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fa'alastus muistoja paljon aikaa ennen sotia, Laatokan
zltr{antsrnsaarella Tyompdisen kyldl. ori tyyni keli mual
l3r 13rv€l usvua kylld oli dijjy mutta ukki ku oli kova
karamres teki miel i  tuorettu kalua sanoi mummol, ettd
ahtemmo kui tenki  laskemah yks i  r id ty  va i ,  emmo
enempia siel ridty suatto olla jopa monta kymmentd
/erkuo.

Ne touhus si ind ldhtyo, mind si ind kuuntel in hei jdn
touhuu, ku teki miel i  matkaa. Mind ol in si l lo pikku pri_
ha55u eivdt tuulel ottanu matkaa ku siel Luatogat ol ier i
myrskyt ku tidlsisd Suomen vesil, no ukkirues miettimdh
kaSSoi minun si lmii  ta vdl i l  mummon si lmii ,  si t  sanoi ku
olet venehen nokas hi l lah voit  ldhtie.

A, minun piti kysyo mammal suanko jdhtie, mamman
pit i t iet id aina mis ol lah sannoi pane, vuruasku, pidh se
on hattu kysymykses, sit hdi mind ldhtin juosta vikel-
tdmdd rantaa kohti.

Meiloli muutama sata metriimatkua rantah. vuottelen
siel kotvan aikua, ei tul la rantah mind mietin jo jospa
ukki kielasti ettd eivdt tulekaa, uskoin kuitenki ettd kyl
ne tulou ku ukki ei mulle ole kielastanuh minul mil loin-
kaan (narrannuh) no tul ihan ne.

Ldhettiisit, mina lujastiveneen nokkah mummo airoih,
ukkiveneen perddn airo kdtee ta sanoi mummolalahdn
ripsata (soutua), sil oli tapa ettd akat aina souti. siel oli
isot veneet mil kdytii etembdna kalas, usva oli hdvinnyh
tyyni keli, ruvettih ukki ta mummo tuumuamah joko vois
tdh ruveta ka55omah mimmone on pohja virtaus, ukki
tuumisanoitdh voimmo ruveta laskemah verkko ridtyy,
minun pititulla kivipuoles verkuo laskemah, mummo souti
enhdn mind n i in  n i in  suur i i  a i ro lo i  vo innuh hei lu t tua.

Laskemmo verkkoloi veteh minua jo rupes pitkiis_
tyttdmdh, ukki sanoi ka55os tuol ndkyy norpan pid, ja
ndkyhan se. si lsih unehtu minulvdsymys, laskett i i loput
verkot ta iso verkon merkki sanottii kuvas, kepin pids
havuja ja iso kivi paino narun inatkah. Kiviveisita nuorua
pitkdn aikua ei meinannuh pohjua vastah tul la. Mustan
ku ukkisanoijoskus ettd neljddkymmenee sylee olivettd
mihin verkot laskettii, sit ukki rupes tuumuamah mummol
ettd eise riSty ihan kohalleh sattunnuh ku mua merkkikin
jdi pahoi, mummol murahti  holomu jdi hevon persieh,
ldhtimmo rantaa pdin mummo tuas soutamah ukkisanoi
r ipsuaha (souva) lujempaa rubieu tuutemah ku usein
keski pdivdl rubes tuulemah.

Tultiiha siel lopul rantaa, vai dij6n loittuo vietii verkot.
Ukkita mummo ldhti perdkkdi kdvelemdh kojii pdi, mind
raveiseh sovat pois pid takesoil (uimaa) ta sit juoksemah
jdlles ettd kerkii kotii yhtd aikua. Se pdivy semmone,
yo meni melkei pyoriis petis ku ei tiennyh minkalane
on huontes (uamu) jos on tyyni keli pidsoy matkah

verkkoloi ka5Somah tai poishan ne ainos nostett ih
kuivamah jos vai i lmu sen sal l i .

Uamu oli tuas tyyni ku heriisin tiesin ettd ottaavat
mukaa, mielenkiintuo oli ku ylen syvdh veteh verkot
laskettii, mummo souti ta souti ukki sanoi souvahan vield
ripsua lujemmbah taitaa usvua, ruveta tulemah emmo
loyvd kuvastu verkko-ridvyn merkkii, ta jo rubes tumanua
(usvua) tulemah, ei enid Mansinsurtu ndkyny, nakyi
vai se kalamiesten mua merkki se ni in sanottu holomu
mistd l ie nimensd suanuh. sehdn ol isemmone J6rven-
perdn ta Vosroin vdlil oikein isoja petdjid muutama iso
oksa latvas, sitdne, piti mua merkkind kesdt talvet jos
mereleksy.

Ukkiol i  hi jaa veneen perds kaSselisi td ndkysko sitd
holomua, ta, vi imein kysy mummol mustatko miten se
holomu jdi verkon laskies ei len, mummo kasoi sanoi
tuolahanse jo vdhd ndkyy, ukki kysyi kuibo se jdi Heind_
luuvon majakkaan, nahen se holomu, mummo kai ol i
kai jo vdhii pitkdstynnyh verkko ridtyy ehties, tokas
yksikantaa, eilen verkon laskies sanoit ettii holomuki
jdi hevon persi isee. Venehes tul i  sen jdlkeen hi l jasuus.
Loyvettiinhdn verkot viimein usva(tuman)hdvis ja isoja
siikoja ja kuhaa oli paljon, piti hevonen pihassa hakee
pihaan viemdd.

Niistd panivat osan suolaa ja osan ukki vei Jdnis-
niemen Kimpimdelle ja tietysti oli tuoretta kalaa pitkdksi
aikaa keit tdd kun panivat jdihen sekaan kun ol i talvel la
otettu jditd talteen sahajauhokasaan peitettynd, eihan
si l loin jddkaappeja ol lut,  si l loin elett i in vield suurper-
hetaloutta. Meitd ol i  16 hengie samas talouves, ukki
mummo ja ni iden aikuiset lapset. Sit ,  minun pappa ta
mamma 7lapsen kansa. Mind olin toiseksivanhin lapsis,
Aleksi. En sillo olluh vield koulus ku tdmmosty kalareisuu
olin matkas Luatogalvenehes pelgidmds, ku ylen loittuo
olt ih Mansinsuartu, ku si l  ylen ravieh suatto myrky
nousta. Tul i  ki i reh rantah pdi. Vesseldl tuutel siel hdi
purjehel ajella kakatettii.

Tdmd kalareissu juotu mieleen ku pidsidsen aikaa
vanhaa Laatokka lehtee ka5selin vuodeleta 1945.

Aleksi Vehovuori e. Savinoff
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