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Veikko Venerannan isän suvussa ammattikalastusta on harjoitettu ainakin 1800-

luvun alussa. Äiti oli syntynyt 18-lapsiseen Välimaan kalastajasukuun. Isän setä oli 

liikemies Juho Merimaa, jolla oli suolaamo ja joka välitti kalastajille moottoreita 

sekä harjoitti puutavarakauppaa. Veikko on koulutukseltaan kemian insinööri ja 

toiminut opetustehtävissä Tampereella. Eläkkeellä. Asuu nykyisin Nokialla. 

 

Merimaan Juho 

Ko ensimmäiset moottorit tuli (1912), Juho Merimaa osti ison määrän Wickströömejä Vaasasta, ni 

sitte Rantamaan Endin isä asensi niitä veneisii. Ensimmäinen moottori pistettii keulaa. Siinä oli 

pitkä akseli, muttei se ollut hyvä, enneko se sitte löysi oikeen paikkansa perässä. Sitte ko heillä 

(isoisän isällä) oli moottori, ko oli vähä kaloja otettii muita perää ja otettii markka ko hinattii 

maihin. Oli aika monta paattii (hinauksessa). Sitte ko oli hyvin kaloja, ni kierrettii kaukaa, että sai 

omista kaloista paremman hinnan. Muut sai soutaa tai luovata. Aina oli vastatuuli. Ko mentii ulos 

ni tuuli mereltä, ko tultii maihin ni tuuli maalta. Sai seilata jos tuuli, jos ei tuullu, ni sai soutaa. Jos 

soudat Honkolta, ni kyllä siinä soutaa sai.  

Merimaa myi moottoreita sillä ehdolla, että kalat tuodaa hälle, ni hän vähentää (velkaa) pikku 

hiljaa. Merimaalla oli suolaamo Kuuskerin luodossa ja sitte oli toinen Krookassa, siinä Kerhosen 

vieressä. Ja sitte Merimaalla oli Luncentus-niminen rääkipaatti, se oli puoltoista rääkipaatin 

mittaa. Se kuljetti vielä kalaa. Sitte sillä oli kaks laivaa: PUUKENKÄ ja AALLOTAR. Niissä oli neljä 

pyttyä. Siinä ne makas lahdella Merimaan edustalla Merimaan Aino myi niistä sylinterin 

tarvitsevalle. Siihen lahadelle ne lahos.  

Mä kuuluin niinko Merimaan sukuun ja mä pääsin privaattipuolelta sisälle. Siellä oli sitte tämä 

keittäjätär tai mikä emäntä se oli, ni se anto aina jotain kakaralle. Mä muistan sen hajun ko haisi 

ne karamellit. Sitte oli semmosia hinkaloita, missä oli jauhoja, joista sitte tuslarilla siivilöitii toukat 

pois ko ongelle mentiin. Jauhoista sai isoja toukkia, ko ongelle meni.  
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Jukka Salmi (vas.) ja Veikko Veneranta sekä yli 11 kiloinen hauki, mikä on saatu verkosta Ouran 

saaristosta Pastuskerin lounaan puolelta vuosituhannen vaihteen tienoilla. Kuva: Merikarvia-

seuran arkisto. 
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Kalastajakohtaloita 

Se ensimmäinen aselaiva (EQUITY) tuli Ahlaisten rajalle (vuoden 1917 lopulla), mutta mitä sille 

(aselaivalle) kuuluu sille toiselle, mikä meni pohjaa Kristiinankaupungin edustalla. Niitähän oli 

kaks. Ainaki vanha kansa kerto, että se meni (pohjaan).  

Mun isoisä kerto, että hänen kalakaverina oli semmone nuori kaveri, ko tuli tämä kahakka, 

valakoset ja punaset alako, ni hän sano pojaalle, että älä lähäde, sielä tulee kuolema, kalastellaa 

ny vaa. Ni ei, se lähti kotionsa sinne. Ja hän sano, että poika ampu äitinsä kanssa näitä valkosia 

Ahlaisten rajalla. Vanha muori latas ja poika ampu navetan akkunasta kolome tai neljä jääkärii, 

enneko ne pääsi heittämää käsikranaatin sisälle. Sinne jäi hänen kalakaveris, Venerannan Jalmarin 

kalakaveri. Semmone nuori kaveri. Ei ne kovin vanhoja sillon ollukkaa, ko isäukko syntyny -18, 

Anni synty- 17. Jallu oli kysyny kumpi tuli. Ko sanottii hälle, että flikka tuli, ni Jallu sano, että: 

― Jaaha, paskakala, viekää se rimmikköö!  

Ja sitte ko poika synty, Eero (Veikon isä) ni Jallu sano, että se pidetään. Poika synty ni sai kilon 

sokerii, sillon ko kaikki oli kortilla, ni tytöstä ei saanu mitää. 

Mellanouran Sakki kerto, että hän on kommunisti sen takia ko isä tapettii. Ei mitään 

oikeudenkäyntii, vietii vaa ja ammuttii. Holomilas, Vanha-Holmi selvis sillä, että ko valakoset haki 

ja ko ne tiesi, että Holomi oli kova kommunisti, lainausmerkeis. Vanha Holmi makas 

takinakaukalos ja emäntä leipo, ni sillai henki säily.  

Ko tämä alkuvillitys meni, ni nämä sahanomistajat ja muut alako tulee järkiinsä, ei mun tälläreitä 

viedä ja että kuka hoitaa ne kakarat, ko jää, että tultii järkiinsä. Mutta kyllä niitä yhteiskoulun 

lähellä kalliolla on ammuttu ja Annalammilla. Kansalaissodan jälkeen vähän arka asia, ei ne siittä 

paljo puhunu. Sitte myöhemmäs vaihees täyty olla suojeluskunnan vaatteet päällä vaikka olis 

ajanu paskaa pellolle. Se oli semmone haava mikä meni vasta talvisodas kiini. 

Laatokalla  

Isä oli Laatokalla kalastuskomppanias. Hän sano, että olis jääny sinne, jos se ei olis menny 

Venäjälle. Se oli niin kalaisa järvi. Ko oli asemasota-aika kalastettii, ni siellä oli joku työvelvollinen, 

sen pyydyksellä, ja sitte komppanian veneellä ja polttoaineet tuli komppaniasta ja sitte sai osan 

saaliista. Östermannin Onni oli kans, mutta en tie mitä se teki sitte ko joutu linjaa. Hän sano, että 

se oli kova paikka, ko joutu sinne.  

Isä ajo yhydysvenettä Valamoo ja takasi. Jossain vaihees he kuljetti vankeja. Kerran ne pirut kaato 

paati. Ne meni yhydelle laidalle yhtäkkii vangit ja paatti nurin. Ei siinä sitte säälii tunnettu, ko 

omat miehet saatii noukittuu ylöös, ni sitte konekiväärit alako jauhamaa. Ni entinen paatti, entiset 

miehet. Ei kaatanu paattii toista kertaa! 

Pahin paikka misä isä oli se, ko ne yritti ottaa heitä vankiks, venäläinen vene. Ni he ajo ympyrää. 

Kyllä heidän paattinsaki kuluki kahtakymmentä, kolomeekymmentä solomuu. Hän sano, että ko 

ne yritti ampuu, ni ne meni ko suoraa ampu ni vesivallii. Ko sen piti koko ajaan selään takana, ajo 

ympäri. Ko heillä oli joku kapteeni ni se ampu avunpyynnön. Sitte alako Käkisalamen raskaat 
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pyssyt ampumaa, ni kyllä ne lähti. Hän sai siitä hyvästä korpin jämän ja kuntoisuusloman. Sitte 

tänne kiiruusti. Tottakai hän oli vähä enemmä ko kolome päivää enneko joutu sotakarkuriks. 

Korpinjämä meni.  

