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MANTSINSAARIA MU I SIELLEN

Saari sijaitsee Laatokan itälaidassa 'l ähellä mannerta. Pohjois-
eteläsuunnassa se on 15 km pitkä ja kapeimmassa kohdassa 3 km leveä.
Saarella tiedettiin olevan asutusta jo hyvin varhaisessa vaiheessa.
lvtonet savut olivat nousseet io ennenkujn muualla lähiympäristössä.
Monet sukupolvet ovat rajvanneet ja rakentaneet saarta.

!serel_lqq!!q
Rannat ovat matalia kivikkoisia ja hiekkarantoja. Kasvillisuus oli
rehevää, puusto havu- ja sekametsää, maasto osittain kjvikko'i sta
pelto- ja suomaata.

Soita ol'i saaren keskiosassa Suurisuo, läns'ipuo1e11a Peipostenlampi,
. etelässä Työmpäistenlampi. Näillä suoalueilla linnusto oli hyvin run-
{ sasta. Muuttol innut pysähtyivät 1epäämään. Kevääl lä pesimisaikaan I in-

tujen kirkum'i nen oli valtavaa. Lajtamilla kasvoi vuohenkääpää, jota
lapsena kahlasimme noutamaan. Riistakania cl'! rncn jpuoi ista ,ia runsasta

- Etelässä oli syvä11e ulottuv'ia ruohjkkorsia iaht'ia, joissa kalakanta
oli runsasta. Kauniita hiekkalahtja oli saaren länsi- eli merenpuolella
Roukulahti ia Lonkoinlaht'i. Näjssä on korkeita h'iekkahai"jantejta.
Itäpuolella hiekkalahtia ovat l-äpöiniahti, K.ajoinlahti, Kc!p'i tahti ja
Ta'ivatlahti on pohjoisjn. Kahdessa v'iime'isessä lahdessa harjo'itetti in
i son kesänuotan vetoa. Kevääl I ä kal ansaal i i r- ol'i vat h-vvi ä. Arvckal aa
siikaa ja lohta tuli hyvin sekä muiita kalaa.

Korkeampia paikkoja ovat itäpuolella Roukkehen ja Riutan kalliot.
Näjllä kal'lioilla v'ietett'i'in joskus juhannusta Ja poltettiin kokkoa.

i - Pohjoisimpana on Kirkkomäki, jossa sijaitsi kirkko.
Mäellä oli mahtava näköala pohioiseen Suonkylään päin ja edelleen
Laatokalle itäänpäin Lunkulaan ja Pöllänlahdelle, jossa näkyi la'i va-
liikenne. Talvella olj hyvät laske.utelurjnteet.
Saaren kapeimmassa keskiosassa poi kkj suunnassa on ri nneal ue, joka
kaartuu pohjojseen. Sjtä kutsuttjin Ter^olanrjnteeksi. Siinä cli
korkea tähystystorni ja mahtava näköal a Laatokal I e. Ki rkkaat I a
säällä näkyi Valamoon saakka 30 km. Tuuljmyöiäisellä «uului'i son-
kellon kumahtelut. Rinne oli hyvin suosit-tu kohtaamjspaikxa ke-
sällä sekä talvella. Talvella sjinä ol'i hyvät laskettelu:"jnteet.



{gUsylley4e!
V -30 alussa rakennettiin uusi maantie, joka kulki saaren keskjosaa
melkein suoraan saaren päästä päähän.

Saaren itälaidalle rakennettiin 1120 m pitkä kivilaituri. S.i ihen jä-
tettj jn soutuveneaukot. Laiturjn päästä ol i 300 metrin lossiyhteys
Lunkulansaareen ia edelleen oli Perämaan kautta maantiesiltayhteys
mantereelle ia Salmi'in. johon saari kuulu'i. Siellä kunnantoimjstojssa
ol'i hoidettava kajkki juoksevat asiat.
Kesäaikana lil'kennöi Sorsan pieni Salmilaiva Uuksu - Mansinsaari
Lunkulansaari ja Sa1mi, sekä muita laivayhteyksiä oli käytettävissä.
Kel ir.ikot ol ivat saarelaisten rjesana. iJl kopuol inen ajattel ija näkee
sen nitnkin, että kaunis luonto ja kelii ikot kuuluvat saarelaisten
"Iu0ntaisetuihin".

