
1 

 

Makholman  kalastajan Rantapuari 
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Lasse Lovén, Jan Eerala sekä Tanja ja Altti Keskilohko  

Helmi-maaliskuussa 2015 

 

 

Männistön Rantapuari pystytettiin Makholman Kotokariin kesällä 1945, heti sodan 

päättymisen jälkeen. Puari on vaja jossa säilytetään kalastusvälineitä ja yleensä vesillä 

liikkumisessa tarvittavia varusteita. Männistön Rantapuarin vieressä on toinen, tätä pienempi 

Puari, joka aikoinaan kuului Erkin kalakaverille Yrjö Willmanille. Willmanin Puari on 

edelleen Wilmanin suvun hallinnassa vaikka se fyysisesti sijaitseekin Männistön puolella 

(maanjakotoimituksen jälkeen Keskilohkojen omistamalla alueella). Tämä kuvastaa hyvin 

Makholman maankäyttöperintöä; tärkeintä on kalastus ja siinä selkeät merkit ja pelisäännöt, 

maalla asiat voivat olla vähän limittäinkin. 

 

 

Kuva 1: Männistön Rantapuari oikealla, Willmannin puari vasemmalla. 2015. Jan Eerala. 
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Kuva 2. Rantapuarin oviaukon päällä on tervalla maalattu rakentamisvuosi 1945. Kuva: Lasse 

Lovén. 

Männistön Rantapuarin seinät ovat ajan harmaannuttamaa tuppeen sahattua kanttaamatonta 

mäntylautaa. Puarin sisällä on lattia mäntylaudasta ja pyöreät tai puolipyöreät kattotuolit 

kuusirangasta, osin kuoripäälisiä. Harjan suuntaiset ruoteet ovat pääosin myös pyöreää 

tavaraa. Niihin on lyöty alun perin mäntypäreistä tehty katto, jonka on myöhemmin peitetty 

maalaamattomalla peltikatteella. Seinillä ja kattoparruissa roikkuu selkeässä järjestyksessä 

verkkoja, rysiä, öljylamppuja ja muuta kalastusvälineistöä.  

Puarilta oli lyhyt matka Männistön ja Willmannin yhteiselle möljälle, jonka vankimman osan, 

kiviarkun, Erkki Männistö rakensi aikanaan haapatukeista. Rantapuari oli rakentamisen 

aikaan likimain senaikaisella rantaviivalla. Nyt se on jo keskiveden yläpuolella ja vesirajaan 

on matkaa muutama kymmenen metriä. Korkean tulvaveden aikaan vesi voi nousta 

edelleenkin vajan lattialle asti. 
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Kuva 3 ja 4. Puarin seinään nojaa tässä kuvassa puutanko, valopoiju, jonka yläpäässä on 

lyhdyn paikka. Kuvan poijun on tehnyt Erkki Männistö. Kuvat: Lasse Loven 

 

Puutanko kelluu tervatulla narulla ja nauloilla kiinnitettyjen korkkilevyjen varassa. Kepin 

alapäässä on kivipainot pitämässä poijua pystyssä. Merkkiä käytettiin pimeän ajan pyynnissä 

osoittamassa pyydysten tai rääkipaatin sijaintia. 
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Kuva 5. Männistön Rantapuarin nykyiset omistajat Altti Keskilohko ja Tanja Keskilohko 

(Erkki ja Anetta Kyllikki Männistön os. Qvickström tytär) säilyttävät huolellisesti suuresti 

arvostamiaan vanhoja kalastusvälineitä. Kuva: Lasse Lovén. 

 

Jokaisella esineellä on oma nimensä ja tarinansa. Altti Keskilohko kannattelee kartion 

muotoista verkonmerkkitynnyriä eli ”kekkulia”. Monessa esineessä on alkuperäisen tekijän tai  

käyttäjän puumerkki. Taustamaisemassa tyrnipensaiden takana avautuu Makholman 

Kalaranta siellä olevine rakennuksineen. 
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Kuva 6. Kartiomaisen puusta valmistetun onton pyydysmerkin kannessa on puumerkki HM 

eli Henrik Männistö. Kuva: Lasse Lovén. 