Isän sotilaspassissa luki, että hän oli Mantsin saaren maihinnousussa mukana. Meillä oli kotona 

iso laatikollinen valokuvia sota-ajalta.  Äitimuori hermostu joskus, ko ne Iisakin (Mellanouran) 

kans puhu sotajuttuja, että se heitti ne kaikki uunii. Siinä oli semmosiaki kuvia ko äijät oli vyätäröö 

myöten hylsykasassa, siellä oli ollu venäläinen motti, joka oli vallattu, ja sitte oli hevosenraatoja 

kamalia kasoja.  

Isoja kutuja 

En tie mille lomalle isä pääsi (sodasta), mutta kotio päästyään hän osti Porista neljä pulloo viinaa 

ja hällä oli sitte vielä kivääri mukana. Sodan lopushan ei saanu enää kiväärii kantaa, tulla pyssyn 

kans kotio. Hän tuli sitte Välimaahan, oli sitte jo äitimuorin kans naimisis. Hän oli menny naimisii -

41. Ville oli sanonu, että kyllä se muija täällä pysyy, että ny lähädetää kalaa. Ja sitte otettii kaikki 

vanhat silakkaverkot paattii ja Heikki (s.1928) otettii mukaa. Ville alako tietysti maistelee viinaa. 

He meni sitte Ulkokallion ohi. Isä kysy, että minkä mennää, tällä on kaikki rääkissä, että jäädääkö 

tähän vai mennääkö uloommaks. Sitte Ville potkasi sytytysjohdon pois moottorista ja siihen jäätii. 

Kaks verkkoo saatii meree ni Ville sammu. Isäukko alako kivee, mutta ei oikeen tienny miten 

kivetä. Hän kives kaikki liian keveelle ni ne (verkot) jäi pintaa. Sitte loppu lekkerit, ni sitte pistettii 

vetolauta (kannattimeksi). Viimisee, siihen jukopäähän, pistettii sitte masto, siihen touviin. Sitte 

he alako keittää teetä, taikka en tie mitä he sitte keitti, ko kaffeeta ei sillo ollu, ja Ville makas 

ruumas seilin alla sammuneena.  

Sitte isäukko sano Heikille, että mennää kattoo saadaako edes paistinsilakat. Sitte he alako vetää 

touvvii ylöös. Ei näkyny mastoo misää, touvi tuli suoraa pohojasta. Verkko oli pohojas, kaikki 

heidän verkkos. Sitte ko veti touvvii, ni masto teki tätä (Veikko näyttää kuinka se nyki 

edestakaisin) niinko ongenkorkki. Heidän verkot oli kaikki pohojas. Sitte he sai Villen ylöös, että 

mitä tehedä, ni Ville sano, että pistä poika kutuvalakee päälle. Pistettii petroolitrasu keksin taikka 

priilin nokkaa palamaa, ja heilutettiin sitä että muut tiesi tulla auttamaa.  

Kolomella paatilla tuotii ne silakat maihin. Heidän paatti tuli täytee ja sitte Kalliosalmen ja kuka se 

oli sitte se kolomas.  Siinä oli vielä semmonen sääntö, että se joka tulee auttamaa ni saa puolet 

saaliista minkä tuo maihin. Äijä puhu, että he sai yli viissataa laatikkoo silakoita. Sitte ko hän tuli 

sodasta, ni Ville toi sieltä silakkaverkon ja sano, että tämä poika on siittä kudusta, pääsette 

elämisen alakuu. 

Toinen kutujuttu on, ko isä meni silakkaverkoille Välimaan Paulin kans. Liljeforssin Paavo oli sillon 

Kaddis ja näki ko he lähti kalaa. Sitte hän jo ihmetteli:  

―Ny ne pirut tulee jo takasi!   

Ei ne ollu sielä (silakkaverkoilla) kauvaa. Sitä silakkaa alko menee heti ko he sai pumpuliverkot 

meree. Miehet meni kattomaa ni täyty alkaa vetää ylöös. Olis menny muuten pohojaa. He oli 

sillon heijoossa, ei ollu rääkissä. Se oli jo sen verran kesää, että ko sitä rakkauden kalaa alako 

menee, ni sitä meni. Verkkoki alako olee semmone, ettei se kestä.   
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Silakkaa oli niin paljo, ettei verkko krampelin välii mahtunu. Sillain äijät sitä veti, että lykättii 

ruoripinna välii ja naru ylitte. Verkko oli siinä välis, et sä muuten sitä pysty vetämää, se hajoo.  

Tietysti jos sä vedät suorona, niinko osan vaa. Milllai siihen saat kiini, ko on hemmetisti silakoita, 

elikä ruoripinna siihen, ja narulenkki vedetää kireelle ja vedät siittä. Jos sä ny ajattelet että on 

viiskymmentä laatikkoo verkos, ni ei siihen saa käsiäkää ympäri. Mutta millain sä otat siihen kiini, 

ko siinä on hemmetisti silakoita. Niitä oli ainaki sata laatikkoo, mutta tarkkaa en muista. Mutta he 

sai ihan tarpeeks ko se täyty vielä markkinoida.  

 

 
Pauli Välimaan ja Eero 
Venerannan saama kutusaalis 
vuoden 1970 tienoilla. Kuvasta 
näkee kuinka verkonliina on 
ruskeaa eli verkot ovat vielä 
pumpuliverkkoja.  
 
Kuva: Merikarvia-seuran arkisto 
- Veikko Veneranta. 
 

 

Täs meidän naapuris Väinö Mellanoura sai isoja kutuja ja Väinön emäntä sano että kutuhametta ei 

saa pestä, ettei men kalaonni. Ja eikä hän pessy esliinaa ni Väinö saiki monta kutuu peräkkäi. 

Puhuttii, että ny ne tulee karahkat vedessä, että taas köyhyys lähti.  

Sitte oli Alaman Franssi ja Emppu eli Eemeli ja ko ne teki kaikki temput. Heillä oli muutama 

laatikko silakoita ja ruuma täytee vettä, ja sitte vedettii täyttä konetta vauhtii Krookan lahtee. Nyt 

lähti köyhyys, ko muut ei ol saanu mitää! Kaikki muut tietysti katto kaula pitkällä, että misä pirus 

ne on ollu, ko nuin paljo oli kaloja.  Ei niillä ollu sen enempää ko muillakaa. Mutta kaiken näkösiä 

temppuja ne keksivät. 

Pakolaiset 

Sodan loppuvaiheessa Vanhalla Jallulla (isoisällä) oli sota-aikana virolainen kalakaverina. Ne 

virolaiset lähti sitte pakoon Ruotsin puolelle, kun pelättii että Suomi luovuttaa, niiko luovuttiki 

sakemanneille, ei se montaa luovuttanu, olisko ollu vaa kahadeksan. Siinä paatissa, mikä lähti 
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Ruotsin rannikkoa kohti, oli aika monta, oliko niitä 18 äijää. Ko oli kalastellu Jallun kans, ni ne osas 

mennä. Sitte ne oli Kaddin kämpäs myrskyn pidos. Ko oli Vanhalla Jallulla hommis ollu, ni se osas… 

Se kaveri tuli yhtenä kesänä, mä olin sillon jo toisella kymmenellä. Se tuli Ruotsin puolelta 

veneellä. Oli yhden päivän Kaddis, ja sitte lähti takasi.  Ei se vieläkää luottanu meihin.  

Onhan sitte Välimaan Arkka ja Tyyko lähteny Ruotsii pakoo sotaa. Sika tapettii, se mätäni sitte 

heidän paattii, ko ne lähti. Ja sitte Santasen Assu lähti soutuveneellä. Päivät makas purjeen alla ja 

päivät soutuvene rääkäs. Ko Suomi hävis maailmansodan ni ne piti armahtaa kaikki.  Mutta nuille 

kävi huonommin Köörtilästä ko vanha äijä anto poijille huonon paatin ko ne lähti sotaa pakoo.  Ne 

katos merelle, ei koskaan löydetty. 

Tossukonki ja pumeranki 

Rääkipaatissa oli tossukonki, konekopin vieressä ko sä palmasit, varsinkin ko se (verkot) tuli 

pohojasta ko vedettii ylöös ni saiki sitte vetää, perä edellä mentii, ko perä saatto liirata sinne 

tänne, siinä sai tossukonkilla mennä etee ja taa. Sitte ko tuli iso kuorssa ni täyty antaa periks. Sitte 

sai ottaa kiinni korkin (lauduksen) niskasta, ettei tullu palmooreikiä, ja sitte oli palmoovanttuut 

vielä. Ne suojas käsiä, ne olis muuten menny paskaks.  