Saariyhteiskunnan ,vi ) äpi täii:.t nen el i nke i poi sena
työtä ja sitke,vt+.ä, uskca je yhteispelihenkeä
saarela'i silla tä;vt.vi olla- Muussa tapauksessa
joutua " rapp'i otr'l aan".

ja kehi ttäm'i nen vaati'i
kaikilta. Sitä näillä

voi saari tyhjentyä ja

Yre!lctre!_rsiEuq!
Syystalvena muodostui Pöiiän'i ahteen jäät aikaisemmin ja päästi.i n kul-
kemaan määrätyitä uria. Viehkatkin ajkanaan ilmestyivät. Se lienee
ollut kunnan apu? Pimeässä ;'a iur:.:r'pyryssä ne ol jvat tarpeen.
Saarj e'i koskaan ol I ut kokonaan moti ssa. Postj ja muut tärkeät to.imi n-
nat oli pyrittävä ho'i tamaan.
Saaressa s'ija'itsevan Puolustuslaitoksen toiminta vajkutti monel la ta-
valla saaren kuvaan ja elä*:änmencon. Kanssakäyminen, suhtautuminen ja
avunanto oli myönteistä molemrnin puol'rn. Yhteispelillä hoidettj jn mon-
ta tärkeää asjaa. Kuljetusal us Yrjö cl i myöhään I i i kenteessä ja pystyi
kulkemaan pienenmjssä iääesteissä. Se ku1;*etti kauppa- ja rahtjmiehjä
hevosjneen Valaflicsn ja maniereelIe.

Ielyqylg!
saaren eteläkärjessä seisoo korkea Heinäluodcn ma_iakka.
ohjaa meriliikennettä ja kalastaj.i a. siinä cn mahtavat
tokalle ja saaren suuntaan. siinä se seisoo vieläkin.

Se valaisee,
näkymät Laa-

Lajvaväy1ä kulkee Mantsin- ja Lunkulansaaren väl'issä mutkitellen,
väistelee p'i eniä saaria. Matkalla on sjrnjtsän loisto.
Iulliasema ol'i
loisto.

Lunkulan puole'l la. Saaren pohjoiskärjessä on Leppänjemen
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Saarella ol'i 5 jsompaa kylää, etelästäpäin Tydmpäisten,0ritselän,
Saukkasten, Pe'i posten ja suonkyl ä ol .i poh joi s i n. .
Asukkaita oli noin 1600 henkeä. 0lj oma seurakunta ja orLodoksjnen
kirkko, joka tuhoutui talvisodassa. Tähän seurakuntaan kuu'l uivat
myös Lunkulansaaren ja uusalonpään asukkaat. viimeinen pitkä-
aikainen kirkkoherra ol i A. palsola, kanttorina N. Saromaa.
Kirkkovahtina toimi p. Rutonen. Kirkon piirissä to.imi vireä
laulukuoro ia tj istajseura. Hautausmaa sijaitsee kir.kon itäpuolel la.

Saaren vanhempj asutus oli sijoittunut etupäässä kyläkujien var-
si'l le. uutisraivausten myötä asutus levittäytyi myös metsä- ja
uus j I I e pe T toa I uei i i e, tu I i ',hajas i jo i tusta,'.

{L
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Työmpäisten ky1ä sijoittui saaren
tuntumassa o'l i kaunis rukoushuone,
Iljan -päivänä Z0 päivä heinäkuuta
Myös kevätjyrrinpäivää vietettiin
sijaitsi vanha kalmisto.

eteläosaan. Itä'l aidalfa rannan
jossa ky1än praasniekkana
pi detti i n j uhl a j uma'lanpa I ve I us .

23 pv huhtikuuta. ympär.i stössä

perinteenä. Päivällä

riitsku.
(bessodat). Soittajina

ssa. Saaren postinkuljet-

uodon ma jakkaa.

a ja sjvutoimjsia käsj-
maanvi I je'lyksen ohel I a.

päisten kahkaalla.

Kyl ää_asq!!-t_va!

etelästäpäin saarola, Mösö, Kulmalahti, paske, Hilkku, Malvila,
vihkot, Ritasuo, vehovuori, Tuutit, Kuhat, Järvenpää, Immonen,
Lujanen ' Petro, Maj uri t, Ahven, supi set, Kurkko, Rantaset, Rennol a
Pasuri, Penso, sare, Harmekari, Konoi, Hurmarat, sarmirehto,
Leskjnen, Silpola, Suviset, Tähtivaara,
Sorsa, Suvi en ja Sul i .

0pettajat, Pirtolat,
L

Iljan -päivän vietto tunnetaan jo vanhana
ol i markkinat (jarmankat) koulun kentäl lä.
Kauppiaita ol ivat Kontjo, Lempinen ja V. p

Päivä,l1ä ja illalla järjestettiin tanss.i t
olivat Pekka Salmilehto ja Johannes Kont.io
Postitoimipaikka ol.i kauppias Kontion talo
tajat olivat Ivan ja Vilho Suvinen.
M'i kko Sare hoi ti I uots.i toimi ntaa ja Hei näl
Niilo Petro hoiti osuuskassaa.
Ky1ässä oli kaiken alan ammatinharjo.ittaji
työn tekijöitä ja kalastuksen harjoittajia
Ylä- ja ala-asteen koulut sijaitsivat Työm

Kun ol i useampia samannimisiä isäntiä
isisistaan joko paikan taf sivuammatin

ja tal oja erotetti i n ne
perusteel I a.



