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Irma Mellanoura on syntynyt Väinö ja Helli Mellanouran ainoana lapsena Halluskerin 

saareen. Irma on ollut yhden kesän isänsä apumiehenä silakan rääkipyynnissä. 

Erityisen ahkerasti hän on osallistunut kalastajien pyydysten kunnostukseen ja saaliin 

jatkojalostukseen. Kalojen käsittely ei ole rajoittunut vain perhepiirissä tehtyyn 

suolaustoimintaan, vaan hän on toiminut eri vaiheissa Merikarvian Krookassa neljän eri 

kalaliikeen savustajana.  

Pudistelijana 

Pudistelun mä alotin alle kouluiän, ja sitte olin aina. Ja mulla oli se, kalapernoita, ni mä panin puita 

padan alle, pidin siittä muretta. Kyllä mä sielä paatin laidalla olin. Että ko rippikouluu lähti aamulla (olin 

täydestä pudistelijasta) ni ennen pudisteltii ja sitte lähädettii sinne kouluu. 

Pudistelijoita oli neljä, isä ja äiti ja minä, mä en muista sitte että, aina ei varmaan ollu neljääkää, Mäen 

Helemi kävi kyllä, ko eneämpi oli kalaa ni häntä haettii sitte pudistelemaa. Kalastajat oli heti siinä aluus 

(kajuutan edessä), pani paareille verkkoja, ni ne oli siinä ja muut oli sielä pitempänä… mutta kyllä mä 

sitte vanhempana olin siinä paarten vieres ja kannoin paaritakat isän kans ja, sillon ko mä olin hänen 

kans kahaden merellä. 

Mä tykkäsin että oli niitä kaloja. Mutta niitä oli semmosia, jokka tykkäs, että sai äkkiä vaa verkot että. 

Kyllä se tyästä kävi, ko vaa oli kaloja. Vaikkei muuta ko viiskyntä laatikkoo, ni kylä sen tunsi käsivarsisas, 

että oli pudistellu. Toiset repi niin kauheesti verkkoja, ko enämpiki oli ni. Samaten kalanpyynnis 

(rääkissä) tuola ko vedettii verkkoja, ni oli kauheesti kintaan läpiä, ko ei saanu kädet antaa periks. Täyty 

pitää sitte, ettei niitä tulis pääliselle paulalle, niitä reikiä sen tähäden. Siinä täyty olla aika lailla tarkkana. 

Olen itteki paljo palamannu, paljo olin paljain käsinki ja, mutta jokku vanttuut varmaan oli, ei muista 

oikein enää…  

Öljyvaatteita täyty olla ettei sutannu ittees, ja sittekki suttas jos kaloja oli, ni oli pää ja kaikki naama 

mätii täynä. Sitte oli semmoset kyynärvarsisuojat, ranteesta tohon kyynärpäähän. Semmoset suojat oli 

ennen, kankaasta tehtiin ja sitte liinöljyttii ne, ni semmosia oli sitte, mutta ei ne mitää hyviä sillai, nyt olis 

tänä päivänä kaikennäkösiä, mutta ei ollu siihen aikaa. 

Pudisteleminen kesti, riippu ihan kalan tulosta, että ko oli vähä kaloja ni pari tuntii ja vavattii ja… mutta 

sitte ko oli palijo kalaa ni se saatto olla ehtoopäivii. Jos oli sata laatikkoo kaloja, ni kesti sitte ja kauhee 

seliittäminen. Isä sielä oli aina seliittämäs (verkkoja) niitä sielä ruumas ja. Ja sitte haetti Mäen Helemi 

pudistelee. Se oli raskasta että ko vaa semmosen kudun sai ni kyllä sen tiesi toisena ja kolomantena 

päivänä että se oli raskasta hommaa. Että kyllä niitäki oli että (raskaita päiviä). Että joskus tuli kahtenaki 

päivänä peräsin ni tua sata laatikkoo. Se kesti ehtoopäivää ko sai kaikki seleväks.  
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Muikkujen irrottaminen verkoista käynnissä.. Muikkuja ei yleensä pudisteltu verkoista vaan irrotettiin 

käsin nyppimällä. Vasemmalla Irma Mellanoura, takana Aaro Mellanoura ja selin Väinö Mellanoura. 

