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Postipysäkki Mantsinsaareren
Laatokka 9. toukokuuta 1903

Mantsinsaaren Peltoisten kylän asukkaana katson welwollisudekseni wastata
”Työmpäisten kylän” , Laatokka 33 numerossa olleeseen oikkuun. Peltoisten kylän
kansakoululla sijaitsee p o s t i p y s ä k k i, eikä asema.

Syy tämän laitoksen perustamiseen pitäisi herroille kirjoittajille olla tietty, koska wiime
talwena olitte tätä asiaan pohtimassa Peltoisten kansakoululla ja toiwoitte siinä waikka
“postikirstua” tänne Mantsinsaarelle. Sen Te olette unohtaneet ja ette ole toisille kyläläisille
kertoneet, niin syyttäkäät itseänne. Saatuanne tietää mielipiteenne hakiwat Peltoisten
kyläläiset Postihallitukselta tänne postiasemaa, mutta myönnettiin wain postipysäkki.
Nyt kun tuo kahdella kultatorwella warustettu taulu asetettiin Peltoisten kansakoulun
seinälle, owat monet niin Työmpäistenkin, Oritselän, Peiposen ja wieläpä itse Peltoistenkin
kyläläiset ruwenneet walituswirsiään weisaamaan. Eräät kadehtiwat sitä 50 markkaa,
minkä hoitaja saa wuosipalkakseen, toiset sitä, kun saawat turhaan käwellä kaksi kertaa
wiikossa kirjettä tiedustelemassa. Luonnollista on, että kuka saa ”Laatokan” tai jonkun
kirjeen wuodessa, haluaisi sen walmiiksi tuoda kotiinsa. Näin tähän asti työmpääläisille
tehtiinkin, mutta se oli mielestäni liikaa uhrausta Postihallituksen puolelta. Pohtikaapa te
pohatat työmpäseläiset, missä on postipysäkki pysywä?

Työmpäsille tuli tämän kuukauden alkuun 5 sanomalehteä, mutta tämän kuukauden alusta
6, sillä postipysäkin perustettua k. opettajakin tilasi itselleen sanomalehden. Peltoisiin
tulee sitäwastoin 13 sanomalehteä, joista 5 kansakoululle. Oritselälle tulee 4
sanomalehteä. Kirjeiden suhde Työmpäsille on wieläkin pienempi. Peltoisten
kansakoululta on Työmpäisten keskikylään 6 km, eikä 10, jonka werran on Heinäluodon
majakkaan, joka sijaitsee luodolla aukealla merellä, 4-5 km Työmpäisten wiimeisestä
talosta.

Oritselkä on Peltoisten ja Työmpäisten keskiwälillä. Peltoislaisilla ja oritselkäläisillä ei ole
Työmpäisille muuta käymistä kuin kaksi kertaa wuodessa ”Jyrinpäiwälle”. Mutta Peltoisiin
sitäwastoin on wälttämätöntä asiaa kaikilla toisien Mantsinsaaren kylien asukkailla.
Peltoisissahan on Mantsinsaaren seurakunnan kirkko sekä pappila ja täällä on koko
saaren ainoa satamapaikka, täällä on pitäjäntupa, täällä asuwat poliisi ja lautamies.
Ketäs teitä työmpääläisiä on silloin postia hywäkseen käyttämässä, kun Laatokan laineet
käywät loiskumaan? Ainoastaan majakkalaiset, joiden postin, niin kuin itse owat sanoneet,
on welwollinen lähimpään postipaikkaan kuljettamaan Työmpäisillä asuwa luotsimies
ilman eri palkkaa. Näiden tosiasiain perusteella pitäisi mielestäni olla sopiwin paikka
Mantsin postipyysäkille Peltoisten kylä.



Jäiden lähtö
Laatokka 9. toukokuuta 1903

Mantsinsaaren ja mantereen wälisistä salmista suli jää huhtikuun wiimeisinä päiwinä, joten
jo 1. p:nä toukokuuta walkopurjeinen pursi kuljetti käräjäwäkeä salmin kirkolle. Saaren
ulkopuolella wielä jää kuitenkin silmänkannon matkalla loikoo talwiteloillaan. Pari wiikkoa
owat ilmat olleet kerrassaan kesäisiä. Lämpö waihtelee 20-22 asteen wälillä. Ruoho alkaa
wihertää, mutta rukiin laihot owat enimmäkseen mustia. Kalan saalis jäiden aikana oli
täällä erittäin niukka. Mitä wähä saatiin, ne kalasatkat koppasiwat korkeasta hinnasta.

