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Lapsuusmuistoja Saimaan rannoilta (1940-luku)

Meitä oli neljän tytön sisarussarja, jonka koti sijaitsi Saimaan Yöveden

rannalla, Ristiinan Himalansaarella. Sota varjosti tämänkin pikkukylän elämää,

mutta silti  muistan nämä 1940-luvun kesät erikoisen ihanina ja lämpiminä.

Kylällä  oli  monenlaista  vireää  toimintaa.  Melkein  jokaisessa  talossa  asui

lapsiperheitä,  joten  leikkikavereita  riitti.  Saimaan  laivaliikenne  eli  yhä

loistokauttaan, emme olleet mistään syrjässä. Saimme elää huoletonta lapsen

elämää, johon aikuisten murheet eivät paljoa yltäneet.  Siihen aikaan lapset

pyrittiin pitämään vaikeiden asioiden ulkopuolella, ja onneksi silloin maailman

kauheudet eivät tulvineet tiedotusvälineistä silmille ja korville.

Kotini pihamaa rajoittui kauniiseen hiekkarantaan, jonka oikealla puolella

kallioinen  niemi  kurottautui  järvelle.  Tämä  oli  meidän  aurinkoista

valtakuntaamme,  ja  kesäiset  päivät  kuluivat  leikkiessä  ja  uidessa  rannalla.

Uida  räpiköimme  ja  lisäoppia  saimme  kylällä  kesällä  järjestetyissä

uimakouluissa. Omassa paratiisissamme oli kyllä käärmeitäkin, sillä naapurin

pojat vaaniskelivat meitä rannan pajupensaissa. Emmehän tietenkään omalla

rannalla mitään uimapukua käyttäneet.

Opimme  uimaan  ja  soutamaankin  varhain,  ja  vene  oli  tärkeä  laiva

kauppaleikeissämme. Sillä seilattiin kotilahden eri rantojen väliä, ja ajoittain

laiva huusi kovalla äänellä kuten laivojen kuului huutaa. Kauppatavaraa saatiin

ympäröivästä  luonnosta,  ja  ostokset  maksettiin  kiiltävillä,  syvänvihreillä

tervalepän  lehdillä.  Peilityyninä  kesäpäivinä,  jolloin  pyöreät  poutapilvet

kuvastuivat  järven  pintaan,  saimme  joskus  luvan  lähteä  souturetkille

kaukaisemmille rannoille. Kaikki rannat olivat siihen aikaan vapaita, kesämökki

oli  aivan  tuntematon  käsite.  Soudimme  ja  lauloimme,  yleensäkin  aina

lauloimme:  lastenlauluja,  koululauluja,  nuorisoseuralauluja,  vanhoja



kesälauluja. Laulujen sanat osattiin tietysti ulkoa.

Suosikkipaikkamme oli Pönniön saari, jonka sukulaiset omistivat. Saari

oli  oikeastaan  kaksiosainen:  siihen  kuului  isompi  ja  pienempi  saari,  joiden

välissä päilyi  suojainen laguuni.  Leikimme auringon paahtamilla  kallioilla,  ja

joka välissä tietenkin uitiin.  Evästä oli  totta  kai  myös mukana.  Rantakivien

väliin viritettiin tulet ja laitettiin perunakattila porisemaan. Tulen teko meiltä

kyllä  myöhemmin  kiellettiin,  vaikka  olimme  aina  äärimmäisen  varovaisia.

Kerran melko matalan veden aikaan kävimme Pönniöstä kahlaamalla läheisellä

Jänisluodolla. Vaatteet koottiin mytyksi päälaelle, ja ”kummallinen kulkue” lähti

liikkeelle. Eteneminen oli hidasta, sillä olimme tikahtua nauruun: Entä jos joku

veneilijä osuisi paikalle?

Jos muita lapsia kylältä oli meidän lisäksi paikalla, leikimme pihamailla.