Terolan

Tero'lan ky1ä sijaitsi rinnealueella
ja kuului Työmpäisten kylään.

lriee_s:g!!_rys!
Pekkol a, Nenonen, Laamaset
Kokotit, Savinaiset. Mösö,

Kun n'imiä ol j isännillä ja
ne tois'i staan sivuammat.i n

r:r.n kape'immassa kohdassa

lr1Ä

v -30 alkupuole'l la kylän k'eskustaan sijoittui Ivan 0nnukan vehnä-
mylly ja raamisaha, joita hän y1räpiti poikiensa kanssa. Jaakko-
poian myötävaikutuksel'la oli myllytuvalla joskus nuorilla miel-
lyttävä kohtaam j spa i kka.
0mistaian vaihtuessa my11y ja saha si jrrettiin saukkasten rantaanja jatkoi toim'intaa siellä.
Ky'lässä oli myös seppä sav'i naisen paja, saareraisire varsin
Monet reet, kärri npyörät ja hevoset raudoi tetti i n, sekä muuta
kalua korjatti jn ja valmistetti in.
Kun nuo laitokset pyörähtivät käyntiin se kuulu.i kauemmaks.i kin.
Muutakin sivuammattia har joitettiin maanviljelyksen ohella.
0li tullut aiankohtaiseksi uusimalliset aioreet ja rahtireet ,,pankot,,
Niissä oli leveämmät ialakset ia raideväli. Ne selvjytyivät lurnessa
parernmin kuin juurakkoreki. Nä'i tä rekiä valmisti vi'lho Mösö. Ne
ol ivat hyvin kysyttyjä. 0maan käyttöön valm'i stivat Hei kki ja Severi
Savinainen.
Mu i ta amma t i nha r j o i tta j i a olivat suutarit, räätälit ja ompelijat

tuttu
tvö-

I\t

I

, Lutut, 0nnukat., Haapanen,
Maukut ja Mäki set.

taloil la useampia samanlai
tai paikan mukaan.

Parmakof,

sie, erotettiin
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0riselän ky1ä sijaitsi saaren keskiosassa. Kyläparasniekkaa
talvivalssia vietettiin helmikuun zg. päivänä.
Rukoushuone sijaitsi keskellä ky1ää Lukjnan pihapiir.i ssä.
Aamulla pidettjin juhlajumalanpalvelus.
Ky1ässä oli paljon juhlaviera'i ta. Kun oli talvjaika n.i in markkina-
väki ajeli hevos'i lla pitkin kylää v.ieraitten kanssa.
Päivä- ia iltatanssit järjestett'iin Mikko Karhun talolla. Se oli
myös seurantalona, jossa muulloinkjn pidett'i jn tansseja ja muuta
ohjelmaa. Soittajina toim'ivat Pekka Salmi lehto ja Johannes Kont.io.
Vasili Karhun talossa oli osuuskauppa. Sjtä hoiti alussa Mikko
M'i ihkinen, vjimeksi Niilo peiponen. yr;iö Lempjsellä clj ky1äkauppa.
Härkämäessä oli Kimaiev'i n kauppa ja tuulimyi'ly, puolustusla.i toksen
kasarmjt ja sotilaskotj.
Ky1ässä ol'i useita kjrvesmjehjä, rekjen ja veneitten teki,jöitä.
Ivan Sa'imala poikiensa kanssa valm'isti venejtä ja uus-imal I jsja
ajorekiä. Ne o'l ivat hyvin kysyttyjä. veneitä valmistivat nryös
Kokotjt, Lempiset, Muru ja Tuutti. V'i'imeksi ma.inittu raudoitti
myös rekjä pajassaan.
Priitskun Yrjö valmjstj huonekaluja Ja suksia.
Vi I ho Uusi suo väl i tti maatal oustuottei ta Pr.iol ustusl ai toksen kävttöön
Muutakin sivuammattia harjo.i tett j in maanvi 1;€1-,v1q5., ohel I a.

Aikajsemmin Antti ja A'l esi pankolainen hoi t'i vat I uots i to i mi ntaa

Iy1iÄ_ess!!ryq!
Tuutti, Pankolaiset, Kokotit, Jänis, Aksola, Taussit, pessu,
Konoilat, Kokot, Kimat, uusisuc, Karhut, prokit, Anso'! a, Fatola
0ksio, sa'imala, sroja, Lempjset, Lujanen, Rinnevor.i, Lukin,
Kontiot, Taumalat, Majuri, Kotiperto, pcrevuc, Lossit, Kaasinen
Muru.

Kun ol j useampia samannjmjsjä jsänt.iä ja talcja, erotetijin ne
toisistaan sivuammat'i n taj paikan mukaan.



