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Leluja, muistoja
ja aineetonta
kulttuuriperintöä
Se päivä tulee eteen jokaisessa lapsiperheessä ennen pitkää.
Äiti tai isä saapuu jätesäkkien kanssa huoneeseen ja julistaa:
nyt käydään läpi lelulaatikot. Lajitellaan poisvietävät ja vielä jätettävät lelut. Tämä tapahtui meillä elokuussa eräänä
sunnuntaina. Ajattelin, että lelujen selvittelyyn menisi vain
muutama tunti, mutta kuinka kävikään? Sitä mukaa kun
esineitä nousi lelulaatikosta arvioitavaksi, tulvahti muistoja
mieleen menneiltä vuosilta. Tämä nalle oli lahja Lissu-tädiltä, tämä taas ostettiin Variston Lastentarvikkeesta ennen
esikoisen syntymää. Se näytti jo silloin tosi ressukalta. Eihän tätä voi pois heittää, se on sama kuin heittäisi roskikseen Lissu-tädin tai esikoisen odotusajan.
Lopulta käteeni sattui suttuinen paperinrepale. Tuo nyt ainakin joutaa roskakoriin. Kuopus vetäisi sen nopeasti talteen. –Tämä on tärkeä muisto! Joonas piirsi siihen meidän
kolmen kuvat. Tämä pitää säästää ihan ehdottomasti. Näin
tapahtui.
Toisen roska on toisen muisto ja tärkeä osa henkilökohtaista kokemuskenttää. Aika kasvattaa esineille ja asioille merkityksiä. Samalla aika tekee niistä harvinaisuuksia. Uunin
taakse sujautettu suttuinen paperinpala saakin uusia ulottuvuuksia, kun se löytyy liki 100 vuoden kuluttua Kehruuhuoneen kunnostustöiden yhteydessä ja osoittautuu
miesvangin laatimaksi runomittaiseksi itsearvioksi omasta
vankilatiestään. Toista samanlaista ei ole.
Muistot ja merkitykset rakentuvat paitsi henkilökohtaisella
tasolla, kulkevat myös yhteisöllisesti, perheissä, suvuissa ja
kulttuureissa. Niistä tulee osa aineetonta kulttuuriperintöä.
Vuonna 2013 Suomessa tuli voimaan UNESCOn aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimus, joka
velvoittaa aineettoman kulttuuriperinnön säilyttämiseen,
tunnistamiseen, tallentamiseen ja luettelointiin.
Aineeton kulttuuriperintö voi olla suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja
juhlamenoja. Se voi myös olla myös ilmaisuja, käytäntöjä,
tietoja ja taitoja tai välineitä, esineitä sekä näihin liittyviä

paikkoja. Aineeton ja aineellinen kulttuuriperintö kulkevat käsi kädessä ja niitä voi olla joskus hankalaa ja tarpeetontakin erottaa täysin toisistaan. Aineelliseen perintöön,
esimerkiksi Lappeenrannan linnoitukseen, liittyy erilaisia
tarinoita, jotka ovat aineetonta kulttuuriperintöä. Molemmat voivat elää myös yksin, mutta yhdessä ne saavat toisistaan lisäarvoa.
Euroopan neuvosto laati jäsenmailleen vuonna 2005 Faron sopimuksen, jonka ratifioimistyö Suomessa on nyt
aloitettu ja valmistunee vuonna 2015. Sopimus kannustaa
tunnistamaan, arvostamaan ja vahvistamaan aineellista ja
aineetonta kulttuuriperintöä. Se kannustaa myös kunnioittamaan toisten kulttuuriperintöä ja liittää sen vahvasti
ihmisoikeuksiin.
Asiantuntijana sopimusta valmistelleessa työryhmässä
toiminut professori Janne Vilkuna totesi kirjoituksessaan
(27.5.2014) Suomen Kotiseutuliiton kotisivuilla, että ryhmässä keskusteltiin vilkkaasti siitä, pitäisikö sopimuksessa
mainita suvun ja perheen oikeudesta ja velvollisuudesta
siirtää kulttuuriperintöä seuraaville sukupolville. Vaikka
näin ei loppujen lopuksi paperiin kirjattukaan, kyseinen
velvollisuus ja etuoikeus vanhemmille toki kuuluu.
Tarvittaisiinkin laajempaa yhteistyötä koulujen, päiväkotien, museoiden ja sosiaalitoimijoiden kanssa, jotta vanhempia voitaisiin yhä laajemmin rohkaista ja tukea lastensa
kulttuuriperintökasvatuksessa. Oman perinnön tiedostaminen tuo lapselle turvaa ja antaa välineitä käsittää omaa
ja perheensä menneisyyttä. On valtava voimavara käsittää,
että tässä kuvassa olen minä ja minun kaverini ja kun säilytän piirroksen, säilytän ja vaalin myös ystävyyttämme,
hyviä hetkiä ja yhteisiä kokemuksia. Siitä tulee vahva ja
turvallinen olo. Aikuisten kielellä sitä kutsutaan voimaantumiseksi.
Päivi Partanen
Museotoimenjohtaja
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Riina Nurmio

Kun salama iski Pätäriin
Uutena maakuntamuseotutkijana suunnittelin käyväni jokaisessa Etelä-Karjalan
paikallismuseossa kesän aikana, jotta työsarka tulisi tutuksi. Kesäkuinen ukonilma pisti suunnitelmia hieman uusiksi ja Pätärissä Ylämaalla on tullut käytyä
useampaan kertaan.

6

Museoviesti 2014

Kuvat: Riina Nurmio/
Etelä-Karjalan museo

Museoviesti 2014

7

Ylämaalla sijaitsevan Pätärin talon rakensivat nykyiselle paikalleen Antti ja Valpuri Pätäri. Perheeseen
kuului viisi lasta. Kaikki neljä poikaa olivat naimattomia ja tyttären ainoa poika kaatui jatkosodassa
vuonna 1943. Talon viimeinen isäntä Matti Pätäri
kuoli ilman perillisiä vuonna 1976, jolloin talo pihapiireineen siirtyi valtiolle ja museo on avattiin
vuonna 1980.
Kaikki päärakennuksen museoesineet ovat Pätärin taloon kuuluvaa esineistöä, vain lääkekaappi ja
esittelyvitriinit on tuotu muualta. Maalaistalon arkista esineistöä ja työkaluja 1800-luvulta lähtien on
nähtävissä yhtenäisenä kokoelmana. Päärakennuksen tupa on siirretty paikalle muualta, mutta kuisti,
porstua, maitokammari sekä kamarit on rakennettu
nykyisellä paikalla.
Pihapiirissä on kaikkiaan viisi aittaa, joista yhdessä
on suutarin työvälineitä. Lisäksi on maito-, liha- ja
vaateaitta. Pihapiirissä on myös sauna, riihi, puukatos eli liiteri sekä 1950-luvun navetta. Navetan
toisessa päässä on vuonna 1983 avattu Ylämaan kotiseutumuseo, jossa on kaksi näyttelytilaa. Kotiseutumuseon isommassa näyttelytilassa on esillä maanviljelykseen, pellavan käsittelyyn ja maitotalouteen
liittyviä esineitä sekä erilaisia käsitöitä. Pienemmässä
näyttelytilassa on kalastukseen ja metsästykseen liittyvää esineistöä.

Navetan ulkoseinää pihan puolelta.

Talomuseon pihapiiri sai tuntea luonnonvoiman,
kun salama iski navetan päässä olevaan koivuun
tiistai-iltana 24.6. Salama eteni navetan läpi sähköjohtoja pitkin polttaen ne mennessään. Itse navettarakennus kärsi rakenteellisia vaurioita. Alakerran
puisen väliseinän tukipuut murtuivat kuin tulitikut.
Lautaseinä hajosi ja ovi irtosi saranoiltaan siitä kohdasta, josta sähköjohto siirtyi ulos ja maakaapeliksi.
Navetan ylisillä lattiaan naulatut levyt pongahtivat
ylös ja yläosan laudoitus pullistui ulospäin.
Kotiseutumuseon puolella navetassa jäi mustia ja
keltaisia läiskiä seiniin ja kattoon niihin kohtiin,
joissa sähköjohdot olivat kulkeneet. Sähköjohtojen ja -laitteiden palasia oli satanut museoesineiden
päälle.

Navetan väliseinän murtuneita tukipuita.

Pihalla navetan ja talon välillä salama kaivoi noin 40
cm syvän ojan maakaapelin linjalle. Multaa, turvetta ja kiviä oli lentänyt rakennusten katoille ja koko
pihapiiriin. Salama nousi sähköjohtoa pitkin talon
nurkasta sisään pirstoen hirsisalvosta. Lopulta salama eteni sähkötauluun ja rikkoi sen täysin. Sähkötaulun osia oli lentänyt ympäri tupaa aivan seinän
vierille asti.
Paine oli myös liikauttanut päärakennuksen hirsirunkoa niin, että tuvan päätyseinä ja tien puoleinen
seinä ovat kallistuneet hieman ulospäin. Tuvan sisäkaton laudoitus oli lipsahtanut pois hirren välistä
kallistuman vuoksi leivinuunin takaa noin 1 neliömetrin alalta ja eristeitä oli valunut uunin päälle.
8
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Se mitä jäi jäljelle tuvan sähkötaulusta.

Värjäytynyttä seinää kotiseutumuseossa.

Kaikki tuvan ikkunat olivat hajonneet, osa ikkunanpokista oli lentänyt pihalle ja osa ikkunoiden karmeista oli työntynyt ulos seinästä.

Tupa ennen siivousta.

Museoviesti 2014

9

Sähkölaitteiden osia oli kaikkialla kotiseutumuseossa.

Sisäkaton romahtanutta laudoitusta ja välipohjan eristeitä.

Kärventyneet johdot olivat polttaneet peittoon reikiä, mutta
tulipaloa ei onneksi ollut syttynyt.

Tuvan lattia oli täynnä pudonneita esineitä.

Mattojen paikat jäivät näkyviin hiekkakerrokseen.
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Tuvan esineistöä siirrettiin kamareihin, jotka eivät olleet kärsineet
vaurioita.

Tupa näytti kovin lohduttomalta keskiviikkona 25.6.
Hiekkaa, lasinsiruja ikkunoista, katon eristeitä, ympäriinsä lennelleitä esineitä ja esineiden kappaleita oli kaikkialla.
Etelä-Karjalan museon henkilökunta aloitti tuvan raivauksen keräämällä ehjät esineet pois tuvasta ja sijoittamalla
ne kamareihin. Tuvan ikkunoihin oli jo laitettu levyt, joten sisällä oli pimeää ja työtä tehtiin otsalampun valossa.
Seuraavaksi matot, verhot ja muut tekstiilit kerättiin pois
tuvasta ja tuuletettiin ulkona. Isoimpia esineiden sirpaleita koottiin laatikoihin, jotta hajonneet esineet voitiin numeroiden perusteella tunnistaa ja merkitä esineluetteloon.
Talteen otettujen sirpaleiden perusteella talomuseon esineistöstä 35 kpl tuhoutui. Suurin osa hajonneista esineistä
oli lasia tai posliinia. Yksi pahiten kärsinyt esine on kuitenkin sähkötaulun vieressä ollut seinäkello. Sen osia löytyi
kaikkialta tuvasta.
Kun matot oli viety ulos, pienet esineet kerätty pois lattialta ja suuremmat siirretty pois kulkuväylältä, tuvassa ei
näyttänyt aivan toivottomalta. Vintillä eristeenä ollutta
hiekkaa oli varissut tasaiseksi kerrokseksi kaikkialle, mutta
se oli kuitenkin helppoa siivota pois. Jo yhden päivän raivauksen jälkeen talossa alkoi näyttää toiveikkaammalta ja
oli selvää, että tuhot eivät olleet pelätyn laajuiset.
Pätärin raivaaminen ja esineiden inventointi on opettanut
sen, että museohuoneen jokaiselta seinältä pitäisi olla vähintään yksi kuva onnettomuuksien tai varkauksien varalta. Esineiden inventointi olisi helpompaa, kun tiedettäisiin
mitä etsitään. Sanallinen kuvaus huoneen kalustuksesta
olisi toinen vaihtoehto. Parasta tietenkin olisi, jos jokaisesta hyllystä ja kaapista olisi vielä lähikuva. Pätärin kaltaisessa

tuhossa joku esine on voinut hajota niin pieniksi palasiksi,
että numero ei löydy sirpaleiden joukosta. Tällöin ainoa
tapa varmistaa esineen tuho on listata kaikki löytyneet esineet sekä ehjät että rikkinäiset.
Jo ensimmäisellä käynnillä näytti siltä, että kotiseutumuseon esineistö ei ollut kärsinyt yhtä suuria vaurioita kuin
tuvan esineistö. Kun maakuntamuseon henkilökunta pääsi siivouksessaan kotiseutumuseon tiloihin asti, olettamus
vahvistui. Tähän on varmasti useampia syitä, mutta suurin
syy on se, että esineistö on hyvin pitkälti puista. Toinen syy
on todennäköisesti se, että salama jatkoi matkaansa läpi rakennuksen ja lopullinen purkaus tapahtui muualla. Sirpaleiksi menneitä astioita oli vain kolme kappaletta ja yhdestä
kehyksestä oli lasi mennyt rikki.
Kotiseutumuseon esineistö oli pysynyt pääosin paikoillaan, mutta esineiden päälle oli satanut sähkölaitteiden
osia, lasia ja betonia katosta. Pienemmässä näyttelytilassa
esineet olivat kaatuilleet, mutta sielläkään ei näyttänyt niin
karmealta kuin päärakennuksen tuvassa.
Pätärin kesään mahtuu myös positiivinen asia. Ylijärven
kyläyhdistys toteutti lupauksensa ja laittoi talkoilla päärakennukseen uuden katon. Ylämaan kotiseutuyhdistys hoiti
talkoolaisten muonituksen.
Lokakuun alussa Pätärin tulevaisuus oli vielä auki. Ylämaan kotiseutuyhdistys ei ollut päättänyt ottaako se talomuseon ja kotiseutumuseon hoitaakseen. Lappeenrannan
kaupungin tilakeskus oli jo korjannut tuvan ikkunat ja sähköt oli vedetty päärakennukseen.

Päärakennuksessa on uusi peltikatto ja tuvan ikkunat on korjattu.
Museoviesti 2014
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Miikka Kurri

Linnoituksen urheilutalosta
kehruuhuoneeksi

Lappeenrannan linnoituksessa sijaitseva urheilutalo jäi kesän 2013 myötä ilman
käyttäjää. Vuonna 1947 paikallisten urheiluseurojen käyttöön valjastettu vanha vankilarakennus oli tullut yhden polkunsa päähän tennisseuran muuttaessa
uusiin tiloihin. Tälle kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kaupungin omistamalle rakennukselle tuli etsiä uusi käyttötarkoitus. Vuosille 2014–15 ajoittuvassa
Lappeenrannan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen rahoittamassa
hankkeessa talo korjataan ja muutetaan yrittäjävetoisesti toimivaksi kahvila-,
ravintola- ja elämyspalveluita tarjoavaksi kulttuurikeitaaksi. Muutoksessa myös
rakennuksen nimi vaihtuu Kehruuhuoneeksi. Uudet tilat on tarkoitus avata
toukokuussa 2015. Muutoksen alla on hyvä käydä läpi tämän linnoituksen rakennuksen historiallisia vaiheita ja menneitä käyttötarkoituksia.
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Naisvankien työ- ja ojennuslaitokseksi tarkoitettu kehruuhuone päätettiin sijoittaa Lappeenrannan linnoitukseen
keisari Aleksanteri I:n määräyksellä vuonna 1816. Kaksi
vuotta myöhemmin annetun perustamisasetuksen mukaan
Lappeenrantaan sijoitettiin koko maan rikoksista tuomitut
naiset sekä Kyminkartanon, Viipurin, Savo-Karjalan ja Oulun lääneistä pahatapaiset ja joutilaat naispuoliset irtolaiset.
 Kehruuhuone nimitys johtui siitä, että rangaistuslaitoksessa tehtiin etupäässä tuon ajan naisten töitä, kuten
karstausta, langan kehräystä ja kankaan kudontaa. Ajan
vankeinhoidossa rangaistusmuotona oli työnteko. Laitos
oli tarkoitettu noin sadalle vangille, mutta määrä ylittyi
jo ensimmäisenä toimintavuonna 1819. Yli puolet Lappeenrannan vankilassa olleista naisista vuosina 1819–81 oli
lähetetty sinne irtolaisuuden perusteella, neljäsosa suoritti
tuomiotaan lapsenmurhasta ja noin 15 prosenttia varkaudesta.

Kehruuhuoneen alue ja
rakennukset 1819-1881

1. Urheilutalon länsijulkisivu muutostöiden alkaessa syyskuussa 2014.
Kuva: Miikka Kurri/Etelä-Karjalan museo

Mikä ihmeen kehruuhuone?
Lappeenrannan vanhin kaupunkialue – linnoitusniemi - oli
1700-luvun myötä kehittynyt sotilaskaupunginosaksi siviiliväestön siirtyessä esikaupunkeihin. Linnoituksen sotilaallinen merkitys ja kunnossapito raukesivat Suomen sodan
1808–09 seurauksena. Vanha Suomi, johon Lappeenranta
oli kuulunut, liitettiin Ruotsin menettämään Suomeen,
josta syntyi Suomen Suuriruhtinaskunta. Koska vanhoista linnoituksista jäi rakennuksia tyhjilleen, ehdotettiin
että koko maan tarpeisiin perustetaan uusi kehruuhuone
Viipurin lääniin. Ehdolla sijoituspaikaksi olivat Lappeenrannan ja Käkisalmen linnoitukset, joista Lappeenrannalla
katsottiin olevan käyttötarkoitukseen nähden paremmat
rakennukset tarjottavanaan.