Verkkokalastajalla oli marssikompassi, mutta niillä maista oli linjat (maamerkit). Lopunkarilla 

pyydettii syksyllä silakkaa ni sinne sai ajaa 50 minuuttii Tikan taulun tyköö. Siinä Emämatalla oli 

reimari. Ja siittä sitte luodattii, elikä heitettii pumerankii, jota sanottii luodoopultiks. Kyllä sai 

lappaa (narua) monta kertaa. Ja sitte kierrettii ja kierrettii ja haettii (sitä matalaa). Lopunkarilla on 

niin sanottu Eteläklotti, siihen saa kaks-kolome silakkaverkkoo ko sopivasti heittää ylitte. Meillä 

oli sillon, ko mä Paulin kans pari vuotta kalastelin, ni meillä oli sillon maitopusseja. Maito oli siihen 

aikaan pusseissa, ni ne oli puhallettu ilamaa täytee, sitte naru ja yhdeksänsäinen lanka alaas, että 

jos se jää jonnekki kiini ni ei siinä kenekää verkot repee. Ni se oli siinä paikoilla aika kauan. Ei 

tarvinnut muuta ko hakee pussi ja ruveta heittämää. 

Rintamamiestalo 

Ensin alkuun täällä (Tyykoorassa meillä) ei ollu muutako pieni kämppä ja sitte kaks luhtii. Tämän 

rintamamiestalon sai semmone ko Simpanen (Karjalan siirtolainen). Muija asu täällä flikkansa 

kanssa ja mies oli töissä Rauman sellutehtaalla. Sitte se luopu tästä. Muuten oltas saatu 

Anttoorasta, mutta isäukko ei halunnu sinne, koska siellä oli ostovedet. Täällä ei sentään ol. Tämä 

rintamamiestalo on rakennettu 1953. Isäukko osti Vanhasta Östermannista puut, sitte ne Salamen 

sahalla sahattiin, ne ajettiin tänne ja karkottiin. Alitalon Eero ja Arviolan Ilmari (molemmat oli 

ammattikalastajia) on ollu rakentamas tänne. Tänne piti tulla soutamalla. Äijä sopi, että palakka 

lähtee juoksemaa ko he lähtee soutaa tänne, mutta takasin he menee omalla ajalla. Kyllä täällä on 

ollu kovia talakoita, Räpsööstä (Porin Reposaaresta) tuotiin rääkipaatilla monet hiekkalastit. 

Rantahuone on ostettu Laitosalmen Uunolta (Laaveen luodosta). Purettu ja tuotu siihen 

(nykyiselle paikalleen), se oli rakennettu 1932. Laitosalmen Uunohan oli merimies. Östermannin 

Sulo (ammattikalastaja) on tehny meidän navettaratin.  
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Heillä oli Erkan (Välimaa) kans yksittäisiä koukkuja ko he sen ison lohen sai. He sai 22 kilon 

painosen lohen ja äijä myi sen. Sillä rahalla ostettii Peltosen auksinoonista, huutokaupasta meille 

lehemä, Mansikki nimeltään. Lohella oli niin kova hinta sillo (vuoden 1950 tienoilla). Ja se oli niin 

ihmisrakas lehemä sitte, että ko lähädettii jonnekki ni se tuli perästä. Kerran me mentii 

Venerantaa yhtenä sunnuntaina, siis Jallulaa, isoisän kotio. Ko me tultii takasin ni me ihimeteltii, 

että mikä hemmetti Kirrikalliolla on. Lehemä oli sitte sielä ja huusi kurkku suorana! Se oli uinu 

sinne. Se oli kattonu minkä rääkipaatti paineli ja lähteny uiden perästä. Me tulimme tänne 

(Tyykooran Luukkilaa) sitte. Mä pidin kriimusta kiini ja isä sousi, lehemä ui perästä. Samas 

Kirrikallios Pauli kuivas aina silakkarysääs. 

Lohen siimapyynti  

Lohenpyyntö oli semmone, että petrooli maksettii päältäjaosta. Se joka omisti paatin, sai 40 

prosenttii ja muut sai 30. Ja yleensä se joka omisti paatin, oli ruaris, niinko Masa ja Heikki. Ja 

ilmeisesti niinko Väiski (Mellanoura), ko Väiskin paatilla oltii. Kyllähän Immanki (Ilmari Arviolan) 

paatilla kuljettii.  

Ko isäukko, Martti ja Mellanouran Sakki kalasti yhdes ni Iisakki syätti, isäukko otti kepillä kii ja 

Masa ajo. Se oli pirullinen ko syätät ja sitte tuli jo seuraava koukku. Kerran ko Iisakki syätti koukku 

meni läpi käden. Se jotenki luiskahti ja veri lensi. Se oli tasasta vauhtii, ei vedetty vapaalle muuta 

sillonko oli lohi. Sielä oli 400-600 koukkuu, ne jäi aina sinne sitte. Hyvin harvoin ne otti ylöös, sinne 

ne jäi.  Usein helemikuulle asti, millai talvi tuli, usein helmikuulle asti pääsi uloos. Sillonko isäukko, 

Onni (Österman) ja Masa oli yhydes ko Onni putos yli laidan. Mutta kyllä he jadan läpiajo ja otti 

lohet pois, mutta ei sitä syätetty. Ei yksin mitää syättää pysty. Lohia tuli sata kiloo, joskuski 

kakssataa kiloo. Äijä sano, että sitte kerranki he sai kolome lohta, niiden paino oli kuuskymmentä 

kiloo. Katos ko sillon sai kovan hinnan lohesta. Sillon oli neljäs luokas lohi.  

Sitte ko äijät oli tuola, sielä oli noita tanskalaisia isoilla paateilla, niillä oli vehkeet jokka ajelehti. 

Ne tuli heidän jataas ja he veti veittellä poikki. Ne oli äreitä, pui nyrkkiä. Niillä oli semmonen 

(lohi)koukku niinko, se oli pienempi koukku, se takapää oli niiko nykyäänki, oli käännetty tuonne 

alaaspäi. Kai se ottaa paremmin kiini ko on veto. Niillä oli valkeemastot, ko ne ajelehti ja niis oli 

akut. Mulla on tuala yks, friipyytinä kaapattu, kyllä kai niitä rannalleki tuli.   

Lohia tuli, kunnes hylkeet tuli. Masa ja isäukko sai kahadeksantoista päätä ja kaks lohta. Ei siinä 

mieli paljo ylentyny. Sitte he sai luvan laittaa sitä DDT:tä, pladaania eli kuuttasataa viittä. 

Pladaania lykättii pienii alamittasii nahaan alle ruiskulla. En tie auttoko, ko se hyljekanta kasvo niin 

isoks. Mutta en tie paljonko merivartijat niitä ampu, sitteko tuli lupa, ko niitä ruvettii teilaamaa 

60- ja 70-luvun vaihtees. Ja paljoko jäänsärkijät niitä ampu. Salamen Tauno joskus näytti 

valokuvaa, ko hän oli isommas paatis, ko heillä on tuos laivan kannella kolomesataa hyljettä.  Kyllä 

oli raatoo. Nahaat ja luut minkä ne meni, meni jonnekki, mutta ei hän niistä paljo huikkinu ko se 

oli semmosta ja tämmöstä.  

Se kaatu siihen se lohen pyynti. Nua alako Pauli ja Viloho ja Östermannin Kauko yhtenä vielä 

kalastaa. Niillä oli paatti tuas meidän rannas, mulla oli joku valokuvaki niistä.  Masalla ainaki oli 
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kupariplootut, tavalliset galvanoidut kesti vaa vuoden. Kauheeta hommaa hakata taas tikkuja 

niihin naulanreikii. Lohenpyynnis täyty olla rautaruari ja kolmesiipinen jääpotkuri.  