Valokuva syyskuulta 1977. Kuva: Merikarvia-seuran arkisto.  

 

Silakat kaupaksi 

Sillon ko oli paljo kalaa, ni sillon sitte isä vei niitä soutopaatilla (Krookkaa). Se kesti aina parikymmentä 

minuuttia mennä ja taas tulla, vei aikaa. Meillä oli semmone matala, soukka paatti, että kuinka paljo 

siinä olis ollu, en muista. Niin paljo ko siihen voitii pistää, ko se oli matala vielä. Sillon oli pärekoppia, ei 

sillon ollu vielä muovilaatikoita, ei mitää semmosia.  

Sitte tuli maalaiset sillon alakuaikoina sodan jälkeen tuli, ne tuli itte paatilla luatoo hakemaa, että ko ne 

sai jostaki paatin ne tuli hakemaa kalaa ja vei maakuntii hevosilla, ja haki silakoita, ne oli tuolta, mistä 

mahto olla, pitempää ko Lauttijärvi, että varmaan aika pehemeitä, hyvin suolaantu sitte ko lämpösellä 
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vietiin ja hevosen rattailla, ja suolattiin ni, kyllä varmaan suolaantu hyvin. Se oli semmosta touhuu siihen 

aikaan, ko ei ollu autoja sillai ko mitä nuilla jälleenmyyjillä, täälä Satamaski oli autoja.  

Meillä sualattii ja perattii niitä ja, meilläki oli Mäen Eino ja Helemi ni perkaamas palijo sitte ko tuli 

enämpi ja sitte sualattii. Se oli sitte sen päivän meno. Esti ne peraattii, sitte pestii ja sitte suolattii. Isä 

aina niitä sitte suolas. Peukalolla siihen aikaa peraattii, ei meillä ol koskaan peraattu puukon kans, että 

aina peukalolla. Enkä mä vieläkään hyväksy (puukkoperkuuta). Jos mä ittelle perkaan, ni siinä täytyy olla 

pää, että rääsy vaa pois, eikä mitään muuta. Ni mä en hyväksy semmosesta… kylä se pää täytyy olla 

kalas, jos se on sitte tuaressilakkapernoita taikka mitä, ni täytyy peraata niin että pää on mukana. 

Peukaloperkuussa peukalo pantii, mulla ny ei monta silakkaa mahadu peukaloo, ikeneen sieltä, toiset 

pisti siihen aikaa kauheesti, viis-kuus silakkaa, mutta emmä sillai. Sitte ko mä panin vasemman käden 

peukaloo, ni mä oikeella kädellä sitte siittä vedin, sieltä sen rääsyt ja sen ikenen, ni ne rääsyt tuli siinä 

mukana, vedin pois sen sitte sieltä. Mutta niinko meilläki oli ny että peraattii suolakalaa, kylä mar siittä 

on viistoista vuatta, ni äidin sisko perkas ja me tuas ni, mä rupesin oikeen kattoo. Hän oli hyvä 

perkaamaa ja paljo peraannu varmaan, ni hän pani oikeesee kätee ja vasemmalla ni ne rääsyt ja mä 

oikeen kattelin ja mä panin oikeseen peukaloo ja vasemmalla. Ja mä aattelin että kumpi on ny sitte 

vasuri ja kumpi mitäki. Ko ihan toista tietä. Toiset perkas erilailla ko toiset. Mutta sillai sama että rääsyt 

ja ikeneet tuli pois. Ja sitteko ne pestää ja suolataa ja tehedään pollakoita niistä ni ne on valokosia. Sen 

etee ko ne laitetaa rääsyines päivines, ni kyllä on tummaa suolavesiki ja sitte se kalaki, että se tekee sen 

ne rääsyt sielä ja ikenet sen semmoseks. 

