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Hei kaikki Hurissalon ystävät ! 

 

Olen Leena muori ja 

minulla on suuri ilo tuoda teille tervehdykseni Lyytikkä saaresta, 

joka nököttää Ruokotaipaleessa Säimösen sylissä. Siellä se on ollut ehkä kymmeniä tuhansia vuosiaennen mi

nun mökki-tarinoitani, jotka ylettyvät vain sadan vuoden taakse. 

Aivan koko satavuotista historiikkiani en kuitenkaan tässä käy teille kertomaan, mutta muutamiamuistikuvia 

mökkielämästämme teille kuvailen. 

 

1900- luvun alussa isoisäni 

ALPO KARJALAINEN vaelteli täällä Savossa vakuutusasiamiehenä. Noina vuosina hän solmi suhteita jake

sytti itselleen ystäviä, joista ystävyyssuhteista isäni LASSI KARJALAINEN 

- tuleva Lyytikkä-saaren Vaari - sai myös nauttia. 

 

Suomalainen lomailukulttuurin historia on kovin nuorta. Se on nippa nappa sadan vuoden ikäinen. 

 

Marraskuussa 1917 saimme ensimmäisen työaikalain ja 8 tunnin työajan. 

Näin työaika ja vapaa-aika selkeästi eroittuivat toisistaan ja mahdollisti loma-ajan vieton suunnittelun. 

 

Vielä kun saimme vuosilomalain vuosina 1939 ja 1960 voimaan, 

oli kesämökki"buumi" valmis alkamaan. 

 

Vuosilomalain myötä alkoi Hurissalonkin alueelle ilmestyä toinen toistaan kauniimpia kesämökkejä, joita 

nyt on jo reilu 700 kpl ja joita nykyisin kutsutaan vapaa-ajan asunnoiksi. 

 

Lassi-Vaarillekin - ilmataistelut taisteltuaan -

 tuli monien muitten lailla kaipuu saada oma rauhallinenkotikenttä maaseudulta. Hänelle oli itsestään selvää 

etsiä sitä täältä Savon sydämestä. 



 

Hänen kenttänsä löytyi Lyytikkä-saaresta vuonna 1951, kun ystävänsä Piskosen isäntäpari möi saaren 

Lassille. 

Sinne isäni rakensi pienen hirsisen kalamajan, josta saattoi hakea rauhaa ja voimia arkiseen aherrukseen. 

Sinne myös me lapset perheinemme olemme kiirehtineet lomillamme. Ja siellä se on edelleen aivan 

samanlaisessa asussa, 

kuin Lassi-Vaari sen aikanaan rakensi. 

 

Miten sitten 1950 luvulla matkanteko Ruokotaipaleeseen sujui lapsuuteni kotikaupungista Helsingistä? 

Sitä seuraavaksi muistelen. 

 

Mutta pieni tietoisku ennen omia muistojani: 

 

Hurissalon kylän kotisivuilla on mielenkiintoinen ja täsmällinen kertomus Puumalan tiestön ja linja-

autoliikenteen kehittymisestä vuosilukuineen päivineen. Kertomus perustuu 

Muistitietoa Hurissalon koulupiirin alueelta -kirjaan vuodelta 1984. 

 

Suosittelen tutustumista aiheeseen. 

 

Omat tarinani perustuvat muistoihini ja isäni saaripäiväkirjaan 60-luvulta alkaen. Päiväkirjassa hän on 

tallentanut monet tarinat tiehankkeista ja matkanteon keskeytymisestä milloin mihinkin kuoppaan ja/tai 

lumipenkkaan välillä Hurissalo - Mustapohja, jonne asti soratie avautui vasta vuonna 1972. 

 

Helsingistä matkustimme junalla Mikkeliin, josta jatkoimme linja-autolla Juvan tietä Anttolan suuntaan, kun 

Kirkonvarkauden siltaakaan ei vielä ollut. 

 

Tiet olivat Mikkelistä alkaen sorateitä. 

Hurissalosta taksilla Ruokotaipaleeseen, jossa veneemme meitä odotti. 

1950 luvulla ainoa kulkuneuvomme kauppaan ja tansseihin oli tietysti moottorivene. 

 



Ensikäyntini saareen tapahtui heinäkuussa vuonna 1957. 