Iso-Lo o pperin lohilaulu 

Olympiavuosi 1952 oli hemmetin hyvä lohivuosi, sillo kahvi vapautu ja sai sokeria. Lohesta sai 

sillon kovan hinnan. Isäni ei ollu sinä vuonna mukana lohikoukuilla, koska meille rakennettii taloa. 

Isäukko teki samana vuonna lohilaulun Iso-Lööpperin kalastajista. Sieltä kuluki sillon kolme 

venekuntaa lohikoukuilla: Martti ja Pauli Välimaan sekä Eelis Lemmenrannan venekunta, Heikki ja 

Erkki Välimaan sekä Urho Viikisalon venekunta, Väinö ”Pappa” ja Iisakki ”Sakki” Mellanouran ja 

Ilmari ”Imma” Arviolan venekunta.  

Lohilaulu  

San. Eero Veneranta 

Merikarvian edustalla on yksi saari, 

ottakaa tästä laulusta vaari, 

kolme venettä Lööpperistä kulkee, 

usein ulappa heidät syliinsä sulkee, 

Kyllä miehet siellä usein kastuu, 

kun venhe on laineella kuin lastu. 

Martti se pitääpi perää 

ja toiset sieltä kajuutista herää, 

Pauli katseleepi merta, 

kysyy onko tämä moneskin kerta. 

Heikki se laittaapi akkuu, 

kysyy Erkiltä näkyykö flakuu,  

Viikisalo huutaa, että tuolla se ompi ja etelän puolla. 

Väinö se koukkuja kokee 

ja usein sieltä perästä hokee 

että Sakki jos siellä näkyisi lohta, 

kyllä Ilmari ottaisi sen kohta. 

Ilta se saapui kohta, 

On veneessä montakin lohta, 

Martti se otti kurssin Itään, 

tällä kerralla ei ollut paljon mitään. 

Veneet kun Satamaan (Krookkaan) kyntää, 

niin joukolla ne maihin ryntää, 

kyllä toiset sen siellä kohta jo haistaa, 

jos saisi vähän pullosta maistaa, 

Ja puhe siellä pian luistaa,  
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ja Pappakin laulunsa muistaa, 

Se oli halitullillan tallillan lei….  

Lohilaulun sävel on tällainen (Veikko hyräilee…). Sanotuksessa oli semmosta ironiaa. Ko yks 

säkeistö oli, että ”Väinö se koukkuja kokee ja usein sieltä perästä hokee”, ni pappahan ei puhunu 

mitää! Ko he kävi Imman kanssa kalassa ja oli kolmas päivä menossa eikä Väinö ollu kahtee päivää 

puhunu hälle mitää, ni kolmantena päivänä Imma kysy Väinöltä että oleks sä jostaki suuttunu. 

Väinö sano, että: En! Se oli kolmannen päivän anti. Mutta homma pelas. Väinö oli itte 

rauhallisuus. Ja sitte ko hän otti viinaa se oli halitullillan hali tallallan lei…. 

 

 

 

Kuvassa on rääkipaatti, jolla viimeksi käytiin lohen kiintosiimapyynnissä. Paatin ahterissa 

styyrööhytti eli lohikoppi. Pauli Välimaa myi paatin 1980-luvulla vapaa-ajankäyttöön. Kuva: Juhani 

Mellanoura. 

Meriha da ssa  

Mä muistan, ko Vanha Jallu varotti mua, että älä poika ikänä ratsasta aallolla. Ko iso aalto tulee 

takaa, ni vedä kone vapaalle, anna sen mennä ohi. Se tappaa sun jos sä lähädet ratsastaa. Ei se 

tottele ruarii ko vauhti kiihtyy. Sitte mennää poikittain hulinulikkaa. Toinen sääntö oli, että älä 

koskaa ihan täysin aja vastaa, aja pikkusen vinoo. Sillon meri ei näytä niin pahalta, pystyy vähä 

väistämää. Kantapään kautta opittii tämmöttiä.  

Isäukko ja Masa (Martti Välimaa) sano, että he joutu tämmötteesee haukantuulee, ko he oli 

lohipyynnös. Ei heillä ollu ko sivukannet päällä, ei täkkiluukuja mukana. Mä en tie kuka sielä oli 

samaa aikaa ni, niillä oli kokotäkki päällä, ni ei ollu mitään hätää. He sano, ettei ilman 

valonheittäjää he (isäukko ja Masa) olis pärjänny. Masa sano, että ko tuli isoja kuorssia, ni 

valonheittäjällä pysty vähä näkemää, että sai vetää pikkusen vapaalle ettei ne tullu päälle. Niitä 
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kuorssia tuli tuolta ja niitä tuli tuolta. Köysi tuli keulasta lohikopin kattoo, Tarmo (Saine) oli siihen 

sidottu kiini ja pumppas. Ykstoista tuntii Tarmo pumppas. Ja sitte isäukko ja Masa… toinen oli 

koneen kimpus ja toinen oli ruaris. Koneen piti käydä. Ko valoheittäjällä näytti ni sitte tuli 

pelastusalus Reposaari kattomaa, että kuka on merihädäs. Nuo (kotiväki) jo luuli että sinne ne jäi, 

ei edes tul kertomaa mitä on sattunu, kunnes aamulla tuli merivartioasemalta tieto, että ne oli 

Tarhakarin alta (Porin Reposaari) löydetty. Ne oli sinne menny vastatuulta. 

Sakki ja Imma ja kuka se kolmas oli ko (oli lohenpyynnis) niiltä nokka-akseli katkes. Ne oli kolme 

päivää hukas. Sakki jutteli, ko se otti viinaa: jaaha sitten katkesi nokka-akseli, mietittii että mitä 

tehdää. Heillä oli puhalluslamppu, jolla he sulaatti (nokka-akselin) päitä niin että se kävi toista 

tuntii enneko se lettas uudestas. Sitte ei ollu mitää tehtävis. Sitte tuli venäläinen laiva, ni he anto 

sille sitte hätämerkin. Ne tuli pelastamaa, mutta ne ei olis ottanu paattii kannelle, mutta Imma 

(Ilmari Arviola) ei suostunu lähtee paatistaan pois, ko se oli hänen paattis. Sitte se vedettii 

vaijereilla laivan kannalle. Siinä näky aina sen jäläkee ne jäljekki ko se nostettii venäläisee laivaa 

vaijereilla. Sakki sitä aina kehu, että sitte vietii laivaa ja sitte oli viinaa. Ne lähetti sitte Venäjälle 

tiedon. Venäjältä tuli tieto Suomen suurlähetystöön tieto. Sieltä tuli sitte tieto, että on pelastettu 

kolome miestä. Kolome vuorokautta he oli reisus. 

Kaddin kalaka mpa t  

Kaddin kalakämpät rakennettii 1950-luvun aluus. Ensin alkuun Kaddissa oli se pieni kämppä. 

Mäkisen Eikka ja Liljeforssin Paavoki oli siinä, koska hän oli Kuuskerin Viljamin osamies. Aika äkkii 

alako tulee kämppiä. Heinoset ja Santanen alako tekee kämppää. Siihen tehtiin kovasta levystä se 

pinta ja ripa päällä. Ei se ol vieläkää menny miksikää.  

 

Venerantojen friipyytitukeista rakentama kalakämppä. Valokuva on 1980-luvun loppupuolelta. 

Kuva:  Pekka Salmi. 

Isäukko, Samppa ja Mikko teki tuan (meidän) kämpän sillon, sillon ko Krakanokan laituri oli tehty. 

Isäukko oli talavella Krakanokas hätäaputöis. Rakennusmestari tuli sitte keväällä ja oli yhyden 
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viikonlopun tekemäs sitä kämppää. Ne puut mikkä on siinä, ni me Lindholmin Lassen ja Veikon 

kans pärjättii ne, vedettii ne siihen Nuusgrunnin rantaa, kauhee karhee oli. Isäukko ja Lindholmin 

Jaska vei ne sitte Salamen sahalle, ja ne sahattiin puoliks. Jaska vei tietysti toisen puolen. Ja Ouran 

kämppä on tehty niistä siten, että vain toinen lape on vaan ostettu. Ne kesti niin pitkälle. Niitä 

ajopuita, niitä piiroja oli niin hemmetisti, tukkii ja kaiken näköstä, oli rannat täynnä puuta.  