Puukkoperkuu on nopeeta, Toivosen Kaisulla oliko sillä ennätys kakskytäneljä laatikkoo päiväs. Siltä kävi 

(se homma). Sillä kävi puukko niin taajaa, ettei sitä oikee nähäny. Se oli kyllä oikeen mestari siihe, kylä 

siltä kävi. Kylä niitä oli siihen aikaa paljo perkaamas, hänen äitis Jenni sai seittämän laatikkoo päiväs, ko 

oli perkaamas. Olen mä vähä sielä ollu perkaamas, ko ei ollu savustamotouhuja, mutta hyvin vähä olen 

peraannu puukon kans. Peukaloperkuu, kyllä Kaisuki saatto peraata viistoista laatikkoo ainaki, perkas 

sillainki.  

Suolaaminen 

Suolaa laitettii, eikö se mahtanu olla semmonen kahadeksan kiloo (nelikkoo kohden). Mä en tie mitä 

kappaa menee, no iso kappa ja välisuola. Eikö siihen semmonen kahadeksan kiloo menny, siihen vielä 

sitte kädellä välisuola, eikä pahentunu. Toiset pani niin vähä, että sitte ne happani. Mutta meillä ei ol 

koskaan hapantunu. Kyllä ne vaati suolaa, katto ko suvella suolattii, kuuma oli ja kuuma oli merihuane. Ei 

ihimiset enää suolakalaa laitakkaa, ei misää täälä suolata silakkaa muuta ko meillä, meillä saa hakee 

kellarista suolasilakkaa.  

Joskus oli pakko sualata kokonaisena, ko ei ol saanu perkaajia. Ko yhtäkkii tuli palijo kalaa ni. Sillon 

aikasemmin suolattii enämpi, ko minäki olin nuori ja mukula, ni suolattii ja sitte. Ne meni niitä Porii 

markkinoille myymää sitte, pakattii ni. Kyllä täälläki sitte luodos kävi Jurkan Uunoki vissii, ja vei niitä 

suolakaloja ja eikö mahtanu olla Linteenin Lauriki. En osaa sanoo sitä määrää, kuinka paljo, mutta kyllä 

joskuski aika monta tiinuu oli suolas sitä silakkaa. Se riippu ihan millai kesällä sai kaupaks... Se oli 

kauppatouhu tietysti sodan jälkeen aika huonoo, ihimisillä ei ollu rahaa. 
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Pohjaton nelikko 

Jos lipottii nelikko, ni se laskettii kolkytäkiloo, että siihen meni. Kyllä jos oli kunnon nelikko, ettei sitä oltu 

otettu päistä pois.  Ja jos se oli ehee, ja jos se oli pehemeetä kalaa, ni meni reilustiki. Ja jos oli kovaa, ni 

sitä meni aina vähemmän. Kyllä sen tavallisesti täytti aina, meillä ainaki, sen kolomekymmentä kiloo. Ko 

se oli semmonen määrä, että nelikon täyty olla kolomekymmentä kiloo tuaretta.  

Ko Välimaan Arvo ja Tyykoki toi savustamolle ja ne lippos laatikoihin, kalalaatikoihin meni varmaan 

neljäkymmentä kiloo niihin laatikkoihin. Tyykoki ko se oli kaupalla, ni niis oli varmaan neljäkymmentä 

kiloo, ko ne oli isoja ne laatikot. Samaten oli Mellanouran Aaron, ko se tua lippos ni kyllä varmaan oli 

kalaa, ko se laatikon pani täytee ni. Tavallisesti pantii tua se pytty päälle ja siihen (kalalaatikkoon) pantii 

kalat ja sitte vedettii pytty, että pohoja oli pois. Jos suoraa laatikkoo pantiin, ni siinä oli enemmän, ni 

kyllä ylöösostaja hyäty monee kerttaa. Niitä oli niin paljo laatikos. 

