ne voi sitä murista paljoksi – mutta kyl miä sittenkin otan kolme.
Tien vieressä isossa puussa ylhäällä oli mies (Isoin Elias) ottamassa vannepuita ja kuunteli
hiljakseen heinänajajan yksinpuhelua ja sanoi siihen:
– Ota vaan kaks, kolme on liikaa – älä tie syntiä – kahesson kyl.
Tähän sanoi ajaja:
– No kaks miä otan, koska kaikkivaltiaskin ylhäällä sanoi: ‘Älä tie syntiä, kahesson kyl.’
Helmi Pohjola (Paatio) kertoi :
– Kun pari Pitkäpaaden tyttöä (A.N. ja A.P.) meni Viipurin puoleen karjakkokouluun olivat he
siellä sanoneet: "Sinne jäi rakas Pitkäpaasi ja jäi sinne kissanpäivät – ja jäi sinne paljon muutain."
SANANLASKUJA
Kun illalla länneltä irvistää, niin sieltä aamulla piristää
Lattialla lapsen mesta
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ANTON HEIKKILÄN MUISTELMIA
PITKÄPAADEN LUOTSIT ORSLAHDELLA v. 1855
SODAN riehuessa olivat eri osapuolet käyttäneet luotsien väylien tuntemusta apunaan ja
pakottaneet heitä aluksilleen ohjaajiksi. Virolahdellekin oli tullut tieto tällaisesta tapahtumasta
Pohjanlahden rannikolta. Kun pelättiin englantilaisten saapuessa Suomenlahdelle menettelevän
saman tapaisesti Pitkäpaaden luotsien suhteen, muuttivat nämä Orslahdelle, joka oli vähän
kauempana varsinaiselta kulkuväylältä, jottei joutuisi sotalaivoja luotsaamaan
Jo ennen avovettä saapui Orslahdelle luotsi Ilja (Eljas) Heikkilä järjestelemään asuntoa ja muita
asioita. Heti avoveden tultua muuttivat Pitkäpaaden luotsit sitten sinne asuntonaan Juho, Matti ja
Mikko Hämäläisen yhteisesti omistama talo. Varsinainen vartiopaikka sijaitsi kalliolla Orslahden
iv-tornista n. 100 m etelään, jossa kasvoi oksikas vartiopaikaksi sopiva mänty. Siitä oli hyvä
näköala merellepäin. Kun talo jaettiin, jäi ko. paikka Antti Hämäläiselle, joka puolestaan myi sen
Juho Riihelälle, jonka tilaan se kuului ennen rauhan tekoa 1944. Professori Tallgrenin määräyksestä
oli Anton Heikkilä käynyt ilmoittamassa Riihelälle, ettei puuhun saanut koskea, vaan kuului se
muinaismuistojen rauhoitukseen. Tiedon Heikkilälle välitti Arvo Pitkäpaasi. Valtio tulisi
maksamaan korvauksen, minkä männyn olemassaolo kalliolla ehkä asianomaiselle aiheuttaisi.
Asuinpaikasta ko. vartiopaikalle oli 300-400 m, siis verrattain lähellä. Männyssä oli sopiva oksien
muodostama istuinpaikka, joihin voi oikein selänkin nojata ja edessä haaraoksa, johon voi asettaa
kiikarin, jollaiset luotsit (uudet) saivat keväällä. Kun Ilja Heikkilä kokeili vartiopaikalla uutta
kiikaria, mainitsi hän: "Kyllä ne näköä saavat, mutta ei kuuloa", toisten tiedusteluun kiikarin
ominaisuuksista, joten ne olivat todennäköisesti entisiä parempia. Kesällä luotsit Orslahdelta käsin
luotsasivat jonkin verran omia laivoja, mutta säästyivät sotalaivojen luotsauksesta.
Paluumatkallaan idästäpäin englantilaiset polttivat Hämeenkylän. Tämän palon aiheuttamana tuli
myös venäläinen ratsuväkipartio Orslahdelle ja kehotti ulkona olevia muijia pakenemaan, mutta
eräs uskalikko vastasi: "Varokaa te vain itseänne, eivät englantilaiset meille mitään tee." Eräs muija
kuitenkin säikähtyi niin pahoin, että lähti pakoon Hirventarhalle (pirtti Alaurpalan rajalla, jossa oli
n. 2 ha suuruinen metsäpelto) kädessään sarvellinen hopeaa ja selässä kermalla täytetty kirnu, joka
matkalla tuli voiksi. Viimeksi ko. alue kuului Uudelle talolle.