Sillon ko mä olin kakara, ni 32 venettä oli yhtenä sunnuntaipäivänä Kaddin rannassa. Siellä kävi 

näitä kesämökkiläisiä, ko oli kaunis päivä, niitä tuli mökeiltään hakemaa kalaa.  Kerran ko Suntio 

eli Heikkilän Paavo tuli hakee siikaa Kaddista ja sitte se lähti – Huiskerin nokka… Halluskerin 

nokka. Erehty. Kyllä sinne (Huiskeriin) moni muuki lähti. Ei muutako katteltii. Oli kaunis ilma. 

Painakoot sitte! Ja ko ei katota mistä tulee. Aina pitäs kattoo mistä mä tulin.  

Kyllä siellä Kaddis oli muutenki veneitä. Santasella ja Heinosella oli kaks pesäpaattii, sitte oli kaks 

soutuvenettä, Ristimäen Juhanilla oli kaks venettä, äijällä oli rääkipaatti, Mikolla oli pesäpaatti, 

sitte oli kaks soutuvenettä, ja Liljeforssin Paavolla oli yks... Ykstoista venettä oli sitte jo omasta 

takaa. Sitte oli Kalliosalmen Uuno ja Soramäen Eikka oli siinä kalastamas, siinä  Pikku-Skaddis.  

(Porin kaupungin kamreeri Toivo) Haukio kävi aika monta kertaa Kaddissa kalastelemassa 

(heittämässä virveliä) arkkitehti Hiittensuon kanssa. Saunassa oli parvi, siellä oli porukkaa 

nukkumassa ko tuli tämmötteitä vieraita. Hiittensuo tuli joskus yksin ja ajo joskus isäukon 

(siikapesän) aitaa siinä Kaddin tykönä ja perälautaki hajos paatista ko siinä oli perämoottori. Se oli 

sitä aikaa jo, ko oli perämoottoreita, muttei kylläkää kovin isoja. Sitte joku oli hänen viinansa 

varaastanu. Ei niitä kukaan ollu varaastanu. Äijä ne syksyllä löysi ko siivos. Hän ajatteli, että mikä 

helevetin muovikassi. Siinä ne oli.  

Sitte Kaddissa oli arkkitehti Laippalan Lasse, joka osti tuan Venhon Matin rääkipaatin. Ja sillä oli 

jossain Köörtilässä mökki. Ne tuli kerranki Kaddii. Niillä oli niin vähä polttoainetta, että täyty 

nostaa tankkii ylöös, että sieltä tuli. Sitte oli vielä perhe mukana. Me kattottii kiikarilla että 

moottori sammu Mahoissa, sielä misä oli Santasen silakkarysä. Niillä oli liian vähän polttoainetta 

mukana. Sitte ne sai sen käymään, kallisti (tankkia) vielä enemmän. 

Paattihaavereita 

Yks syksy Veseenin Jussi tuli ahtaushommista Reposaaresta tai Mäntyluodosta seilaamalla. En tie 

miten hän erehty ni sitte joutu Maatervakallion ulkokalliolle. Veti siihen tuulella, siihen kalliolle. 

Oli siinä vuorokauden, toista. Tuuli tyveni, jalaat paleli. Sitte hän sai tilkittyy sen paattinsa niin, 

että pääsi siihen Kaddin puolelle. Se oli sitte siinä, ko Östermannin Onni löysi hänet. Ni se (paatti) 

oli sitte siinä kaks vuotta siinä kalliolla.  Kat ko hän pääsi kämppää sisälle. Sielä oli ruokaa ja 

lämpööki sai, puuliiteris oli puita. Ei ne jalaat sillai menny, että olis täytyny amputoida.  

Kerran sitte yks hyväkäs lähti Pooskerin edustan mökiltä Kasakkaa iltapimees heittää verkkoja. Oli 

juovuksis vähäse ja sitte kone sammu. Ja sitte ko hän yritti soutaa, lensi seläälles sinne ja airot 

meni. Sitte se tuli (ajelehti) Mikonkudun siihen rahajuu, palotti sen paattis siihen. Ko 

Mikonkudusta mennää uloos, ni siinä on ne isot kivet. Hän oli siinä kivellä sitte ja aallot lykkeli yli 

sitte. Oli jo syksyy ja pimeetä. Pauli (Välimaa) sano, että ko oli tyven ilma, hän kuuli jotain 

ihmeellistä ääntä, ko hän oli vapeilla. Se kuulu jostain Mikonkudun suunnasta. Hän kiipes katolle, 
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kiikarin kans ja alako kattoo. Siellä kivellä oli joku ihmeellinen möykky, onko se hylje vai mikä. Hän 

lähti sitte kattomaa. Mies oli sitte kiven päällä, sano sitte, että: Pauli! Mutta Pauli ei sitä tuntenu, 

mies oli niin turvoksis. Aattele, että se sama mies tappo ittensä seuraavana vuonna. Mikä sitte 

miehelle tuli? 

Santasen Erkki 

Santanen Erkki oli semmone, ettei laiska saanu olla. Hän oli huutolaispoika ja hän sano ette tie 

mitä on olla huutolaispoika. Huutolainen oli semmone, kuka otti halavemmalla. Sen takia Erkkiä 

sanottii käpäläks, ko sen oikee käsi oli…  Niin se oli Härkkelin katolta laskenu suksilla ja käsi meni 

poikki.  Ni ei sille mitää tehty. Ei huutolaispoikaa lääkärii viety. Se pistettii vaa siteeseen. Erkki 

sano, että sai huutolaispaikassa joka päivä selkäänsä.  Sitte ko hän pääsi Heinoseen ni taivas 

aukes. Hän oli ihan samas asemas ko Jussiki. Kyllä Erkki sen monee kertaa makso takasi. Jussi oli 

vähä laiskansitkee. Erkki sano, että nyt mennää!  

 

 
Pikku Skaddin luodolla on 
Sainen Erkin aikaan 
rakentama ja nyt 
poikansa joukon 
omistama  kalakämppä.  
 
Kuva: Pekka Salmi 
 

 

Ennen Mikonkudun suntinki takana, sielä Leppäsen tykönä (Merivirran Kallen paikka), siinä oli 

kaks isoo kuusta, ne näky tonne Kaddii. Jaaha nyt ko kuusen alle tulee… jaaha Erkki tulee … kohta 

Erkki on Keskukarin alla, ni kohta Jussi tulee…. Sitte tuli Jussi jo Mikonkudun suntis.  

Erkillä oli jo kaikki valmiina, ko Jussi tuli Kaddin rantaa, ni Jussi vei eväskassis sisälle ja sitte mentii 

(kalapaikalle). Se oli huutanu Jussille, että nyt Jussi mennään, kato ko se ajo ohitte (Heinosen 

luodon), ko tuli Vehkankarista. Ennenko Jussi sai eväskassin ja Kaisas hyvästeltyyn ni toinen oli jo 

tuala Tankokareissa, mistä he tuli…  

 

Erkki sano joskus saunan parves, että aatella, että hän on päässy Osuuspankin jäseneks, ihan 

tämmötteeks päättäjäks. Ko Jallu (Veneranta) luopu ni Santasen Erkki sai sen paikan. Sitte Erkki 

järjesti sen sillain, että he sai (Kaddit) kalastajien Alakylän yhteisiltä maanomistajilta kalastajien 
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yhteiseks maihinnousupaikaks. Tämä tapahtu joskus 1960-luvun kieppeillä. Erkki järjesti talakoita, 

veivattii kauheita kiviä hikivinteleillä. 