Kehruuhuoneen tarpeisiin luovutettiin linnoituksen luoteiskulmasta kaksi 1700-luvun lopun kivikasarmia sekä
alempana Pallonlahden rannalla ollut ns. provinssikanslian
talo. Maaherrantalonakin tunnettuun rakennukseen tuli
kehruuhuoneen johtajan salin ja seitsemän huonetta käsittänyt asunto sekä kahden huoneen ja keittiön asunnot
kehruu- ja kutojamestarinnoille. Entiset kasarmirakennukset otettiin käyttöön ilman suurempia ulkoisia muutoksia.
 Kehruuhuoneen rakennushistoriaa varsin kattavasti
valottava aineisto löytyy Kansallisarkiston Rakennushallituksen piirustuskokoelmasta sekä Senaatin talousosaston
piirustuskokoelmasta. Vuonna 1823 päivättyjen ensimmäisten muutospiirustusten mukaan Kehruuhuoneen ytimen muodostivat nykyinen kaupunginarkiston kasarmi
(ns. 1B) ja tällä hetkellä tyhjillään oleva ns. 1A-rakennus.
Näihin sijoittuivat vankien asuin- ja työtilat sekä ensivaiheessa sairashuone ja kirkkosali. Vankila-alueeseen kuuluivat 1820-luvulla lisäksi erillisinä rakennuksina leipomo- ja
pesutuparakennus, makasiinirakennus ja kolme pientä
käymälää. Alueen ympärille on esitetty puuaita, joka erotti silloisen kehruuhuoneen alueen omaksi saarekkeekseen
Kehruuhuoneen työntekijöiden asuinrakennuksesta sekä
muusta kaupunkialueesta. Leipomo- ja pesutuparakennusta laajennettiin värjäämöllä vuonna 1828.
Linnoituksen urheilutalona tunnetun rakennuksen valmistumisajankohta ajoittuu kehruuhuoneen merkittävimpään laajennusvaiheeseen. 1830-luvulla vankila-aluetta
nimittäin täydennettiin kahdella keskeisellä uudisrakennuksella: kirkon, sairaalan, ruokasalin ja työtuvan käsittäneellä rakennuksella, joka sijoittui kehruuhuoneen kasarmien väliin vuoteen 1835 mennessä, sekä yksikerroksisella
työhuonerakennuksella, joka valmistui vuosikymmenen
lopussa.
 Vanhimmat myöhempää urheilutaloa koskevat piirustukset on päivätty huhtikuussa 1838. Ne laati Intendentinkonttorissa arkkitehti C. A. Gustavsson. Arkistoaineistoon
liittyy rakennuspiirustusten ohella kehruuhuoneen alue-
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2. Kehruuhuoneen julkisivu- ja pohjapiirustus vuodelta 1838. Kansallisarkisto.
kartta (1836) sekä asemapiirros (1838), joista selviää että
vankilan tonttia on jouduttu laajentamaan itään linnoituksen pääkadun varteen uuden työhuonerakennuksen mahduttamiseksi alueelle. Kristiinankadun ja silloisen vankilan
rajan välissä sijaitsi tuolloin vielä yksityisten omistamia
tontteja (mm. C. Savander, lukkari Rehel), jotka lunastettiin kehruuhuoneen lisämaaksi.
 Työhuonerakennuksesta esitetään läntinen julkisivu ja
pohjapiirustus (KUVA 2 vrt kuva 1 ja 4). Rakennus esitetään julkisivujäsentelyltään ja kattomuodoltaan lähes
identtisenä sekä vuoden 1884 muutospiirustukseen että
rakennuksen alkuperäisimpänä säilyneen länsijulkisivun
nykytilaan verrattuna. Eroavaisuuksina ovat vain ikkunoiden alalaidan tasoa jäsentävä koko sivun mittainen vaakalista ja vesikaton lappeelta puuttuvat ullakkoikkunat. Jopa
1920-luvulla purettu pääsisäänkäynnin edessä ollut avokuisti on esitetty tässä yhteydessä samankaltaisena kuin se
on vuonna 1884 laaditussa muutospiirustuksessa.
Myös pohjapiirros vahvistaa kyseessä olevan sama rakennus kuin työvankilan aikaan. Rakennuksen tilajako on lähes identtinen ja perustuu neljään suureen työhuoneeseen,
jotka on jaettu osittaisin väliseinin kahtia, sekä keskiosan
eteistilaan. Rakennuksen uunit ja ullakon portaat ovat samoilla paikoilla.
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Uusi työhuonerakennus esitetään nykyisellä paikallaan jo
vuonna 1840 laaditussa Lappeenrannan kehruuhuoneen
asemapiirroksessa. Tämän jälkeen aluetta täydennettiin
enää vain muutamin talousrakennuksin ennen sen lakkauttamista.
 Kehruuhuoneen aluetta muutoksen kynnyksellä kuvaa arkkitehti L. Lindqvistin laatima vankilarakennusten
pohjakuvat, rakennusluettelon ja asemakartan sisältävä
piirustus vuodelta 1881 (KUVA 3). Alueen keskiakseliin
sijoittuvat vanhat kasarmirakennukset, sairaala-, kirkko- ja
ruokasalirakennus sekä näiden takana sijaitseva hirsirakenteinen sauna. Tontin itälaidalla kadun varressa sijaitsee työhuonerakennus, jota on ehdotettu muutettavaksi itäsivun
työhuoneiltaan vankien majoitustiloiksi. Alueen länsilaitaa
reunustavat laitoksen tarpeisiin eri aikoina valmistuneet
talousrakennukset. Pihaan on merkitty myös kaivo sekä
käymälärakennuksia. Eteläisempään kasarmiin on tehty
väliseinin muutamia pieniä selliosastoja, mikä ehkä heijastelee jo 1870-luvulla alkanutta vankeinhoidon uudistusta.
Uutena piirteenä piha-alueella on myös sellivangeille osoitettu erillinen aidattu ulkoilualue.

3. Kehruuhuoneen
muutospiirustus
työvankilaksi 1881,
tarkennus kehruuhuoneen
alueen asemapiirrokseen.
Lappeenrannan
kaupunginarkisto.

4. Työvankilan työhuonerakennuksen leikkaus-, julkisivu- ja pohjapiirustus vuodelta 1884. Kansallisarkisto.
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5. Vankila-aluetta 1920-luvulla, työhuonerakennus oikealla. Kuva: Etelä-Karjalan museo.

Työvankila
Lappeenrannan kehruuhuoneen naisvangit siirtyivät vuonna 1881 Hämeenlinnaan ja laitos muuttui miespuolisia
irtolaisia varten tarkoitetuksi työvankilaksi. Ensimmäiset
vangit muuttivat Lappeenrantaan lakkautettavasta Viipurin Pantsarlahden ojennuslaitoksesta. 1900-luvun alussa
vankilaan alettiin sijoittaa myös kuritushuonevankeja.
Vuodesta 1925 Lappeenrannan keskusvankilana toiminut
laitos lakkautettiin virallisesti vuonna 1938. Vankila-alue
oli puolustusvoimien käytössä sodan aikana, jolloin siellä
säilytettiin sotavankeja.
 Vankilan työtuparakennuksen kohdalla muutos miesvankilaksi ei ollut suuri. (KUVA 4) Vanha rakennus soveltui lähes sellaisenaan käytettäväksi uuden työlaitoksen
tarpeisiin. Työvankila merkitsi rakennuksen huoneiden
muuttamista miesvangeille soveltuviksi verstaiksi. Siinä
missä naisvangit kutoivat ja kehräsivät, rakennuksen kahdeksaan työhuoneeseen sijoitettiin puusepän-, maalarin-,
suutarin- ja räätälinverstaat. Uutena lisänä itäsivun keskelle
kadunvarteen rakennettiin tiilirunkoinen käymälä, jonne johti yhdyskäytävä vanhasta puuosasta. Myöhemmin
1920-luvulla rakennuksen päätyihin rakennettiin varastosiivet. Vanha sisäänkäyntikatos purettiin 1920-luvulla ja
korvattiin betoniportaalla. Rakennus sai myös 1930-luvulla uuden punaisen värityksen aikaisemman vaalean kellertävän värin sijaan.
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Vankila-alue kokonaisuudessaan sai 1880-luvun muutoksissa uudistetun ilmeen (KUVA 5). Alueelle nousi
1880-luvun puolivälissä uusi punatiilinen nelikerroksinen
sellirakennus samalla uudistetun sairaala-, ruokala- ja kirkkorakennuksen yhteyteen. Uusi sellivankila hallitsi linnoituksen Pallonlahden puoleista maisemaa, aina 1950–60-lukujen vaihteessa tapahtuneeseen purkamiseen saakka.
Vanha kehruuhuoneen aikainen sauna korvattiin uudella
tiilirunkoisella pesutupa- ja pajarakennuksella 1880-luvulla.Vahtimestarin asunnon ja konttorin käsittänyt punainen
hirsitalo rakennettiin niin ikään samoihin aikoihin. Osa
kehruuhuoneen vanhoista talousrakennuksista sai väistyä
ja uusia rakennettiin. Laitosalue sai myös uuden entistä
korkeamman lankkuaidan. Vankilan johtajan asunnon
yhteyteen rakennettiin talousrakennukset tontin pohjoispuolelle, kun vuonna 1885 valmistunut satamaraide uudisti muutoinkin kaupunkikuvaa alueella. Talon yhteyteen
rakennettiin edustava muotopuutarha.

Urheilutalo
Sodan jälkeen entinen vankila-alue alkoi kokonaisuudessaan rapistua. Osa alueen rakennuksista ja aidat purettiin
jo 1960-luvun alkuun mennessä. Joihinkin rakennuksiin
tuli teollista toimintaa tai ne palvelivat erilaisina väliaikaisina tiloina mm. opetus- ja varastokäytössä. Vankilan joh-

6. Linnoituksen urheilutalo vuoden 1947 muutostöiden jälkeen. Kuva: Etelä-Karjalan museo.
tajan talo paloi vuonna 1972 ja ulkorakennukset purettiin
samassa yhteydessä. Kehruuhuoneen aikainen ruokasalin,
kirkon ja sairaalan käsittänyt kaksikerroksinen puurakennus purettiin 1970-luvun jälkipuolella. Vankilarakennuksista jäljellä ovat enää 1970-luvun lopussa kunnostettu kaupunginarkisto, tyhjillään oleva 1A-rakennus, asuinkäytössä
oleva punainen vahtimestarin asuintalo, lasten ja nuorten
kuvataidekouluna palveleva entinen työvankilan sauna- ja
pajarakennus, puiset varastorakennukset ja muonamakasiinin kellari sekä sodan jälkeen suuria muutoksia kokenut
kehruuhuoneen ja työvankilan työhuonerakennus.
 Sodan myötä työhuonerakennus siirtyi puolustusministeriön omaisuudeksi. Vuonna 1946 kaupungin urheiluseurat esittivät sen muuttamista urheilutaloksi, joka palvelisi
seurojen talvikauden harjoittelua ja kilpailutoimintaa. Urheiluseurojen käyttöön tarkoitettuja rakennuksia ei tuolloin vielä ollut ja harjoitustiloille oli huutava tarve. Kun
kaupunki ei lähtenyt mukaan hankkeeseen, perustivat urheiluseurat kaupungin teollisuusyritysten ja liike-elämän
tukemana Lappeenrannan Urheilutalo Oy:n. Mukana
seuroista olivat mm. Lappeenrannan Tennisseura, Lappeenrannan Nyrkkeilijät, Lappeenrannan Voimailijat, Lappeenrannan Urheilu-Miehet ja Paraisten Jyske. Yrityksistä
mukana olivat mm. Karjalan Metsätuote Oy, Rikkihappo- ja Superfosfaattitehtaat Oy, Paraisten Kalkkivuori Oy,
lisäksi Lappeenrannan varuskunta oli aktiivinen osapuoli
hankkeessa kuten eräät liike-elämän edustajatkin. Osake-

yhtiö vuokrasi puolustusministeriöltä rakennuksen 15 vuodeksi. Vuokrasopimus solmittiin 1.5.1947 alkaen.
 Ensimmäisissä muutostöissä vuonna 1947 entinen työhuonerakennus uudistettiin sisätiloiltaan täysin. Urheilutaloon tuli suuri sali, joka saatiin aikaan purkamalla lähes
kauttaaltaan vanhat väliseinät, uunit ja sisäkatto. Vanhasta
1830-luvun lopun hirsiosasta jäi pohjoispäätyyn kaksi pienempää huonetilaa, toinen kahvila-ravintolalle ja toinen
harjoitussaliksi. Näiden yläpuolelle rakennettiin katsomo.
Pohjoispäädyn 1920-luvun varasto-osaan sijoitettiin vahtimestarin olohuoneen ja keittiön käsittänyt asunto sekä
toinen talon pienemmistä harjoitussaleista. Tiiliseen entiseen käymälärakennukseen sijoitettiin suihku-, sauna- ja
pukuhuonetilat. Pääsisäänkäynti naulakkoineen asettui
eteläpäädyn entiseen varasto-osaan. Ulkoisesti muutos näkyi päädyissä ja uusissa savupiipuissa. (KUVA 6)
 Uusi urheilutalo tuli taajaan käyttöön. Seurojen lisäksi
varuskunnalla oli omat harjoitusvuorot ja rakennuksessa järjestettiin paitsi urheilutapahtumia myös tansseja ja
muuta ohjelmaa. Rakennus ei kuitenkaan ollut toimiva
niin harjoitus-, ravintola- kuin aputilojenkaan suhteen.
Mm. pienempiin harjoittelusaleihin, pukuhuoneisiin ja ravintolaan kulku oli mahdollista vain pääsalin kautta – mikä
luonnollisesti haittasi tilojen samanaikaista käytettävyyttä.
 Vuonna 1951 saatiin kasaan rahoitus ja toteutettiin laajat muutostyöt arkkitehti Paavo-Henrik Salmisen laatimin
suunnitelmin. Kristiinankadun puolelle rakennettiin koko
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julkisivun pituinen lisäosa, johon sijoitettiin uusi voimailuhalli, wc:t ja pukuhuoneet naisille että miehille, vaatesäilytys sekä pitkä talon samanaikaisen moninaiskäytön
mahdollistava käytävä uusine lisäuloskäynteineen. Urheilutalosta tuli ajan oloihin toimiva rakennus vaikka samalla
se merkitsi vanhan työtuparakennuksen hahmon hautautumista uusien lisäosien taakse (KUVA 7).
1960-luvun alkupuolelle tanssien järjestäminen toi osakeyhtiölle tuloja, joita vanhaan rakennukseen tehdyt muutostyöt ja korjaukset sekä sen ylläpito vaativat. Urheilutalo
oli 50- ja 60-luvuilla Lappeenrannan suosituin tanssipaikka. Vuonna 1974 rakennus siirtyi maanvaihtokauppojen
myötä valtiolta Lappeenrannan kaupungin omistukseen,
jonka kanssa yhtiö jatkoi vuokralla.

Uusi Kehruuhuone?
Tulevassa korjaus- ja muutostyössä rakennus palautuu
ulkoisesti lähemmäs kehruuhuoneen ja 1880-luvun työvankilan aikaista ulkoasua, kun urheilutalon laajennukset
puretaan pois. Tiilirunkoinen miesten työvankilaa varten
vuonna 1884 suunniteltu käymälärakennus säilyy tämän
aikakauden kerrostumana Kristiinankadun varressa – tosin
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vuoden 1951 Urheilutalon toisen rakennusvaiheen sävyttämin muistumin. Rakennuksen nykyinen punamultaan
perustuva ulkoväritys palautuu puolestaan 1930-luvulle,
jolloin vielä Lappeenrannan keskusvankilan osana toiminut rakennus maalattiin ensimmäisen kerran punaiseksi
 Sisätilojen osalta muutos ei ole niin suuri, sillä urheilutalon ensimmäisen vaiheen suurten muutostöiden myötä
rakennuksen alkuperäisen huonejaon palauttaminen ei ole
enää rakennushistoriallisesti perusteltua. Urheilutalovaihe
on myös merkittävä osa rakennuksen historiaa. Sisätiloissa
säilyy 1940-luvun lopun tilajako korkeine sisäkattoineen ja
aikakauden alkuperäisine kattoverhoiluineen. Avaran salin
säilyttäminen ei ole huono ratkaisu rakennuksen tulevaa
yleisökäyttöäkään silmälläpitäen.
 On mielenkiintoista, että entinen Urheilutalo-nimi
väistyy ja tilalle nousee historiasta ammentava nimi – Kehruuhuone. Nimen käyttöä voidaan perustella vaikkapa
sillä että rakennus on nimenomaan Lappeenrannan kehruuhuoneen aikainen työhuonerakennus, johon kehruu,
kankaankudonta ym. naisvankien työtoiminnot oikeasti
sijoittuivat. Se on myös vanhin ja samalla ainoa säilynyt
yksinomaan kehruuhuonetta varten rakennettu vankilarakennus linnoituksessa - kehruuhuoneen kasarmit oli rakennettu sotilaskäyttöön jo 1700-luvun lopulla, muut raken-

7. Urheilutalo vuoden 1951 laajennuksen ja viimeisimpien
muutostöiden mukaisessa asussaan vuonna 2005.
Kuva: Etelä-Karjalan museo.

nukset on purettu tai liittyvät uudempiin vankilavaiheisiin.
Ja vaikka muutostöissä ei tuhotakaan kaikkia rakennukseen
liittyviä uudempia kerrostumia ja piirteitä, voi rakennuksen ulkohahmon nähdä palautuvan myös keskeisesti kehruuhuoneen aikakauden mukaiseen - lähes ”alkuperäiseen”
asuunsa.
Merkittävä Kehruuhuone-nimen käyttöä puoltava seikka on myös linnoituksen vankila-ajan uudentyyppinen
esiintuonti alueen nimistöön. Vaikka vankila-alueesta ja
sen vaiheista on säilynyt paljon rakennetun ympäristön
kerrostumia, aidan perustuksista eri aikakausien rakennuksiin ja kellareihin saakka, hallitsee sotilaallinen linnoitusvaihe alueesta välittyvää mielikuvaa. Luonteeltaan ikävät
asiat – kuten vankilaympäristöt – ovat jääneet helposti taka-alalle. Kun otetaan huomioon, että linnoitus toimi vuodesta 1819 aina 1940-luvulle jonkinlaisena vankeinhoidon
näyttämönä - olivat kyseessä sitten irtolaisuudesta tuomitut
naisvangit, kuritushuonevangit tai erilaiset sotavangit – on
kyseessä varsin merkittävä ominaispiirre linnoituksen historiallisessa jatkumossa.
 Ehkä uudelle nimelle tässä mielessä on riittävät ja melko
monipuolisetkin perusteet. Urheilutalo tai Työtupa eivät
niminä omaisi samanlaista persoonallista paikan historiaan
liittyvää kaikua.