Kyllä mä tien semmosenki kalastajan, joka tuo sahas ylhäältä ja alhaalta ja laitto vyöt piukkaa. Ni ne ei 

koskaa sen laatikot, vaikka oli pehemäätä kalaa, ni ei koskaa täyttäny kolomeekymmentä kiloo sen 

laatikot. Kyllä siitä oli monta kertaa tua kismaa justaan, ettei täytä kolomeekymmentä. Eikä täyttäny , 

kakskymmentä kahadeksan tavallisesti oli. Oli toisia kalastajia ko lippos, ni toinen veti päältä tasan ja se 

oli melekeen silakan vaikka puoliks panoo, ne oli niin tarkkoja.  

Savustajaksi 

Sillonko isä on ollu sodas, on savustettu (Krookassa) Ja Erkkilän Hilja on ollu sielä vielä savustamas. Onko 

se sitte ollu Linteeni ko lahanojaki savusti, sitte ko isälleki savustettii ja lähettii sotaa. Mä en muista 

kummalla (Snellman vai Linden) Erkkilän Hilja oli. Hilja sielä ainaki savusti, sitte on ollu tua Vilhon 

(Välimaa) isän sisar, Kiertomäen Lyydi. Ni hän pesi sielä koppiaki sitte. Ko meillä kotona tuli kauheesti 

rysästä lahanoja sitte ja niitä hälle lähettii (rintamalle). Ei hän oikein tienny, ko hän kuvitteli sen siiaks. 

Kyllä sen, ison lahanan tuntee ko sen savustaa. 

Meiltä silakka meni savustettavaks, sillonko viimisiä aikoja ko Heikin (Välimaa) kans hän (isä) kuluki 

merellä ni, ne vietii aamulla aina. Sillon koitettiin, kuka ensimmäisenä oli kalain kans. Oli kova kilpailu. 

Kyllä me yleensä oltii ensimmäisiä ko vietii Derjatiinille ja sitte menin töihin samaa päätä sinne. Sitte tuli 

Martti (Välimaa), hänen veljes seuraavaks. Siinä  oli vähä semmosta kilvotusta kuka saa ensimmäisenä 

kalat verkoista.  
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Silakan tikutusta vartaaseen ennen savustusvaunuun laittamista. Oikealla Irma Mellanoura, hänen 

vieressään Sisko Välimaa. Kuva: Merikarvia-seuran arkisto. 

Menin savustaa Derjatiinille 1962. Ko mun kädet oli niin pahat, se opetti mun savustamaa ettei mun 

tarvinnu enää kylymis vesis sitte olla. Sillon se meni kahtee tuurii. Se oli yhtenä vuonna, se oli kahdes 

tuuris. Mä en muista kuka savusti, kuka siinä oli toisena, savustiko hän itte. Tai oli kyllä Santalan Antti, oli 

savustamas yhtenä suvena. Se meni sitte yhtee tuurii seuraavana vuonna. Sielä oli sitte alhaalla lista, 

kuka lähtee, kuka jää. Sitte siitä oli kauheeta ko mun nimeni oli sielä, ko mä tua olin yhtenä vuonna ollu 

ja pääsin toisena vakituiseks. Ei siihen ollu mitää sanomista ko herra pani että töihin. Se opetti mulle 

savustustouhut ja kaikki tarkkaa.  

Silakkaa on monenmoista, kaikista silakoista ei tul kunnollista. Paras on tavallinen, että on maiti ja mäti. 

Eikä ol mitää kutukalaa, tai kyllä kutukalaaki saa olla. Mä en ymmärrä, niitä on semmosia kaloja ettei tul 

värii tai ne halkeilee. Kylä se johtaja sitte mulle neuvo siihenki omat konstis, kyllä mä aika lailla huonosta 

sain. Kyllä rysäkalastaki hyvää tulee. Ennen oli, että ko jokku kalastajat toi, saatto olla kakskymmentä 

kunnollista silakkaa ja sitte oli loput semmosia kahadentuuman mittasia, pieniä. Kyllä ko oli tasata niin 

kyllä siittä ihan hyvää tuli.  