Henrik Fabian Fabianinpoika Männistö (s. 16.01.1858 Luvia, k. 1948 Pori mlk) oli Idän- 

Räyhän kalamajan viimeisen haltijan Erkki Männistön isoisä eli ”Tuffa”. Puupönttö eli 

kekkuli on tilkitty tervalla, joten se kellui onttona hyvin vedessä. Kartion terävässä eli 

alapäässä on rautalenkki, johon kiinnitettiin pyydyksen ja merkin välinen tervattu naru. Tämä 

merkki lienee tehty aivan 1900-luvun alussa. Tapana oli, että kalastaja tekee itse omat 

työvälineensä, veneistä alkaen, joten tämä esine kuvaa Männistön esi-isien kädentaitoa. 
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Kuva 7. Toinen, mutta nyt sylinterin muotoinen puupönttö  on myös pyydysmerkki. Sen 

vahvasti tervatussa päässä on vuosiluku 1919. Narun kiinnityspaikka on tässä pöntön 

keskiosassa oleva rautalenkki. Pöntön päissä ja keskellä on rautavanne. Pöntön vieressä 

kivellä on erilainen pyydysmerkki, jossa puuristikon päällä on ristikkoon upotettu 

merkkitappi. Merkkiä kutsuttiin nimellä ”sarelva”. Siinäkin on pyydyksen omistajan 

puumerkki. Kuva: Lasse Lovén. 
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Kuva 8. Mäntylankusta ja laudasta tehdyssä ristikkomerkissä on myös nimikirjaimet HM eli 

Henrik Männistö. Merkeillä siis osoitettiin kuka oli pyydyksen tai elävän kalan varaston 

haltija. Merkit eivät olleet kala-apajan valloitusta osoittavia vaan välineiden omistajien 

käyntikortteja. Kuva: Lasse Lovén.  
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Kuva 9. Toinen kartiomainen pyydysmerkki on puumerkillä KW eli Klas Willman. Tämä on 

Yrjö Willmannin isän aikanaan valmistama ja käyttämä merkki. Kuva: Lasse Lovén.  

 

Kuva 10. Sylinterin muotoinen kolmella rautavanteella sidottu poiju on puumerkillä PN eli 

Paavo Nyroos, myöhemmin Sateenmaa. Hän kuului myös Kotokarin kalastajaporukan 

kalamiehiin. Poijun keskellä on vankka rautalenkki narun kiinnitykseen. Kuva: Lasse Lovén. 
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Kuva 11. Sylinterin muotoinen merkkitynnyri eli kekkuli kellui hyvin vedessä, kun se oli 

vedessä turpoavaa puuta, sisältä ontto ja vahvasti tervalla tilkitty. Pöntön päässä oli tapitettu 

reikä, josta saatiin vesi pois pöntön sisältä, jos sitä oli sinne vuotanut. Merkkiä käytettiin 

silakan kalastuksessa. Kuva: Lasse Lovén.  

   

Kuva 12. Yksi Rantapuarin hienoimmista työvälineistä on edelleen vahvasti tervalle tuoksuva 

noin 10 litran vetoinen puinen tervasaavi, joka oli aikanaan jatkuvassa käytössä veneiden, 

narujen ja paulojen tervaamisessa, kun niitä huollettiin. Kuva: Lasse Lovén. 
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Kuva 13. Kannettava valopetroolia käyttävä PITSOS -keitin kuului kalastajan 

perusvälineistöön. Se oli tarpeen ruuanlaitossa ja lämpimän veden keittämisessä. Keittimen 

liekki saattoi lämmittää myös kylmää kalamajaa Idän-Räyhän luodolla. Kuva: Lasse Lovén. 



11 

 

 

Kuva 14. Rantapuarin ovensuussa on tervantuoksuinen laatikko, joka pursuaa narua. Näitä 

tervattuja naruja on käytetty verkkojen merkkien, kohojen ja painojen kiinnityksessä. Kuva: 

Lasse Lovén.  

 

Kuva 15. Iso kalatiinu on ollut käytössä silakan suolaukseen. Suolakalat sijoitettiin tiukkoihin 

riveihin tiinuun kerroksittain. Tiinun sisällä oli puunuija, jolla asetelmaa tiivistettiin tarpeen 

mukaan. Tiinun korkeus oli noin 80 cm ja tilavuus lähenteli 1000 litraa. Siinä varastoitiin siis 

talven suolakalat perheen tarpeisiin tai sitten myytäväksi maakuntaan. Tiinuja valmisti 

merikarvialainen  puuseppä. Pienemmästä tiinusta, johon mahtui noin 30 kg kalaa, käytettiin 

nimeä ”nelikko”. Kuva: Lasse Lovén. 
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Kuva 16. Aina silloin tällöin Puarista löytyy linnunpesä. Nyt saimme veikkailla oliko 

kyseessä koskelo vaiko telkkä. Puarin siisteys oli aina erittäin tärkeää kalastajan perheelle. 

Siitä riippui paljon perheen terveys ja kalojen markkina-arvokin. Kuva: Lasse Lovén.  

