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Aimo Kuuskeri on kalastaja Paavo Liljeforssin poika ja otettu vuonna 1938 ottolapseksi 

Viljami ja Elle Kuuskerin kalastajaperheeseen. Aimo hakeutui vuonna 1960 

Merivartiostoon töihin. Työuran alkuvaiheessa hänen pääasialliseen toimialueeseen 

kuului Lounais-Suomen merialue. Merikarvian merivartioaseman päällikkönä hän toimi 

vuodesta 1976 vuoteen 1985 saakka, jolloin jäi eläkkeelle. 

 
Kaddin kalastajat 

Kalastajat laitto Kaddin kämppää kesällä, oliko se 29 vuosi, en ole varma. Viljami, Jalmari ja Välimaan 

Ville (Frans) on sen rakentanu. Sillon ko he laitto pärekattoo, ni ne arveli, että kahadeksan kilon lohi 

pyöri siinä  viikis koko päivä. He näki sen sieltä katolta. He yrittiki sitä verkoilla. Lohi mänttäs siinä viikis 

koko päivän muttei he sitä saanu.  

Kaddin ensimmäisiä kalastajia oli Heinonen ja Hietanen. Ne oli niiko parina ko täyty olla aina kaks äijää 

samas paatis. Sitte oli Eino ja Mäkisen Oskari, elikä Takatulla ja Oskari. Einoo sanottii Takatullaks ko se 

oli pieni (lyhytkasvunen). 

Viljami (Kuuskeri) osti sitte niinä viimisinä vuosina Paulilta sen Kaddin kämpän osan. Mä ostin sitte 

Mikolta Venerannasta Viljamin osuuden… ja Mikolta ostin sitte sen lopun ja Heinonen oli sitte siinä vissii 

ja. Sitte oli Veneranta (Jalmari) ja Eero (Veneranta) Kaddis ja he kalasteli silakkarysillä ja nämä kalasteli 

jo siihen aikaa siikapesillä. Se oli sillon niin paljo aikases. Sitte ko saatii silakkarysät meree, sitte Eerolle ja 

Jalmarille tuli silakkarääki, ei ne päässy oikeen siihen siikatouhuu kiini. Sitte ko Jalmari vanheni ja pojaat, 

Mikko ja Samppa kasvo, ni ne oli Eeron kaverina sitte. Ne kuluki rääkis, ja sitte alako siikapyynti Mikon ja 

Eeron kans. Silakanpyynti loppu, ei siihen aikaan saatu enää silakkaa, se hävis vaa jonnekki, minkä se 

sitte meniki. Se oli ihmeellinen jakso. -59 olin viimisen kerran rääkitouhuis sen suven. Seuraavana 

keväänä mä hilpasin Merivartiostoon. Silakoita kyllä tuli silakkarysistä. Mutta ei mitään hintaa, se oli 

aivan olematon. Viiskytä pennii nelikko, sillon -55 ja -56 vuonna, sillon ko silakoita tuli pirusti. Tyätä 

kamalasti, muttei palakkaa. 

Vanha Prö yssi 

Yks Kaddin tarina on semmonen, että tuolta Peipusta, Viinamäki, Vanhatalo, mikä hän oli, ni Pröyssiks 

sanottii. Se oli rahanahne mies ja maanviljelijä, ne oli Peipun ensimmäisiä asukkaita 1720-luvulta. Siihen 

suku tuli Virosta Peippis-järven rannalta. Sieltä tuli kulkumies tänne Peippuu ja rakensi talon ja meni 

naimisiin. Se sai sitte Peippu nimes siittä. Näitä sukuja sitte on Pröyssin suku.  

Kerran se Vanha Pröyssi oli sitte tuolla Kaddissa. Joku sano sille, että jos syät sata suolasta silakkaa, ni 

saat sitte kaks markkaa. Äijä sano, että juu hän syä. Ja sitte toinen suolas sata silakkaa, oikee väkeväks. 

Äijä söi ne. Sitte äijälle tuli niin kova jano, ettei pystyny juamaa ja meni sitte kurkkua myöten seisomaa 

siihen Kaddin viikii. Sillai Vanha Jallu jutteli. Mutta se sai sen kaks markkaa. Pikku-Skaddis, misä on 

Sainen Joukon pojaan kämppä, on näkyvis vielä vanhaa kiviseinää, ko Vanha-Pröyssi meinas tehedä 

siihen kalamajan joskus maailmas. 
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Viljami Kuuskerin rääkikumpassi. Kuva: Pekka Salmi. 