Suolakalana parasta on se missä on maiti ja mäti. Ei se tartte olla aina niin kutukalaakaa olla. Semmonen 

on parasta, vaikka maitii olis enämpi. Kyllä kutukalaki, se jos se ei ol kauheen kutusta ni kyllä se parasta 

suolakalaa on. Sillon ko käytiin Krakareissa, ni oli moukkukalaa, ni sillon savukalasta sai kunnollisen. 
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Sillon moukkukalaa tuli heinä-elokuun vaihtees. Se oli hyvää kalaa, emmä tie tuleeko sitä enää ollenkaa 

semmosta. Mutta se kuramaha on eri, siinä on heti mahat auki. Niitä saa syksyllä ainaki.  

Parantaja 

Silakkaverkkojen parantamista varten täyty olla kutostoolilooda, ei luonannu mikää muu. Kummallakin 

puolella kaks oli. Mä olen ollu sillon sitte, emmä kunnolla puhunu ko mä olin sitte tärkeenäs, paransin 

rotan syämää Miljan kans. Kaikki (parantajat) käpys langat. Yhtenä oltii, parannettii, oli sitte mun 

kaverinani siinä. Sitte oli Mäen Helmi ja tua… oliko se Ringloon Aini vai Olga, kumpi oli sitte toisella 

puolella että meitä oli neljä sitte. Ja minä kans. Ja mielestäni olin aika hyvä, ko mä rotan syömää 

paransin. Mä olen kattellu, ko toiset on teheny ja kattonu tarkkaa. Siittä sen oppi. Sitte isä oli niin hyvä 

taas sitte ko paikattii, ko joskuski meni koko jata hajaalle ja sitte oli niitä reukaleita sielä fölis, että ne oli 

ihan irtonaisia, ni se pisti ihan silmälles ko pumpuliverkos oli reikiä. Ni se tiesi sen mistä alakaa. Ni siittä 

mä opein, sen että aika hyvin osasin. Siittä se alako.  

 

 

Verkonkäpyjä ja kalvosimia. Kuva: Juhani Mellanoura. 

Sillon oli isä sodas ja äidillä oli sitte siihen aikaan kauheeta, ko kolome kertaa päiväs laitettii ruaka, oli 

lehemä, ei hän keriinny siihen. Mitä ko mä kävin isän isälle (Anton Mellanoura) käpyymäs Millanooras, 

ko hän kuto ja paulotti ja mitä hän teki ni, mä kävin talavella joka päivä suksilla käpyymäs. Kävin hälle 

(Antille) käpyymäs, mä en tie kummosta oli. Kyllä se ainaki kelpas, koska mä sain kävytä. Ja siihen aikaan 

oli lunta. Niinä sotatalavina oli kauheesti sitä lunta. Ei ollu montaa kertaa ko pysy se latu auki. Sillon ko 

nua desantit ja venäläiset koneet lenti ko hämmähäkit ilamas, sillon äidille tuli hätä, että minkä mä olen 
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joutunu ja tukka auki lähti, misä mä olin. Ni hän meinas, että mä menin mettää ja palellun sinne, ni hän 

lähti sitte vetää perästä. Mä olin ja tulinen ko mä kuulin ääntä.  

Paulottaa mä en ol sillai (osannu), mitä nyt parantamises on joutunu. Mä en ol mikää paulottaja, se 

ottaa niin kätten päälle. Maskaaminen tarkoittaa sitä, että niitä yhdistetää ja, kunnei verkoissa ei ollu 

liikejäkää, että niihin täyty kutoo, maskattii tietysti niitä kiini sitte ko kudottii semmone ja kyllä, 

muistelen että paulloilleki niihinki joutu kutoomaa. Siinä niinku yhdistetään kahta, se on se 

maskaaminen. Hymjääminen on vähä samaa ko jamaaminen, tarkoitta samaa, että ko on niin rikki että 

ettei sitä enää kannata parantaa. Ne vaa hymjätää ja jamataan. 

