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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry ja Merikarvia-seura ry 

LEADER-hanke ”Merikalastajan sanakirja” 

Kalastajien haastattelu 

 

 

Haastateltava: Anni  Rantasalo s. 1916, k. 2006 (AR) 

Haastattelija: Aalto Juhani (JA) 

Haastattelun aika: 13.6.1993 

 

Tekstin purki ja litteroi  Juhani Aallon 1993 äänittämältä CD-levyltä  Lasse Lovén 21.8.2016. Murreversio.  

Poimittu kalastukseen, kalastajiin, mereen ja paikannimiin liittyvät kohdat. Äänite on tallenteena 

Merikarvia-seuran arkistossa. 

 

 

 

 

 



2 
 

Anni Rantasalo tunnettiin työteliäänä ja taitavana maatilan emäntänä. Rantasalossa 

viljeltiin maata ja käytiin kalassa. Annista sanottiin, että siinä on nainen, joka on ”edestä 

kenkäs ja takaa raudas”. Nainen, joka on niin tomera, että tekee työnsä jo ennen kuin 

muut ehtivät aloittamaankaan. (JA) 

 

 
Anni Rantasalon rippikuva 
28.6.1936. Anni kävi 
Kannonkoskella rippikoulun, kun 
hänen sisarensa asui siellä (JA).  
 
Kuva: Osmo Rantasalon arkisto – 
 F. Sulonen. 

 

AR: Täs oli ennen Mäkisen talo. Mäkinen tuli Korkeestakarista. Oli luusina (luotsina) ja luusas Ourasta 

Merimaahan paatteja. Sil oli semmone valkonen paatti.  

Pojat o merellä. Ne lähti aamusella. Joo-o se o semmosta. 

Badding laulaa radiossa: Valkolaiva soi hienosti nauhalla. Taakse usvaverhojen, taakse maitten 

merien … 

AR: Kalakämppää o pojat yrittäny tehdä. Tekivätkin yhden Gaddiin mutta ne muut sano et ei peipulaiset 

saa sinne tulla. Ja pojat joutu purkamaan kämpän. Ne o sit monee paikkaan yrittänyt. He ostikin jo 

saaren Ourast mut siellä oli rakennuskielto. Peipunkaris oli kämppä, mut alakyläiset poltti sen. Olen 

minä siellä sisälläki ollu. Meil oli aina lampaat siellä. Lampaat vietiin paatil Peipunkariin. Ne juoksi siellä 

koko kesän. Mut sit pooskerilaiset rupes määräämään koko saarta ja määräs meidät pois sieltä ja 
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komensi perunamaalle Pooskeriin. Oltiin siellä yhden kerran kello 7, mutta sitten lopetettiin lampaitten 

vienti Peipunkariin.  

JA: Lampaiden vienti Peipunkariin lopetettiin noin 1961.  Viertolan Pitkäkarissa lampaita oli vuoteen 

1970 asti noin 50 kpl kesässä. 

AR: Äiti (Gustaava) oli nuorena torilla Tampereella ja Poris silakkatiinuja myymäs. Hänellä oli hyvä 

hevonen. Yhdes yäs hän tuli Tampereelta, mistä hän oikoseempaa vaa pääsi.  

JA: Joku toinen oli kerran tullut hevosella Tampereelta yöaikaan ja maantierosvot olivat tulleet perään. 

Takaa-ajettu selviytyi niistä lyömällä rosvojen hevosta puntarilla ottaan. 

AR: Isäni Nestori Eloranta (s. 1879) lähti rääkiin Niemen Antin kanssa 1921. Kumpikin hukkui. Antti löytyi 

Pooskerin takarannalta nopeasti. Isää ei meinattu millään löytää. Löytyi kyllä vähän myöhemmin. Taisi 

kulua viikkoja. Ne lähti Niemensunti pielestä. Siinä oli rantahuone. 