Virölaisia 

Syksysuvella 1944 siinä Kaddin kämpässä oli 14 virolaista viikon, ne oli pakolaisia, siinä pienes kämpäs. 

Ne lähti pakomatkalle Ruattin puolelle, mutta tuli kova stormi, ne joutu palaamaa takasi.  

Virosta lähteny Mäenpään Aukusti oli sitte jo ollu yhyden kesän kalamiehenä Viljamilla, ni se tunsi 

vedet. Ne tuli Kaddin kämppää ja sitte loppu ruaka ja sitte suola. He oli suolaaki keittäny merivedestä. 

Siihen aikaan merivesi oli niin suolasta, että ko sitä aikas keiteli ni jäi suola.  

Kerran mä keinuttelin täs (Kuuskerin luodon talossa) sängyn päädys ja kattelin rantaa ni mä sanoin, että 

Aukusti tuli rantaa. Täällä surtii jo, että ko näin kauhee tormi oli ja paatti oli semmone ja semmone, että 

millai ne pärjäs. Mutta ne oli palannu takasi. Aukusti tuli yksin (Kuuskerin luotoon), pelekäs niin, että 

väki jäi sinne (Kaddii) ko maa oli tavallaan miehitetty ja valvonta oli kova.  

Hän kerto sitte tarinan, että he on ollu sielä niinko viikon ja ruoka on loppu. Hän tuli hakemaa ruokaa ja 

he lähtee sitte.  Ko tuuli tyyntyy, ni he lähtee uuden kerran. Mummu sano, että mitä te sielä teette 

tulukaa tänne, ko heillä oli lapsiaki joukos, saatte ruokaa ja lämmintä. No, ne tuli tänne, ja tuos oli tuo 

kamari, mikä meillä nyt on pesuhuoneena, ni ne tuli sinne, eikä ne käyny ulkona muutako sitte yöllä, 

koska se valvontaki oli semmone. Naapuri oli kumminki silimät auki. Mä kävin hakemas sitte ruokaa 

niille, Peipusta kananmunia, Kallion Arvon tyköö polokupyörällä, Lähteenmäestä voita, leipääki mummu 

leipo.  

Aukusti ja hänen veljes Voldi olivat poikamiehiä. Nämä oli ollu ammattikalastajia sielä Viros. Voldi oli 

aluks Köörtilän Venerannas, mutta ei hän voinu sielä olla ko sielä juotii ja tapeltii. Sitte hän tuli tänne ja 
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meni Venerannan Jallulle apumieheks. Ja sitte Aukusti jäi meille kalastelee kesäks. Niillä oli Viros 

kalastuski vähä erimmoista. Ne pyysi ankeriaitaki sillai ko Aukusti sano, että papumaa kylvettii rantaa, ko 

oli ruohikkoinen ranta ni kasteen aikana ankerias tuli papumaaha syömää papuja. Ja turskan kalastuksen 

ne toi tänne.  

Virolaisia oli muissaki perheis. Ja Junkkelis oli Kokki-niminen mies. Sattuki hyvin, että Aapeli keitti viinaa, 

ni Kokki meni kokin tyä.… Rantasalossa oli semmonen äijä ko Kuusik. Sitä sanotti kuratipojaaks, ko se oli 

kauhee kiroomaa. Se kiros Rantasalon vanhaa Kirmoo (hevonen). Aina kuulu, että Kurat! Laikarin 

veljekset oli Laavees Uunon tykönä. Ne kalasti turskaa siimalla. Sillon meni turskaki kaupaks. Se oli aika 

lähellä se turska, meilläki oli Honkolla silakkarysä, oli joskuski kahadeksankymmentä komioita turskia 

silakkarysis.  