Mantsinsaaren suuri suo wiljelyskuntoon
Laatokka 13. heinäkuuta 1907

Mantsinsaari on osa Salmin pitäjää. Se on eristetty mannermaasta jokseenkin loitolle
Laatokan laajalle ulapalle. Täällä Laatokan laineiden kuohuissa elää Karjalan kansalaisia,
elinkeinonaan maanwiljelys ja kalastus sekä myöskin wähemmässä määrin karjanhoito.
Wiime mainittu elinkeino on kuitenkin saaren asukkaille wähempiarwoinen, kun
karjanhoidon laajemmalle ulottumiseen tarwittaisiin kunnollinen karjalaidun kesällä sekä
hywät niitty- ja peltomaat, joita mukawuuksia moneltakin eläjältä täällä puuttuu asutuksen
tiheyden takia. Asukkaita saarella on paljon, kun maa-ala on jokseenkin pieni, joten
kotipalstat, joihin asukkaat owat sijoittaneet elämän, owat kutakuinkin ahtaat ja monessa
suhteessa asukkaille epämukawat. Suuressa jaossa owat metsäpalstat tulleet heille
mantereelle. Täältä heidän monenkin selän toiselta puolen täytyy haalia polttopuut sekä
rakennuksiin kuluwat tarpeet. Maanlaatu saarella on kowapohjaista kiwikkomaata.
Siellä täällä näkee alawan laakson wieläpä kangasluontoistakin maata , joissa petäjän
käkkyrät wiihtywät, saattaen luonnon waihtelewaisemmaksi, lehtimetsän saarta wallitessa.
Kaswillisuus kesäiseen aikaan on rehewää ja silmään pystywää. Waikka onkin
kiwikkomaat on luonto sitä auliimpi palkitsemaan maamiehen waiwat, jos wain se on
huolehtinut kuokkia peltotilkkunsa wälttäwään kuntoon.

Rovasti Matti J. Huhtisen kertomuksia Salmista

Tuutin Iivana

Oli aina mielenkiintoista tehdä pitäjämatka Mantsinsaareen, ”saarelle merelliselle”. Sinne
oli matkaa noin pari peninkulmaa, kulkipa sitten vesitse tai Lunkulansaaren kautta. Maitse
liikuttaessa oli kierrettävä Perämoinsalmen kautta ja ehätettävä – saatettava itsensä –
veneellä Pöllän kauniin tulliaseman kohdalta Lunkulasta Mantsinsaaren puolelle. Monet
vuodet kulki Salmin Tulemajoelta saaria kiertäen pieni Salmi-laiva aina Uuksunlahden
perukkaan Ala-Uuksun kylän rantaan. Laivan päällikkönä oli merikarhu Simo Sorsa, joka
oli aikoinaan suuriakin laivoja ohjannut.

Eräänä päivänä astuin Salmi-laivaan, joka tuhisi lähtövalmiina laivarannassa kirkkomme
alapuolella. Tällä kertaa oli tavallista enemmän rahvasta liikkeellä ja kaikki istuimet sekä
laivan etupuolella koneen ympärillä että peräsalongissa tulivat täyteen. Oli hiukan
sumuinen ja sateinen päivä ja niin napitin päällystakkini tiukasti kiinni ylhäältä alas asti ja
tarkkailin matkaseuraani.

Siinä oli suurin osa vanhaa salmilaispohjaista väkeä. Etu- ja jopa osittain sukunimistä
päättäen olisi voinut luulla, että se olisi ollut sangen venäläispohjaista väestöä, mutta
vähänkin syvemmin asiaa tutkittuaan havaitsi, että venäläisvivahdus oli sangen



ulkokohtaista laatua.