Suosittu  juoksuleikki  oli  ns.  keppisokko,  jossa  takaa-ajaja  kolisteli  talon

nurkkia jahdaten pakenijoita. Kuurupiiloa leikittiin paljon, ja joku oli niin hyvä

piiloutumaan, että hänen etsimisensä kesti pitkään. ”Vaarinhousut” ja ”Vettä

kenkään”  olivat  sanallista  nokkeluutta  vaativia,  ja  varsinkin  vaarinhousuja

leikittäessä  oli  vaikea  pitää  naamaa peruslukemilla.  Kävimme vierailemassa

keskikylällä tuttujen tyttöjen luona. Jo vapun tienoissa keskikylän suojaisilla ja

lämpimillä  pihakallioilla  saattoi  syventyä  kotileikkeihin  ja  tepastella  paljain

jaloin.  Se  oli  suorastaan  kadehdittavaa,  sillä  meidän  pohjoisrannallamme

vallitsi ”villahousupakko” jäiden lähtöön saakka.

Saaren  seurojentalo  oli  monenlaisten  toimintojen  keskuspaikka.  Se

sijaitsi  aivan  kotitalomme  läheisyydessä,  niin  että  talvisaikaan  nähtiin

tanssijoiden päiden liikkuvan valaistuissa ikkunoissa. Nuori apulaisemme Lempi

katseli  sitä  haikeana  ja  huokaili:  ”Nyt  siellä  tanssitaan  tangoa.”  -  ”Tankoa,

miten  niin  tankoa?”  me  lapset  kyselimme.  Kesäisin  iltamiin  tultiin  kaukaa

vesien  takaa  soutuveneillä  ja  moottoriveneillä.  Harmiksemme nämä  veneet

tuppautuivat  usein  meidän  saunarantaan  ja  jäivät  siihen  yöhön  saakka.

Muistan, että kerran menimme tutkimaan erästä venettä ja löysimme sieltä

täysinäisen  viinapullon.  Raittiuteen  kasvatettuina  kaadoimme pullon  sisällön



järveen ja annoimme kitkeriä omenia tilalle. Aamuöistä loppunäytöstä emme

olleet  seuraamassa.  Iltamiin  menevillä  tytöillä  oli  tapana  käydä  meidän

huussissa ja tupsutella siellä kasvojaan puuteria säästelemättä.

Lapsuus  ei  loppunut  siihen,  kun  aloitin  koulunkäynnin  syksyllä  1944.

Leikit  ja  retket  jatkuivat  vielä,  mutta siihen  mennessä olin  jo  oppinut  aika

paljon  sota-ajan  ankaruudesta.  Seisoin  aikuisten  vieressä  kotini  pihamaalla

9.6.-44  ja  kuuntelin.  Taivaanrannan  takaa  vyöryi  taukoamaton  jyminä  kuin

loputon  kova  ukonilma.  Rintaman  ääniä  oli  kuulunut  kyllä  aikaisemminkin,

mutta ei koskaan näin voimakkaina. Kannaksen suurhyökkäys oli alkanut.

Pian tulivat Kannaksen evakot. Murheellinen saattue lipui järven selällä

kotirantani ohi: Vahvat hinaajat vetivät isoja lotjia, jotka oli lastattu täyteen

ihmisiä, karjaa ja monenlaista tavaraa. Onneksi oli lämmin kesäaika, joka edes

vähän helpotti pakolaisten hätää. Lehmät ammuivat järven selällä ikäväänsä

kotilaitumille,  ja  ihmisten  murhetta  oli  vaikeaa  edes  kuvitellakaan.  Joitakin

evakkoperheitä sijoitettiin väliaikaisesti myös Himalansaarelle, ja muutamista

lapsista tuli minunkin koulukavereitani.

Varhainen  lapsuuteni  alkoi  jäädä  taakse  siihen  aikaan,  kun  menin

Mikkelin yhteiskouluun ja jouduin asumaan kouluajat poissa kotoa. Silti yhä,

nyt  vanhana  mökkiläisenä,  lapsuuteni  Himalansaaren  muistot  ovat  täynnä

veden välkettä, lintujen laulua ja luonnon vehreyttä.
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