Kerran sattu kiva tapaus ko Viljami ja Elle lähti sitte Helsinkii ja he olivat sielä muutaman vuorokauden, 

sanoivat sitte Aukustille että jos viittit tehedä johtoaidan navetan taa, siinä on puutavaraa pystys, tee 

siihen sitte portti, mistä lehemät kulukee edestakasin. Ja sitte ko ne tuli sieltä Helsingistä ni Aukusti tuli 

sitte vastaa ilosena ja huusi:  

―Mulkku on valmis! 

―Poika mitä ny juttelet, sano mummo. 

― Mulkku tehty, valmis nyt! 

Mulkku oli viroks portti, veräjä. 

Meren yli 

Sitte niitä kokoontu tänne (Kuuskeri)luotoo. Niitä keräänty sillai sitte, että niitä oli vissii kymmenkunta 

venettä. Kaikki oli virolaisia, jokka osas käyttää paatteja. Osalla oli oma paatti ko ne tuli Viron puolelta. 

Ne osti täältä vanhoja paatteja, en tie ostiko Merikarvialta.  

Merimaan laiturista lähdettii. Ko oli se lähtöpäivä, ni sana kiersi sitte hienosti, että sieltä on lähädös 

veneitä Ruottin puolelle….Ilmotettiin silleki, joka oli Kouhilla töis, inkeriläiselle Kaldeojan Kallelle, sen 

vaimo oli Bertta. Mummu kävi siälä sitte sanomas, että nyt Kalle mukaa kiiruusti, että paatti lähtee 

Merimaan rannasta. Kalle sano että hällä on täälä niin kauheen hyvät olot, ettei hän lähäde täältä 

minkää pakoo. Kalle jäi tänne, muut lähti ylitte.  

Oli ihan toista viikkoo pläkä keli ko Merimaan rannasta lähti niitä paatteja. Oli aina viis-kuuskymmentä 

metrii köyttä jokasen paatin välis. Ne lähti letkas. Että jos joku moottori hajoo ni on ainaki mukana 

kuitenki. Sielä oli käyny semmosta, että laakeri oli palanu. Se Mäenpään Aukusti kirjotti meille. ”Kokin 

moottorista lähti laaker irt” elikä palo laakeri. Mutta just ko oli tämä köysipeli, ni kaikki pääsi Ruottin 

puolelle.  

Merikarvialaisia kalastajia ei ollu mukana. Mutta tuolla Vaasan puolella, ko siellä kuljetettii ja tehtii 

bisneshommaa ni Luotosen Antti, Kuuskerin Ellen veli, meni tuonne Vaasaa, ja sieltä omalla paatillas 

kuljetti pakolaisia Ruottin puolelle. Sielä meni monta suomalaista upseeriiki, koska täällä oli tuomio 

päällä. 
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Kaldeöjan Kalle 

Ja sitte se Kaldeojan Kalle, joka jäi tänne, asu sillä tontilla missä oli nyt Hakolehdon kämppä. Siinä oli 

ennen matala rakennus maan sisälle painunu hirsirakennus vastapäätä Polokupyörä Eelistä.  Sillai kävi, 

että mummu kävi vielä toisen kerran sanomas Kallelle, että lähede ny, muuten tulee noutaja. Mutta ei. 

Ja jumalauta, tuli Valpon miehet ja vei Venäjälle. Ensiks Katajanokan keskusvankilaa, Kalle vietii …saatiin 

kirje mukamas Kallen kirjottama, se oli naisen käsialaa. Se ei ollu miehen käsialaa, se oli politrukin 

käsialaa.  Mulla on se kirje tuola jossain hyväs korjus. Se oli niin hienoo kirjotusta, että ko luet sen 

kirjeen päinvastoin, ni pääset tulokseen minkä moista tutkintovankeudes oli.  

Kalle vietii sieltä Katajanokan vankilasta, minkä vietii…mutta niin sattu, että täältä Merikarvialta lähti 

Inkerii tekemää turistireisun Sukusaaren Uuno ja Kalle, kaks helevetin kovaa komunistii, tietysti monta 

muuta sitte ko linja-autolasti oli. Kävi sitte vielä niin hullusti, että he tapas Kallen. Se oli hengis sitte vielä. 

Sukusaaren Uuno ja Kalle kehu, että kyllä sillä Kaldeojan Kallella oli niin hienot oltavat. Mutta ei, ko 

heiltä paremmin kysyttiin, ei se Kalle ollu mitää suuremmin puhunu. Oli ollu hiljaa vaa. 