Tuossa oli Stjukinin isäntä Mantsinsaaresta. Hänen isänsä nimi oli vielä ollut Haukinen (
stjuka on venäjää ja suomeksi hauki). Nämä Haukiset lienevät aikanaan tulleet
autiosavuille Kajaanin puolesta – Suomesta päin, niin kuin salmilainen voi sanoa ja
vielä tänäkin aikana oli Salmissa myös Haukinen – nimisiä. Sortovallan aikana oli
sukunimiä muutettu ja käännetty.

Tuossa istui seppä Korppi. Hän pyyteli anteeksi tänä suomalaiskansallisen hengen Raja -
ja Laatokan - Karjalaan työntymisen aikana sitä, että hänellä oli vielä jäänyt
”suomentamatta” sukunimi, koska se (Korppi) oli hänen mielestään vanhana sukunimenä
vielä venäläinen nimi! Rahvas ei aina voinut tajuta, että juuri Korppi oli vanha karjalainen
sukunimi, joka oli yleisessä käytössä, kuten myös Joutsen, Kuikka, Sorsa, Tavi ja muut.
Kun siinä sitten kone yksitoikkoisesti jyskytti ja tärisytti pientä laivaa, tulin tarkkailleeksi
ympärillä istujia yhä lähemmin. Tuossa hoiteli äiti hellästi lapsiaan. Kainostelematta hän
vetää esille kauniin rintansa täynnään maitoa ja antaa vuoden vanhalle pikku Plaatonille,
pojalleen, hänen pyytämäänsä virvoitusta. Viisivuotias Outi puuttuu myös äidin kanssa
seuraa pitämään ja tokaisee:

– ”Muamo, muamo katso vihman luadii”.

Äiti katsahtaa laivan pyöreästä ikkunasta ulos ja sanoo:

– ”Muga, muga”

mutta liittää vähän nuhtelevasti:

– ” Älä lapsi sano vihman luadii,” vaan sano ”Katso sattaa, sattaa!”

Minua vähän väräytti: Eikö olisi hauskaa, että Etelä-Aunuksen ja Salmin omintakeinen
kielellinen sanonta säilyisi; miten latistuttaakaan nykyaikainen koululaitos kielen sanonnan
yksitoikkoiseksi ja kuivaksi.

No niin Salmi-laiva puksutti kohti Mantsia. Väliin torkahtelin, väliin mietiskelin odottavia
tehtäviäni matkan päässä. Puuttuipa silloin äkkiä toisia jo aiemmin jututtanut maanviljelijä
Stepan Kovero minuakin pakisuttamaan. Aivan kuin Savon mies tahtoi tietää minusta,
matkakumppanistaan jotakin. Vastailin hänelle vähän ykskantaan ja epämääräisesti
matkaani lähdöstä ja sen tarkoituksesta. Mutta siitä hän vain yltyi ja koetti sen enemmin
saada minua mukaan juttukaverikseen.

” A , kukapa olet ?” hän sanoi, ”A minnepä menet?”.

Mantsiin menen ja huomenna palajan. 

” A kukapa, kempä olet?”

Olin hyvin hiljaa. En olisi välittänyt tällä kertaa persoonaani paljastaa. Olisi ollut niin
hupaisaa noin vain yhtenä heistä tehdä matkaa, seurailla juttuja ja elämää ja tapahtumia,
välittömiä elämänvaiheiden kertomisia Salmin murteella. Kaikessa tässä oli oppimista sekä
ihmeellistä vanhaa että outoa uutta. Mutta ei ole helppoa aina jättäytyä yksinäiseksi.
Stjoppi (Stepan ) teki hyökkäyksiä uudelleen ja uudelleen.



” A, kukapa olet, minnepä menet?”.

Kun ei kohta alkanut vastausta kuulua, rupesi hänen vilkas mielikuvituksensa ja herkkä
muistinsa toimimaan.

” A nygöi minä tiedän kuka olet --- Sinähän olet Tuutin Iivana Mantsista, Peltoisten kylästä.
Nygöi sinut tunnen. Älä salaa itseäsi! Sinä läksit kymmenen vuotta sitten Viipuriin. --A –
nyt et ole tuntevinasi. Tuutin Iivana olet! Sinun on käynyt hyvin ja nyt palajat käymään
Mantsisaarta katsomaan. Siellä on kirikkö ennallaan.”