Sitte Santasen Erkki sano meille kakaroille, että jaaha sitte taas pojaat hakeemaa kuivia katajia, 

kato ko lampaat oli syöny niitä. Me sitte niitä kirveellä hakattii. Ne palo kuumaa valakeeta, ko 

saunan piti olla joka päivä kuuma. Sitte Kaddin sauna palo 1966. Olin sillon armeijassa. Onneks 

Jussi ei palanu mukana. Siinä oli aito kiuas, iso pönttö. Sen piti olla niin kuuma aina, ettei nokee 

tullu. Sielä tapahtu sillon niin sanottu pölyräjähdys, ko sielä täyty hieroo pesistä sitä pölyy ja se 

täyty olla toistasataa asetetta ko sitä hiero. Meni taivaalle pesä, Jussi pääsi sentään uloos. Siihen 

rakennettii sitten uusi ja tehtii matalempi. 

 

 

Kaddin laituri, veneitä, kalastajia ja heidän perheenjäseniään. Vasemmalta Oskari Heinonen, Erkki 

Santanen ja Jussi Juhola (istumassa). Äärimmäisenä oikealla Jussi Heinonen. Kivivärkän 

pärekopissa on krampikiviä. Kuva: Merikarvia-seuran arkisto -  Siviä Välimaa. 

 

Po ffelirottia 

Kadditki oli pirullinen paikka, ko sielä oli pöffelirottia koko luodossa. Ei ne mitään rottia ollu, mutta 

ne oli vaa tuan mittasia (näyttää käsin). Ne söi koko Kaddin luodon tuusan nuuskaks. Niitä oli joka 

puolella. Me niitä pyydettii hirttohommalla. Niitä oli sillon niin paljo, että joku löi kantapäällä 

kuoliaaks. Ja ne meni vikkelää. Me sanottii niitä pöffelirotiks. 

Sitte kerran joku pöffeli toi tuhanne kyykäärmeen penikkaa Ouraa, sen takia, että täälä oli niin 

paljo niitä rottia. Se oli varmaa 60-luvun jälkeen.  Kyllä sillon täältäki (Tyykourasta) löyty jo niitä ja 



15 
 

ne oli kyykäärmeitä.  Tämä on sitä biologista tuhoomista.  Ne sai joskus Ouran takaaki käärmeen, 

ko se ui sielä, se tuli keksinvartta ylöös.  

 

Laidunnusta 

Ihimisillä oli ennen lampaita. Lampaat söi luodot, niissä ei ollu mitää, oli mansikoita, katajapuskia 

oli, neki oli syäty puolittain ja ne kuivu. Ennen vanhaan sanottiin, että misä lammas kuolee 

näläkää, ni sika vielä lihoo, ko sika meni vielä syvemmälle. Täyty esti kattoo, ko meni marjaaki 

(mansikkaan), että jos saares oli lampaita. Jos oli pieni saari, ne lähti uimaan ja hukku. 

Sillonko Vanha Jallu vielä omisti Gräsgrunnin (Ourassa), ni hällä oli sielä lampaita. Meillä oli 

Ristiluodossa (Tyykouran eteläpuolella) lampaita. Niitä oli viis-kuus lammasta ja käytii aina välillä 

kattomas loppuuko ruaka. Salama tappo meiltä mustan pässin tuohon Ristiluotoo.  

Ei semmosee luotoo voinu viedä lampaita, misä oli joku mökki. Mutta esimerkiksi Kaddiski oli 

lampaita, Kuuskerin Viljamin lampaita ilmeisesti ne oli. Oikein kiva ottaa kiini, ko ne oli ollu sielä 

koko kesän tai ko ne kerittii. Jessus ko ne meni! Pässin vaahto kävi sieraimista ja löi sorkkaa! 

Koirilla sai lampaat aika hyvin kiini. Toiseen päähän saarta vietii soutuvene ja äijä siihen 

soutuveneeseen. Ko ne saa päähänsä lähtee vetee, ni lammas hukkuu hyvin äkkii. 

Munastelua 

Ne lähti illalla, äijät hakee munia, ko oli semmonen ilma, ettei päässy kalaa. Sielä oli muitaki ko 

Kaddin porukka ja sitte ne lähti munastelee. Sitte ne tuli, niillä oli jumalaton määrä munia, ko 

linnut oli pesissä yöllä.  Ei yhtää kokeiltu oliko haudottu vai ei. Ei ne kaikkia ottanu, 

lainausmerkeis, että ei kaikkia ottanu, mutta ihiminen on ahane. Sitte niitä saunapadas keitettii. 

Sitte ne söi niitä, melekeen karvasia penikoita. Jos sielä oli valakuaista vähäsen, ni sitä ne veti 

eräät naamaas, hampais vaa kitinä kävi. Ne oli pahempia semmotteet munat, ko oli vähä 

hautoontunu, mutta ko oli jo pitemmällä  penikka ni se heitettii… viuuh. Jokku söi neki. Joskus 

voitii kokeilla, jos on haudottu. Sillon se laitettii vetee. Ja jos se nousee pystyy, ni se on haudottu, 

mutta ellei, ni se pysyy vaakassa. Mutta ei ne mitää kokeillu! 

Östermannin Onni kävi hakemas munia, ei hän voinu pitää niitä kämpän nurkas, hän vei ne 

katajapuskan juuree kiven alle. Hän sano, että ko hän kävi sielä, ni vares oli vieny ne. Sitte oli 

keväällä haahkanmunia, mutta ne oli isoja ja väkeviä, ei niitä voinu montaa syödä. Kyllä me joskus 

haettii Nuuskruunnii haahkanmunia ja sitte kokeiltii kuinka monta syät. Mutta ei niitä montaa 

syö. Mutta ko kolome syöt, ni oli ihan tarpeeks. Juomaa pystyy, muttei syömää.  Kyllä Välimaan 

Pauli joi kakskymmentä kananmunaa, ko ne löi vetoo viinapullon että jos Pauli juo. Pauli joi 

kakskymmentä kananmunaa Krookanrannas, se oli vaa heleminauha  ko tuuli vei tyhyjiä kuoria. 
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Pirtuka tko t  

Kerran heillä (kalastajilla) oli nuotassa pirtusatsi. Ko tuli jäät, tuliki jää aikasemmin. Kato ko tuli ni 

ne kirkkaat kanisterit näky jään läpi. Sitte tuotii äkkiä kuusenoksia ja katajia ja valakee siihen. Että 

noki peittää. Sitte he veti nuotalla sitä. Sitte ko Vanha Holomi tuli kattoon, ni miehet oli 

juovuksissa. Se arvas ko äijät oli juovuksis. Sitte mies hakkas seipäitä jäähän pystyyn ja sano, että 

nyt nuotta istuu, eikä ol istuvinaan. Isäukko puhu, että pirtuapaja (sanottiin myös pontikka-

apajaksi) oli Pirtin viikissä. Siinä on ollu sillon vettä puoltoista metrii. 

Vanha-Ville ja Oskari (Mäki) löysi kerran  pirtutorpedon. Ko suola suli, ni se nousi pintaa ja toi 

merkin pintaan. Se ajalehti, he toi sen sitte. Vanha Ville myi sitte, en tiedä millä osingolla. Oskari 

osti ittelles niillä rahoilla sitte moottorin.  

Kerran Martti (Välimaa) meni kaaren koloo, ko Vanha-Ville lähti kalaa. Ko oli sitte jo tietty määrä 

silakkaverkkoja, veti verkon päälle. Hän ihimetteli ko ajettii vaa, ajettii vaa. Masa ajatteli, että 

miksei pysähdytä koskaan. Mentiiki pirtulaivaa.  

―Jos puhut sanankin, ni sitte on perse kirjava, sano Vanha Ville pojalleen.  

Siihen aikaan miehet toi sitä pirtuu maihin ja kätki esimerkiks pernamaahan. Kakaroilla oli 

tehtävänä koota pieniä kiviä ämpäri täyteen. Kiviä heiteltii. Ko kilahti, saatii varaastettuu. 