Lähteitä:
•

Kansallisarkisto, Rakennushallituksen piirustukset ja
Senaatin talous-osaston arkisto

•

Lappeenrannan kaupunginarkisto

•

Arponen, Antti: Suomen vanhin urheilutalo. Lappeenrannan Urheilutalo 1947-2007. 2007

•

Karhunen, Pia: Lappeenrannan Urheilutalo, entinen
vankilan työtupa, Kristiinankatu 20. Rakennushistoriaselvitys ja dokumentointi. Etelä-Karjalan museo
2006.

•

Knapas, Rainer: Lappeenrannan linnoitus, rakennushistoria ja säilyneet rakennukset. 1976

•

Talka, Anu & Puntanen, Pia: Linnoitus ja Kaupunki.
Lappeenrannan historia 1812-1917. 2005
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Villa Caprin kuvakudos. Kuva: Lauri Pietiläinen.
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Reija Eeva

Arvoituksellinen
Villa Caprin kuvakudos
Etelä-Karjalan museon kokoelmat täydentyivät vuonna 2013 yllättävällä esineellä, suurikokoisella kuvakudoksella. Esineestä 1960-luvulta lähtien huolehtinut viimeisin omistaja otti yhteyttä museoon, esitteli valokuvaa kuvakudoksesta ja kertoi mistä ja miten se oli hänelle siirtynyt. Harvoin museon kokoelmiin
tarjotaan yhtä ainutlaatuista esinettä – kuvakudos on peräisin vuonna 1967
puretusta Villa Caprista.
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Gavrilovitschien aikaan Villa Capri toimi myös pensionaattina. Kuva: Etelä-Karjalan museo.

Villa Caprin vaiheet
Villa Caprin huvila oli Etelä-Karjalan komeimpia venäläishuviloita ja sijaitsi aikanaan Joutsenon Tiuruniemessä.
Villa Capri tunnetaan myös Tiuruniemen hovina. Huvilan
nimen alkuperästä ei ole varmuutta. Jotkut ovat sitä mieltä, että nimi tulisi muunnelmana viimeisimpien omistajien
Gavrilovitschien nimen mukaan, toiset taas näkevät nimen
esikuvan löytyvän Italian Caprilta. Mahdollista on, että
molemmat näistä vaikuttavat Villa Caprin nimen taustalla.
 Villa Caprilla tiedetään olleen lyhyen ikänsä aikana kolme omistajaa. Viipurilainen hovioikeudenneuvos Nils Perander (1850–1906) osti vuosina 1888 ja 1894 yhteensä
noin 150 hehtaarin osan Joutsenon Tiuruniemen kylän
Vipeleen tilasta. Perander rakennutti paikalle kolmikerroksisen huvilan. Omistaja Nils Perander menehtyi kuitenkin
jo vuonna 1906 ja seuraavana vuonna venäläinen kollegiasessori Eugen Solovjeff osti huvilan ja osan Peranderin
omistamista maa-alueista.
 Solovjeffin jälkeen seuraavat omistajat olivat lääkäri Dimitri Gavrilovitsch veljensä valtioneuvos Ivanin kanssa.
Heidän omistukseensa Villa Capri siirtyi vuonna 1917.
Samat Gavrilovitschit omistivat Rauhan kylpylaitoksen
vuosina 1912–1924. Tuberkuloosiparantolan kuntainliitto
osti kiinteistön Gavrilovitschien perheeltä, mutta Dimitrin
perhe sai edelleen asua siinä. Vuonna 1940 perhe muutti
Helsinkiin, jolloin huvila alkoi toimia sairaalan asuntolana
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ja toimi siinä tarkoituksessa aina vuoteen 1967 asti. Vuonna 1967 huvila purettiin, koska rakennuksen savuhormit
oli todettu vaarallisiksi.

Kuvakudos osana huvilan sisustusta
Vaikka Villa Capri on purettu, sen vaiheista on kertomassa
muutamia esineitä. Etelä-Karjalan museon kokoelmiin siirtynyt kuvakudos on yksi niistä. Kuvakudos on ranskalaisen taiteilijan, Lionel Pérauxin kuva-aiheeseen pohjautuva.
Kuvakudoksen vasempaan alareunaan on kudottu Lionel
Péraux`n nimi tyyliltään tapaillen taiteilijan signeerausta.
Taiteilija Péraux syntyi Nantesissa, Ranskassa vuonna 1871.
 Kuvakudos on kookas: leveydeltään 250 cm ja korkeudeltaan 170 cm. Sen loimi on ohutta pellavaa ja kude
villaa. Tekstiili on valmistettu Jacquard-kangaspuilla.
Jacquard-kangaspuut keksi Ranskassa lyonilainen Joseph
Marie Jacquard. Hän kehitteli kangaspuita 1800-luvun
alussa ja vuonna 1806 ne julistettiin Ranskan kansalliseksi
omaisuudeksi. Uusi keksintö mahdollisti monimutkaisten
kuvioiden ja kuva-aiheiden valmistamisen kangaspuilla.
Aikaisemmin kuvakudokset kudottiin toki myös kangaspuissa, mutta tuolloin kuvio tehtiin pujottamalla kude
käsin loimen yli tai ali halutun kuvion mukaan. Jacquardpuilla valmistettu kuvakudos ei siis tekstiilinä ole ainutlaatuinen, teollisesti valmistettuna samanlaisia kuvakudoksia

on olemassa useita. Ainutlaatuiseksi tekstiilin eteläkarjalaisessa kontekstissa tekee kuitenkin sen käyttöpaikka, Villa
Capri. Merkillepantavaa on, ettei Villa Caprin kuvakudoksessa ole enää boordeja, jotka kyseiseen malliin alun perin
kuuluisivat: ne on jossakin vaiheessa leikattu pois. Kuvakudos henkii 1800-luvun lopun eurooppalaisia tyyli-ihanteita. Kenen makuun kuvakudos oli, kenelle se hankittiin?
 Kuvakudoksen aihe esittää kymmentä muusaa soittamassa ja tanssimassa puistomaisessa miljöössä. Kyseessä
on tyypillinen pastoraaliaihe runsaine mielikuvituksellisine maisemineen ja huikentelevaisine muusineen. Taustan
puutarhamiljöö muistuttaa rehevää englantilaistyyppistä
maisemapuutarhaa. Muusien vasemmalla puolella taustalla
näkyy huvimaja, takana oikealla taas kohoaa puistomaiseman vastakohtana jyrkkä vuoristo ja takana aukeaa myrskyävä meri.
 Kuva-aihe voidaan ajoittaa 1800-luvun lopulle, oletettavasti 1880-luvulle, mutta kuvakudoksen tarkasta valmistumisajankohdasta ei ole tietoa. Tarkemman valmistumisajankohdan määrittäminen saattaisi auttaa selvittämään
tekstiilin alkuperäisen omistajan. Onko kuvakudoksen
hankkinut Perander, Solovjeff vai Gavrilovitsch? Tekstiilin
viimeisin omistaja on kertonut, että kuvakudokselle oli sille sopiva paikka huvilan aulassa. Tilassa oli kokoontunut
1960-luvulla Rauhan sairaalan poikakerho. Oliko kuvakudos hankittu Villa Capriin uutena vai oliko sitä käytetty jo
aikaisemmin jossakin toisessa paikassa?

Vauriot kertovat
Kuvakudoksen vaurioita tutkimalla voi päätellä jotakin sen
säilytysympäristöstä. Tekstiilin yläreunassa on selvästi havaittavia kosteusvaurioita. Jossakin vaiheessa se on todennäköisesti kärsinyt lämpötilan ja kosteuden vaihteluista.
Kuvakudoksen nykyisestä yläreunasta noin 20 cm alaspäin
on 11 tasaisin välein olevaa naulanreikää merkkinä siitä,
että kuvakudos on jossakin vaiheessa ollut kehystettynä tai
ripustettuna pienempänä kuin nykyään: sen yläosa on ollut
tuolloin taitettuna kuvakudoksen taakse. On mahdollista,
että yläosan kosteusvauriot ovat syntyneet juuri silloin, kun
yläreuna on ollut taitettuna kuvakudoksen taakse ja joutunut muuta tekstiiliä läheisempään kosketukseen seinän
kanssa.
 Kuvakudoksen värit ovat voimakkaasti haalistuneet ja
samalla kellastuneet. Alun perin värit ovat olleet pastellisävyisiä. Valo, ilmassa leijuvat likapartikkelit sekä noki ovat
aiheuttaneet kellastuneen yleisilmeen. Merkillepantavaa
kuitenkin on se, ettei naulanreikien kohdalla ole minkäänlaista eroa väreissä. Ilmeisesti kuvakudosta ei ole säilytetty
kovin pitkään tekstiilin yläosa taitettuna. Vaurioiden perusteella näyttäisi myös siltä, että kuvakudosta on jossakin
vaiheessa säilytetty taiteltuna, kokonaan poissa seinältä.
Taiteltuna säilyttämisestä kertovat yläreunasta noin 30
cm:n, 55 cm:n sekä 117 cm:n kohdissa olevat taittelemisen
jäljet. Kuvakudoksen viimeisin omistaja muistaa, että Villa
Caprissa kuvakudos oli kehystettynä noin 10 cm:n leveällä
oven vuorilaudalla. Hän itse kehysti kuvakudoksen sirompiin ruskeisiin kehyksiin, jotta kuva-aihe pääsisi kokonaisena mahdollisimman hyvin oikeuksiinsa.
Lisäarvoa kuvakudokselle toisi tietojen tarkentuminen

Villa Capri 1920-luvulla. Kuva: Etelä-Karjalan museo.

sen vaiheista. Tekstiilin valmistaja lienee selvitettävissä,
samoin todennäköisesti huvilan Gavrilovitschien jälkeiset
vaiheet tähänastista tarkemmin. Varmasti joku Villa Caprin
huvilassa käyneistä muistaa vielä nähneensä kuvakudoksen
huvilan seinälle ripustettuna. Varhaisempien aikojen osalta taustojen selvittäminen saattaakin olla haasteellisempaa.
Etelä-Karjalan museo jatkaa selvitystyötä ja ottaa mielellään
vastaan tietoa kuvakudokseen liittyvistä yksityiskohdista.

Lähteet:
•

Veijovuori, Matti: Mitä Kannaksen venäläishuviloille
tapahtui itsenäisessä Suomessa?. Museoviesti 1996.

•

http://www.ebay.co.uk/itm/DIVINE-LgeANTIQUE-FRENCH-CHATEAU-CLASSICSCENE-TAPESTRY-c1880-TIMEWORN-DELIGHT-/380692803330

•

http://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=6803f9e7d078-4be6-ae17-bc423aec8151

•

Julkaisematon lähde:
Pietiläinen, Lauri: Capri-huvilan, kuvakudoksen ja
teekaluston historiaa. (Lähde tekijän hallussa.)

Kirjoittaja Reija Eeva on Etelä-Karjalan museon esinekokoelmista vastaava amanuenssi
Onko sinulla lisätietoja Villa Caprin kuvakudoksesta?
Ota yhteyttä! Sähköposti: reija.eeva@lappeenranta.fi
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Sinikka Myyrä

Teemana teollisuus

Simpeleen paperitehtaan hiomo 1930–50-luvuilla. Kuva: Etelä-Karjalan museo. Kuvaaja: Viljo Koistinen.

Kesällä 2014 Etelä-Karjalan museossa on ollut työn alla viisi kuukautta kestävä
teollisuusperintöaineistojen digitointihanke, jonka myötä maakunnan teollisuusympäristöihin liittyvät kokoelma-aineistot tulevat paremmin saavutettaviksi museon sisäiseen käyttöön sekä julkisesti verkkoon. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama projekti pohjautuu valtakunnallisen kokoelmahallinnan
kehittämishankkeen Museo 2015 perusperiaatteille. Projektissa parannetaan
teollisuusteeman kautta Etelä-Karjalan museon valokuva- sekä esinekokoelmien digitaalista kokoelmahallintaa niin, että tietokantaan lisätään uutta aineistoa ja jo olemassa olevia kokoelmatietoja täydennetään.

24

Museoviesti 2014

Lappeenrannan Ympäristön Osuusmeijerin leipomo 1960-luvulla. Meijerin toiminta täydentyi leipomotuotteilla, kun oma leipomo
aloitti tuotantonsa 1934. Kuva: Etelä-Karjalan museo. Kuvaaja: Teollisuuskuvaus Mannelin.
Teollistuminen ja teollisuusympäristöt kuuluvat olennaisesti Etelä-Karjalan ympäristöön ja elinkeinokehitykseen.
Vaikka tehtaan piiput olisivatkin osa jokapäiväistä kotimaisemaa, harvemmin tulee ajatelleeksi, kuinka paljon
maakunnan historiaan kuuluu monenlaista teollisuutta ja
kuinka kokonaisvaltaisesti se liittyykään asukkaiden elämään – tämän huomasi projektissa aloittanut tutkija ensimmäisenä työpäivänään.
Sahoista ja pienimuotoisista manufaktuureista alkunsa
saanut teollistuminen on kehittynyt monimuotoiseksi
elinkeinon harjoittamiseksi, josta moni eteläkarjalainen
on ansainnut elantonsa. Laajan metsäteollisuuden lisäksi
suuri rooli on ollut myös pienimuotoisemmalla toiminnalla, kuten kutomoilla, panimoilla sekä meijereillä. Massiivisten laitosten lisäksi osa käsityöläisistäkin on kasvattanut
toimintaansa tehdasmaisemmaksi, näistä esimerkkeinä
mainittakoon suutari Pekka Kinnunen sekä värjärimestari
Matti Rynén Lappeenrannassa. Erona nykypäivään entisajan teollisuus on ollut myös kokonaisvaltaisempaa: teollisuuslaitokset valmistivat tuotteensa pitkälti raaka-aineesta
valmiiksi hyödykkeiksi asti sen sijaan, että valmistusprosessi olisi pilkottu moniin eri vaiheisiin ja paikkoihin.
Meneillään olevan digitointihankkeen avulla pyritään
esittämään monipuolisesti, kuinka olennaisen osan teollisuusorganisaatiot ovat muodostaneet kaupunkien ja kuntien sekä niiden asukkaiden toimeentulossa ja elämässä.
Tehdashistoriaan ei liity ainoastaan ulkopuolisilta suljettu
teollisuusalue sekä sen valmistamat tuotteet, vaan aihetta
tulisikin tarkastella yhtenäisempänä ilmiönä, johon kuu-

Lappeenrannan Ympäristön Osuusmeijerin maitopussit kaatimineen
olivat käytössä 1960–70-lukujen vaihteessa. Kuva: Tuomas Nokelainen/Etelä-Karjalan museo.
luvat tehdasympäristöjen ja rakennusten lisäksi yhtä lailla
laitosten omistajat sekä tehtaissa työssä käyvät ihmiset tarinoineen, asuinalueineen ja työväenkulttuureineen.
Luonteenomaista teollisuudelle onkin sen monisäikeisyys,
monitasoisuus sekä muuttuvuus kulloisenkin ajan tarpeiden mukaan. Suurten teollisuuslaitosten ympärille on
kehittynyt niitä täydentäviä ja tukevia toimintoja – esimerkiksi metsäteollisuus on tarvinnut konepajoissa valmistettuja laitteistoja sekä telakoita hinaajilleen ja proomuilMuseoviesti 2014
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Rikkihappotehdas Pallo-Tyysterniemessä. Kuva: Etelä-Karjalan museo.