 

Kuva 17. Keittovälinekalustoon kuuluivat myöhemmin myös pumpattava priimuskeitin ja 

kaasupatruunasta energian ottava siro kannettava kaasukeitin. Taustalla näkyvä rivi gallonan 

moottoriöljykanistereita osoittaa veneiden moottorien käytössä tarvittavan valikoiman 

laajuutta 1950-60 luvuilla. Noistakin astioista on 50 vuotta myöhemmin tullut 

keräilyharvinaisuuksia. Kuva: Lasse Lovén. 
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Kuva 18. Rantapuarin takaseinällä on näyttävästi esillä katajakehillä muotoiltu ja vahvasta 

puuvillalangasta kudottu rysä. Erkki Männistö ja Aarre Vaistomaa (entinen Qvickström, 

nimenmuutos 1932) ovat laskeneet rysän veteen parina kesänä Iso-Räyhän Isokiven taakse 

niin, että se ankkuroitiin alkamaan melkein kivestä. He saivat ainakin kerran isomman saaliin 

heinäkuisella myrskyllä. Tällä rysällä kalastettiin siikaa. Kuvassa näkyvät puiset pienet 

tynnyrit olivat silakkaverkkojen merkkejä. Rysät merkittiin lipuilla. Kuva: Lasse Lovén. 

Rysän edessä riippuu puuvillalangasta kudottuja laskuriverkkoja, joiden alapaulassa on kiinni 

tuohesta tehdyt kivipainotaskut. Kivitaskut on ommeltu kiinni tervalangalla ja kiinnitetty 

alapaulaan tervatulla narulla. Lattialla on useampi erimuotoinen kekkulitynnyri eli kelluva 

pyydysmerkki. 
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Kuva 19. Laskuriverkkojen alapaulaan on ommeltu kiinni tuoheen käärittyjä painokiviä. 

Tällainen ”kivestasku” on varsin kestävä käytössä. Laskuriverkolla kalastettiin siikaa ja 

ahventa. Laskuriverkkoon kuului olennaisena osana laskuritikku, jonka päälle verkon yläpaula 

kerättiin Tikussa olevassa reiässä oli verkon sitomisnaru, jolla verkko saatiin kiinnitettyä 

tikkuun varastointi- ja siirtelyvaiheessa. Tikun kalastaja teki itse . Se veisteltiin yleensä 

katajasta ja merkattiin kalastajan nimikirjaimilla. EM = Erkki Männistö. Kuva: Jan Eerala. 
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Kuva 20. Puarin kattotuoleista riippuu vuosikymmeniä aiemmin kuivumaan nostettuja 

puuvillalangasta kudottuja silakkaverkkoja. Kuva: Lasse Lovén. 

 

  

Kuva 21. Verkkojen yläpaulassa on vielä jäljellä muutama tuohinen rullalle kierretty 

kannatinkoho, jotka yhdessä alapaulan kivipainojen kanssa pitävät verkon pystyasennossa 

kalaa pyytämässä.  Kuva: Jan Eerala. 
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Kuva 22. Kävyn ja Sormiveitsen avulla parannettiin eli korjailtiin verkkoja. Käpy on katajasta 

tai jostain muusta sopivasta kestävästä puulajista (esim. kuusamasta) tehty langan kuljetin ja 

sormiveitsi oli keskisormeen kiinnitetty siiman leikkuri, jossa terä oli suunnattu sormen 

kärkeen päin. Kalastajat tekivät nämä työvälineet itse. Tanja Keskilohko esittelee näitä 

välineitä työpöydän äärellä.  Kuva: Jan Eerala. 

 

Kuva 23. Puarin seinällä riippuu nauloissa muutama erimallinen öljylamppu. Lamppua 

tarvittiin pimeinä öinä rääkipyynnissä, jotta laivat eivät olisi ajaneet pimeässä kalastusveneen 

päälle. Idän-Räyhän kalamajassa ne valaisivat pimeinä iltoina kalastusvälineiden 

parannustöitä ja evästelyhetkiä. Vasemmassa reunassa on kaksi verkon puhdistuksessa 

käytettyä viskaa tai verkkopiiskaa, jolla lyömällä ja sivelemällä poistettiin meripaskaa (myös 

merenpaskaa, haurua) eli levää ja muuta töhnää verkoista. Kuva: Lasse Lovén.  
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Kuva 24. Rantapuarin katto on alun perin tehty mäntypäreistä. Sen päälle on myöhemmin 

lisätty peltikate, joka on lyöty kiinni pärekaton alusruoteisiin. Päreet jäävän näin aluskatteeksi 

ja estävät kondenssivettä tippumasta Puarin tavaroille. Päreet ovat edelleen hyväkuntoisia 