Ma enpa a n Aukustin veneen tarina 

Tuo vene millä Aukusti meni ylitte, ni sillä veneellä oli kova tarina. Ihmisiä otettiin Virossa 

pakkoarmeijaa, otettii Venäjälle ja vietii armeijaa. Ja ko sota tuli ni ruvettii taistelemaa saksalaisia 

vastaan. Jossain välis Aukusti pääsi ottamaa omasta paatista koneen irti, siinä lähellä Tallinnaa. Kätki 

maastoon ja piilotti veneen. Ko sota oli ohitte, ja hän oli teheny pitkän matkan, oli matkalla, 

seittämänsataa kilometrii matkaa Arkangelii sotavankeutee. Ei ruokaa lainkaa. Monta jäi välille. He söi 

mettästä marjat ja puun juuren alta toukat. Sopevan paikan tullen he karkasivat Suomeen. Kävi sitte 

vihdon viimen niin että Aukustilla tuli tänne Kuuskerii matka. Hän sano meille, että hällä on sitte Viros 

paatti, ja että hän lähtee hakee sitä. Mummu sano, että älä lähäde, älä lähde. Ei auttanu mikää. Sälli 

lähti, ja oliko se viikon verran pois, ni äkkii paatti oli rannas. Se oli vielä sellanen, että keulas oli 

kolmasosa hyttii, peräosa oli auki. Siinä sissi oli. Se on aika kovaa hommaa, että maa on miehitetty ja sä 

täältä menet sinne Viroo.  

Ne oli sillon jo aika vanhoja, ko ne kävi Ruattista 1970-luvulla täälä. Aukusti oli vaimos kans, poika ei 

ollut mukana. He oli kuudenkymmenen ikäsinä. Ja sitte me olimme heitä kattomas Eskilstuunassa.  Nii ja 

kerran Aukusti kävi kattomas äitiis, lähti Ruottista ja meni Tallinnaa. Pikkasen epäilytti, että pääseekö 

enää takasin. Sitte se ilmapiiri vapautu ja äiti pääsi vapaasti Ruottii. Ja ko se oli pari-kolome viikkoo 

pojaan tykönä, ni se kuoli. 



6 
 

 

Tästä rannassa on virolainen Mäenpään Aukusti tallonut kesällä 1944. Nyt paikalla on Aimo Kuuskerin 

itselleen rakentama kalapaatti, jonka rakentamisessa hän toisinaan turvautui Esko Rantamaan 

neuvoihin.  Kuva: Pekka Salmi. 

Pirtun hakumatkat 

Pirtuaikana pirtuu varastoitii saariin. Pirtukannujen päälle vedettii vihiräinen pressu. Pressut oli ennen 

vihiriäisiä, aika vahavoja ja raskaita ja kamalia. Ko vedettii siihen päälle pressu, et sä sitä nähäny sitä 

päältä etkä oikeen läheltäkää. Sata kymmenen pyttyy mahtu sinne koloo (Pooskerin eteläpuolella oleva 

Haukigrooppi- niminen saari).  

Se oli semmonen kova reisu niillä, jokka sitä hommaa teki. Uuttöösee vaa sitte täältä ajettii. Sieltä 

lähädettii ehtoolla pirtulaivan tyä. Pirtulaiva makas siinä ulkopuolella. Ko laiturista lähädettii ni hän  

(Forssin  Paavo) kerto, että siinä oli usein Tullilaiva siinä Uuttöön laituris. Pistettiin märkä rätti aallopin 

päähän, ei se muutako suhisi. Suhisi vaa ko kakspyttynen kävi, iso äänenvaimentaja vielä. Siittä he lähti 

hakemaa pirtulastii. Ensimmäisenä yönä tultii Kustavin Etelä-Vartsalaa, siihen kallion kylkee. Siinä oltii 

päivä ja lähädettii taas ehtoolla. Toisena yönä ajettii tänne Köörtilää ja tänne näille kulumille, ja 

kolmantena yönä Siidepyyhyn ja Skaftunkii. 

Jonne (Leppäluoto) oli huono isäntä siittä että se makso huonosti, eikä se muistanu maksaa velkojas, ei 

ollu ruokaa. He teki sitte kapinan tuos Leppäluodos, että he ei lähäde enneko ruokaa tulee. 