Kaukaan tehdasrakennuksia vuonna 1925. Kuva: Etelä-Karjalan museo.
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Imatrankosken patolaitteiden rakentaminen voimalaitosta varten 1920-luvulla pysäytti aikaisemmin vapaana virtaavan kosken.
Kuva: Etelä-Karjalan museo. Kuvaaja: K.W. Miettinen Wiipuri.
leen. Samoin käsityöläisten pienet pajat ovat saattaneet
laajentua tehdasmaisiksi laitoksiksi. Ajan hengen ja tarpeiden muuttuessa osa laitoksista on saattanut joutua muuttamaan toimintamuotojaan ja painopisteitään uuteen suuntaan tai lopettamaan toimintansa kokonaan. Myöhemmin
vanhat tehtaan portit esimerkiksi Kuparin alueella Imatralla tai rikkihappotehtaan ”kiisutorni” Lappeenrannan
Pallonlahdella saattavat muistuttaa ohikulkijoita erilaisesta
menneisyydestä. Toisaalta teollisuusperintö on edelleen elävä osa eteläkarjalaisuutta; esimerkiksi ”paperimiehiä” löytyy varmaankin jokaisen eteläkarjalaisen tutuista tai tutun
tutuista.
Teollistuminen on ymmärrettävästi myös muokannut maisemaa joka paikassa mihin se on asettunut: tehtaan piiput
ovat monesti oleellinen osa maisemaa, ja aikoinaan tehtaan
työntekijöitä varten nousseita työväenasuntoalueita pidetään nyt arvossa. Tai ajatellaanpa Imatran luontoa ja äänimaisemaa, joka ei ole ollut entisellään sen jälkeen, kun
Imatran koski kahlittiin 1920-luvulla – mutta vastaavasti
paikkakunta sai Suomen suurimman vesivoimalaitoksen
aseman.
Teollisuusteemaan liittyen Etelä-Karjalan museolla on laajat kokoelmat, joita ei ole aikaisemmin kartoitettu systemaattisesti tämän aihealueen kannalta; suurin osa nykyisestä aineistosta käsittää Lappeenrannan alueen, minkä lisäksi
aineistoja löytyy muun muassa Simpeleeltä, Imatralta sekä
Parikkalasta. Etelä-Karjalan alueen lisäksi rajan taakse jääneen Karjalan sotia edeltävää teollisuuselämää muun muassa lakki- ja kaakelitehtaineen on kartoitettu erillisestä
Wiipuri-kokoelmasta. Tavoitteena onkin nyt ollut koota
kokonaisuutta yhteen ja antaa sen kehittymiselle suuntaviivat, sekä rakentaa projektityöskentelylle toimintamalli,

jonka pohjalta voidaan jatkossa toteuttaa vastaavantyyppisiä hankkeita.
Projekti on ollut monipuolinen seikkailu tekijälleen, sillä käytännön luettelointityön lisäksi se on pitänyt sisällään laajaa tutustumista maakunnan teollisuusalueisiin ja
-historiaan sekä muun muassa tietojen ja aineistojen julkaisukäytänteisiin. Käytännön työnä aiheeseen liittyviä
kokoelmatietoja on täsmennetty ja täydennetty Musketti
-kokoelmahallintasovelluksessa valtakunnallisten luettelointiohjeiden mukaisesti, jolloin kokoelmatietojen hakeminen jatkossa helpottuu ja tiedot ovat yhtenäisemmät sekä
käyttäjäystävällisemmät. Kokoelmien digitointi parantaa
saavutettavuuden lisäksi myös originaalikappaleiden säilyvyyttä. Projektitutkijan tekemän osuuden lisäksi projektiin
kuuluukin kuvankäsittelijän suorittama digitointi skannaten valokuvia ja valokuvaten esineitä. Jatkossa tämän työn
avulla on helpompaa myös hahmottaa kokoelmien kartuntamahdollisuudet ja niitä voidaan täydentää.
Käytännön luettelointi- ja digitointityön sekä yleisen toimintamallin rakentamisen lisäksi oleellisena osana projektia
on aineistojen saattaminen julkiseen käyttöön. Tätä varten
aineistoista poimitaan ja valmistellaan osuuksia Kansallisen
digitaalisen kirjaston asiakasliittymä Finnaa varten. Näin
yhteiseen kulttuuriperintöön tutustumiselle ei ole estettä
vaikkapa maantieteellisen etäisyyden takia, vaan tieto tulee
kaikkien kiinnostuneiden saataville.

Kirjoittaja Sinikka Myyrä on Jyväskylän yliopiston opiskelija ja toimi teollisuusperintöhankkeen projektitutkijana
Etelä-Karjalan museossa touko-syyskuussa 2014.
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Kuvat: Imatran kaupunginmuseo.
Kuvaaja: Eino Mäkinen.
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Kalle Pakarinen

Imatran kauppala
Eino Mäkisen silmin
Imatran kaupunginmuseon vuoden 2014 valokuvanäyttely Imatra – Vuoksen
kauppala 1957 Eino Mäkisen kuvien kertomana sukeltaa 1950-luvulle, aikaan,
jolloin Imatra ei ollut vielä kaupunki. Näyttely esittelee mestarivalokuvaaja
Eino Mäkisen kesällä 1957 tallentamia näkymiä eri puolilta Imatraa. Kuvien
lisäksi 1950-luvun Imatrasta tarjotaan tietoa myös näyttelytekstien ja esineiden
muodossa. Näyttelyssä esille nousee Imatran moninaisuus useiden erityyppisten alueiden muodostamana kokonaisuutena.
Vuoden 1958 alussa Imatran kauppala täytti 10 vuotta, ja
Mäkisen kuvaamasta aineistosta julkaistiin juhlavuoden
kunniaksi kuvateos. Imatran ensimmäinen kymmenvuotistaipale oli voimakkaan kehityksen, rakentamisen ja tulevaisuudenuskon aikaa. Uusia asuinalueita syntyi, palvelut
kehittyivät ja elinkeinot tarjosivat työpaikkoja. Näyttely
luo kuvan kasvavasta kauppalasta, jossa imatralainen elämänmeno ominaispiirteineen oli jo vakiintunut. Näyttely
on ollut kävijöiden suosiossa: heinäkuun alkuun mennessä valokuvanäyttelyyn on käynyt tutustumassa jo yli 7200
henkeä.
Eino Mäkinen (1908–1987) teki elämäntyönsä valokuvien ja elokuvien maailmassa. Hän teki valtakunnallisesti vaikuttavan uran valokuvaajana, elokuvaajana, kuvien käyttäjänä ja mielipidevaikuttajana. Mäkinen kuului
Kansatieteellinen Filmi Oy:n perustajiin ja 1930-luvun
puolivälistä hänen pääasiallinen työnsä oli kansatieteellisten elokuvien parissa, taltioiden kansan elämää ja tapoja.
Kansatieteellisten elokuvien sivutuotteena valmistui myös
Mäkisen tunnetuin valokuvaustyö, laaja kansatieteellinen
kuvateos ”Isien työt”. Sota-aikana Mäkinen organisoi valokuvapropagandatoimistoa, hoitaen sodan ajan tiedotuksen ulkomaille. Heti sotien jälkeen hän toimi asutus- ja
jälleenrakennustöiden elokuvaajana. 1940-luvun lopulta
1960-luvulle Mäkinen keskittyi suurten kuvateosten valokuvaus- ja toimitustöihin. Näitä kuvateoksia syntyi yhteensä yksitoista. Mäkinen sai myös kutsuja erilaisiin valokuvauksen asiantuntijatehtäviin, ja hän voitti uransa aikana
useita palkintoja niin valokuvistaan kuin elämäntyöstään.
Mäkisen ura päättyi 1960-luvulla, kun hänen jo nuoruudessa todettu silmäsairautensa paheni ja hän joutui lopettamaan valokuvauksen kokonaan.
Yksi Eino Mäkisen suurista kuvateoksista oli Imatra –
Vuoksen kauppala, jonka kuvaamisesta tehtiin sopimus Mäkisen ja kauppalanhallituksen välillä vuonna 1957. Modernin valokuvauksen edistäjänä Mäkinen ymmärsi kauppalan
kauneuden, vaikka sen kuvaaminen ja kuvauskohteiden
etsiminen osoittautui Mäkisen mielestä haastavaksi alueen

laajuudesta ja hajanaisuudesta johtuen. Mäkinen kuvasi
kauppalaa kesällä 1957 ja valmis kuvateos julkaistiin seuraavana vuonna Imatran kauppalan täyttäessä 10 vuotta.
Mäkisen valokuvanäyttelyn pohjalta on toteutettu useita tapahtumia ja oheisnäyttelyitä. Rajapatsaan kirjastossa
oli esillä alueen historiaa luotaava valokuvanäyttely, jonka
yhteydessä järjestettiin toiminnallinen muisteluilta. Samankaltainen valokuvanäyttely Vuoksenniskasta on esillä
Vuoksenniskan kirjastossa 2.9. alkaen. Näyttelyn pohjalta
on myös toteutettu muistelukansio, joka on Imatran vanhuspalveluiden ryhmäkotien asiakkaiden käytössä. Muistelukansioita valmistettiin myös 22.8. järjestettyä Taideyö–
tapahtumaa varten. Kansioihin oli mahdollisuus kirjoittaa
omia muistoja valokuvien innoittamana. Taideyössä järjestettiin myös kuvien tunnistusta ja muita valokuviin liittyviä esityksiä ja keskusteluja.
Näyttely on avoinna Imatran kaupunginmuseossa
7.12.2014 asti.
Museoviesti 2014
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Se ei ole enää pelkkä puhelin -nykydokumentointiprojektin antia. Kuvat: Etelä-Karjalan museo. Kuvaaja: Jani Loijas.
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Reija Eeva

Se ei ole enää pelkkä puhelin
-mobiiliviestintä eteläkarjalaisten arjessa
Etelä-Karjalan museo osallistui valtakunnallisen tallennus- ja kokoelmayhteistyön (TAKO) puitteissa 5-poolin Se ei ole enää pelkkä puhelin -nykydokumentointiprojektiin tutkimalla mobiiliviestimien käyttöä eteläkarjalaisten arjessa.
Museon palkkaama projektitutkija Jani Loijas haastatteli ja valokuvasi 23 ihmistä mobiiliviestimiensä kanssa. Pääosa haastatteluista toteutettiin kasvokkain, mutta yksi haastatteluista tehtiin kirjallisesti Facebookin yksityisviestien
avulla.
Projektin alussa pohdittiin mihin haastatteluilla pyritään
ja minkälaisilla kysymyksillä saataisiin mahdollisimman
monipuolinen kuva eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa
olevien eteläkarjalaisten mobiiliviestimien käytöstä. Haastateltaviksi pyrittiin valikoimaan mahdollisimman erilaisia
ihmisiä Etelä-Karjalan maakunnasta: nuorimmaksi haastateltavaksi valikoitui 5-vuotias ja iäkkäimmäksi 81-vuotias.
Haastateltaviksi valittiin tietoisesti myös henkilöitä, joille
mobiiliviestintä ei ollut jokapäiväinen asia tai edes käsitteenä tuttu. Haastatteluissa keskusteltiin haastateltavan

käyttämistä mobiiliviestinnän välineistä ja niiden käyttötavoista arkielämässä.
Projektissa syntyneet haastattelut siirrettiin Etelä-Karjalan
museon äänitearkistoon. Tutkija myös litteroi tekemänsä
haastattelut ja luetteloi ottamansa digitaaliset valokuvat
haastateltavista museon käyttämään Musketti -luettelointiohjelmaan. Haastattelujen pohjalta tutkija laati lisäksi
perusteellisen raportin.
Mobiiliviestintään liittyvä aihe tuntui aluksi haastavalta,
koska mobiiliviestintä ei ole ollut erityisenä painopistealueena Etelä-Karjalan museossa. Lopputulos oli kuitenkin antoisa: globaalisti ilmiöstä saatiin irti eteläkarjalaisia
sävyjä niin paikallisen radiokanavan kuuntelemisesta mobiililaitteen avulla aina kuvauksiin mobiililaitteiden käyttökokemuksista paikallisella murteella. Projektin myötä
kirkastuivat myös museon tallennusvastuut mobiiliviestinnän osalta: Etelä-Karjalan museo voi tallentaa mobiiliviestinnän ilmiöitä monipuolisemmilla tavoilla kuin keräämällä jokaista Etelä-Karjalassa käytettyä matkapuhelinmallia jo
entuudestaan täysiin säilytystiloihin.

Lisätietoja Se ei ole enää pelkkä puhelin -projektista:
Reija Eeva
Amanuenssi
Etelä-Karjalan museo
Kristiinankatu 9 / PL 239
53101 Lappeenranta
Puhelin: 040 838 6592
reija.eeva@lappeenranta.fi
www.lappeenranta.fi/museot
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Uusiin asemiin –
maakunta-amanuenssi
Riina Nurmio
Amanuenssi Riina Nurmio aloitti työnsä Etelä-Karjalan museossa helmikuussa
2014. Riinan työsarkaan kuuluu oleellisesti muun muassa paikallismuseoihin
liittyvä tehtäväkenttä, mutta maakunta-amanuenssin toimenkuvaan on tullut
myös eräitä keskeisiä muutoksia.

Kuka olet?
Olen opiskellut Turun yliopistossa. Pääaineena minulla oli
kansatiede ja sivuaineina kulttuurihistoria ja museologia.
Olen syntynyt Turussa ja käynyt koulut lukioon saakka
Tampereella. Ammattikorkeakoulussa opiskelin neljä vuotta Kouvolassa. Se oli viime helmikuuhun saakka itäisin
kaupunki, jossa olin asunut. Toinen isoäitini oli kotoisin
Seivästöltä, joten jonkinlainen yhteys karjalaisuuteen oli.
Tosin se oli vain yksi neljäsosa juuristani. Toinen isoäitini oli Hämeestä Loimaalta ja hänen miehensä oli kotoisin
Pohjanmaalta Haapajärveltä. Toinen isoisäni oli kotoisin
Varsinais-Suomesta Sauvosta.

Minkälaisen museotaustan omaat?
Olen ollut kymmenessä museossa töissä ennen Etelä-Karjalan museota. Niiden museoiden joukkoon kuuluu sekä
kotiseutumuseoita että valtakunnallisia erikoismuseoita,
mm. Suomen maatalousmuseo Sarka ja Tieliikenteen valtakunnallinen erikoismuseo Mobilia. Kotiseutumuseoissa
työskentely antaa hyvän pohjan maakuntatutkijan työlle,
koska pienten museoiden todellisuus on tullut tutuksi. Minulla on myös huonekaluentistäjän koulutus ja sillä pohjalla olen työskennellyt myös konservointiapulaisena muutamassa museossa. Tämänkin museotyön puolen tunteminen
on suuri etu maakuntatutkijan työssä.

Toimenkuvasi on nykyisellään melko
laaja: paikallismuseotyötä ja
yleisötyötä?
Toimenkuva on todella laaja ja vaatii jatkuvaa tasapainoilua
eri työtehtävien välissä. Paikallismuseotyön ja yleisötyön
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yhdistäminen tuntui aluksi kummalliselta, mutta kaikki
museoissa tehtävä työ on tavallaan yleisötyötä. Paikallismuseotyössä tehdään yhteistyötä ihmisten kanssa. Paikallismuseoihin tarvitaan innostuneita ihmisiä, jotta museot
ovat olemassa.

Minkälaista on paikallismuseoiden
parissa tehtävä työ tulevaisuudessa?
Näyttäisi siltä, että paikallismuseoiden kanssa ollaan menossa samankaltaiseen tilanteeseen kuin niiden perustamisaikaan ollaan oltu. Innokkaat kotiseutuhengen vaalijat
perustivat museot muistuttamaan kotiseudun historiasta.
Välillä museot käväisivät kuntien omistuksessa, mutta nyt
kunnat luopuvat niistä. Tarvitaan taas innostusta ja aktiivisuutta, että museot säilyvät ja elävät. Maakuntamuseot
tarvitsevat kotiseutumuseoita satelliiteikseen, jotta alueen
historiaa voidaan yrittää tallentaa kattavasti. Maakuntatutkija toimii taustatukena, mutta paikalliset ihmiset päättävät museon suunnan.

Miltä Etelä-Karjala vaikuttaa runsaan
puolen vuoden kokemuksesi perusteella työkenttänä?
Etelä-Karjalassa on haltuun saatava määrä paikallismuseoita. Tarkoitan tällä sitä, että museoiden toimijat oppii
tietämään ja museoista on mahdollista muodostaa käsitys
suhteellisen helposti. Puolessa vuodessa olen ehtinyt käydä
lähes kaikissa paikallismuseoissa ja keskustella museon nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä.

Kuva: Tuomas Nokelainen/
Etelä-Karjalan museo
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Katrina Suikki-Hiltunen

Lappeen Laihia 1840-luvulta 1960-luvulle

Kylä kanavan ja
kauppalan kupeessa
Ote vuoden 1893 mittaukseen perustuvasta Senaatin kartasta. Kansallisarkisto.

Vanha Imatrantien
kilometritolppa
Mälkiällä. Alaosan
pyörylän punaväri
on kulunut pois,
mutta valtatie
kuuden numero
on vielä himmeästi näkyvissä.
Yläosan kuluneen
kilometrilaatan on
vallannut nykyajan
graffiti. Kuva: Vesa
Tuominen, 2014.
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1950-luvulla seisoi Lappeen Laihian Pontuksella maantien varressa harmaa, graniittinen
kilometripylväs, joka valkoisiksi maalatuin
numeroin kertoi kilometrit Lappeenrantaan
ja Imatralle. Pylvään alaosassa oli punaiseksi
maalatun ympyrän sisällä numero 6, joka oli
silloisen kuutostien eli Imatrantien merkki.
Noin metrin korkuinen paasi sijaitsi tien oikeassa reunassa, kaupungista tultaessa hieman ennen Pontuksen tanssilavaa. Kuutostieksi vuonna 1938 nimetty Imatrantie oli jo
edellisellä vuosisadalla ohittanut alueen entisen pääväylän, joka suikerteli Salpausselän
takana rantoja myöten Joutsenosta Lappeen
Laihialle ja edelleen Lappeenrantaan.

Lauritsala 1895, Saimaan kanavasillan juuri alittanut, halkolastissa oleva purjelotja on tulossa ulos sulusta. Kuva: Etelä-Karjalan museo.

Lappeen Laihian kylä
Laihian1 ”emäkyläksi” voi nimittää sitä aluetta, joka vuosisatojen aikana syntyi laajan Laihianlahden rannalle. Sekä
kylä että lahti saivat nimensä alueen keskellä sijaitsevasta,
1500-luvulta peräisin olevasta Laihian tilasta. Myllyniemen
takaisen Hartikan historia entisenä kruununtilana juontaa
1700-luvulle, mahdollisesti kauemmaksikin. Hartikka antoi myös nimensä edustallaan olevalle pienelle lahdelle, ja
tilan aluetta kutsuttiin Hartikkalaksi. Ennen Laihian tilan
kahtiajakoa tilat kilpailivat keskenään laajuudestaan, sillä
Hartikan maat ulottuivat harjua pitkin Hakaliin ja Mustolaan asti. Aikanaan yksi kauppalanosa nimitettiinkin Hartikkalaksi, ja alkuperäinen Hartikkala sulautui modernissa
kaavajaossa Laihiaan.
1920-luvulle tultaessa Hartikkalan takaosassa sijaitsivat
Penttilän ja Pasasen tilat sekä niiden välissä Turkian tila.
Hartikkalan alkuperäisen aluejaon mukaan nuo tilat katsottiin Laihian kylään kuuluviksi, mutta Topra ja Niemimuukko kuuluivat jo Muukkoon. Harjun eteläpuolella lähin tila oli Saikkolassa sijaitseva Kirkharju, jonka alkuperä
juontaa 1600-luvulle.
 Etelässä Laihian kylä rajoittui Murheistenrantaan, jonka
takaista niemeä alettiin Saimaan kanavan valmistumisen
jälkeen kutsua kanavaniemeksi. Kylän mylly sijaitsi aikoinaan Laihianlahden pohjoispuolisen niemen kalliolla, ja
niinpä se oli saanut nimekseen Myllyniemi.