Kyllä minun oli vaikea olla. Teki mieli purskahtaa nauramaan, mutta se olisi ollut kaiken
sen tylyä särkemistä, mitä Stepan Kovero oli muistoistaan esiin loihtinut ja olihan hauskaa
katsella kimmeltävää saippuakuplaa ja vähän leikkiäkin sen verran. Hymähtelin siis vähän
ja taisinpa sanoakin:

”Muga, muga”.

Niinpä sitten jatkoi Kovero:

”Sinä lähdit Piiterin ja Viipurin puoleen köyhänä, nyt palajat ylen äveriäänä ja bohattuna.
Kyllä sinut tunnen, Tuutin Iivana! Hauskaahan täällä on käydä entisiä kotiseutuja
katselemassa”.

Olivat siinä jo kaikki peräsalongin matkustajat ruvenneet Stjopin puhetta kuuntelemaan.
Olihan ennenkin näin käynyt. Saarelta oli lähdetty ja sitten oltu kauan poissa Piiterissä ja
Viipurissa ja viimein palattu suuren maailman muuttamina pukuja ja tapoja myöten.
Minun oli niin hauska olla Tuutin Iivanana! Mutta sitten rupesi omatunto soimaamaan.
Saanko todella olla Tuutin Iivana? Jospa menen leikissä vähän liian pitkälle; onhan meillä
vielä melkein sama matkanpääkin. 

 Vähäisen tauon jälkeen rupesin ystävällisesti jälleen
pakisemaan Stepan Koveron kera. Kerroin hänelle, että todellakin menen Mantsinsaareen,
mutta että minulla on eräitä toimituksia siellä. Pitää puhua hartaushetkessä Oritselän
koulussa ja kastaa pienokainen rannikkotykistörykmentin Härkämäen patterilla ja vieläpä
haudata eräs vainaja ikivanhalla Peltoisten kalmiston hautausmaalla. Nyt rävähtivät
Stepanin silmät auki.

” Ai sinä oletkin puotushku, pappi. Oletko luterilainen pappi?. Älä vihaks ota. Ka enpä
tiennyt. Antakaa anteeksi!”

Mitä vilpittömimmin hän pyyteli anteeksi suurta erehdystään.
No eihän mitään pahaa ollut tapahtunutkaan. Eikä minulla ollut suu muuta kuin leveässä
hymyssä. Sattuuhan sitä, sattuuhan sitä. Ja nyt sai puheemme uudenlaista virikettä.
Ajattelimme yhdessä Mantsin entisiä aikoja. Puhelimme Laatokan laivaliikenteestä.
Saarelaiset olivat ennen monetkin laivanvarustajia. Galjotoilla purjehdittiin Pietariin. Sinne
vietiin lankkuja, halkoja, kiviä ja kalaa monenmoista aina Laatokan lohta, siikaa ja harjusta
myöten. Ahventa ja särkeä pidettiin roskakalana. Puhelimme talvikalastuksen vaaroista.
Väliinhän voivat kokonaiset nuottakunnat tuhoutua jäälauttojen särkyessä myrskyn
käsissä. Keski-Laatokkahan meni kokonaisuudessaan ani harvoin jäähän
sydäntalvinakaan. Puhelimme muinaisesta Iljan härän iskemisestä ja uhraamisesta
Työpäisten kalmistossa ja Lunkulansaaren pässiuhreista. Näinhän oli tehty vielä tämän
vuosisadan puolella. Mutta aina väliin hymähti Stepan Kovero nauruun omaa äskeistä



erehdystään ajatellen.

” A minä kun luulin sinun olevan Tuutin Iivanan!”

Stepan Kovero hankki myöhemmin hänkin suuren merikelpoisen laatokanmallisen
moottoriveneen, jolla hän sitten kuljetti Uuksalonpään, Mantsin ja Lunkulan rahvasta
Tulemalle kirkonkylään, milloin jumalanpalveluksiin, milloin torille ja milloin praasniekkoille.
Monesti ne kohtasimme toisemme etenkin Tuleman päätiellä eli jaamalla. Heilautimme
tervehdykseksi kättä toisillemme ja sanoimme karjalaiseen tapaan
” Terveh. Terveh.” Ja Stepan lisäsi vielä veitikka silmäkulmassa ”Tuutin Iivana!” Ja
molemmilla oli ylen hauskaa.
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