Ankeriaan pyyntia  

Liljeforssilla oli kuussataa ankeriaskoukkuu, viis laatikkoo, satakakskymmentä aina laatikossa. Se 

oli eri pelii se ankeriaan pyynti.  Sillä Paavolla oli kaikenlaisia temppuja. Se ankerias pisti pyrstönsä 

kiven taa eikä suostunu tulee ylöös, osas pistää hanttii. Paavolla oli semmone rautalankalenkki, 

että se pisti sen menee pitkin siimaa. Hän sano, että se peläästyy ja lähtee kivenkolosta pois. Ja 

sitte se on pantava pyttyy ja äkkii. Ei se paatissa pysyny, märäästä paatista se menee vikkelää ja 

sillä on voimaa.   

Ankeriassiimat oli kolme neljä päivää sielä pyynnis ja sitte lähädettii kokemaa. Hän sai viidestä 

kymmenee joka kerta. Semmottii, että kilo läpitte. Se laitto silakan viitee osaa, pää pois. Ei ne 

syäny päätä. Paavo sano, että oli turha laittaa. Se otti tosta syätit ko äijät tuli silakkarysiltä. Ne oli 

viidennumeron koukkuja, ne on aika isoja. Niittä sai paraiten Nelikkokiven rahjusta. Sieltä hän 

laskitteli ja tuli tänne Kakkargrunnin tyä, pujetteli niitä sunteja, siinä Keskukariski ko on kaks 

luotoo ni siittä välistä. Sitte niis oli ahavenia ja mateita. Meillä oli Lindholmin poikain kans yhtenä 

keväänä ihan Ouran takana sataviiskymmentä koukkuu. Melekin joka koukus oli simppu tai made. 

Yks ankerias me saatii. 
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Forssin Paavo eli Paavo Liljefors Kaddin kalakämpän edustalla v. 1967. Kuva: Merikarvia-seura -  

Juhani Aalto. 

 
Siipirysa t 

Millanooran porstoon siipirysässä jäät makas kauva keväällä. Sitte ko se viimisen kerran vedettii 

jään alle, ni sitte vedettii truttilankoja vähä kireelle. Että ko sinne meni haukia ni se anto perää. 

Kyllä oli haukia ko lähädettii kokemaa.  Sitte oli klopas rysä. Talavella ko rysät oli jään alla 

tikutettii, laitettii sitte haarakeppejä ettei yläpaula jääny jäähän kiinni. Kaikkia ei tarvinnu tikuttaa, 

ko ne vaa suli aikasi. Ko tuli kevät, ni vietii vaa tuhkaa, että suli. Joskus meillä oli sata madetta. 

Isäukko myi melekeen kaikki suomuskalarysät mutrun työmiehille (Halluskerin väylää 

ruopanneilla) kaikki rysät, ko ne meni Ahvenanmaalle. Ne tuli ostamaa täältä (Tyykouran 

Luukkilasta). Ei hän jättäny ko yhyden rysän. 
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Iskukoukuilla 

Me pyydettii Paavon kans polalla, siis iskukoukulla haukia Ourasta. Siinä on semmone noin metrin 

mittanen puukapula, laudan pala, joka oli molemmista päistä lyöty suipoks, ja sitte siinä keskellä 

saatto olla korkki, siittä meni iskukoukku alaas.  Kyllä se syätti siinä pysy, ko katto ettei heti 

laukee, kyllä se pysy, ei se vaa lauennu. Mitä pidempi tietysti ni sitä paremmin sopii niihin 

aaltoihin, ni ei se sitte laukassu sitä. Siinä oli laudanpala, siinä keskellä saatto olla korkki. Ei siinä 

välttämättä ollu korkkii, ko se keikutti eri suuntaa.  

Ei sielä Ourassa mitää seivästä saanu pystyy. Ei siellä ollut mitää takoja. Täällä oli takoja, lykättii 

seiväs vinoo. Seiväs meni kuraviikii oikeen hyvin, niinko Mäkisen viikis. Mullaki oli tuas 

Ristiluodon rannalla, ko siinä oli isot natapuskat, ni näki laiturilta koska oli hauki, ko siima oli jo 

sivulla. Ja sitte pistettii iskukoukkuja rimmen oksii, vedettii vähä sivuu ja siihen iskukoukku kiini. 

Kerran oli koskelo, ei se ollu mitenkää loukkantunu, päästin menemää.  

Varikset ja piisamit kalastajina 

Varikset on taitavia vetää koukkuja. Yks komentaa ja muut vetää. Mä joskus menin aamulla, tuas 

misä on Puron Pekan huvilan viikis, sielä oli puolentoista kilon hauki jäällä. Mä muista kuka sano 

täälä, että hän sai variksen ja sitte hauven. Varis oli sevonnu jaloistaan siihen, kato ko se hauki 

alakaa pyytää sitä siimaa. Ja lokkeja sai kesällä iskukoukusta, ko niitä koukkuja oli seipäistä 

rannalla. Tottakai ko se otti syöttii kiini, ni löihän se iskukoukku. 

Ennen oli piisameita. Ouraski oli piisameita. Krakan lammeski on ollu. Mulla on ollu Krakan 

viikissä joskus iskukoukkuja, piru vieköö nekää ei saanu olla rauhas piisameilta. Jos ei ollu varikset 

ni sitte piisami. Joku sano, että sai kerran piisamin iskukoukusta. Se veti sitä koukkuu ja se tuli 

sieltä avennosta, oli vielä hengissä. Ja sitte jes, sitte mentii lujaa, piisami äijän perästä.  

Rysa ankkurit 

Silakkarysiski oli kamalan isot puuankkurit, kaks-kolome perätysten. Äijällä oli niitä. Niitä tehtii 

sodan jäläkeen ko tultii, ei ollu rautoja, ne oli kaikki ammuttu itää ja sitte sotakorvauksii meni 

loput. Ko -53 tämä on rakennettu, ni mustasta pörssistä äijä osti nauloja. Ko tietyn määrän sait 

nauloja, ni trokareita on aina. Tuolta hemmetin iso koivun haara, ja sitte siihen sopiva kivi ja sitte 

poikkipiena. Ne oli kauheita. Ei kivi pysyny, ko oli kurapohja, se anto perää. Ja sitte vielä 

pukkoonarut, ko niitä sitte pukattii takasin ko ne anto periks. Ei ollu teräsankkureita. Ja sitte ne 

jokka reimas, ni niillä oli reimoopaatti. Niitä ankkureita vedettii sillai, että lainattii reimoopaattii, 

ko siinä oli tasanen perä, se oli niinko katkastu, ni vinssillä ylöös sieltä. Ja ko kolome neljä äijää 

köydes kiini, ni kyllä sieltä vedestä nousi isompiki. 

Rysän nosto oli ennen kovaa hommaa. Jumalaut, ko oli raskasta, sitä olen ollu tekemäs. Sitte esti 

tuli pitkä puurulla veneen laidalle. Pitkä rulla pyöri siinä. Siittä piti nostaa joka ainoo kivi. Sitte 
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Allan Mäkelä alako tekee vetokoneen rullia, se teki kaikennäkösiä äijälle, ne oli lujia, niinko tuon 

hikivintelin, tuon kolmijalka. En tie mistä hän sitte romurautaa hommas.  

Huikka ja Mauri 

Vanha Jallu elikä mun tuffani jutteli sitä, että ko lähti viemää syksyllä silakoita Porii ni hän poikkes 

Aspuskerii ja sielä oli kauhee kiista, ko pidettii sika tappaa, että kuka saa tapaa sen siaan, kumpi 

isä vai poika. Poika piti kovan metelin, että sä olet vanha köhkörö, et sä nää edes enää sikaa. Siinä 

rähistii niin kauan, että poika sano, että ammu sitte. Poika meni hakee pyssyn, ilmeisesti haulikon. 

Ja teki sitte semmose panoksen, että täyteisellä, eli pisti vaa ruutii siihe.  Sika söi rauhas ja Mauri 

laitto piipun päin ja sitte flajahti ja isäntä perseelles pusikkoo ja sika karkuu. 

―Mä shhaatana sanoin, että sä et osu, sano Huikka. 

Sitä sitte kiväärin kans kytättii sieltä, että saatii se sika tapettuu. Ei se tullu enää toista kertaa. 