Harjun läpäisevää kaivantoa Murheistenrannan kohdalla
nimitettiin perimätiedon mukaisesti Pontuksen kaivannoksi, ja nimi Pontus laajeni käsittämään myös sen ympäristöalueen. 1800-luvun lopulla vähittäin alkanut ja
1900-luvun teollisen kasvun kiihdyttämä asutuksen leviäminen Imatrantien varteen venytti myös Pontuksen
käsitettä, vaikka nimitys oli vain kansan suussa kulkeva.
1950-luvulla Pontus ulottui kaivannolta Partalan tienhaaraan; Kiiskinmäki alkoi Partalan tienhaaran jälkeisesta
Imatrantien mäestä ja ulottui Pintilänmäkeen, josta alkoi
Muukko. Laihian puolelta tultaessa Kiiskinmäki alkoi harjun päällä ja ulottui Partalan tielle Saikkolan tienhaaraan.
Lännessä Pontus päättyi kaivannon luona kunnan ja kauppalan rajaan, jonka takana sijaitsi Mälkiän pientaloalue.

Kanava tulee kylän kupeeseen
Saimaan kanavahankkeet vilkastuttivat paikkakuntaa
1820-luvulta lähtien. Aiempien vuosisatojen kaivuuyritykset olivat erityisen kiinnostuksen kohteina, ja Pontuksen
kaivantoa lähinnä oleva Laihian talo sai myös toimia tutkijoiden oppaana ja kesti-isäntänä. Suuri rakennushanke
houkutti seudulle runsaasti työn etsijöitä.
 Kanavahankkeen houkuttamana tuli nuijamaalainen
lampuotinpoika Elias Simonpoika Suikki rengiksi Laihian
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taloon, ollakseen lähellä tulevaa työmaata. Elias sai mahdollisuuksia enemmänkin, sillä 1843 hän avioitui Valpuri
Jeremiaantytär Laihian kanssa, ja jo vihkitodistuksessa hänet mainitaan Laihian tilan toista puolta hallitsevaksi talolliseksi. Laihian maat sekä Laihianselän vesialueet ja saaret
jaettiin kahden tilan kesken, ja lahden aluetta isännöivät
nyt Laihian ja Suikin tilat, Hartikan hallitessa alueen pohjoisosaa Myllyniemen eteläkärjestä lähtien. Laihian ja Suikin tilukset ulottuivat harjun yli Vennäisiin, ja Suikin ja
Laihian alueiden eteläpuolella Hartikan maat jatkuivat Salpausselkää pitkin Hakaliin sekä etelään Mustolaan.
1800-luvun puolivälissä kylässä oli siten vain kolme tilaa, asutuksen koostuessa noiden tilojen väestä sekä heidän
mökkiläisistään. 1900-luvun alussa Suikin tila jakaantui
vanhaan ja uuteen Suikkiin, jonka tilanimeksi tuli Harjula.
Kanavatyömaan tuomia tulokkaita asettui myös Laihialle
joko talollisten hyyryläisinä eli luona-asujina tai tilojen
vuokramaille, ja kanavalla ansaitut ruplat mahdollistivat
mökkien rakentamisen arentipalstoille2.
 Kanavan valmistuminen 1856 muutti Laihiallakin kylän elinkeinoelämää. Aiemmin olivat talolliset hankkineet
lisätienestiä rahdinajossa, sillä kesäisin puutavara laivattiin
Saimaan yli Lappeenrantaan, Lauritsalaan ja Joutsenoon,
joista se ajettiin talvisin rekikyydillä Viipuriin. Talviset
puutavara-ajot jäivät nyt historiaan, mutta hanttimiesten
mukana myös talollisten pojat hankkiutuivat kanavalle lot-
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ja- ja proomumiehiksi. Talvista rahdinajoakin oli edelleen
savotoilla sekä kauppatavaran kuljetuksina. Kanavalla tarvittiin myös hevosmiehiä, sillä alkuaikoina proomut ja lotjat vedettiin kanavassa hevosvoimin, ja siksi kanavan toista
reunaa myötäili metrin levyinen ajotie.

Jätkät, sätkät, parrunpätkät
Höyrylaivojen kehittyminen 1890-luvun lopulla mullisti nopeasti laivaliikenteen. Enää eivät purjelaivat lipuneet
Laihianselän poikki, vaan tilalla olivat höyrylaivat, joiden
aluskanta eriytyi erilaisiin tehtäviin. Saimaan höyryhinaajat
vetivät entistä suurempia tukkilauttoja ja entistä pitempiä
proomu- ja lotjaroikkia tai katettuja, punamullalla maalattuja kattosoimia, joissa kuljetettiin arvokkaampaa tavaraa3.
 Alkoi myös matkustaja-alusten aika, kun höyrylaivayhtiöt aloittivat matkalaisten kuljettamisen kanavalla ja
Saimaalla. Se tiesi työpaikkoja nuorille naisille, jotka pestautuivat laivoihin tarjoilijoiksi. Hinaajien emänniksi pestattiin yleensä vanhempaa vaimoväkeä.
1870-luvulla oli Lauritsalan kartanon toimesta rakennettu kanavan Pikku-Mustolan alueelle kaksi suurta myllyä, jotka hyödynsivät Myllyjoen kautta Mustolan lampeen
kertyvää Mälkiän sulun juoksutusvettä. Monipuoliset

Tämä postikortti 1900-luvun vaihteesta lienee varhaisin kuva Laihianlahden rannalta.
Kuvassa näkyy rannasta nouseva Laihian talon rinnepelto, jonka keskellä kulkee polku
rantaan sille kohtaa, mistä alkaa peltoja ja rantapolkua rajaava kivimuuri. Se on kylän
vanhin rakennelma, jonka ikää ei kukaan tiedä. Taaempana uimahuoneen edessä on nainen
pyykkipaljunsa ääressä, etualalla ovat kesävieraat kokoontuneet rantaan seuraamaan laivaliikennettä. Kenties he odottavat höyrylaiva Imatraa ja sen lipputervehdystä. Laivoilla oli minuutintarkka aikataulu niin kanavassa kuin Saimaallakin, ja niiden kulkuajat tiedettiin.
Kuvan etualan poika on todennäköisesti Ferdinand Laihia. Kuva: Johanna Tuomisen kuvakokoelmat.

myllyt tekivät kylien pikkumyllyt tarpeettomiksi, ja kanavamyllyille hakeuduttiin ympäri Etelä-Karjalaa Jääskeä
myöten. Pienet tuuli- ja vesimyllyt katosivat siten kylien
maisemista. Kauniista, lehtipuilla, istutuksilla ja penkeillä
varustetusta Pikku-Mustolan myllysaaresta tuli nuorison
suosittu kohtauspaikka, ja talollisten pojat lähtivät mieluusti myllymatkalle. 1920-luvun kanavalaajennus tuhosi
kauniin myllymiljöön, kun myllysaari rakennuksineen ja
aaloppeineen jäi uuden leveän kanavan alle. Entisaikain
myllykulttuuriin ei ollut enää paluuta, suurten teollisten
myllyjen jauhaessa jo niin jauhot kuin ryynitkin kauppojen
hyllyille ostotavaraksi.
 Norjalaisten Salvesenien höyrysaha Varkaan saarella kanavaniemen pohjoispuolella aloitti seudulla teollisuuden
ajan 1890-91, ja sahan tarpeisiin syntyi niemen pohjukkaan Laihianlahden puolelle lotjaveistämö sekä telakka sahan aluksia varten. Ne tarjosivat töitä myös laihialaisille,
jotka avoveden aikaan soutivat lahden yli tai kävelivät lahden rantapolkua kanavaniemelle. Talvisin oikaistiin hiihtämällä lahden poikki. Tuttu kesäinen näky kylätiellä olivat
veneen airot olkapäällään työmatkaansa kulkevat miehet –
veneen katoamisesta ei ollut pelkoa, kun airot kannettiin
aina kotiin.
 Naisille tarjoutui myös töitä. Veistämöllä alusten tilkitseminen oli ”rivinaisten”4 työtä, lisäksi naiset siivosivat proomuja, lotjia sekä ulkoalueita. Sahalla naisten osuus työvoimasta oli aluksi n. 10%, mutta kasvoi vuosien mittaan.
1892 aloitti toimintansa Kaukaan rullatehdas sekä vuosien 1896-1905 aikana kaksi sulfiittitehdasta, mutta alkuaikoina ne eivät vielä työllistäneet Laihialla asti asuvia. Teollisuuden aika alueella oli kuitenkin alkanut, ja se nopeutui
seuraavien vuosikymmenten mittaan.
 Puutavaran talvirahdin loputtua katosivat sen varastointipaikat Luukkaan ja Hakalin ranta-alueilta, siirtyen nyt
sahojen ympäristöön. Sahatoiminnan kukoistusaikana kanavaniemen Laihianlahden puolta rytmittivät vuosikymmenien ajan Lauritsalan sahan lautatapulit niemen kärjestä
Huhmarniemelle ja Aittasaarelle asti. Huhmarvuoren kallio peittyi kokonaan tapuleitten taakse, eikä kukaan enää
muistanut, että aiemmin siellä oli sijainnut huvimaja5 josta
oli ihailtu Laihianlahtea, sen rannoilta kohoavaa kaunista
kylämaisemaa sekä Saimaan laivoja.
 Vuonna 1904 ruotsalainen August Collin osti Suikin
tilaan kuuluvan 25 ha suuruisen Lamposaaren, perustaen
sinne alueen toisen sahalaitoksen. Kiviseen Lamposaareen
rahdattiin suuret määrät hiekkaa sahapytinkien perustuksia varten. Nelikehäisen, kahden höyrykoneen voimin toimivan sahan aloittaessa toimintansa elokuun 1. pnä 1905
sahan isännöitsijä kiinnitti itse terät raamiin sekä laittoi
ensimmäisen tukin menemään teriin.
 Itä-Suomen Sanomain toimittaja, maisteri Swan oli uudesta sahasta raportoivassa uutisessaan huolestunut kapeasta laivareitistä sekä kasvavasta liikennemäärästä niin kanavalla kuin Saimaallakin - eikä ihme, kulkihan vuoteen
1900 mennessä kanavalla jo lähes 6000 alusta vuodessa.
Asiaan oli kuitenkin paneuduttu tehostamalla proomujen
hinausta sekä kunnostamalla kanavaa. Myös Lamposaaren
sahan tuotteista valtaosa kulki vientiin kanavan kautta.
 Järvenselän yli piirtyivät nyt myös Lamposaaren lauta-

tapulit ja myöhemmin lisäksi sahan ilmarata, joka kuljetti sahanpurua proomuihin lastattavaksi. Puru kuljetettiin
kaupunkiin varuskunnan hevostallien kuivikkeeksi. Lauritsalan sahalla oli oma ilmaratansa, joka kuljetti sahanpurun
Kaukaan tehtaitten voimalaitoksen polttoaineeksi.
1890-luvulta talvisotaan asti elettiin Saimaalla ja Saimaan kanavalla ennennäkemätöntä laivakulttuurin aikaa.
Sen mahdollisti kanava, höyrylaivojen ja höyrysahojen kehitys sekä Saimaan alueen puutavara, joka kulki tukkeina,
propseina, lautoina ja parruina alas kanavaa Uuraaseen,
ja takaisin tullessa proomut ja lotjat kuljettivat ulkomaan
tuotteita. Vuosisadan vaihteessa elettiin myös kotimaan
matkailun ensimmäistä kultakautta. Reittiliikenne eri puolille Saimaata oli vilkasta, ja kanavaa ylös nousevat matkustajahöyryt kääntyivät Saimaan reitille Laihianselän poikki.
30 vuotta Lappeenrannan-Imatran reittiä liikennöineen
höyrylaiva Imatran päällikkö antoi laihialaisille erityisen
kunnianosoituksen: Laihianselkää purjehtiessaan hän tervehti joka päivä lipputervehdyksellä Laihialla olevia tuttuja
kesävieraita. Samalla se oli perinteitten ylläpitämistä, sillä
lipputervehdys on laivaston vanhin ja arvokkain tervehdysmuoto.

Laihian kylä sisällissodan puristuksessa
Itsenäisyyden alun sisällissota jätti jälkensä myös Laihian
kylään, joka jäi Lappeenrannan ja Joutsenon taisteluiden
väliin. Laihialla ei juurikaan ollut jännitteitä talollisten sekä
työläisten ja torppareiden välillä – torpparit olivat sahojen
ja telakan työväkeä, joiden maapalstat vuokrineen olivat
pieniä, ja ainakin Suikin Harjulassa jaksettiin vuokrarahoja tarpeen tullen odottaa. Joutsenosta saapunut valkoisten eturyhmä ratsasi kylän, keräten punaisina pitämänsä
miehet Imatrantien ja Vennäistentien kulmassa olevaan
Siparin torppaan. Myöhemmin paikalle tullut luutnantti antoi määräyksen teloituksesta, pitäen vankeja uhkana
jäljessä tuleville taistelujoukoille. Miehet surmattiin torpan
alapuolisella vanhan Suikin Savikkopellolla Laihian tilaan
kuuluvan notkon vieressä, johon heidät sitten haudattiin.
Ilmeisesti oman kylän suojeluskuntapäällystö oli pitänyt
tuttuja miehiä lähinnä turvasäilössä, ja vankien teloitus oli
suuri järkytys koko kylälle, varsinkin kun mukana meni
useampi syytön mies.
 Pontuksen kaivantoon tuotiin Lauritsalasta kolme vankia teloitettavaksi, Muston veljekset Antti ja Jooseppi sekä
kolmas, tuntemattomaksi jäänyt. Veljekset olivat päättäneet pyrkiä pakoon ampumisen alkaessa ja Antti onnistuikin paossaan, Joosepin tuupertuessa toisen vangin kanssa
luoteihin. Antti pakeni Vennäisten ja Mustolan kautta kotikylänsä Kansolan liepeille, ja äiti toi hänelle metsään ruokaa. Kaivantoon jätetyt teloitetut löysi Lauritsalan sahalta
palaava työmies yhdessä naapurinsa kanssa, ja he hautasivat
vainajat. Myöhemmin toinen vainajista siirrettiin kirkkomaahan, mutta Joosepin ruumis jätettiin kaivannon hautaan papin siunaamana.
Myös Savikkopellon notkoon haudatut vainajat siirrettiin kirkkomaahan, Laihian Ferdinandin käytyä Lappeen
pappilassa valittamassa notkon hautapaikasta. Kaivannon
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Pontuksen kaivantoon surmatun ja sinne haudatun Juosi
Muston lyhyt elämäkerta hänen hautaristissään:
Juosi Musto, s. 1.1.1884, ammuttu 27.4.1918.
Kuva: Katrina Suikki-Hiltunen 2007.

poikki kulkevan tien reunassa oli lisäksi surmattu yksi mies
hevosineen.
 Sisällissotaa seurasi puutteen ja nälän aika, mutta Laihialla tilalliset jakoivat omastaan myös toisille. Vanhan Suikin emäntä Hilda saapui joka viikko Murheistenrantaan,
tuoden huviloiden rouville ruisleipää takin alle piilotettuna. Alahuvilassa eversti Wesslinin rouva otti kohteliaasti
leivän vastaan, mutta antoi sen aina talonmiehensä perheelle. Hän antoi ymmärtää, ettei voinut syödä takin alla
pidettyä leipää. Varakas rouva tiesi talonmiehensä perheen
puutteen, ja tekosyyn varjolla lahjoitti leivän eteenpäin.

