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fa'alastusmuistojapaljonaikaaennensotia,Laatokan verkkoloika5Somahtai poishanne ainos nostettih
zltr{antsrnsaarella
Tyompdisen
kyldl.ori tyynikelimual kuivamah
jos vai ilmusensalli.
l3r 13rv€lusvua kylld oli dijjy mutta ukki ku oli kova
Uamu oli tuas tyyni ku heriisintiesinettd ottaavat
karamres
tekimielituorettukaluasanoimummol,ettd mukaa, mielenkiintuo
oli ku ylen syvdh veteh verkot
a h t e m m ok u i t e n k il a s k e m a hy k s i r i d t y v a i , e m m o laskettii,
mummosoutita soutiukkisanoisouvahanvield
enempiasiel ridty suattoolla jopa monta kymmentd ripsualujemmbah
taitaausvua,ruvetatulemahemmo
/erkuo.
loyvdkuvastuverkko-ridvyn
merkkii,ta jo rubestumanua
Ne touhussiindldhtyo,mindsiindkuuntelinheijdn (usvua)tulemah,ei enid Mansinsurtu
ndkyny,nakyi
touhuu,ku teki mielimatkaa.Mindolinsillopikkupri_ vai se kalamiesten
mua merkkise niinsanottuholomu
ha55ueivdttuulelottanumatkaaku sielLuatogat
olieri mistdlienimensdsuanuh.sehdnolisemmoneJ6rvenmyrskytkutidlsisdSuomenvesil,no ukkiruesmiettimdh perdnta Vosroinvdliloikeinisojapetdjid
muutamaiso
kaSSoi
minunsilmiita vdlilmummonsilmii,sit sanoiku oksa latvas,sitdne,piti mua merkkind
kesdttalvetjos
oletvenehennokashillahvoitldhtie.
mereleksy.
A, minunpitikysyomammalsuankojdhtie,mamman
UkkiolihijaaveneenperdskaSselisitd
ndkyskositd
pititietidainamisollahsannoipane,vuruasku,
pidhse holomua,ta, viimeinkysymummolmustatkomitense
on hattukysymykses,sit hdi mind ldhtinjuosta vikel- holomujdi verkonlaskieseilen,
mummokasoisanoi
tdmddrantaakohti.
jo vdhdndkyy,ukkikysyikuibosejdi Heind_
tuolahanse
Meilolimuutamasatametriimatkua
rantah.vuottelen luuvonmajakkaan,
nahense holomu,mummokai oli
siel kotvanaikua,ei tullarantahmindmietinjo jospa kai jo vdhii pitkdstynnyhverkko
ridtyy ehties,tokas
ukki kielastiettd eivdttulekaa,uskoinkuitenkiettd kyl yksikantaa,eilen verkonlaskies
sanoitettii holomuki
ne tulouku ukkiei mulleole kielastanuh
minulmilloin- jdi hevonpersiisee.
Venehestulisenjdlkeenhiljasuus.
kaan(narrannuh)
no tulihanne.
Loyvettiinhdn
verkotviimeinusva(tuman)hdvis
ja isoja
Ldhettiisit,
minalujastiveneen
nokkahmummoairoih, siikojaja kuhaaoli paljon,piti hevonenpihassahakee
ukkiveneenperddnairokdteeta sanoimummolalahdn pihaanviemdd.
ripsata(soutua),sil oli tapaettdakatainasouti.siel oli
Niistdpanivatosan suolaaja osan ukki vei Jdnisisotveneetmilkdytiietembdnakalas,usvaoli hdvinnyh niemenKimpimdelle
ja tietystiolituorettakalaapitkdksi
tyynikeli,ruvettihukkita mummotuumuamah
jokovois aikaakeittddkunpanivatjdihensekaankunolitalvella
tdh ruvetaka55omahmimmoneon pohjavirtaus,ukki otettujditdtalteensahajauhokasaan
peitettynd,eihan
tuumisanoitdhvoimmoruvetalaskemahverkkoridtyy, silloinjddkaappejaollut,
silloinelettiinvieldsuurperminunpititullakivipuoles
verkuolaskemah,
mummosouti hetaloutta.
Meitdoli 16 hengiesamastalouves,ukki
e n h d nm i n dn i i nn i i ns u u r iai i r o l ovi o i n n u hh e i l u t t u a .
mummoja niidenaikuisetlapset.Sit,minunpappata
Laskemmoverkkoloiveteh minuajo rupes pitkiis_ mamma7lapsenkansa.Mind
olintoiseksivanhin
lapsis,
tyttdmdh,ukki sanoika55ostuol ndkyynorpanpid,ja Aleksi.Ensilloolluhvieldkoulus
ku tdmmostykalareisuu
ndkyhanse.silsihunehtuminulvdsymys,
laskettiiloput olinmatkasLuatogalvenehes
pelgidmds,
ku ylenloittuo
verkotta iso verkonmerkkisanottiikuvas,kepinpids oltih Mansinsuartu,
ku sil ylen raviehsuatto myrky
havujaja isokivipainonaruninatkah.Kiviveisitanuorua nousta.Tuli kiirehrantahpdi.
Vesseldltuutelsiel hdi
pitkdnaikuaei meinannuh
pohjuavastahtulla.Mustan purjehelajellakakatettii.
ku ukkisanoijoskus
ettdneljddkymmenee
syleeolivettd
juotu mieleenku pidsidsenaikaa
Tdmd kalareissu
mihinverkotlaskettii,
situkkirupestuumuamah
mummol vanhaaLaatokkalehteeka5selinvuodeleta1945.
ettdeise riStyihankohalleh
sattunnuh
ku muamerkkikin
jdi pahoi,mummolmurahtiholomujdi hevonpersieh,
Aleksi Vehovuorie. Savinoff
ldhtimmorantaapdinmummotuassoutamahukkisanoi
ripsuaha(souva)lujempaarubieutuutemahku usein
keskipdivdlrubestuulemah.
Tultiihasiellopulrantaa,vai dij6nloittuovietiiverkot.
Ukkitamummoldhtiperdkkdikdvelemdhkojiipdi,mind
raveisehsovatpoispidtakesoil(uimaa)ta sitjuoksemah
jdlles ettd kerkiikotiiyhtd aikua.Se pdivysemmone,
yo meni melkeipyoriispetis ku ei tiennyhminkalane
on huontes(uamu)jos on tyyni keli pidsoy matkah
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