Olin jo aikunen ko koko talaven mä joskus pirtis paransin kymmentä silakkaverkkoo. Mä en muista niitä 

vyyhtejä kuinka monta mä paransin, paransin pitkää päivää pumpulilangalla, kuinka monta, oisko se ollu 

kaks pasmaa päiväs. Se oli kauhee määrä. Ne oli vyyhditty sielä tehtaas. Se pasma oli… en osaa sanoa 

montako metrii oli. En osaa sanoa edes sitäkää montako pasmaa oli vyhdis. Kyllä mä niin monta vyyhtii 

paransin yks talvi, ettei kukaa usko, että voi että. Mutta ko sen otti aamulla, että tyä tehdään. Aina 

kävyttiin etukäteen, käpyjä oli, puukäpyjä. Mä en ol tykänny noista muavikävyistä.  

Vyyhti oli kerilehdellä, villalangalla ja kalastajalangalla. En muista, että olis keritty, mutta siitä heti 

kävyttiin, kerilehdeltä kävyttii. Aina tarkkaa… jaa nyt yks pasma menny! Ko sielä oli yks naru, että siittä 

sai kiristettyy, siitä saa laskettuu, ne pasmat on laitettu lomittain, yks pasma, ja taas lomittain se lanka, 

jos sen ottaa pois ni ei tie montako pasmaa on menny. Mutta ko sen pitää ni tietää että yks on menny. 

Muistelen, että olen kaks pasmaa päiväs parantanu. Sillon ei ol saanu olla muita häiriötekijöitä että on 

saanu parantaa. 

Parantamas olen ollu ollu Laineella Isos Norjas, ei Laineella ollu sillon ketää muita ko minä ja he itte. 

Välimaas olen ollu parantamas silakkaverkkoja ja Anttilan Tuuskeris (Ourassa) useimpana vuonna ollu 

siinä parantamas. En muista kenenkä rysiä. Se oli niin jyrkkää se ranta, se oli kamalaa hommaa ko 

aurinko paisto. Viimisinä aikoina ko siikapesiä ja pikkuverkkoja on parantanu, ni ei ollu muuta ko pyäree 

puu. Siittä tua… siittä ylöös semmonen, että siinä oli haara. Siihen sai lyödä vaa sen verkon. Nykyajaan 

verkkojen kans ei sillai pärjää, niis juoksee silämät…  

Ka py, tulukki ja sormiveitti 

Viikisalon Reino on monet kävyt mulle teheny ja sitte Välimaan Martti. Isä teki kans kyllä. Parasta on 

omenapuu, että siitä saa hyviä. Reino teki ja teki niin pieniäki, ja se oli likinäkönen. Ei niin pieniä olis 

tarvinnukkaan ko se teki. Samaten Martti teki sormiveittiä. Mulla taitaa vieläki olla semmone ko Martti 

on teheny.  

Ja sitte Väinö paulotti ja äitiki paulotti, kummakki paulotti. Se on niin kovaa työtä se verkon paulotus. 

Mä en ol niinko, mun kädet oli semmoset huonot… En muista, että silakkaverkkoja olis paulotuskepin 

kanssa. Isä noita pesiä paulotti tulukin kans. Tulukit oli nahaasta. Ko mä olen nuita tehny rysiä, 

koristerysiä, mä olen vaan summis vaa paulottanu, ko niillä ei kalasteta, kunnei niillä pyydetä ko ne 

pannaa koristeeks vaa.  
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Savustamotyo t 

Sannalla olin töissä, sillon (vuoden 1962 tienoilla) ko tuli kalaa ja savustettii ja tua peraattii ja suolattii.  