!el!qr:!el_!ylÄ

Ky1ä sijo'i ttui saaren pohjoispuo'l elre kirkonmäen ympäristöön.
Korkealla mäellä o'li ortodoksjnen puukirkko, joka tuhoutui talvj-
sodassa. Ki rkol I i set toimi tukset pi detti i n myöhemmi n pi täjän-
tuvalla. Pappila oli mäen aiapuolella.
Ky1äpraasniekkaa Svjiso'ita'vietettijn syyskuun 14. päivänä. Silloin
oli paljon iuhlavieraita ky1ässä, Aamulla ol'i juhlajumalanpalvelus
kirkossa.
Markkinapa'ikkana (jarmankka) oli kauppias Paavo peiposen pihapiiri.
Kauppiaita ol'i vat Peiponen, Lempinen ja Furu. t/i imeks jmain jttu
kauppasi myös omenoita.
Päivä- ja iliatanssit järjestetti
toimi myös seurantalona. Soitta;
valvoi poliisi Anttj Peiponen.
Alueella sija'i tsivat ylä- ia ala-ast,een koulut, postitojmipaikka ja
M'i kko ja Paavo Peiposen kaupat.

Maanvi l jelyksen ohel I a kyl ässä ol i kai ken al an ammati nharjo.i tta j.i a:
kauppi ai ta, suut:rei ta, rä'ätäl ei tä, ki r^vesrniehi ä ja puutyön teki -
j ö'i tä .

Pelto'i sten kankaalla siia'i ts'i osuustoiminnallinen my11y ja saha,
viimeaikana s'! tä hoiti Pekka Simani. Kesällä siinä oli nuorten
kohtaamjspai kka ja "Iemmensi I +"a,'.

{rlÄö-eqs!! t-ye!

vakolat, Nousova, Haukisei, Fomin, pe.l toset, Lievoset, Lötjöset,
Jormala jnen, Boloociin, Kuupakot, pais'io, Meriranta, skobeli, Saitola,
Rutoset, Peiposet, sirnanit, pajura, Furu, pitkäset, Rantanen,
Kutjat, saroinaa, Rouhola'r., f vo1a, palscia, Kivi, suv jsa1o, Immonen,
Krogerus.

Kun nimiä oli isännillä ja taloilla useampia samanlaisia, erotett.i in
ne toisistaan sivuammatin tai pai kan rnukaan.

'i n Leva Pitkäsen talossa, joka
ina olivat Rutoset. Järjestyksestä
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Suonkylä sijaitsi saaren pohioisimmassa osassa. Se on tasaista ja
alavaa peltomaata.
Juhlapyhät ol ivat samat kuin peltoisten ky1ässä.
Maanvilielyksen ia karjanhoidon ohella kylässä harjoitettiin monen-
la'i sia sivuammatteja. Sorsan Mikko teki puutöitä ja valmistj ajo-
rekiä. Stepan ja Juh.*c Ivakko valmistivat veneitä ja tarvittaessa
rekiä sekä kalast'ivat. Paavo Sorsa harjo'itti sjrkkelisahalla
sahaustoimintaa. Kapteeni Kutja 1r'ikkui merenkulun parjssa.
Jaakko Tammela hoit.i luotsitehtäv.iä.

, Kylää-gs u!!t-y.a t
\' Sorsat, 0ja1a- Löt-iönen, Ahokas, P'i tkäset, Botskat, Kuha, Salkuset.

Tähtivaara, vä'i stö, Sulosuo, Rutoset, Retkin, Kontio, Lipuskin,
i'ierEn;^i nne, 0jari nne, Tähtel ä, Rannel a, Mujunen, Tervonen, vol a,
Sinjoi, Simanit, Tammela, Mensonen, Ivakko, Kutjat_
Kun cli useampia samann'imisjä isäntiä ja taloja erotettiin ne toi-
sistaan sivuamrnaiin tai paikan mukaan.

!e i pgtlgl_lyli

Peiposten ky1ä sr'jaitsi saaren länsipuolella. Mäkialueelta avautui
1r- näköalat Laatokarre ja varamon suuntaan.

Kyläpraasn.iekant samat kuin peltoisissa.
Talt'jkalastuksen aikana rania oli nuottakuntien kokoontumispaikkana,
myös ialoihin kokoontui nuottamiehiä.
l'{aanvi I ie'lyksen ' karjanhoidon ia kal astuksen ohel I a harjoi tetti j n
monia sivuammatteja. 0li veneen- ja puutyöntekijöitä.

[r]_eö_§st!.1-tg!
Peipcset, Ripu, Kuronen, Järv'i nen, Maukku, padatsut, peltoset,
Pansukov, Rääpöi ja Antionen.