Koulutusta, kaupankäyntiä ja
rautatien rakentamista
1922 rakennettiin Muukonniemeen arkkitehti Toivo Salervon suunnittelema koulutalo, ja myöhemmin arkkitehdin
sisar Saima Salervo oli yksi koulun pitkäaikaisista opettajista. Muukon koulupiirin keskuksena koulu keräsi suojiinsa
Laihian ja Lamposaaren lisäksi myös Muukon ja Saikkolan
lapset. Saman vuosikymmenen lopulla kylä sai osuusliike
Onnin myymälän eli Onni-kaupan. Myymälä sijoittui Kallion pariskunnan vuokralaiseksi nykyisen Venerannantien
ja Muukonniementien kulmaan rakennettuun taloon6. Sitä
ennen oli Laihialta kuljettu harjun yli Imatrantien ja Partalantien risteyksessä olevaan Karhun kauppaan.
 Kaukaalla 1904 perustetun työväen Osuusliike Onnin
tulo Laihialle kertoo osaltaan kylän läheisistä suhteista työväestöön. Kansalla olikin tapana sanoa, että Yhtymä oli
maalaisten kauppa, mutta Onni oli työväen kauppa. Niinpä esimerkiksi Murheistenrannasta käveltiin mieluummin
Laihian Onniin, kuin kanavaniemellä sijaitsevaan Yhtymän myymälään.
Lamposaareen syntyi oma sahayhteisönsä työväen asuinkasarmeineen, ja ensivuosien kauppakokeilujen jälkeen
saari sai osuuskaupan vuoteen 1920 mennessä, ja myöhemmin myös työväentalon. Kanavansuun koulussa alkuun
kulkeneet sahan lapset saivat 1923 siirtyä Muukonniemen
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kouluun. Lapset kulkivat veneillä keväällä ja syksyllä, talvella jään ylitse, ja vaaroja riitti joka vuodenaikana. Syyspimeässä he saattoivat kastua liian lähelle eksyvien hinaajien
laineissa, sateessa ja pienessä myrskyssäkin soudettiin urheasti selän yli, ja vain kaikkein tuppuraisimmassa säässä
saattoi joku hinaajista kuskata lapset Muukonniemen laituriin. Rospuuttoaikaan piti varoa jään haurautta ja talvisin
hinaajien jäihin puskemaa railoa. Parasta olivat tietysti hyvässä säässä tehdyt soutumatkat. Lamposaaren eteläkärjestä
1930-luvun alussa tulevia neljää lasta oli tiukasti kielletty
käyttämästä veneen purjetta, mutta heti niemen taakse
päästyään lapset vetivät purjeen ylös ja seilasivat järvenselän
yli koulun rantaan niin vauhdilla, että rantakivet kolisivat
veneen kokkaan.
 Vuosien 1911-17 aikana Lamposaaren saha oli siirtynyt viipurilaisten Wahlin veljesten haltuun, ja Wahleilla
oli myös huvila Myllyniemessä. Vuonna 1911 britti James
Wilson perusti pienen sahan Muukonniemen taakse, ja
kansainvälisyys oli lopullisesti saapunut Laihian rannoille.
Lamposaaressa pitivät Wahlin kontit Per ja Pål ruotsin kielen puolta, mutta Wilsonin sahalla uurastivat Spider ja Fly.
Myöhemmin Wilsonin sahasta tuli Niemelän saha. Hinaajista kansa puhui kuin ihmisistä ikään, varsinkin Wahlin
Lovisasta ja Lassesta. Ja kun lapset saapuivat jonakin syysaamuna kouluun litimärkinä kertoen opettajalle että ”Lovviisa kastel meijät”, kysyi tuohtunut opettaja että missäs
tämä Loviisa on, hän ottaa tämän heti puhutteluun. Silloin
lapset nauroivat opettajan tietämättömyyttä: ”Eihä se oo
ihmine, se on laiva!”
Muukonniemen koulu sekä kylän keskellä sijaitseva
Onni-kauppa muuttivat kylän vanhoja teitä, eikä kukaan
viitsinyt kiertää koululle entistä kylätietä, joka vanhana
Joutsenon tienä kiemurteli Muukonniemen takaa ja Hartikan peltojen taitse Salpausselän metsänrajaan, josta se kulki
uuden Suikin ikkunoiden alitse ja vanhan Suikin yläpuolitse Laihian talon ohi Murheistenrantaan. Muukonniemen
ja Onni-kaupan väliä kuljettiin nyt Hartikan raittia pitkin,
joka kulki talon ohi ja tilan peltojen välistä suoraan kaupalle. Siitä ei Hartikan vanha isäntä pitänyt lainkaan, heristäen nyrkkiään jopa opettajaneidille, jos tämä poikkesi
pientareelle kävelemään. Hartikan raitista tuli kuitenkin
koululle vievä Muukonniementie.
Mutta lisää muutoksia oli tulossa. 1931 alkoi Lappeenrannan-Elisenvaaran radan rakennustyö, ja Hartikan talo
joutui luovuttamaan eniten harjua pitkin kulkevia maitaan
rautatielle. Kuullessaan työn äänet harjulta vanha isäntä heristi kiukkuisena nyrkkiään radan suuntaan ja valitti usein,
kuinka ”tuommone rata miun maitte läpi rakennettaa!”
Lappeenrannan-Tainionkosken rataosuuden valmistuttua 1934 ja ensimmäisen juhlajunan matkatessa Imatralle
Muukonniemen johtajaopettaja Matti Suorsa vei oppilaat
Muukon asemalle juhlistamaan junan tuloa laulutervehdyksellä. Oulusta kotoisin oleva Suorsa laulatti lapsilla
pohjalaisia kansanlauluja, ja oppilaat marssivat Muukkoon
laulaen Kytösavun aukeita maita. Junan saapuessa koulun
katras opettajineen seisoi asemalla laulaen, junan pysähtyessä hetkeksi. Siinä laulettiin Kytösavun aukeatkin vielä
kertaalleen.

Iida Suikki ystävättärensä kanssa v. 1922 paikkeilla. Tytöt ovat
ommelleet samanlaiset muodikkaat raitamekot, joita somistavat
mustat lakeerivyöt. Mekot ovat yllä ensi kertaa, sillä ystävättären mekon helmassa näkyy vielä kankaan taite sen oltua pakassa. Keväällä 1924 Iidasta tuli Hartikan nuori emäntä - oliko
tämä kenties se leninki, jolla Hartikan nuori hulivili-isäntä
Anton hurmattiin? Kuva: Tenho ja Sirkka Hartikan kotiarkisto.

Neljä nuorta miestä valokuvaajalla 1920-luvun alussa. Puvut
ovat ”putsingissa” ja kengät plankattu kiiltäviksi. Tärkeintä
tyylitietoisille nuorukaisille lienee ollut se, että muhkeat hatut
tulivat myös kuvatuiksi. Takana vas. Vilho Hiltunen ja Vilho
Suikki Laihialta sekä Evert Kokko Saikkolasta. Edessä Joonas
Kallio Laihialta. Kuva Kalevi Suikin kotiarkisto.

1927 oli Suikin Harjulassa vanhan isännän Juhana vanhemman hautajaiset, ja osa vieraista saatiin
yhteiskuvaan aitan seinustalle. Kuva: Tenho ja Sirkka Hartikan kotiarkisto.
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Kauppalan naapuriksi
1932 perustettu Lauritsalan kauppala merkitsi laihialaisille jokseenkin yhtä suurta ja tärkeää muutosta kuin kanava
aikoinaan. Kauppala oli vireä ja moderni, eivätkä sitä rasittaneet sellaiset menneisyyden vastakkainasetelmat kuten
vanhoillisessa Lappeenrannassa. Kauppalan enemmistö oli
työväkeä joka osallistui aktiivisesti kunnalliselämään, ja
työläisiä asettui pikku hiljaa yhä enemmin myös Laihialle
asumaan. Siten sosiaaliset suhteet työväestöön tulivat Laihialla entistä läheisimmiksi, varsinkin kun talollisten lapsia
hakeutui myös työläisammatteihin.
 Kylä hyötyi monin tavoin kauppalan palveluista. Apteekki- ja lääkärimatkat esimerkiksi lyhenivät puoleen, sillä
hätätilanteissa saattoi päivisin hakeutua Kaukaan tehtaan
sairaalaan tai iltaisin kauppalan lääkärin yksityisvastaanotolle Furulundin mäen virkataloon.
Lappeen Osuus-Auto7 oli jo 1924 aloittanut kaupungin
ja Lauritsalan välisen liikenteen, ja aluksi linjurit kulkivat
kanavan rullasillan eteläpuolelle. Seuraavan vuosikymmenen lopulla paikallisliikenne kulki kanavan yli rautatiesillalle asti, jossa kääntöpaikka oli Kaukosen kaupan ja
rautatien välissä. Samaa reittiä kulki myös imatralainen.
Varsinaisia pysäkkejä merkkeineen ei vielä ollut, vaan linjurit pysähtyivät vakiintuneissa paikoissa, kuten Partalan
tienhaarassa. Säännölliset linja-autovuorot mahdollistivat
työssä käynnin kauempana, mutta muuten käveltiin edelleen pitkiäkin matkoja.
1930-luku oli niin Laihialla kuin Lamposaaressakin vilkasta aikaa, johon loi osansa osuuskauppaliikkeen toiminta.
Lamposaaren työväentalolla pidettiin osuuskaupan iltamia
näytöksineen; mantereen puolella taas Suikin Harjulasta
tuli kylän keskus, ja siellä pidettiin niin kinkerit kuin myös
osuuskaupan tilaisuudet. Osuusliikkeen Naiset mukaan
-toimikunta kokoontui usein Suikilla, ja pikkutytöt istuivat äitiensä kanssa luottelemassa harsokangasta punaisella
merkkuulangalla vauvan vaipoiksi vähävaraisille perheille.
Maria Suikki piti pitkään myös pyhäkoulua kylän lapsille.

Vieraanvaraisessa talossa toivotettiin kylän monet tapahtumat tervetulleiksi, mutta kun koulun johtajaopettaja
kysyi vanhalta isännältä lupaa suojeluskunnan kokouksen
pitämiseen, tuli vastaukseksi tiukka ei. Ilmeisesti Juhana
Suikki ei voinut unohtaa kevään 1918 tapahtumia, jolloin
Joutsenosta ratsastanut valkoisten etujoukko rynnisti talon
pihaan kivääreineen ja pistimineen, vangiten kylän vanhimman turviin tulleet mökkien miehet.
 Uusi aika iskusävelmineen loi uuden tanssikulttuurin,
mutta Laihialla lähimmät tanssipaikat olivat Partalassa sekä
Lauritsalassa Hakalin työväentalolla. Kesäisin kuljettiin
kävellen tai pyörällä Hakalin tanssilavalle, talvisin mentiin potkukelkalla työväentalon iltamiin. Hartikan takaisessa Penttilässä tartuttiin kylän tanssipaikan puutteeseen,
ja Pintilänmäkeen rakennettiin pyöreä, katolla varustettu
tanssilava. Kesäiltoina kaikui musiikki Pintilästä ympäri
Laihiaa, suuren vesialueen sekä rautatien antaessa kaikupohjaa. Murheistenrannassa asuvia 15-kesäisiä tyttöjä oli
kielletty lähtemästä tansseihin, mutta kun lavalta kaikui
uusin iskusävel ”Oi kumma vetoketju, sä taika taikain...”,
silloin ottivat tytöt jalat alleen ja juoksivat rataa pitkin Pintilään.

Sotavuosista jälleenrakennuksen aikaan
1930-luvun lopulla lupaavasti alkanut nousukausi päättyi
talvisotaan. Myös Laihian miehet lähtivät YH:n saatuaan,
ja osa miehistä kokoontui Suikin aholla yhteiseen hevoskyytiin, jolla heidät vietiin Kaukosen kaupan pysäkille rautatiesillan kupeeseen. Myöhemmin miehet siirtyivät
Lappeenrannan kasarmilta junakuljetuksessa kotikylän ja
tutun Kiiskinmäen seisakkeen ohitse matkallaan linjoille.
Laihia ja Lamposaari kuuluivat sodan ajan Lauritsalan
is-alueeseen8. Laihialla ei kuitenkaan koko sota-aikana
ollut minkäänlaisia väestönsuojia, ja Lauritsalaankin niitä rakennettiin vasta jatkosodan alettua. Tuhoisimmat ilmahyökkäykset tapahtuivat talvisodan mittaan, vihollisen
Suikin Harjulan vv. 190304 rakennettu päärakennus
1930-luvun alussa. Etualalla
on kylän vanha pääraitti, joka
kulkee talon ikkunoiden ali
kohti Murheistenrantaa.
Aidan takana näkyy vielä
perinteisessä mallissaan oleva
piha-alue, pihan keskellä miespihaa ja karjapihaa erottava
aita portteineen sekä aitaa
vasten nostetut tarvekalut, ja
karjapihan puolella läävän
ja tallin kulmittain olevat
rakennukset. On sauna-ilta;
saunalle vievä ahoportti on
auki, ja pihalla seisoo mies
pyyhe olkapäällään katsellen
poikien lähtöä polkupyörällä
tansseihin. Kuva: Tenho ja
Sirkka Hartikan kotiarkisto.
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Kesällä 1948 Kiiskinmäen
terveystalon portailla otettiin
yhteiskuva henkilökunnasta
ja asiakkaista. Mukana ovat
äitiys- ja lastenneuvolan
asiakkaat sekä muutamia
yleislääkärin vastaanotolla
käyneitä vanhempia naisia.
Kuvan miehet ovat terveystalon lääkäreitä, keskirivin
vas. laidan tummapukuinen,
lempeästi hymyilevä nainen
on kylän kätilö, rouva
Johansson, ja terveyssisar
on ollut kameran takana.
Kätilöllä ja terveyssisarella
oli asunto terveystalolla.
Yläreunan nuolien kohdalla
vas. Kerttu Suikki, oikealla
Elina Turppo. Kuva: Kerttu
Suikin jälkeläiset.

pommittaessa rankasti Lappeenrantaa, Kaukaan tehtaita
ja kanavasiltoja. Ilmataistelujakin oli Laihianlahden yllä Myllyniemessä tuli kerran ammus mökin seinästä läpi, ja
mökin emäntä sai sirpaleosuman. Kaukaalla pahin isku
tapahtui propsilaanilla, jossa sellupaaluista koottu sirpalesuoja sai palopommin osuman. Palossa kuolleiden joukossa oli Laihialla koko ikänsä asunut kahden lapsen isä Emil
Hakkarainen, Murheistenrannan alahuvilan talonmiehen
poika.
 Kesäkuussa 1941 olivat kanavaniemi sekä Laihianranta suurtuhon partaalla, kun Huhmarniemen lautatapulit
syttyivät palamaan valtavana roihuna. Tuuli kävi onneksi
pohjoiseen, painaen lieskameren kipinöineen selän yli kohti Lamposaarta. Palosta tuomittiin eräs paikallinen mies,
mutta palon syttymissyy jäi epämääräiseksi.
 Jatkosodan aikana Laihialta lähdettiin evakkoon kahdesti. Lapsiperheet evakuoitiin heti sodan alussa, mutta rintaman edetessä itään määräys purettiin. Toinen lähtö tuli
kesäkuun lopussa 1944, rintaman ollessa vain n. 40 km
päässä Ihantalassa. Lauritsalan väestö lähti junakuljetuksina, mutta Laihialla väki nousi proomuihin Lamposaaressa,
Myllyniemessä ja Muukonniemessä. Hinaajat vetivät proomut Mikkeliin, jossa Siirtoväen Huolto ohjasi pakolaiset
eteenpäin.
 Talolliset karjoineen määrättiin sivuteitse öisille marsseille Valkealan Selänpäähän, josta saatiin junakuljetus
Varsinais-Suomeen. Kotiin jäi muutama mies ja nainen
peltotöihin sekä vartioimaan taloja. Kylä ei kuitenkaan
ollut täysin autio, sillä vetäytyvän armeijan huolto oli levittäytynyt Saimaan eteläpuolelle. Laihialle oli asettunut
autokomppania, jonka leiri oli Suikin alapuolisella aholla.
Komppanian kuormurit oli piilotettu harjun Saimaan puoleiseen rinteeseen, ja sen viestiryhmä oli Hartikan talossa.
 Sodan jälkeinen rakentamisen aika laajensi taas Laihian kylää, joka kasvoi varsinkin Imatrantien varteen. Sahat
toimivat täydellä kapasiteetilla, mutta silti lautatavaraa sai
jonottaa pitkiä aikoja, samoin kuten kaikkea muutakin.

Partalan tienhaarassa Karhun kaupan omistajapari jäi eläkkeelle pian sota-ajan jälkeen, ja tilalle tuli kylän oma mies,
kauppias Reino Vanhanen vaimoineen. Laihian puolella oli
Onni-kaupasta tullut kylän keskuspaikka, Partalan tienhaarassa keskuspaikkaa piti nyt Pontuksen kauppa, jolla oli
hevospuomit sekä Imatrantien että Partalantien reunassa9.
Kauppa olikin tärkeä erityisesti Partalan ja Saikkolan asukkaille. Se, mitä kaupassa ei ollut, sen kauppias tilasi.
 Pontuksen kaivannon viereen tuli 1940-luvun lopulla
Mannisen kauppa, kilpaillen sekin hyvällä palvelullaan.
Mannisen alapuolelle Imatrantien laitaan kotiutui myöhempinä vuosina Valtosen kioski, josta sai jäätelöä ja pilsneriä myös viikonloppuisin.
1950-luvun alussa oli Kiiskinmäessä Alina Nikun omistama kauppa, joka vuonna 1958 siirtyi Kerttu ja Aarne
Kaartisen omistukseen. Kauppa sai nimekseen sekatavarakauppa A.K. Kaartinen. Vuosikymmenen puolivälistä
lähtien oli Kiiskinmäessä muutaman vuoden ajan myös
Kaarina Hämäläisen pitämä pieni sekatavarakauppa.
 Pontukselle Partalan tienhaarasta hieman kaupunkiin
päin rakennettiin vv. 1954-55 aikana Kärjen kauppatalo10,
joka kuitenkin paloi avaamistaan edeltävänä yönä kesällä
1955. Muutaman vuoden kuluttua talo rakennettiin uudelleen, ja siihen sijoittui osuusliike Onnin myymälä.
 Kylällä oli jo pitkään toiminut kunnankätilö joka hoiti alueen kotisynnytykset, mutta 1945 aloitti toimintansa
Pontuksen äitiysneuvola vastaanottoineen. Kaksi vuotta
myöhemmin aloitti myös lastenneuvola uudessa kauniissa
terveystalossa, joka sijoittui Kiiskinmäen mäntyrinteeseen
Imatrantien ja Partalantien väliin. Suurten ikäluokkien
syntyvyysvuosina laajan palvelualueen kattavalla terveystalolla oli valtava merkitys, sillä Laihian lisäksi siihen kuuluivat Muukko, Partala ja Saikkola.
 Nimi Pontus alkoi siten vähitellen hiipiä myös viranomaiskäyttöön, vaikkei sillä edelleenkään ollut virallista
asemaa alueen nimistössä.
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Maalaiskylän vireät vuodet
Vuonna 1949 perustettiin Suikin Harjulassa pidetyssä
kokouksessa Kiiskinmäen Sos.dem. työväenyhdistys ry.
Toiminta oli alusta lähtien vilkasta, ja kenties merkittävin
hanke oli suuren tanssilavan rakentaminen Pontukselle
Imatrantien alapuolelle. Pintilän pieni lava oli aikansa elänyt, ja sodan kokenut tanssinälkäinen sukupolvi kaipasi kesäistä viihtymispaikkaa. Tanssilavasta tuli erittäin suosittu,
ja se toi varoja yhdistykselle. Jotkut tosin paheksuivat sitä,
että huvipaikka rakennettiin aivan vuoden 1918 punasurmien tapahtumapaikan läheisyyteen, mutta siitä oli jo tullut
kylän ”ei kenenkään maata”11 – paikka jota kunnioitettiin,
ja joka jätettiin rauhaan. Lapset eivät saaneet leikkiä siellä,
tanssi-iltoina sen enempää humalaiset kuin lemmenparitkaan eivät hakeutuneet sinne, ja kylä vaali omalla tavallaan
paikan muistoa. Tämä muuttui 1960-luvulla, kun kunnan
kaavoittajat iskivät kiinni vanhaan Savikkopeltoon, ja aikanaan kaupungin kaavatoimi sinetöi muistopaikan häviön.
Myös Penttilän talossa oltiin ajan hermolla, eikä Pintilän
tanssilavaa jääty haikailemaan. Talon nuori emäntä Aino
Penttilä ryhtyi suureen projektiin: tilan metsästä kaadetut
tukit ajettiin sahalle ja sieltä lautoina Imatrantien yläpuolelle, Vennäistentien kulmaan nousevaa elokuvateatteritaloa
varten. Kino-Pontus avasi ovensa 1954, ja kolme ensimmäistä elokuvaa olivat Rovaniemen markkinoilla, Prinsessa
Ruusunen sekä Shakespeare-filmatisointi Kesäyön unelma.
 Aino Penttilän perustama Kino-Pontus oli merkittävä
kulttuuriteko maaseutukylässä, ja hänen ohjelmavalintansa on myös huomionarvoinen, sillä teatterissa esitettiin
tasapuolisesti niin lasten kuin aikuisten filmejä, koti- sekä
ulkomaisia. Kaikki uutuusfilmit saapuivat myös Kino-Pontukseen. Teatteritalosta tuli lisäksi monien tapahtumien
pitopaikka ja kylän keskus.
Lokakuussa 1951 oli jälleen kokoonnuttu Suikin tuvassa
työväen asioiden merkeissä, tällä kertaa aiheena urheiluseuran perustaminen. Seura päätettiin perustaa Lamposaaren
Taimi ry:n alaisuuteen nimellä Pontuksen Veikot eli PoVe.