 – Ko sais edes yhyden lampaan mukaas.  

– No ottakaa sitte, sano Jonne.  

Äijä (Forssin Paavo) nappas kiväärin, pässi oli siinä kalliolla. PAM. Siittä henki pois ja pässi tuli 
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kierittelemällä meree. Hän otti sarvista kiini ja heitti sarvista paattii. 

 – Selevä, sitte lähädettii (sano Forssi). Kalaa sai aina merestä matkalla. 

Pienestä sitte monta kertaa jäi kiini. Heitä tarkastettii sitte josaki tuas Itämerellä. Tullipaatti tarkasti. 

Kerranki kaikki oli Ok. Verkkoja oli paatis, verkkojen alle oli piilotettu tavara. Tulli oli jo lähädös ja lykkäs 

paattii jo irti. Sitte se pirtukannu kolahti pressuin, verkkoin alla. Äijä kysy tullilta, saako hän tosta ottaa 

yhyden konjakkipullon. Tullimies sano, että ota pois vaa. Jonnella oli iso paatti, siihen täyty ottaa 

tuhannen litraa, että sitä oli, ei pienistä mitää tullu. Ne meni sitte aina valtiolle ja taas uus paatti. 

Hylkeenpyyntiretkia  

Äijä (Forssin Paavo) sano, että kerran ko he oli hylykijäis, ja Luotosen Antti oli mukana kans, nuori poika, 

nuorempi heistä. Mutta heitä oli vanhoja miehiä, äijäki oli kyllä parhaas kunnos. Yks jäi aina paatin 

vahadiks.  Ja muut sitte lähtee menee ilman jollaa.  Ja ko he tulee takasi, ni Anttii ei misää ja sitte railo 

välis.  Oli katkennu.  Antilla oli jolla sielä pääalukses, ko hän oli vahtina sielä ja muut lähti ilman jollaa 

liikkeelle ja sitte se jää katkes. Eikä heillä ollu mitää millä olis päässy tulemaa. Olisko Antti sitte nukkunu 

vaa taikka lähteny omille teilles ja jättäny paatin sinne.  

Äijä sano, että ko hän näki sen railon, ni hän lähti sitte juoksemaa. Heitti jakun mennes siinä ja, housut ja 

saappaat pois ja morjes ja meree ja kroolaten sitte ylitte railon hakemaa jollaa sieltä, että sai miehet 

pois. Ei se hälle vaikuttanu yhtää mitää, että kyllä hän paljo ui jäitten joukos. Ko kerran oli puhudas railo. 

Mutta mentävä oli. Muuten olis joutunu jäälauttalle vähä pitempää. 

 

 

Aimo Kuuskeri esittelee hylkeentraanilla täytettyä viinapulloa. Kuva: Pekka Salmi. 

Yhyden kerran saatii hylje ko Kuuselan Eikka ja Salmen Jaska ja minä, keväällä lähädettii menemää 

(merivartioston veneellä). Ko Eikka oli Seiskarista kotosi ja vanha hyljemies. Hän sano, että lähädetää.  

Ja sitte lähädettii.  Oli kaunis pääsiäisen aika. Sitte löydettii vähä jäitä Kaskisten paikkeilta. Sitte joku 
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troolari löydettii, se makas siinä jäis…ajettii sen vieree, siinä oli vanha äijä, vaikutti semmoselta 

seittämänkymmenen- settämänkymmenen viiden ikäseltä ja sitte oli vielä nuori poika. He sano, että he 

viettää täs pääsiäistä, ko he menee pohjosii, ni kyllä hylje maksaa tämän reisun. Mä sanoin sitte 

Kuuselalle, että jos me saadaan hylje, ni mä juon hylkeen verta. Ja jukolauta niin kävi. Mä lykkelin 

pikkuhiljaa jollalla. Rautaville oli jäis, ei topattu koneita, sama fyrinä ja jyrinä sielä. Mä lykkelin telin 

varjoo ja hän pääsi telin päälle. Mulla oli hirvipaukkuja ja mun kivääri, mun käytössä oleva valtion pyssy. 