Kun olj useampia sailiannimisiä isäntiä ja taloja erotettiin ne
toisistaan sivuammatin tai paikan mukaan.
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Saukkasten ky1ä sijoittui saaren itäpuolelle.
Praasniekat samat ku.in peltoisissa.
Rannasta pitkä laituri ojentautui Lunkulansaareen päin.
Siinä rannan tuntumassa oli viimeiseksi Vainion omistama vehnämy11y
ia raamisaha. Lähellä oli myös Riutankalljo, jossa joskus poltet-
tiin juhannuskokkoa. r,1äellä oli tähystystorni.
Saukkastenkankaalla s'ijaitsi sairasmaja, joka valmjstuj v. -35.
S'iinä hoidettijn niin sivjjleiä kuin sot'ilaitak'in. Sodanajan
lääkärinä toimi Kunnas.
Ky1ässä sijaitsi Timo Muljun ky1äkauppa. Mu'l ju harjoitt'i myös
kalan ostoa ja välitystä.
Maanviljelyksen, karianhojdon ja kalastuksen lisäksj harjojtettiin

\* myös sivuammatteja. Vainio oli pitkäaikajnen valokuvaaja. Kun
kameroita ol'i silloin vähän, hän ottj melkein kar'kk'i koulukuvat
ia ky1äkuvat. Hän teki myös puusepäntöitä, valm'i sti os'i a ja'i kku-
no i ta.

IrlÄe_qrs!!rys!
Va'i nio, koKott j, Mul ju, Karhatsut, Kitt j, Fal it.

§e I iqrl_ly.l_ö

Seljoin ky1ä sijaitsi itärannan tuntumassa.
Praasniekat samat ku.i n peltoisissa.
Maanviljelyksen, karjanhoidon ja kalastuksen ohella harjoitettj jn

i \, käsityöammatteja.

{yl-ii-ers!!t_rq!
KaJista, selentsev, Makkonen, Ruohonen, Kaunisaho, N.i ssinen,
Harjusalo.

!ilqrlsl_lyl_Ä

Hiloilan ky1ä sijaitsee saaren itälaidassa.
Praasniekat samat kuin Pelto.i sissa.
Maanviljelyksen, karjanho'idon ja kalastuksen ohella harjojtett.iin
käsityöammatteja. 01i useita kirvesmieh'i ä ja veneentekjjöitä.

Iyl-ie_§s!!1ye!
Karhut, Jumposet, Saarelat, Nissinen, Korpilaht.i , Mul ju
Kun oli useampia samannimisiä isäntiä ja taloja erotett'i 'i n ne toj-sistaan sivuammat'i n tai paikan mukaan.
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Koulukuntia ol'i saaressa z ryömpä.i sten ja peltoisten ala_ ja
yläkansakoulut. 0ppikoulu oli Salm.i ssa.
Viimeiset pitempiaikaiset opettajat olivat: peltoisten yläkoululla
opettajat K'ivi ja rva Meerj pjrto'ra, arakoururra na.isopettajat
I. Immonen ja Suvjsalo.
ryömpäisten koululla miesopettaja E. pirtola ja Juulia Sorsa.
Alakoululla na.i sopettajat Suvinen ja Suli.
Kuten ajna myös maaseudulla opettajat oljvat valistunutta ja arvos-
sapidettyä väkeä. Omal ta osa'l taan vai kutti vat saaren tapahtum.i j n,
ottivat osaa saarelaisten elämänmeno0n ja va'l istustoimintaan.
0ppilaiden suhde opettajiin ol'i käytökseltään vars.i n kunnioittavaaja luottamuksellista. Mujstelen sitä, että muun opetuksen rinnalla
ol i vahvast'i kasvatuksel I i nen puol i mukana 'i han jokapäi vä.i sessä
elämässä.

!Äsr!rQ!
Kouluissa teht'i in paljon käsitöitä, varsinkin ylemmiljä li.iok.i llatehtiin hyödyllisiä es'i neitä. Tytöt neuloivat ja ompeiivat, pojai
tekivät puutöitä aina huonekaluja myöten. 0pettajat ol.i vat aktiivi
sesti mukana, tyhjän tekoa ja ajantappoa e.i salrittu.

!u!gl!c_ie_qrIer_l_g
Talvella oltiin liikuntatunnilla lähes aina ulkona mäessä ja suk-silla' Kaikilla täytyi olla kunnossaolevat sukset. Hiihdett.i inpaljon. Pidettiin myös koulujen väl.i s.iä hiihtokilpailuja.
Kesäl'l ä oli ionkinverran yleisurheirua. Harjoitertjin ja sen jär-
keen ol i merkjnsuorituksia. Pesäpal lon tul tua, kukaan e.i mejdän
koulussa sitten muuhun paljon joutanut. se ori suosituin raji ja
s'itä harjoitettiin myös koulun ulkopuolella. pelattiin patterin
kentällä sotilaat ja siviirit. R'i ippui paljon opettajasta kuinka
ahkerasti jaksoi oila mukana. 0pettaja pirtora varmens.i poikia
ollen itse mukana.
Koulujen pitäiäiuhlissa salmissa Työmpäisten koulu vojttj mesta-
ruuden pesäpa1loilussa. Se ol i hyvän valmennuksen tulos.

