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Selkämeren kansallispuiston ystävät ry ja Merikarvia-seura ry 

LEADER-hanke ”Merikalastajan sanakirja” 

Kalastajien haastattelu 

 

 

Haastateltava: Aimo Kuuskeri s. 1935 (AK) ja Hannes Järvinen s. 1955 (HJ) 

Haastattelija: Juhani Aalto (JA) 

Aika: 22.3.1994 

Tekstin purki ja litteroi  Juhani Aallon 1994 äänittämältä CD-levyltä  Lasse Lovén 16.8.2016. Murreversio.  

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

Merikarvia-seuran arkistossa. 
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Aimo Kuuskeri on merivartion ylipursimies evp. ja kalastaja. Hannes Järvinen on 
merikarvialainen metsästäjä. Juhani Aalto ajoi Opel Kadettia ja matkalla jutusteltiin 
ohitettavista saarista ja kalapaikoista. Harvinaista oli että samaa reittiä pystyi 
ajamaan kesällä ja talvella. 

 

Autoillen Ourassa 

JA: Auton moottori käy. Ollaan lähdössä autolla Ouraan vuosi on 1994. 

Tässä ollaa ny Kuuskerin Vapeelta lähdös ny Ouraa. Mitataa matkoi vähä. Päivä o kauhee kirkas. O 22 

maaliskuuta 1994. Harvinaista. Ei oo koskaa päässy Gaddii. En o ollu muutenkaa koskaa autolla Gaddis. 

Iha tuota paattireittii sitä ajetaa vai.  

AK: Ajetaa vaa noita vanhoi jälkii. Hissun kissun. 

JA: -80 vuonna ajeltii täällä kans, oli lumeton talvi.  -87 vuannaki oltii, sillo oli nii sitä lunta ja oli kova 

talvi. 

AK: -87 vuanna viimeks päästii autol Ouraa. Katoko Venerannan Mikko tekkee suvvee tualla. Kunnostaa 

paattiis. Se o ollu siinä jo kolme viikkoo. Se tekee suven tuallai, se tekee sen väkisi. 

JA: Fidiholman nokaks sanotaan tota. Fidiholman nokalla oli ketjuruoppaaja Nostaja 1963 lyhyen aikaa. 

Heinosesta eteenpäin vasemmalla Kalliokari. Kuuskerin rannast hiukan vajaa kilometri Heinoseen. Onko 

tämä ny Ämmäkari vai Äijäkari? Maapuolella Äijäkari. Kilometri Heinosesta ja 1,9 km rannasta Pultin 

kohdalla.  

AK: Toss o ne Petronellan kukkulat. Kaks semmost kallioo ko naisen rinnat. Niinko Lapis joskus seikkaili 

se oliko se saksalainen nainen, mukava ja rintava nainen. Se häipy mut jätkät alko siellä kutsuu 

lähituntureita Petronellan kukkuloiksi. 

Merimaan redi on tuo mikä menee Tynnyrikarin vierestä. Merimaa o sen luodannu. 

Peipunkarin Ylimmäinen loisto. Alimmainen on ulompana. Näyttävät uutta reittiä Reposaareen 

Seliskerin ohi. 

JA: Leipäkariks sanotaan tuota pientä saariryhmää. Useimmiten sanotaan sitä nimellä Mikonkutu 5,3 

km rannasta. 

AK: Tuolla menee mun jälkeni. Sain keskellä päivää pilkillä 600-700 gramman mateen. Sen piti pilkin 

pudota suoraan sen nenän eteen.  

Oululaisen löytää hyvin ko on Klyyvin portti ja Verkkokivi linjas. Ei oo se musta. Verkkokivi on reimarista 

vähän oikeelle. Karvian kivi o reimari. Se tarkottaa Kirjun reimaria, mitä kalastajat sanoo. Se o Karvian 

kivi merikortis. Mahankalliot on nuo, siitä on sit matalia tuonne päin Räveliin. Siellä o Makkara ja 

Tupakkireimariharju kivi näkyy tuolla. 
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Pikku Skaddin luodolla on Sainen 
Joukon kalakämppä.  
 
Kuva: Pekka Salmi 
 

 

JA: Tos Gaddin rannas o 8,2 km lähtörannasta. Maatervakallioon o 8,7 km. Onko tähä Ulkotervakallioon 

sota-aikana rantaan mossahtanu miina? 

AK: Ei ko toho Luhtusuoraa, sinne se tuli.  

JA: Se osui Tervakallion ja Hålgrundin väliseen rahjuun. Frans Österman ja Kärrin suutari eli oikeammin 

Vihtori Leppäluoma sorsasti ja kaatu paatin pohjalle. Saksalaista kauppalaivaa oli venäläinen 

sukellusvene ampunu. Toinen miina meni Riispyyhyn eikä räjähtänyt. 

AK: Oliko Siipyyn Fyyrin alla sitä jo ammuttu ja oli jotenki karin päällä ja sukellusvene vetäsi muutama 

kerran tykillä perrää. Joku Honkon Rantanen ollu siäl rääkis yällä ja virittäny piippuus. Ja sillo 

sukellusvene paukautti heidä päiden yli maata kohti. Tuli hätä ja kyllä piippu sammu ja  verkko meni 

potkurii.   

JA: Jussinkari, paattireitti tässä vieressä, 11,5 km rannasta 

Kalliossa muistokilpi ruostumattomasta teräksestä 18.5.1990 hukkuneista kolmesta kalastajasta.  

JA: Tähän oli 11,9 km.  

AK: Santasen Assun vanhoja krakoja on tualla. 

JA: On 15,5 km eli ollaan Knuuskrunnis. 

Nyt ollaa jyrkänteen reunalla. Se o semmost tutkimusmatkaa. 

Uskaltaako tosta ny. Kato mul ei oo pakoputkel nii vällii, mää joudu muutenki sen uusimaa. Mää 

pudotan viistoon tosta. (Pakoputkesta putosi osa siihen paikkaan ja on siellä vieläkin.) 

Tos o semmone suntti et se o melkee auki. 

AK: Halluskerin Väinön vanha kalakämppä, Väinö Mellanoura. 
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Pihlavalinskeri, Faarinkari, Praklan sunti, Kaivettu sunti, Ei me lähdetä sinne, mennää tosta reiästä vaa 

ja päästään omille jäljille.  On täällä muitakin auton jälkii, ei nämä ny nii vanhoja oo. 

AK: Velipoika tuli sillä isolla paatilla tästä. Kauheella vauhdilla. Mää ajattelin että mikä jumalan tähre. 

Huppu silmillä tiätysti.  

Erkin luato, Uudentalon Erkin paikka.  

JA: Tarkoitti et Erkki Uusitalo, Harvalas saaressa ei ollut mökkiä. Erkki vain omistaa paikan. 

Ihan paattiredii mennää, tos näkyy olevan ihan viittakin paikalla. Tuosta pruukaa saada talvella siian, 

hiekkapohjaa.  