Kahdeksan vuoden kuluttua seura kuitenkin itsenäistyi ja
erosi Taimi ry:stä. Lamposaari puolestaan oli itsenäistynyt
yhä enemmin sotien jälkeen, ja vuonna 1946 se oli saanut
myös oman kansakoulun.
 PoVen toiminta viritti Laihian lasten ja nuorten parissa
suuren innostuksen urheiluun, ja seuran urheilijat menestyivät hyvin piiritasolla ja jopa valtakunnallisissa kilpailuissa. Toiminta oli vilkasta: Muukonniemen koululla
voimisteltiin, Muukon kentällä harjoiteltiin ja kilpailtiin,
ja Kino-Pontuksen talossa pidettiin iltamia ja joulujuhlia
perinteiseen tapaan, eli tunti tanssia ohjelman päätyttyä.
Työväen juhlissa ei yleensä ole ollut uskonnollista ohjelmaa, mutta kerran PoVen joulujuhlassa Kino-Pontuksella
nähtiin jopa enkelikuvaelma. Valkokankaan edustan koroke oli estradina, ja rekvisiitta hienoine enkelinsiipineen oli
lainattu Muukonniemen koululta. Kylmässä teatteritalossa
istuttiin takit päällä, eikä se haitannut juhlatunnelmaa –
tämän kirjoittajan muutaman vuoden ikäinen pikkusisko
kiskoi lapaset käsistään, taputtaen innokkaasti joka ohjelmanumerolle ja erityisesti enkelin roolissa olevalle isosiskolle.

Pontus maailmankartalle
Laaja, vireästi toimiva kylä oli saanut jo monia palveluja,
mutta yhtä puuttui, ja se puutos koettiin kipeäksi: Alueella
ei ollut postitoimistoa. Posti tuli Muukon asemalle, josta se
toimitettiin kyläkauppoihin noudettavaksi. Sitä pidettiin
kovin huonona systeeminä kun piti päivittäin käydä kaupassa tarkistamassa saapuneet postit, ja kylän väki sai selata
läpi toistensa lehdet ja kirjeenvaihdon.
1.10.1955 pidettiin Kino-Pontuksella kokous, jossa päätettiin oman postitoimiston perustamisesta. Ongelmaksi
muodostui postipaikan nimi, joka ei saanut olla sama minkään muun virallisen toimipaikan tai postin nimen kanssa
– postinumeroitahan ei vielä ollut. Laihia ei sopinut postin nimeksi, sillä sellainen paikka oli Etelä-Pohjanmaalla.
Laihian Onni-kaupan
portailla 1962. Vas. myymälänhoitaja Raili Kupiainen, hänen äitinsä sekä
naapurit Hilma Kirves ja
Leila Suikki. Keskellä edessä
myymälänhoitajan tytär
Rita. Pikkupojat ovat ilmeisesti Kupiaisten sukulaispoikia. Ovenpielimainoksissa
Kansa-yhtiö ja Säästökassa
muistuttavat palveluksistaan,
ja Lahden Olut sekä Lahden
Vedet tarjoavat virkistystä.
Ikkunoiden markiisit on
laskettu alas, sillä aurinko
paistaa suoraan etelästä
kanavaniemen takaa. Kuva:
Leila Kivimäen kotiarkisto.
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Muukko ei myöskään sopinut, sillä se oli juna-aseman
nimi, ja Kiiskinmäki oli junaseisakkeen nimenä.
 Silloin otti puheenvuoron Yrjö Suikki, todeten: ”No,
olkoo sitte Pontus!” Kauppias Reino Vanhanen yhtyi naapurinsa esitykseen, ja muutkin havaitsivat ehdotuksen hyväksi. Pontuksen postitoimisto perustettiin yksimielisellä
päätöksellä, ja toimipaikan se sai Kiiskinmäellä Imatrantien
laidassa sijaitsevan Alina Nikun kauppatalon pienestä päätyhuoneistosta. Kolmen vuoden kuluttua postin seinänaapuriksi vaihtui Kaartisen sekatavarakauppa.
 Niin oli Pontus saatu maailmankartalle, ja vuosisatoja
kansan suussa kulkenut nimi oli virallistettu paikannimenä. Kenties eniten oli Pontus-nimeä viljellyt paikallishistoriasta kiinnostunut Muukonniemen johtajaopettaja Matti
Suorsa, joka ennen eläköitymistään sai nähdä Pontuksen
virallisissa postileimoissa. Pian saatiin myös postin laatikkokanto kaikkien tyydytykseksi.
 Asutuksen kasvaessa oli paikallislinjurin reitti 1950-luvun lopulla pidentynyt kanavan rautatiesillan kupeesta
Pontuksen kaivannolla sijaitsevalle kauppalanrajalle asti,
jossa sen kääntöpaikka oli kaivannon ja lähitalojen välisessä metsikössä, mutta muutama vuoro päivässä ajettiin
myös Kiiskinmäkeen. Virallisia pysäkkejä merkkeineen ei
vieläkään ollut, ne tulivat vasta seuraavan vuosikymmenen
vaihteessa. Silloin kaikki vuorot ajoivat Kiiskinmäkeen asti,
jonne oli tullut myös nuorison kokoontumispaikaksi muodostuva suuri kioski tuotevalikoimineen.

Kuntaliitoksen kautta kaupunginosaksi
Kylä alkoi 1960-luvulla taas kasvaa, aiheuttaen paineita
kunnan kaavatoimelle, mutta television aika romutti niin
sosiaalisen elämän kuin elokuvissa käynnitkin. Kino-Pontus lopetti toimintansa 1967, ja teatterirakennus siirtyi
myöhemmin kaupungin nuorisotaloksi. Pontuksen Onnin
myymälä siirtyi Kino-Pontusta vastapäätä rakennettuun
taloon, ja Onnin entisestä kauppatalosta tehtiin asuintalo.
 Kiiskinmäellä Kaartisen kauppiasperhe rakensi Imatrantien toiselle puolen uuden kauppatalon, joka avattiin
1965. Kauppiaaksi tuli nyt Pekka Kaartinen, jonka pitämänä kauppa jatkoi alueen lähikaupoista pisimpään, vuoteen
2000 asti. Entinen kauppahuoneisto postin naapurissa
muuntui Kiiskinmäen baariksi, jota kutsuttiin myös Kiiskinmäen kasinoksi.
 Samana vuonna Kino-Pontuksen lopettamisen kanssa
Lappee ja Lauritsala liitettiin Lappeenrantaan. Kaupunki
jatkoi edellisellä vuosikymmenellä aloitettua Pontuksen
kaavamuutosta, joka hävitti niin entisen punasurmapaikan
kuin myös lähes 400 vuotta vanhan Vennäistentien. Uutta
kuutostietä oli alettu rakentaa jo 1950-luvun lopulla Imatrantien suuntaisesti n. puoli kilometriä sen eteläpuolelle, ja
uusi tielinjaus lohkaisi suuren osan niin Laihian ja Suikin
Vennäisistä kuin myös Saikkolan tiluksista.
 Siparin torppa jäi kuitenkin aikaa uhmaten Muukontieksi muuttuneen Imatrantien laitaan. Sotien jälkeen
torppaa olivat asuttaneet ”kissan sekä hyvän hengen lisäksi” Sohvi ja Väinö Sinisalo. Kiiskinmäen kupeessa asustivat
Mattisen kaksi neitiä pienessä tuvassaan, ja nuo kaksi mök-

Saksalaisvieraita Pontuksen kaupalla
1965. Taitaa olla jo iltapuoli ja
kesäillan aurinko kiertynyt Salpausselän taakse Laihianlahdelle, kun
ikkunoiden markiisit ovat ylhäällä. Nokian paperit, Bio Luvil ja
Pauligin kahvi vahvistavat markkina-asemiaan ikkunamainoksissa.
Kaupparakennuksen nurkan takaa
näkyy pätkä Imatrantietä. Kuva:
Antti Vanhasen kotiarkisto.

kiä edustavat Pontuksen vanhinta rakennuskantaa.
Laihia kasvoi nyt Lappeenrannan kaupunginosana, uuden ajan murroksen hävittäessä vanhoja kylärakenteita.
Pontuksen lava sai kuoliniskunsa 1971, ja lähikaupat hävisivät vähitellen. Pontuksen Onnin lopetettua sen tiloihin
muutti edelleen toimiva olut- ja pitsapaikka Jussin Tupa.
Terveystalo lopetti toimintansa, ja lopulta jäi Pontuksen
postistakin vain postinumero 53400. Pontus jäi kuitenkin
elämään vakiintuneena nimenä sekä Laihian osa-alueena,
ja nyt Pontus laajenee myös kaivannosta länteen entisen
kauppalan puolelle, antaen nimensä alueen uudelle koululle ja päiväkodille.
 Pontus de la Gardien osuus Pontuksen kaivannon vaiheissa on vielä tutkimatta ja toteen näyttämättä, mutta perimätiedon säilyttämä paikka nimineen elää ja voi hyvin,
samoin tuota perimää ylläpitäneen Laihian talon synnyttämä Laihian kaupunginosa. Entinen kylähenkikin on osoittanut heräämisen merkkejä, nyt laajentuneena yhteisötietoisuutena Lauritsalan sekä kaupungin muiden itäosien
kanssa. Sitä seuratessa vanhat laihialaiset hymyilevät pilven
reunalla – ennen kaikkea kylän kulttuurimies Ferdinand
Laihia, joka jo sotien jälkeen esitti Laihian kylää Lauritsalaan liitettäväksi.
Kirjoittaja on Huk, joka on perehtynyt kulttuurihistoriallisen muistitiedon keruuseen ja käyttöön. Laihia-valokuvat
ovat kirjoittajan kokoamia.
Artikkeli on esitetty lyhennettynä Lauritsalan asukastilaisuudessa 25.3.2014.
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Laihia-Hartikkala ympäristöineen 1930-luvulla

Karttamerkinnät selityksineen: Katrina Suikki-Hiltunen
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Laihianlahden rannat

Paikat

1. Murheistenranta. Rannan nimi juontaa Pikkuvihan aikaisiin
Lappeenrannan taistelun tapahtumiin 1741. Perimätiedon mukaan
lahden länsirannalla syntyi taistelu venäläispartion yllättäessä ruotsalais-suomalaisen sotilasosaston. Taistelun jälkeen ”rannan ves lainehti
verestä punasena, ja ommaiset murheisina hakivat sieltä kaatuneita
miehiään ja poikiaan”. Siitä pitäen on rantaa kutsuttu Murheistenrannaksi. Perimätiedon vahvistaa eräs 1700-luvun ruotsalaiskronikka.
2. Siirtolanranta. Nimi syntyi 1930-luvulla Lauritsalan kauppalan perustettua lasten kesäsiirtolan Murheistenrannan viereen.
3. Laihianranta. Alue, jossa Laihian tilukset ulottuivat rantaan.
4. Suikinranta. Alue, jossa Suikin tilukset ulottuivat rantaan. Ennen Myllyniemen asutusta Suikinranta ulottui Myllyniemen eteläkärjen tilarajaan asti.
5. Myllyniemenranta. Myllyniemen Laihianlahden puoli.
6. Myllyniemen laivaryki. Reittilaivat Imatra I ja II pysähtyivät
tarvittaessa vielä 1950-luvulla Myllyniemessä ja Muukonniemessä,
samoin hinaajat.
7. Muukonniemen laituri, joka toimi myös laivarykinä.
Kesällä 1944 Myllyniemeen, Muukonniemeen ja Lamposaareen tuotiin proomuja evakuoitavaa väkeä sekä heidän tavaroitaan varten, ja
hinaajat vetivät proomut Mikkeliin.

19. Hartikan palokuuri, jossa säilytettiin Laihian VPK:n hevosvetois-

Tiet
8. Imatrantie. Maantie kulki Pontuksen kaivannon rotkon kautta

ilman siltaa, ja Laihialle vievä kylätie erkani siitä ennen kaivantoa,
kulkien viistoon kaivannon yli. Kaivanto sai maantiesillan vasta sotien jälkeen, jolloin sen poikki Laihialle vievä kylätie jäi pois käytöstä.
Vuonna 1938 Imatrantiestä tuli valtatie nro 6.

9. Partalantie.
10. Saikkolantie.
11. Laihian-Hartikkalan vanha pääraitti, osa vanhaa Joutse-

non rantatietä.
12. 1920-luvulla käyttöön tullut Laihian-Hartikkalan kylätie,
joka kulki Suikin ahon poikki Onni-kaupalle, ja Hartikan ja Penttilän talojen ohitse Muukonniemen koululle. Vanhat kylätiet ristesivät
Suikin aholla, ja kumpaakin tietä käytettiin.
13. Kiiskinmäentie, joka rannan puolella oli Rantharjuntie.
Harjun päällä tie haarautui; itäinen loivempi haara tuli alas Imatrantielle nyk. Utrasaarentien länsipuolella ja sitä käytettiin hevoskuljetuksiin, myöhemmin myös autotienä. Suoraan mäkeä alas tuli jyrkkä
kävelytie (nyk. Tenhonkatu).
14. Laihianlahden rantapolku. Yhtä vanha kuin Laihian talo,
eli peräisin 1500-luvulta. Kyläläisillä oli rantatien sekä rannan vapaa
nautintaoikeus.
15. Myllyniementie, joka vei laivarykille sekä niemen pohjoispuolen asutukselle.
16. Myllyniemen yhdyskuja, eteläinen reitti Myllyniemen laivarykille.
17. Vennäistentie. Laihian talosta, Vanhasta Suikista ja Uuden Suikin Harjulasta kuljettiin Vennäistentietä harjun eteläpuolelle Vennäisiin. Vennäisten takaosassa, Suikin ja Kokon peltojen välisessä aidassa
oli veräjä, jolta kärritie jatkui Kirkkovuorelle.
18. Yläsuontie ja Yläsuonpolku.Yläsuontietä kuljettiin Suikin
Harjulasta Yläsuolle, jonka kosteikkoniityiltä korjattiin heinää, ja jota
pidettiin karjan laitumena heinänkorjuun jälkeen. Yläsuon metsänrajassa kärritie jatkui tiiliruukille, jonka luona tie yhtyi Vennäistentiehen. Yläsuolle pääsi myös suoraan harjun yli vievää leveää polkua,
jota kuljettiin mm. Partalan tienhaarassa olevaan Karhun kauppaan.
1950-luvun alussa Yläsuo erotettiin Harjulasta omaksi pikkutilakseen. Uuden kuutostien myötä Yläsuon pellot jäivät valtatien, sen
suoja-alueen sekä Juusteeninkadun alle.