!qgls!su1!!s
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Talviaikana toimi peltoisten ja Työmpäisten opintokerhot.
ryömpäisillä kerhoa johti opettaja Juuria sorsar pertoisissa
opettaja Kivi.
Toiminnassa oli myös vireä kirkkokuoro ja tiistaiseura.
Seuratoimintaa yl1äpitivät myös Kalastusseura ja Maamiesseura.
Järjestivät ohjaus- ja neuvontatilaisuuksia hankkimal la alan asian-tuntiioita luennoimaan. Järjestivät ohjelmallista toimintaa ja
tanss'i tilaisuuksia.
seurantaloja oli 0ritselä1.lä Mikko Karhun talo ja peltojsrssa
Leva Pitkäsen talo.
saaren nuo.illa ori yhteisiä rientoja myös sotiraiden kanssa.
Kesällä kentällä pidettiin iuhannusjuh'lat ja talvella uuden vuoden
vastaanottajaiset "ykköstuvalla". Keskinäinen suhtautuminen olimyöntejstä' 0lihan viime aikoina paljolti oman saaren ja Lunkulan-
saaren mjehiä palveluksessa.

0'l i kiertävää maatalous-
pidettiin.

j a kerhoneuvontaa sekä ke i ttoku rs sej a

0pettaia Teittisen iohdolla toimi kangaskudontakurssit. Naiset
kutoivat kauniita seinä- ia rekiryyjyjä sekä valmistivat kauniita
laatokankarjalaisia kansar I ispukuja ja pöytär i inoja. Hämä ja kai k-ki muutkin- ol i jätettävä tar vi sodan ar ettua.f
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Perinteiset ammatit olivat maanv11je1ys, karjanhoito, kalastus,
käsityöt, merenkulku ja kaupankäynti.
Aikoinaan kun merenkurku ja idänkauppa orivat voimissaan, maanvirje-lys jäi vähemmälle. Viljaa ol j tuotava paljon.
sittemmin kun tuo kaupankäynti yksityissektorirta roppui, arkoi voi-
makas maanv'i lielyksen kehittäminen. 30 -luvun pulakausi antoi sii-
hen lr'sää vauhtia. vartion toimesta kaivetti.in vartaoj.ia, mikäedellytti huomattavan v'ilielysalan l isäämistä. Maksetti in p.ientä
raivauspalkkiota. silloin vallitsi todellinen raivaajahenki.
Maatalousneuvontaa, karjanho'itoa ja kalastusta tehostettiin.
Maatalouden neuvontaa ja tarkastusta kävi hoitamassa Lumme salmista.
Tästä myönteisestä kehit,vksestä johtuen saarr. ol i omavarainen.
vehnän viljelv'uutuutena sai s.i lloin vauhtia. Viljaa ja muitatuotteita vietiin huomaitava määrä ulos.
Karjantuotot olivat vähäis.i ä, paits.i omaan käyttöön myös naapu_reille riitti jonkinverran mullikoitä J.a possuja kasvatettiin
myynti j n . .1o* rt^i/o rlatuaal./Z; o.lo,lr- 

-.-,- i?o/y " -.
Käsityön harjoittajia
dyksiä, kudonnaisja ja
kotona.

ol i kaikjlta alo.i'lta. Käyttöesineitä
muita kulutustarvikkeita valmistetti

, Pll-
in

Metsästystä harrastettiin enemmän harrasteen muodossa. saarelai-
silla ol'i metsäpalstoja mantereen puolelra, josta arvopuuta
haettiin. saaressa metsäpalstat eivät olleet kovin suuria.
Kenellä ei ollut vakituista talvinuottaosuutta, heistä useat kä-vivät metsätöjssä ia rahdinajossa mantereen puolella aina Uomaalle
saakka ' S'i'i hen tarvi tii i n raavaat mi ehet, hevoset sekä kunnol I i setvarusteet ja rahtireet (pankot), joissa ol i leveämmät jalakset
ja rajdeväli.
va'l amo työ1..ljsti palion ihmisiä. Myös rahtjmiehet kävivät sjellä.
Merenku'l un pa.i ssa kesäaikana työskenteli oaljon miehiä.
0sa nuorempaa väkeä hakeutui muihin anmater

Tat oudet I i nen myöntei nen ft{ilt{, jatku,. ta
jolloin kaikki o'l i jätettävä.

hin asutuskeskuksiin.

lv'i sotaan saakka,
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Kalastus ol i saarelaisten
kaikessa muodossa kesällä

peri ntei nen ammattj .

sekä talvella.
Si tä harjo.i tetti.i n

_Lrq _! c l -u_u s e !!q_q.I -r_ e r _y q-r!e !!q
Siihen kuului i0 miestä ia 4 hevosta kerraila mukaan. Nuotta-apajat
ol ivat meren puolel la. Ne ol i tarkoin määrite'l ty maamerkkien mukaan.Nuottakuntia oli useamp'ia, isäntinä ta'ido'istaan ja tiedoistaan tun-netut Ivan Lossi, Ivan Tuutti, M. Muru, I. Tähtivaara, Boska jaAnttonen. Nuotarra turi aina arvokaraa kuhaa ja siikaa. Karat
myyti in taval I isesti jo merel Iä ostajil le, vakituisja ol ivat TimoMulju ja paavo peipposen edusm.ies.
syystalvella pyritt'i in saamaan nuotat pyyntijn. sjllojn oli parhaatsaal'iit' kun vain jääolosuhteet sen sallivat. Kun ulkomeri ol.i vieläsula, saattoi tuuli murtaa paksunkin jään. sjl'l oin nuottamiehet oli_vat vaarassa' Niillä kahdella nuottakunnalla hevosineen ol.i todellaonni mv'ötä, kun voimakkaaila tuureHa jää murtui. He purjehtivat
lautal la yl'i Laatokan ja pe'lastuivat Konevitsan saarel le. Aluksiheiiä ei etsinnöissä 1öydetty.