Mä sanoin että tähtää sitte jään ja kaulan välii, että se vie vähä ylöös. Ei hän totellu, hän paukautti ja sen 

sitte. Oikeen kuuli, ko se meni ohitte, tyynes ilmas, ko oli hiljasuutta. Sitte se usko toisen kerran, ko mä 

sanoin että ammu sinne alhaalle vaa. Se meni kurkusta läpitte. Se jäi siihen sitte.  

Mikä siinä sitte autto ko juoda verta! Ja jumalauta pojaat oli se pahaa ja ällöttävää! Kehuin vielä, mutta 

kyllä teki pahaa. Mutta kyllä oli tykkyä ruokaa, mutta jos olis ollu suolaa joukkoon … 

Me saatii sitte hylje ja sitte kotio. Tottakai lihat roikkumaa vähäks aikaa merivetee Jukolan laiturin vieree 

köyden nokkaa roikkumaa ja sieltä sitte saunan pataa. Ketolan Helemi pesi pada, ko Helemi pesi siihen 

aikaa pyykkii sielä. Mulle maistuu hylykeenliha hyvältä ja maksa maistuu paremmalta ko hirven. 

Luötösen Antti 

Luotosen Antti, meidän mummun nuorempi veli, mistas paattis. Se oli sodan jäläkeen harjottanu sitä 

salakuljetushommaa. Sillä oli minkinnahkoja.  Ne oli Revelin sivus keväällä jäis. Hän teetti oikeen komian 

paatin. Siinä oli oikeen vinssiki. Se oli niinko menos hylykeen pyynti, siinä oli kai kans mukana Havukarin 

Niilo Porista. Siihen tuli keväällä merivartioston biiveri, kakstasonen kone, laski keväällä siihen vieree 

jäälle.  Kyllä se tiedettii kuka ilmotti. Asia oli sillä siisti. Tuola Jukolas se paatti oli.  Kyllä mä sen muistin 

ko Antti meille tuli ko mä olin pikkupoika ja lähädin hänen kansas kelekalla Jukolaa. Ei se siittä 

parantunu, jos hän Tuulelle, asemapäällikölle, puhu siittä. Ei se siittä parantunu, mitä he puheliki.  Sitte 

siittä tuli Tapiolle Jullelle väkipaatti. Komia konet sisällä. Hacklinille se meni. Antti sano, että Rantajussi 

on Hacklinin klärkki. Mitä se sitte tarkotti, taisi olla Antin Amerikkaa. 

Ra a kipaatteja ja mööttöreita 

Mä muistan, että oli -27 (rääki)paattii kuluki (jokisuulahdelta) Mellanouran suntii asti. Laaksoseski 

kalastettii yhtee aikaa kahdella paatilla. Siihen kuulu Merimaan kaks, meiltä yks, Tuomisen Arvo… Ei 

siihen lukuun Köörtilän kulman kalastajat kuulunu. Se oli aika metelii ko ne ehtoopäivällä hyvin usein 

poikkes Merimaahan tankkaamaa. Oli paljo rääkipaatteja sillo. Viertolan Vienolla oli Wikströömi, kyllä 

oli harvakäyntinen, harvakäyntinen kymppi, luuli aina että se stoppaa. Ihan niin kunnei se olis syttyny 

joka kerta. Se oli mahtavaa kuunnella. Siinä ei ollu pakkii lainkaa. Ei siihen aikaan pakkii käytetty. Se oli 

hieno vehje siihen aikaa, peläättii, että se kuluu ja menee rikki. Kone topattii aina sata metrii ennen 

laiturii ja kuivattii pakoputki. Ja airolla käännettii paatti rannasta. Kerran Välimaan pojaat kokeili 