Kyllä mar siellä saatto sillon olla parikymmentä viis töissä. Semmosina päivinä ko oli töitä. Ei siinä miestä 

ollu montaa, olisko kolome miestä ollu sitte ja tua oli Hurtolan Pentti ja Lanskerin Pentti oli siinä. Ja sitte 

oli se… en muista sen nimee… on kuallu ajat sitte.  

Derjatiinin savustamolla ollessani meitä ei ollu, yhydes vuoros oli ni kaks ruuhta ja niis oli heti 

kahadeksan henkee niis ruuhilla ja saman verran sielä pakkaamos, että kuustoista henkee. Ja sitten oli se 

joka naulas niitä puulaatikoita, ko sillon oli vielä puulaatikoita, pani kannet kiini, se oli eri mies ko vei 

sitte varastoo. Savustajat päälle ni parikymmenen hengen paikka ja neljä uunii oli. Nyt se onki kaikki 

vallan pantu, ei näy mitää enää vanhasta. Ei vanhoja arvosteta.  

Jouduin Merijalosteelle ko se Faagerin Seppo tuli siihen (vuoden 1980 tienoilla), ni ne sai jallitettuu 

siihen sitte oppettamaa savustusta yhydelle pojaalle ja mä sanoin, että sä savustat ny ja mä seuraan 

sivusta. Se poika oli hänen kätyri, se kreetus toisista ettei ne tee mitää, se ei tee sitä taikka tätä. Mä 

sanoin sitte suorat sanat ettei tuosta pojaasta tul ikänä savustajaa, ei sille parane opettaa. Se kuivas 

kalakki niin ettei yhtee laatikkoo mahtunu niin paljo ko olis tarvinnu. Se sai sieltä sitte lähädön parin 

kuukauden päästä, lopputilin koko poika. Hän kuvitteli toista, ko oli. Täytyy ottaa opin vastaa ja tehedä 

niinko sanotaa, mutta se ei ollu semmosta. Hän (johtaja) tahto toisenaki vuonna savustamaa, mutta mä 

sanoin, että mulle riitti ny, kunnei siitä touhusta tullu mitää. 

Yhydellä firmalla olin hommis, ko savustettii talvisin. Mä lakkasin, olisinko mä ollu parina vuonna 

talvisavustuksessa, ko se oli niin kamalaa ko se tuli tuolta Finngrundista. Se oli niin traanista ja kamalaa, 

traani valu sinne ja pohojat oli kamalat...Sielä savustettii kanadansiikaa ja sitte lohtaki. Se siika oli… 

YÄK… ko ne oli kauheis pakkauksis jäisinä ja sitte ne liotettii ja laitettii suoalvetee. Ne oli keltasia ja 

härskejä, niis oli yhtäläisesti pukamia ko näis kotimaisis siiois. Ja sitte ko ne savustettii, mua ällötti, mä 

ko tiedän kanadansiian, mä en kyllä osta.  

Sa rjesta  saa monet herkut 

Ei siihen aikaa (lapsuudessani) arvokaloja kotona syäty. Sillon syätii särkiä ja lähädettii särkiverkoille 

Ouran välii hakemaa särkiä syksysi ja suolattii niitä astiaa ja syätiin pitkin talavee, liotettii ja laitettii 

pernain päälle. Se (särki) on parempi ko ahaven. Keitän särkisoppaa ja mätejä sinne vielä oikein reilusti 

ni. Kyllä on niin hyvä kala, niin hyvä maku, ei yhtää tartte nirsuilla, tämän päivän ihimiset. Sitä syä 

savustettuna, sitä syä paistettuna ja että savustettuna ruodot on niin pehemeitä, mutta ahavenes on 

niin teräviä. Mutta kyllä ko mä vaa teen särkipullia, ni kylä syödää... Tänäpänä ihmiset tullu semmosiks 

ettei sais olla ruadon ruatoo eikä mitää. Kyllä se on yhtä hyvää ko Norjan lohiki, ko se on niin rasvasta se 

lohi.   
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