1re_!§ä!_qe!!q_ o I i _slyq: !ei!g
siihen kuului 10 osakasta ja 2 venettä. v'i imeiset nuottaisännät ol.i -vat Ivan Lossi ja pekka Jumpponen. Apajat orivat rahden puorelra,
Korpilahdessa ia Taivatlahdessa. Keväällä tuli arvokalaa lohta jasiikaa sekä kaikkea muutakjn kalaa. Arvokalat ost'i heti Mikko peiponer
tai edusmies' Muut kalat jaettiin ruokakaloiksi. ylimäärä annettiinnaapureille maksutta. 0l j myös pieni kjerrenuotta, 3 osakasta ja vene.se laskettiin ja vedett'iin veneeseen. sillä saati.in kaikenla.istakalaa, etupäässä ahventa ja haukea, joskus arvokaraakin. s.i tävedettiin sekä lahden_ että merenpuolella.

Ier!_[g :_ lg_§ uuc!q.]_ a s lur
sitä harioitettiin koko kesän merenpuolelra syvä11ä. Niissä oli ainaarvokalaa lohta, kuhaa, siikaa ja nieriäisiä. Niiden l.i ikkumisajatia paikat täyty'i tarkoin tietää, jos miel j tek'i saal ista. Maamerkitolivat tärkeitä laskiessa. Nä'itä kalastajia ol.i melkein kaikissa
kyi issä. Kun moottoriveneet tul ivat avuks.i, tehostui kalastus sitä
mukaa ' suonkyl ässä Ivakot ja Mensoset ul otti vat kal astuksen val amoonsaakka' syksyllä harioitettjin verkoilla muikunkalastusta ja sii-malla tuli mat.i kkaa. Syysmyrskyt koettelivat veneitä, pyydyksiä jamiehiä. saareraiset orivat tottuneet mereiliseen ympäristöön, vaara_tilanteitakin oli.
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Saaren maantieteellisestä asemasta johtuen Härkämäelle oli sijoitettujo vapaussodan jä'r keen rsz/45 canet-tykkipatteri (z kpr. 6,, tykkiä).
si I I ä ol i merki ttävä osuus Laatokan meri puol ustuksen ketj ussa. setodettiin viime sotien aikana.
Linnake kuulu'i Rannikkotykistörykmentti kolmeen, jonka komentajana
toimi eversti, myöhemmin kenraali Eino Iisakki Järvinen. Hänet tunne-
taan Laatokan meripuolustuksen luojana ja kehr'ttäjänä. Esikunta si-jaitsi sortavalassa. Linnakkeen päätehtävänä ol.i rannikon, meri_
alueen ja ilmatilan valvonta, torjunta sekä maavoimien sivustan suo_jaaminen mereltä päin. Tätä vaativaa tehtävää varten jo rauhan aikanakoulutettiin monia ikäluokkia. suurin osa ol j Mantsjn ja Lunku'l an
miehiä sekä muualta rannikolta tulle.i ta.
Henkilökunta
Ennen sotja pidemmän aikaa ollut pää1likkö oli kapteeni Haaranen.
Tehtävänsä ohel'la hän oli k'iinnostunut saaren ja saarelaisten a.itoon
rajakarjalaiseen kulttuurji-n. Kirjoitti mujstelmissaan el intavoista,
praasnieko'ista, vanhojsta uskomuksista, jtkuvirsistä ja starinoista.
Alipäällvstöä oli pidempiaikaisia vääp. E. Lehtonen, koul.au. y.
Saukkonen, koul.au. E. Ketosaari, ase_au. T. Seppä, v.iesti-au. p.
Kähkönen, tarous-au. H. peiponen, kone-au. F. per'ponen, rääk.au.
M' Jurvanen. Saarelaiset muistavat, että viime ma.i nittu antoi
ensiapua monissa sai rastapauksissa.
Saare'la jset ol jvat tottuneet sot'i la'i s'i in. Jo pidemmän ajanjakson a.i -
kana suhteet ol'ivat hyvät niin henkilökunnan kuin sotilaittenkin
kanssa' Puolustuslaitoksen toiminta vaikutti monella tavalla saaren
kuvaan ja elämänmenoon. Kanssakäym.i nen, suhtautuminen ja avunanto ol.i
myönteistä molemmin puolin, yhteispelillä ho.idetti jn monta tärkeää
asiaa- Rauhanajan toimet loppuivat kun talvisota alkoi 30.11.-3g.
Talvisodan aikana patterin pää1likkönä to'imi alussa kapteeni Lat.i kka,
myöhemmin kapteeni Mäkeläinen. Muu henkilökunta ol.i lähes entinen.
Mantsin ia Lunkulan miehet ol ivat saaneet kutsun reservi in ja valmis-
tautui vat puol ustamaan omi a saaria ja rantoja.
Erillinen Polkupyöräkomppania saapui'luutnantti Hildenin johdolla
Lunkulaan ia valmjstautui puolustustehtävi'i n siellä. Lisää täyden-
nystä saatjin myöhemmin. Miehitettiin myös Uuksalon pää. Näissä
talvisodan vaikeissa puolustustehtävissä l,lantsin ja Lunkulan puolus-
taiat kestivät ankarasta painostuksesta huolimatta sodan loppuun
saakka' suorittivat heille annetun tehtävän vaikeuksista ja puutte.i s-ta huol imatta ' Näi stä tapahtumi sta kerrotaan Lauri Immosen ki rjoi tta-
massa kirjassa "Kaksi tykkiä".
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Jatkosodan aikana -4.l sotatoimien laannuttua salm.i n ja Mantsin suun-nalla, paluuta saareen alko.i tapahtua. Kylät olivat jäl;ellä, kunniitä ei talvisodan aikana poltet.tu. siitä ori hyvä alo.i ttaa raivaa-
maJla ja siivoamaila paikkoja. Ihan kaikesta ori puutetta, tJövä_lineistä ia työvoimasta. Peltotöihin saatiin mies- ja hevosvoimaalisää patterista. Päällikkönä silloin toimi kapteeni Latikka. Hänoli myötämielinen saarela.i sia kohtaan, antoj tarvittaessa apua.
uudel'leenjärjeste'lyjen yhteydessä oli saaren miehillä mahdollisuus
saada siirto patterille. Näin oli omaakin työvoimaa jonkinverran
saatavissa.
I''luukin elämä alkoi vähitellen elpyä. Kouiut, kaupat ja kirkko aloit-tivat toim jntansa. Puutteista huol imatta ihmiset o'l ivat tyytyväisiä.
valvonnan ia iäriestelyjen tehtävissä toimivat Kulmalahti ja A.
Peiponen' Karjaa tuotiin ionkinverran tullessa ja sitä hankittiin
lisää mahdollisuuks'ien mukaan. Karjanhojdon neuvontaa ja karjakon
tehtäviä hoiti Juul ia savinainen ( Ivakko). Maatalouden kerhoneuvontaahoit'i Saara Panko'lainen.
Sairaanho'i to ol i keskitetty sa
Siellä ho'idettiin niin siviiti