Puarin 70 vuoden elinkaaren tässä vaiheessa. Yksi selitys sille on, että päreiden alusrimat ovat 

pääosin pyöreästä kuusirangasta, jolloin ei muodostu laajaa märkänä pysyvää päreen ja alusen 

liitoskohtaa toisin kuin usein käy, jos alusena on 4-5 tuumainen lauta. Kuva: Lasse Lovén. 
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Kuva 25. Kalastajat tekivät itse puikkarinsa eli laskuriverkkojen keruutikun. Se tehtiin  

yleensä katajasta. Tässä kolme tekijänsä signeeraama puikkarimallia. Alimmaisen tekijä P on 

Paavo Nyroos. Keskimmäisen tekijä ER on Eeli Randén, joka kalasti myös Paavo Nyroosin  

ja Yrjö Willmannin kanssa. Puikkarin piikki oli yleensä ylöspäin kaareva, jotta verkon 

yläpaula pysyisi siinä paremmin käsittelyvaiheessa. Piikki oli riittävän pitkä, jotta koko 

verkko voitiin kerätä siihen. Puikkarin kahvaosassa oli reikä, jossa oli narunpätkä. Sillä 

sidottiin kerätty verkkonippu puikkariin, jotta nippu ei purkautunut heti keruun jälkeen. Kuva: 

Lasse Lovén.  
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Kuva 26. Puarin kalustoon kuului myös itse tehty heinäharava, joka oli tehty kolmesta 

puulajista. Kuva: Lasse Lovén.  

Sen varsi oli kevyttä kuusirankaa. Lapaosa oli koivua ja piikit sitkeää pihlajaa. Kuluneet tai 

katkenneet piikit pystyi vaihtamaan helposti uusiin. Harava mitoitettiin käyttäjänsä mukaan. 

Kuvassa olevassa haravassa on kolmen vaiheen piikitys. Oikealla alkuperäiset, keskellä 

oikealla on parannetut pihlajapiikit ja vasemmalla pika-pikaa rannan koivunoksista käsin 

katkotut piikit, joiden kesto on eri luokkaa kuin oikean sivun piikeillä.  

 

Kuva 26 ja 27. Jokaisessa veneessä oli ankkuri. Rantapuarin ankkurivalikoimaan kuuluu 

vasemmalla oleva 1960-luvun teollinen ankkuri. Oikealla olevan ankkurin on tehnyt seppä 

pajassaan. Erkki Männistön kertoman mukaan tekijänä oli Willmanin Niilo. Tällä ankkurilla 

on ankkuroitu verkot merenpohjaan. Tehdastekoista ankkuria käytettiin Erkki Männistön 

vanhemmassa puupaatissa. Kuvat: Lasse Lovén. 
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Kuva 28. Itse tehty veneen moottoriveneen ruori sisältyy Puarin kokoelmaan. Ruoria on 

käytetty Erkki Männistön vanhemmassa puupaatissa. Sen rautaosat ovat kyläsepän tekemiä. 

Puuosan on kalastaja tehnyt itse. Kuva: Lasse Lovén. 

 

Kuvat 29 ja 30. Yksinkertainen kevyt ja mukana kannettava pilssipumppu sisältää putken ja 

männän. Kuvat: Lasse Lovén. 

Putki tehtiin aiemmin puusta, sitten metallista, mutta 1960-luvulla otettiin käyttöön uudet 

muovimateriaalit, kuten tässä kuvassa. Putken alapäässä oli reiällinen puutappi, jonka päässä 

oli nahkaläppä. Se sääteli veden tuloa putkeen. Männän varsi tehtiin suorasta kuusen varresta 

ja sen alapäähän kiinnitettiin männän renkaaksi nahkalappu. Keppi painui sopivasti putkeen ja 

nosti nahkalappumännänrenkaan avulla palautuessaan vettä. Putken yläpää suunnattiin 

pumpatessa laidan yli mereen.  
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Kuva 31. Kalastajat kävivät pitkällä potkukelkalla talvikalassa jään päällä. Kelkassa kulkivat 

kaikki tarvittavat välineet kuten verkot ja merkit. Ne voitiin sijoittaa kelkan penkille ja 

etuhaarukkaan nostettavaan laatikkoon. Kalamiehen repussa kulkivat eväät ja muut 

pikkutarvikkeet. Tällä kelkalla Erkki Männistö oli käynyt monituiset kerrat Makholman 

edustan jäätyneellä merellä jään alle uitetuilla kalaverkoilla. Kuva: Jan Eerala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