Yttergrundin edustalla, yhydeksän tuntii konet kävi pakkii sielä, ko he joutu jäihin, ei he päässy edes 

takasin, aina meni vaa syvemmälle, se syöttää sinne pikku hiljaa… he joutu käyttää pakkii ettei he joudu 

mäkee. 
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Pörin markkinöilla 

Sodan jälkeen käytettii silakan suolavetenä kirkkaampaa lientä ko Porii mentii. Kuuskerin Viljami sen 

alako uudestaan, oliko se -50 vai -51 vuonna. Olimme sillon ensimmäisiä sodan jäläkeen. Me saimme 

olla sielä yksin kaks- kolme vuotta. Sitte ne huomas sen. Viljami kävi kaks kolome kertaa syksys, mä olin 

tietysti aina mukana, paatti oli aina täynä. Viimisellä kertaa oli pikkuamme niin sanottu reisuamme, misä 

oli sen aikasta maustekalaa. Olisko siihen kymmenen nelikkoo menny siihen pikkuammeeseen. Ja sitte 

oli iso amme, siihen isoo meni kakskymmentä viis, irtokalana. Hyvin vähä meni nelikon pyttyy kaupaks, 

jokunen viidentoista kilon pytty, mutta kahadeksan kilon ja neljän, ni niitä meni. Mutta irtokalaa meni 

kaikkein paremmin. Irtokalaa meni sillai, että ne tuli lasipurkin kans: kymmenen kilon, viiden kilon ja 

kolomen kilon lasipurkki. Viljami myi kilo ja litra, ni se oli melekeen tuplasti se paino, ni ne huomas sen. 

Aika tukko rahaa ko tultii takasin. Hyvin usein käytii myllys Karjarannas. Otettii monta säkkii jauhoja, 

lehemille kauranjauhoja, mitä ny pienes taloudes tarvittii. 

 

Viljami ja Elle Kuuskeri Porin jokirannassa 1960-luvulla suolasilakoiden myyntimatkalla. Kuva: 

Merikarvia-seuran arkisto. 
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Kadönneiden etsinna t 

Käytettii ennen semmosta sanontaa, että otetaa sama halssi. Sitte ko merellä suoritettii etsintöjä joku 

kalastaja oli kadoksis ni mä ajoin tätä halssia, sanotaa ny vaikka suuntaa satakahadeksankymmentä 

astetta. Toinen veti viis-kuus mailia uloospäi ja ajo samaa halssia, samaa suuntaa. Joku kauppalaiva 

saatto mennä ulkopuolella, ni se katto sen saman redin.  

Kerran kaks kalastajaa Reposaarelta oli lähteny siianpyyntii. Oli sitte ollu jo toista vuorokautta hukas 

eikä minkäänmoista ilmotusta ollu sitte tullu. Ei siihen aikaan mitään kännyköitä ollu. Saatii vaa se aika 

selevile, että koska ne oli lähteny, että minkä päi, että minkälaisia miehet oli. Oliko ne semmosia 

tottuneita, oliko ne ollu paljo venees, oliko ne ollu paljo siikarääkis. Kato ko siihen aikaan oli semmosia, 

jokka meni ensimmäistä kertaa. Tuli hälytys, joo ei mitää. Me satuttii olee sillon tossa ulokopuolella, 

tulossa maihin. Kyselin sitte poijilta että mitä merivesi on teheny, onko se laskenu vai noussu ja katton 

päiväkirjaa tottakai. Tämmösiä tietoja yhydistelmällä, kelloaikaa ja onko merivesi noussu vai laskenu, 

elikä virtaukset, minkä päin ne milloinki oli menny.  

Laskin siihen, että ne on tottuneita niin monta kertaa käyny ja että ne on varmaan tehenyt ajoverkoista 

ajoankkurin. Laskin virran ja kellon ajaan. Otin sen määrätyn kurssin. Etelääpäin. Kauppalaiva meni siinä 

ulkopuolella etelää päi, keskustelimme välisämme. Viitisen tuntii me olimme ajaneet, ni yhtäkkii keulan 

edes leiskahti. Oli nostanu airon nokkaan villapaidan, öljysen paidan. Kuinka sattukkaa ihan kohdille 

mentii. Sitte varmaan puolisen tuntii ajettii. Sitte niillä oli tämmönen pallo siikapesiä yhdes knipus 

vedettynä kiini naruilla. Se oli ajoankkurina heillä. Merivirta vei heidät sinne. Kaikki piti paikkas. Ei mitää 

muutako hinauksee ja Räpsöösee takasi. Aika pitkällä oli, heidän oli jo kova janoki. Huvivene se oli, 

hytillinen keulasta. Mutta totta kai ajoankkuristaki näki, että ne oli tietosia. 