Helsingistä matka sujui junalla ja linja-autolla Sulkavalle, jossa veneemme oli talvehtinut vai lieneekö ollut 

huollossa. Aamulla aikaisin lähdimme Sulkavan satamasta moottoriveneellä pitkin Lepistön-, Toivon- ja 

Ruunaansaaren selkiä kohti Puumalan satamaa. Sieltä tauon jälkeen jatkoimme Lietveden selkää 

Lintusalon ohi kohti Vetojakoa ja Mustapohjaa. Säimösessä olimma illan suussa. Kokonaisen päivän 

tuo matka otti, koska pithän meidän kalastella ja evästellä. Ei ollut kiirettä. 

 

Rakkauteni saarta kohtaan syttyi samalla, kun astuin sen rantaan. Hirs´mökki oli vasta muutaman varvin 

korkuinen, joten majoituimme sotilas-isäni mielestä kotoisasti puolijoukkue-telttaan. 

Taisin olla hieman eri mieltä tuosta kotoisuudesta huitoessani hyttysiä, paarmoja ja muurahaisia loitommalle. 

 

Oma auto perheeseemme ilmestyi vasta 60-luvun lopulla. Noina aikoina oli jo jonkinlainen tie olemassa 

Liukkosenmäelle asti. Usein jätimme auton kuitenkin Makkosen Topin lehmihakaan, josta kävelimme 

jyrkkää polkua alas Topin venevajalle, jonka vieressä saimme venettämme pitää. 

 

Polun tarinoista muistan aina, miten viileän makealta maistuivat virvokkeet, jotka isäni oli piilottanut polun 

varrella 

olevan puron mutkiin meitä odottamaan. Lapset kalastivat sieltä itselleen limpsapullot ja meaikuiset -

 niin, mitäpäs muuta kuin aikuisten limpsapullot. 

 

Muistanpa toisenkin aika ihmeellisen jutun polun varrelta. Meillä oli maitotinki Piskosen Idan kanssa. Ei 

ollut saaressa jääkaappia eikä UHT-maitoja tarjolla, joten joka päivä kipitimme lasten kanssa Makkosen 

lehmihaan kautta Piskoseen maitokannua täyttämään. Olimme taas kerran polulla ja lehmät lähestyivät meitä 

ihmettelemään. Samassa edessäni kulkevan pienen pojan kirkas ääni kailotti: Äiti, kato tuolla on SHONNI. 

 

Ja niinpä Makkosen kaikki lehmät muuttuivat kuin taikaiskusta sonneiksi. Pääasia oli, että poika alkoi 

suhista ÄSHSÄN päältä... 

 

Piskosen väeltä olemme vuosien varrella saaneet runsain 

määrin sekä aineellista että henkistä hyvää.Makeat lämpimäiset matkasivat maitotonkan mukana saareen. Toi

sinaan heiluin lasten kanssaheinähankojen varressa ja 

kuvittelin olleeni avuksi heinäpellolla, koska aina saimme palkaksi mahantäyden hyvää soppaa ja muita herk

kuja. 

Olivatpa poikaseni Liukkosenmäellä kesälapsinakin eri pituisia jaksoja. 

 

Tuohon aikaan oli emännillä aikaa tarjota kahvikupponen keskellä päivääkin ja siinä samalla onnistuimaailm

ojemme parantaminen. 



 

Toisin on nykymaailman meno, kun emäntienkin täytyy lähteä tilan ulkopuolelle palkkapussialihottammaan. 

 

Nyt voisin laulaa Esa Pakarisen lailla, että 

"Nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret 

ehdi ies rauhoittummaan..." 

 

Kesämökki tarinoitani riittäisi tuhannen ja yhden päivänkin verran, mutta jätänpä toiseen kertaan ja siirrynlo

puksi meidän kaikkien kannalta tärkeään ja uskoakseni yhteiseen tarinaan. 

Se on tämä Hurissalo-talon elämisen ja tulevaisuuden tarina. 

 

Kesäasukkaana kiitän koko sydämestäni teitä kaikkia, jotka asutte täällä vakituisesti, siitä, että haluatte jajaks

atte pitää Hurissaloa elävänä. Sen puolesta, että voimanne eivät ehtyisi tässä työssä, osoitan nyttämän pyyn

töni meille kaikille kesäasukkaille. Tule mukaan "Kymppi Kuussa" projektiini! 

Se on helppoa kuin heinän teko. 

Siirrän joka kuukausi kympin verran eurosia Hurissalo-

Talon tilille ja näin voin auttaa omalta osaltanipuuhanaisten ja -miesten talkoita. 

 

Jos kaikki mökit ottaisivat tämän haasteeni vastaan ja laittaisi edes muutaman kympin vuodessa, tulisi tilille 

oiva potti Hurissalo-Talon ylläpito-kustannuksia varten. 

 