ta, kahden miehen pumpattavaa paloruiskua. Keltaruskealla punamullalla
maalattu ja valkopuitteisilla neliöikkunoilla varustettu vaja sijaitsee edelleen
Muukonniementien reunassa. Palokuuri rakennettiin 1920-luvulla sen viereisen saunarakennuksen tyyliin.
20. Suikin aho, talon laidunaho. Kylän vanha pääraitti kulki Harjulan
päärakennuksen viertä ahon yläreunaa, mutta koulun ja Onni-kaupan tulon jälkeen alettiin kulkea ahon poikki kaupalle sekä Muukonniemeen.
Uusi virallinen tie aholle kulki Suikin puimalan viereisen Lauritsalanmäen kautta, jonka alapuolella oli aholaitumen yläveräjä. Alaveräjä oli
Onni-kauppaa vastapäätä, Myllyniemenrantaan sekä Hartikan raitille
vievien teiden risteyksessä. Ahon itä- ja länsiveräjät sijaitsivat vanhalla kylätiellä Harjulan itäpuolella sekä sen länsipuolella Vanhan Suikin rajalla.
Ahoveräjät piti aina avata ja sulkea.
21. Laihian osuusliike Onni, Onni-kauppa.
22. Karhun kauppa (myöhemmin Pontuksen kauppa).
23. Kyläsepän paja Partalan tien reunassa Harjulan vuokramaalla. Pajan alapuolella oli sepän mökki ulkorakennuksineen sekä niiden alapuolella
puutarha.
24. Pontuksen kaivanto. Kaivannon eteläpäässä oli Suojeluskunnan
ampumarata, jota käytettiin vielä sotien jälkeenkin. Kaivannossa tapahtui keväällä 1918 kolmen punavangin teloitus, josta yksi mies pääsi pakenemaan. Lisäksi kaivannon poikki kulkevan kylätien reunassa surmattiin
yksi mies hevosineen (ks. Museoviesti 2009, Laihian kylän Pontuksen punavankisurmat 1918).
25. Puhakan haka, joka oli kylän yhteislaidun Salvesenien (Lauritsalan sahan, myöh. Kaukas Oy:n) maalla. Haka oli pääosin mökkiläisten
käytössä.
26. Siparin torppa sekä sen alapuolinen Savikkopelto, jolla joukko
kylän miehiä surmattiin Valkoisen armeijan toimesta keväällä 1918 (ks.
Museoviesti 2009, Laihian kylän Pontuksen punavankisurmat 1918).
27. Vennäinen. Alunperin Laihian tilaan kuulunut peltoalue. 1840-luvulta lähtien puolet Vennäisistä kuului Suikin tilaan. Nimi juontaa Pikkuvihan ajalta periytyvään muistitietoon, jonka mukaan Lappeenrannan
taistelun aikaan Vennäisissä oleskeli venäläinen sotilasosasto, joka aiheutti
Murheistenrannan verisen kahakan. Vennäisten sekä sen itäosan ylenevän
jatkeen, Yläsuon, ojanvarsilla kasvoi mesimarjoja vielä 1950-luvulla, ja
ojavarsien heinikoissa pesi leivosia. Uusi kuutostie hävitti molemmat.
28. Tiiliruukin savikuopat Vennäisten pohjoisreunassa. Tiiliruukki oli
lopettanut toimintansa v. 1918 mennessä, ja Savikkopellon teloituksessa
haavoittunut Joonas Reinikka piiloutui pellon alapuolisiin savikuoppiin
paetessaan surmapaikalta. Yön turvin hän kulki Vennäistentietä, hyödyntäen alueen kahta latoa lepopaikkoinaan, ja vaeltaen sitten Kokon peltojen
kärritietä Kirkkovuoren yli vievälle Saikkolan tielle. Jalkaan haavoittuneen
Reinikan n. 3 km:n pakomatka Mustolaan kesti vuorokauden.
29. Valtaoja kerää kaikki Salpausselän ja Kirkkovuoren väliset valumavedet johtaen ne kanavaan Mustolassa. Vennäisten pääuoma on kaivettu 1800-luvulla, jolloin luhtaniittyjen kosteikoista saatiin viljelysmaata.
Valtaojaan myöhemmin yhdistetyt latvaojat ulottuvat Saikkolaan ja jopa
Saarnialaan asti. Nykyään kuutostien pohjoispuolelta, entisiltä Yläsuon ja
Kokon tilojen mailta tulevat runsaat valuma- ja lähdevedet alittavat kuutostien ”mahtiränniä” pitkin. Valtaojan alajuoksu ennen kanavaa on tärkeä
luontokokonaisuus monille eliöille, ja hauet ovat nousseet kanavasta sinne
kutemaan jo 150 vuoden ajan.
30. Yläsuon lähde, josta tehtiin Pontuksen-Saikkolan palokaivo.
Lähde sijaitsi Yläsuon ja Kokon peltojen välissä Yläsuon puoleisen pellon eteläreunassa Laihian ja Saikkolan kylien rajalla, ja se oli niin syvä ja
runsasvetinen, ettei se kuivunut kuivimpinakaan kesinä. Kaivosta vastasi
Saikkolan VPK. Palokaivon opasteena oli Partalantien risteyksessä puinen, ruskeanpunaiseksi maalattu Y-merkki. Palokaivoa käytettiin ainakin
1950-luvulla lähistöllä sattuneiden kahden tulipalon yhteydessä. LaihianHartikkalan alueella sekä Salpausselän eteläpuolella on ollut runsaasti lähteitä, joista osa on vielä käytössä kaivoina.
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Viitteet

Lähteet

	Vanhoissa kartoissa ja asiakirjoissa nimellä ”Laihala”,
jossa muoto Laihiala on lyhentynyt ruotsinkielisessä
viranomaiskäytössä Laihalaksi. Kylänimi Laihia on otettu käyttöön vasta 1900-luvulla. Hartikkala on aikoinaan merkitty omaksi kyläalueeksi, mutta sosiaalisesti
Laihiala ja Hartikkala ovat aina olleet hyvin läheisiä.

Arkistolähteet:
Lappeenrannan kaupunginarkisto:
• Lappeen kunnanarkisto
• Lappeenrannan maistraatin arkisto
• Lappeenrannan puhelinluettelot 1947-1967.

1

	Arentipalsta=vuokrapalsta; nimitys jota käytettiin yleisesti 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alussa.

2

	Saimaan kanavan liikennöintitarpeisiin syntyi kaksi
alustyyppiä, ”Saimaan proomu” ja ”tervahöyry”, joiden
suunnitteluun vaikutti kanavan mitoitus sekä alusten
tarkoituksenmukaisuus rakenteeltaan ja kuljetuskyvyltään. Saimaan proomuissa ei ollut purjetta eikä konetta,
ja ne oli tarkoitettu hinattaviksi. Ensimmäisten tervahöyryjen otaksutaan syntyneen siten, että proomun
peräosaan asennettiin höyrykone ja peräkannelle ohjaamo- ja asuintilat.

3

	Alusten tilkitsemisessä eli riveämisessä toimi oma
ammattikuntansa; Lauritsalan veistämöllä riveäjät olivat
”rivinaisia”, mutta esim. Koiviston laivaveistämöillä se
oli miesten ammattikunta, joka siirtyi tarpeen mukaan
veistämöltä toiselle. Riveämisessa käytettiin riverautaa,
ja tilkintämateriaali oli yleensä tappuraa tai hamppua.
Lopuksi lautojen saumat käsiteltiin levittämällä niihin
kuumaa pikeä.

4

	Aikalaiset käyttivät nimitystä paviljonki, joka tarkoitti
pientä katoksella, kaiteilla ja usein myös penkeillä varustettua avonaista rakennelmaa.

5

	Onni-kaupan talo on edelleen olemassa, mutta
ulkonäöltään muutettuna.

6

7

Myöhemmin Saimaan Osuus-Auto.

8

Is-alue=Ilmasuojelualue.

	Karhun (myöh. Vanhasen) kaupan talo on edelleen paikallaan, ja se on yksi Pontuksen vanhimmista rakennuksista.

9

10
11

Omistaja kauppias T. Kärki.
”No man´s land” engl. sanonta, latinaksi ”terra nullius”;
maa, joka ei ole kenenkään hallinnassa.
Myllyniemen talorivi Suikinrannan suuntaan
on säilynyt pääosin ennallaan. Kallio, jolla
kuvan lapset leikkivät on yksi niitä paikkoja,
jonne on kiveen hakattu vuosiluku 1899 sekä
kyseisen vuoden ennätyskorkean veden rajaa
kuvaava viiva, jota Etelä-Karjalassa kutsutaan ”valarikon viivaksi” (muualla ”valapaton viiva”), muistona Venäjän keisarin
suomalaisille antamansa lupauksen pettämisestä. Vuosiluku viivoineen on kalliossa
selvästi nähtävissä. Etualan taitekattotalon
yläkerrassa asui 1940-luvulla kylän taitavin
ompelija Dagmar Puoti. Talorivin viimeisenä
näkyy Suikinrannassa sijaitseva Ylikankaan
talo. Kuva: Katrina Suikki-Hiltunen 1976.
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Painamattomat kirjalliset lähteet:
• Laihia, Ferdinand: Pakinoita kotiseutuhistoriasta.
Ensimmäinen ja Toinen osa 1962. Etelä-Karjalan
maakuntamuseo.
• Suikki-Hiltunen, Katrina: Entisen Lappeen Laihian kylän (nyk. Lappeenrannan kaupungin Laihian
kaupunginosan) alueelta kerätty muistitietoaineisto
vuosilta 1960-2014.
Painetut kirjalliset lähteet:
• Murto, T.G.: Lappeen pitäjän historia, Lappeenranta
1929.
• Myllykylä, Turkka: Saimaan kanava Itä-Suomen
vesiteiden aukaisijana. Teoksessa Myllykylä, Turkka:
Suomen kanavien historia, Keuruu 1991.
• Riska, Leena: Lauritsalan kauppalan historia, Jyväskylä 1996.
• Suikki-Hiltunen, Katrina: Laihian kylän Pontuksen
punavankisurmat 1918. Artikkeli julkaisussa Museoviesti 2009.
• Suorsa, Jukka: Muukonniemen koulun alkutaipaleelta. Artikkeli teoksessa Juuret Lappeella, Keuruu 2006.
• Tuominen, Johanna: Lamposaaren laivat. Ab. J.A.
Collin (myöh. Wahl & Co). Lamposaari ja Tervasaari. Sahasta eteläisellä Saimaalla, sen vientisatamasta
meren rannalla ja niiden höyryhinaajista. Artikkeli
julkaisussa Korsteeni, 2007.
• Vanhanen, Antti: Pontuksen Veikot. Mantereen kylien yleisseurasta kaupunginosan kuntourheiluseuraksi.
Artikkeli teoksessa Juuret Lappeella, Keuruu 2006
Internet-lähteet:
• http://kanavansuuntelakka.fi/
Tuominen Vesa: Historia
• https://sites.google.com/site/koivusaari1939/030laivanrakennus-ja-merenkulku
• http://fi.wikipedia.org/wiki/Valtatie_6

Etelä-Karjalan museon näyttelyt 14.10.2014 – 1.3.2015

Arjen aakkoset
”Arjen aakkoset” kertoo tarinan yhden perheen yhdestä päivästä, aamusta
iltaan ja A:sta Ö:hön. Päähenkilö on
9-vuotias Eppu, mutta matkan aikana
tavataan myös hänen 5-vuotias sisaruksensa Ruu sekä vanhemmat. Osa Epun
päivästä kuluu myös mummon seurassa.
Eppu perheineen elää tätä päivää, mutta
tarinan eri osioissa kurkistetaan menneeseen aikaan.
 Toiminnallinen ja leikkimielinen
näyttely kuvaa muun muassa asumisen, lastenhoidon, ruokakulttuurin ja
koulunkäynnin muutosta 1900-luvun
alkupuolelta nykyaikaan. Arjen muuttumista tarkastellaan varsin konkreettisesti: näyttelyssä voi esimerkiksi soittaa
puhelinkopista lankapuhelimella tai
kurkistaa vanhaan jääkaappiin. Jokapäiväisiä asioita ja ilmiöitä avataan monipuolisin keinoin.
 Näyttely kertoo tuiki tavallisista asioista. Aakkoset antavat alkukirjaimen

sanoille, jotka kuljettavat tarinaa eri
paikoissa ja ajoissa. K niin kuin kauppa on 1950-luvun sekatavarakaupan
henkeen rakennettu leikkipuoti, jonka
kassakoneella ja vaa’alla lapset voivat
leikkiä. Epun huoneessa rentoudutaan
satujen ja sarjakuvien äärellä, ja osiossa
T niin kuin työ voi katsoa televisiosta,
mitä toiveammatteja lapsilla oli vuonna 1974 ja 2012.
 Näyttelyssä voi puuhata kaikenlaista, kokeilla ja oivaltaa. Näyttelyn
kohderyhmänä ovat 4-8-vuotiaat lapset ja kielinä suomi, ruotsi, englanti ja
venäjä. Lisäksi saavutettavuutta parannetaan kertomalla näyttelyn sisällöstä
viittomakielellä ja parissa kohteessa
kuvailutulkattuna.
”Arjen aakkoset” -näyttely on Työväenmuseo Werstaan tuotantoa.

Kuvat: Työväenmuseo Werstas

Kasari
Katukuvassa suurten olkatoppausten,
neonvärien ja pillifarkkujen aika. Ääniaalloilla Tavaramarkkinat, Nights of
Iguana ja Pave Maijanen. Ihana Esa Saarinen villitsee naiset filosofian pariin.
1980-luku vyöryy Etelä-Karjalan
museoon, kun valokuvataiteilija Sari
Poijärvi tuo esille henkilökohtaisen kasari-historiikkinsa. Kokonaisuus sisältää
henkilökuvia 80-luvun julkkiksista, dokumenttivalokuvia, julisteita, lehtileikkeitä ja musiikkivideoita.
 Kasari-näyttely esittelee värikkään
vuosikymmenen valokuvauksen opiskelijan, lehtikuvaajan ja valokuvataitelijan
silmin nähtynä. Vuosikymmen oli myös
aikaa naiskuvaajien esiinmarssille, jonka
etujoukoissa Sari Poijärvi oli.

Sam Yaffa, Michael Monroe / Hanoi Rocks, 1982

Kasarimuotia 1983

Katarina Boijer, 1986. Kuvat: Sari Poijärvi
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Avojaloin – 10 elämää
Karjalan Kannaksella -näyttely
Etelä-Karjalan museo ja taidemuseo 26.4.2015 – 10.1.2016
Rajajoen rautatiesilta 1935.
Kuva: Etelä-Karjalan museo.
(alla) Tahvo Pyykön rajapassi vuodelta 1918. Etelä-Karjalan museo.

Lappeenrannan Linnoituksen museoissa avautuu keväällä Karjalankannasta eri näkökulmista esittelevä
näyttely. Avojaloin – 10 elämää Karjalan Kannaksella on yksi yhteinen
näyttely, joka sijoittuu sekä EteläKarjalan museoon että Etelä-Karjalan taidemuseoon.
Näyttely rakentuu kymmenen kertojan varaan. Kertojat ovat todellisia henkilöitä. He edustavat eri miljöitä ja
alueita, eri sosioekonomisia ryhmiä, naisia, miehiä, lapsia.
Kukin tuo tullessaan erilaisia historiallisia vaiheita ja tapahtumia. Heidän mukanaan tulee myös näyttelyn aikajänne,
joka on siten orgaaninen, ”sukupolvinen”, eikä valtiotason
tai poliittisen historian sanelema. Henkilöt ovat näyttelykävijöille uusia tuttavuuksia ja uudessa yhteydessä esitetty-

48

Museoviesti 2014

jä, yllättäviä, tunteita herättäviä, mieleenpainuvia.
 Kukin henkilö ja hänen miljöönsä esitellään näyttelyssä
lyhyen elämäkertatekstin sekä valokuvien, monenlaisten
esineiden ja esinekoosteiden ja taideteosten avulla. Näyttely ei siis lokeroi kertomisen tapaansa taidekokoelmien
ja historiallisten kokoelmien tapaan, vaan näyttelyssä

Väinö Rautio, Uuras, 1936, öljy kankaalle.
Kuva: Etelä-Karjalan taidemuseo.

erityyppiset ”todisteet” saavat täydentää toinen toistaan. Myös
näyttelyarkkitehtuuri on elämyksellistä: skaala ulottuu jykevästä
esineistöstä aineettomiin teoksiin.
 Kymmentä kertojaa täydentävät Kannaksen, ennen kaikkea
Terijoen huviloiden kohtalot (mm. Harppulinna ja Penaty).
Näyttely esittelee valokuvin muutamia huviloita, joiden vaiheet
tekevät niistä suoranaisia persoonia. Huviloiden vaiheet havainnollistavat, miten venäläisten kesäparatiisista tehtiin vuoden 1918
jälkeen suomalaisen keskiluokan matkailukohde. Kahden kansan
kohtaamisen, maanomistuksen ja matkailun intressit olivat osin
samansuuntaiset, osin ristiriitaiset.
 Näyttelykokonaisuuteen kuuluu myös ”Kinolinna”, jossa kävijä saa katsella Kannakseen liittyviä valokuvia, lyhytelokuvia,
dokumenttielokuvia, fiktioelokuvia ja multimediaa sekä syventyä Kannas-kirjallisuuteen. Hän voi myös kirjata oman sukunsa
Kannas-muistoja tai kertoa siitä kannakselaisesta, joka on hänen
”yhdestoista Kannaksensa”.
 Kaksi kertojaa jakaa aina yhden museosalin. Siten kaksi ihmistä ja heidän elinkeinonsa, kontrastinsa ja yhteytensä muodostavat
kävijän mielessä yhdessä uuden oivalluksen.

”Elämä Viipurissa” & ”Kuolema Viipurissa”
”Nimetön malli” & ”Ulkoilmakonttoristin avara toimisto”
”Radanrakentajan katse” & ”Bisnesperheen nousu ja tuho”
”Epäluuloinen portinvartija”
&”Ihmisiä ja kiellettyä kirjallisuutta yli rajan”
Viktor Svaetichin, Terijoelta 30.9.1926, 1926. akvarelli paperille.
Kuva: Etelä-Karjalan taidemuseo.

Harppulinna-huvila Kellomäellä. Kuva: Etelä-Karjalan museo.

”Nöyrä köyhyys” & ”Rakas Kannaksen luonto”
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Haluatko pukeutua
kansallispukuun?
Se on nyt mahdollista, sillä Etelä-Karjalan museossa on
lainattavissa Lappeen kihlakunnan miehen puku.
• Käyttökerrasta peritään huoltovastiketta 100 €/kerta.
• Lappeen miehen puvun omistaa Etelä-Karjalan maakuntayhdistys.
Puvun huoltovastike on jäsenille 80 €/kerta.
• Puvun koko on 52-54.

Tiedustelut, vuokrausehdot ym.
konservaattori Eira Räisänen
puh. 040 130 9214, 05 616 2265
eira.raisanen@lappeenranta.fi
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