Kerran Huikka ja Mauri oli keväällä teheny sopimuksen, että ensimmäinen lohi ko keväällä saadaa 

ni syädää.  Sitte tuli kahadenkymmene kilon lohi rysästä. Mauri sano, että jos se myytäs. Huikka 

otti veitten ja veti keskeltä poikki ja sano, että:  

―Myy oma osuutes!  

Se oli toinen Mannerheimista, se Huikka, ko isä toimitti valakosille aseita laivalta. Ei muuten olis 

tiedetty, mutta konekiväärin nauha oli pudonnu hevosen reen jäläkii. Sitte oli nähty, että jaaha 

sieltä oli tuotu. Joku meni tietysti hevosen jäläkiä pitki, ko niitä on heleppo mennä, ko reki jäällä 

luistaa hyvi. Ne löyty sillai. 

 

 

Mauri ja Huikka Aspuskerin asuntonsa edustalla. Valokuva on otettu ilmeisesti 1940-luvun 

lopulla.Kuva: Merikarvia-seuran arkisto. 
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Liljeforssin Paavo asu sielä Aspuskeris Huikan kanssa. Huikka oli oikeen nuuka, mutta sitte ko se 

otti viinaa, ni omisti koko Euroopan. Kerran koskelo teki keväällä sitte pesää vintille ja piti sielä 

semmosta metelii ni Huikka sano, että:  

―Sä shhaatana ole hiljaa sielä! 

Ko ei koskelo siittä mitää rauhottunu, ni Huikka haki kiväärin ja ampu läpi kato.  

 

Aika paljo Paavo oli sielä Aspuskeris. Pirtuaikana he piilotti semmosen kymmenenlitran 

pirtukannun jonnekki. Hän sano, että kyllä sitä hajettii, mutta sitä ei löytyny. Meni melekeen 

kakskytä vuotta, ni hän meni keväällä kiikaroittee, että misä on ulokosula. Ko hän oli siinä kivellä, 

ni hän katteli, että mitä on tuas puskas. Sielä se oli, se pirtukannu! Mutta se oli kulumasta 

ruostunu. Sitte äkkii se padan alle ni taas meni muutama päivä. 

 

Puujalka-Junkkeli 

Liljeforssin Paavo sano, että hän oli renkinä Junkkelis. Ja Vanha-Junkkeli, Aapelin isä, tuli sitte ja 

veti emäntää turpii heti, ei puhunu muutako löi muijaansa, ni hän lähti siittä ja meni eteisee ja 

haki kirveen. Hän olis tappanu sen äijän. Hän löi, mutta kirves otti oven ylähamaraan, ja putos 

siittä silmäkulmaa. Se meni heti seläälles ja puujalaka vaa nousi pystyy. Ja emäntä sano, että 

jessiunakkoo, kuoliko se ny. Sillä Aapelin isällä oli puujalka, ko juopottelivat sillai, että koneen 

vauhtisiiva löi reisiluun poikki ja vedettii köydellä kiini, ni siihen tuli kuolio. Vanhasta Junkkelista 

sanottii sitte, että ei se mitää tee ko koira puujalakaa puri.  

Eihän täällä ihimiset tiedä sytytyksestä. Ja että se vauhtissiiva löi takasi. Rantamaan Endiltäki meni 

käsi poikki. Se huitasi pois. 

Merikallion Antti 

Merikallion Antti oli yhtee aikaa Vanhan Villen (Frans Välimaan) kalakaveri. Se asu siinä pienes 

kämpäs, siinä misä on Välimaan Paulin vanha rantahuone ni siittä Halluskerii päi siinä mäessä. 

Siinä oli muija ja kakarat. Aikamoinen kalakaveri. Siittä oli kaikenmoisia juttuja.  

―Kattokaa Merikallio, kurkia! Ja toinen putos meree ko oli verkko selääs.  

 

Antti hoisi kunnolla perheensä, vaikka ei osannu lukee, eikä tuntenu kelloo. Yhtee aikaa se oli 

Jalmarin kalakaveri. Tuffa aina sano, että hän joskus kysy Antilta, että mitä kello on, että käy 

kattomas kajuutas. Ni Antti toi kellon ja sano: Katto itte ettet san, että valehtelen!  

En tie onko se Vanhalle Jallulle sattunu vai kelle, ko he ajo uloos merelle. Hän sano Antille, ko 

merelle mentiin (ja Antti istui ruoripinna kainalossa) :  

―Ajat sitte kuuta kohti!  

Kuu oli sillo taivaanrannassa. Ko hän sai kahvin keitettyy (ja tuli kajuutista ulos) ni kuu oli perseen 
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takana. Hän kysy Antilta, että eikö sun pitäny ajaa päin kuuta. 

―Mä ajoin sen ohi jo ajaat sitte, sano Antti. 

Samppa  

Samppa oli kalastaja ja vanhoilla päivillään sääprofeetta, jolta tultiin kysymään sääennusteita. 

Samppa (Samuli Veneranta) sano hyvin kerran, ko kuuntelin (radiota) ko joku naisihminen kysy 

Sampalta. 

―Jaaha Samppa, kummonen talvi tulee?  

Samppa: 

―Hetkinen, sääprofeetta menee ny uloos kattomaa. Kohta Samppa tuli takasi ja sano: 

―Tulee leuto talvi.  

―Mistä te sitä päättelette? 

―Kävin kattomas puuliiteris, oli vähä puita. 

 

 

Iso-Lööpperin kalakämppiä, jotka olivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Herman 

Gräsouran omistuksessa, sittemmin omistus siirtyi Eemeli Saloselle. Valokuva on ilmeisesti 1930-

luvulta. Kuva: Merikarvia-seuran arkisto. 

Helvetin esikartanossa 

Alaman Franssi elikä Frans Salonen ja Salosen Eemeli eli Rehu-Emppu ja sitte oli Fressa, siis hänen 

vaimonsa ja sitte oli Anni-tytär. Joka tapaukses ne oli Lööpperis kesää viettämäs. Keväällä heti ko 

jäät lähti, ni sinne vietii lehemät, vasikat, siat ja lampaat ja… Lampaat vietii kyllä varmaan johonki 

muuhu luotoo.  Ja sitte ko kalastettiin ni laitettii sumppuihin kalat, sitte vietii kalat maihin ja 

tarpeen mukaa suolattii. Kerran sinne tuli sitte Merikarvian kirkkoherra, ilmeisesti se on ollu sillo 

Raitala, ko Innola tuli sodan jäläkee. Ja sitte sinne tuli nimismies ja ketä sinne tuli, joku heitä oli 

kyytis.…Sitte heille tuli kauhee hätä, ko heillä oli rantahuonees plukki pöhisemäs ko he viinaa 

keitti, että se haisee sielä, ni ja seili sinne päälle sitte, että se on sielä piilos. Ja sitte show pystyy. 
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Päästettii sika irti ja annettii sille vauhtii.  Ja kato ko verkot oli vapeilla ni sika sinne: 

― Jesusauta, sika repii meidät verkot!  

Verkot äkkii alaas ja ne sitte tuotii paattii valamiiks. Ja jompikumpi putos tahallas laiturilta alaas 

verkko selääs.  

―No nyt se hukkuu sinne! Sitte sitä onkittii ylöös. Se oli sitte sielä vähän aikaa ollu. Ja sitte 

kirkkoherra oli kysyny: 

―Millain te täälä pärjäätte?   

―Kyllä me täälä hyvin pärjätää vai mitä? Ja sitte Emppu oli ottanu vaimoonsa kiini takaapäin ja oli 

nostanu hametta korviin. Ei Fressalla ollu housujakaa ollenkaa. Ei sunkaa siihen aikaan tämmösiä 

hienoksia ollu. 

Se oli sitte se kirkkoherra saarnannu sunnuntaina kirkossa, että hän oli ollu helevetin esikartanos. 

Hän näki mitä se ny o!  

 

Mutta viinat säily. Kyllä se pontikka vähä tuoksahtaa, että kyllä jotain täyty tehdä. Mutta jos siihen 

aikaan kärähti ni joutu linnaa viinan keitosta. 