irasmajalle, lääkärinä to.imi Kunnas.
t kuin sotilaatkin.
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Kesä oli kaune'immillaan iuhannuksen lähestyessä. yleistilanne alkoi
nopeasti huonontua. saaren asukkaat olivat varuillaan. Alkoivat vähi-tellen pakata taas tavaro'i taan. Se osoittautui tarpeelliseksi, maihin
nousu Laatokan 'i tälaidalla viteleeseen 23.6.-44 vauhd.i tti lopullista
1ähtöä' Evakuoimiskäsky annettin heti aamuyössä. Siirtyminen alkoiheti hevosilla, jalan karjaa ajaen ja autokuljetuksin pitkän laiturin
kautta Salmiin junaku'ljetuksiin. va'ikka ihmiset olivat varuillaan,
tuli se lähtö niin y11ättäen, ettei pitk'i in hyvästijättöihin ollutaikaa' Evakuointi sujui pahimmitta vaikeuksitta siihen määrättyjen
henkilöiden ohjatessa ja sotilaiden auttaessa. vähät tavaratkin saa-tiin tällä kertaa kulietettua pois. Saarela'i sten toinen evakkomatka
oli alkanut lentokoneitten saattelemana.
Mants'insaaren ia Lunkulan puolustaiille jäj vastuu nyt niinkuin talvi-
sodassakin- Heille ori annettu tehtävä; meriarueen varvonta, torjunta
sekä maavoimien sivustan suojaaminen merel tä päin. He suorittivat
annetun tehtävän vaikeuksista huolimatta loppuun saakka. Kun tehtävänsuoritettua saaret määrättiin tyhiennettäviksi siirtyivät puolustajat

troomu- ia laivaku'ljetuksin kalustoineen omien lentokoneitten suojaa-mina Impi)ahdel puötette iatkaen sieiia toimintaansa. Joudu.in lähte-mään viimeisenä saaresta ,lnll ,råÅärrin tjedr;l;irp.rtjon mukanaNäkymät jäivät ennalleen, kylit j; yräaristö. rILruII rrruKdna, 
j