Vertaa yllä olevaa toisessa paikassa julkaisua olevaan kirjoitukseen Sadan vuoden takaa.
Anton Heikkilä, Orslahdesta, asustaa nykyään Virolahden Pyterlahden Tupakorvessa.
Haastattelun on suorittanut Yrjö Niemi. Valistuneena ja aikaansa seuraavana henkilönä on Anton
Heikkilä tallettanut joukon kotisaartamme koskevia tietoja. Jatkoa seuraa ITÄVIITAN seuraavassa
numerossa. Itse asiaan millään tavalla vaikuttamatta sopinee tässä yhteydessä mainita, että
Pitkäpaaden luotsiasema samoin kuin kaikki Viipurin läänin luotsi- ja majakka-asemat olivat
keisarikunnan meriministeriön alaisen hydrograafisen toimiston valvonnassa. Ne tulivat Suomen
luotsi- ja majakkalaitoksen yhteyteen vuonna 1857, jonka vuosiluvun me muistamme
kotimajakastamme (toim. huomautus).
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SEURAN TOIMISARALTA
Jäsenmäärässä on kuluvan vuoden aikana
havaittavissa ilahduttavaa kasvua, mutta
aina voi tehdä vähän enemmän, vielä on
moni poissa luetteloista.
Vuosikokouksessa todettiin, että Seuran
perustamispäätöksestä tulee kuluneeksi
2.9.56 viisi vuotta. Näissä merkeissä
päätimme kokoontua ensi syksynä
Helsinkiin. Tilaisuutta varten on nyt saatu vuokratuksi Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen
juhlasali, Pohj. Rautatiekatu 23, lauantaiksi lokakuun 6 päiväksi. Päättäkäämme jokainen, että
silloin kokoonnumme joukolla tapaamaan toisiamme ja muistelemaan menneitä. Varatkaamme
jo nyt mainittu päivä tälle tilaisuudelle. Asiasta lähemmin yhteiskirjeellä syyskuussa.
Jos osoitteenne muuttuu, ilmoittakaa siitä johtokunnalle.
Johtokunta toivottaa kaikille Seuran jäsenille ja muille pitkäpaatelaisille HAUSKAA
JUHANNUSTA.

TOIMITUKSEN TUOLILTA
Toimitus ei ole vastuussa kirjoittajien esittämistä
mielipiteistä ja asiatiedoista.
Perhevalokuva-asia on edistynyt hyvin kehnosti, mutta
ehkä kesän aika on sopivaa asian kehittämiselle. Kesällä
kootaan kuvat ja syksyllä eteenpäin.
Edellisessä numerossa pyydettiin, että Seuralle
lähetettäisiin lisäyksiä ja korjauksia lehdessä julkaistuihin
kirjoituksiin. Vain yksi lisäys on saatu ja siitä huolimatta
korjauksia olisi ainakin sukuasioita koskevaan
kirjoitukseen – sikäli kuin on kuultu kerrottavan. Sen
vuoksi on aiheellista vielä kerran tälläkin paikalla vedota
kaikkiin ao. henkilöihin. Ottakaa ITÄVIITTA 1 ja 2 esille
sekä paperilappu ja kirjoittakaa siihen korjaukset ja lähettäkää lappu Seuralle – vanhempia
henkilöitä nuoremmat auttavat, s.o. vanhemmat tietävät asian ja nuoremmat kirjoittavat
paperille. Täten saamme oikeat tiedot jälkipolville, joita asia melko varmasti kiinnostaa
enemmän kuin meitä, kuten Eino Pohjolakin toisessa paikassa lehteä arvelee.
Tarkoitus on, että seuraava ITÄVIITTA ilmestyy jouluksi. Siihen aiotut kirjoitukset pitää olla
toimituksessa marraskuun puoliväliin mennessä.
Päätoimittaja
U. NIEMELÄ
Helsinki
M. Puistotie 10 A 13

Taloudenhoito
M. KANTOLA
Helsinki
Raisiontie 11 C 25
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Kansikuva ja somistus
S. NIEMELÄ

Suurhiekka, taust.
Kokkoluoto

Krimin sodan
majakkamänty
Orslahdella

Kiuskeri,
vahtitupa ja
kalamajat
Kuvat Arvo P.
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Tämä ”uusintapainos” Itäviitta-lehdestä no 2 ei ole
varsinaisesti näköispainos. Olen toki pyrkinyt
noudattamaan mahdollisimman tarkoin alkuperäistä,
mutta koska minulla ei ole käytettävissä oikeaa taittoohjelmaa, esim. kuvien sijoittelu tuotti vaikeuksia.
Lisäksi olen sijoittanut alkuperäisestä lehdestä
poiketen kaikki tekstit yhtenäisiin jaksoihin. Niin
myös osa jutuista on kokonaan eri sivulla kuin
alkuperäisessä.
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Kari Niemelä