Apumiesten kapina 

Se oli Blommin (Kaarlo Richard Lindblom) paatti missä oli Aalton Vieno ja hänen veljes Heimo ko ne 

kapinan teki. Se paatti on nykyään Merimuseolla. He oli tuola Ouran takana ja ko oli tyven ilama ja he oli 

sitte heittäny verkot Lännenkarille.  Ja jonku aikaa ne oli sielä sitte. He koki sen sitte, ei mitää kaloja ollu. 

He veti verkot paattii ja Blommi sano, että soudellaa vähä tuonne päin. Pojaat veteli pikku hiljaa paattii 

puolen tuntii ja taas heitettii verkot meree. Sama peli, ei mitää kaloja. Pojaat sousi isoo paattii puolen 

tuntii ja verkot heitettii taas. Blommi vaa istu ahteris piti ruorii jalaat leveelläs ja söi, söi sitte eväitäs 

voita ja fläskii ja maitoo ja mitä hällä oli. Eikä poijille antanu mitää. He rupes kuhisemaa (kuiskaamaan) 

toisilles, että tehedää kapina.  He otti airot pois ja laitto paattii. Blommi sano, että mikä ny o! Pojaat 

sano ettei he souda pätkääkää ennenko he saa ruokaa. Ruokaa täyty tulla. Minkää muualle ei soudeta 

enää ko kotio. Juu ja he sai ruokaa ja ko he sai vattas täytee ruokaa ni soudettii Makkaraa ja kaloja 

saatii. Semmone kapina. 
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Miljööna-Uunö 

Miljoona-Uuno oli töis Merimaan suolaamolla ja keitti pontikkaa. Kerran Uuno oli Mäntyluodos töis, mä 

olin nuorimies joku kahdenkymmenen. Mä olin käymäs Poris. Siinä Isolinnan kadulla oli linja-autopysäkki 

ja Uuno tuli siihen viereen maitokannun kans ja änkkäs: 

– Ku-kuuleks poika. Vi-vi- vittiks po-poika kattoo vähä tota ka-kannuu? Mä käyn tuola nuin.  

No mä otin kannun. Ja kuinka ollakkaa ni mä kurkkasin tonne. Uuno katto kadunkulmasta minuu. 

Ajattelin, että mitä jumalan tähden. Äkkäsin sitte, vihdoin viimen, että jaaha. Siinä oli voipaperii kannun 

päällä. Se oli pirtuu täynä, ko hän oli Mäntyluodos töis. Hän pani mut vahdiks. Sillai siinä kävi että, mäki 

sain pirtuu pikkusen, ko mä sanoin hälle totuuden. 

Kerran Östermannin mettästä alako kuuluu ihmeellistä ääntä. Sielä oli kahadensadan litran tynnyri, siittä 

oli pohoja pois ja Uuno oli sielä perse pystys tynnyris ja kraappi terävällä kivellä sitä tynnyrin pohojaa. 

Östermannin Olavi ihimetteli, että mitä ny. Olavi seiso selään takana ja sano yhtäkkii että: 

 – Hei! 

– He- he- hei..vaa… 

Miljoona-Uuno kraappi sitä pohojaa palanutta tynnyrii siinä. 

– Ä-ä- älkää pojaat puhuko (sanoi Uuno) 

Kerran tuomari ajo Miljoona-Uunon pois käräjiltä, ko hän sano aina ”aivan”.  

―Äläkää sanoko ”aivan” sano tuomari.  

– Aa-a-aivan, sano Miljoona-Uuno. 

Tuola elokuvis, siinä Merikarvialla vanhas Kinos, enneko alako varsinainen elokuva, tuli esifilmi, niinko 

uutiskatsaus. Ni siinä oli Mäntyluodosta kuva, joku talavinen kuva, mä muistan sen ko eilinen päivän. 

Keskusholman Uuno just seiso sielä siinä karvalakki pääs ja kintaat suorina. Sitte alako kuuluu yleisön 

joukosta: 

– Kato Gängi! Hei Miljoona-Uuno!  

Ei kai sitä omalla nimellä puhuteltu. Ei kukaa sanonu, että Lehtosen Uuno. Mutta kaikki hänet tunsi. 

Uuno ei ollu laiska mies, oli Merimaalla suolaamas silakoita. 

 


