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uursaari-seura ry on 30-vuotisen toimintansa aikana toteuttanut
sääntöjensä ja perustamiskirjan mukaista tarkoitusta keräämällä ja
tallentamalla suursaarelaista perinnettä. Nyt osa kerätystä aineistosta julkaistaan kirjan muodossa.
Kirjan runkona on käytetty Laine Heikkilän seuralle testamenttaamia muistelmia Sinisiä unelmia, joita on täydennetty muiden muistelmilla. Näin on
pyritty esittämään suursaarelaista elämää mahdollisimman monipuolisena ja
kattavana. Osa teksteistä on säilytetty alkuperäisessä vanhahtavassa muodossa
kirjoitusvirheineen. Kuvituksena on käytetty suursaarelaisten kotialbumeista
talteen kerättyjä vanhoja valokuvia. Kuvaajat ovat tuntemattomia. Jos joku
lukija tietää enemmän kuvista niin pyydämme ystävällisesti toimittamaan
tiedot Suursaari-seuralle.
Kirjan toimittajana on perinnetoimikunnan apuna toiminut Suursaariaiheisia romaaneja kirjoittanut Irja Sinivaara. Kirjan taitto on tehty Kymenlaakson ammattikorkeakoulun työharjoitteluna sukujuuriltaan suursaarelaisen
Auli Mattila-Möllerin ohjauksessa.
Suursaari-seuran perinnetoimikunta kiittää muistelmiaan ja valokuviaan
seuralle luovuttaneita ja kaikkia jotka ovat edesauttaneet tämän kirjan
syntymistä.
Tervetuloa Suursaaren rannoille ja kylien kujille!

100-vuotisen toiminnan johdosta Kuntaliitto täydentänyt kokoelmaansa
teettämällä jäsenenä olleen Suursaaren puuttuneen vaakunan.
Suunnittelija:Tapani Talari, 2011-2012.
Vaakunan kuvaus: Sinisellä kilvellä hopeinen yläreunastaan ässäkoroinen hirsi
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Karuliina kohensi huiviaan josta solmu oli päässyt aukeamaan.
Karuliina: Niin, se sinun mieheis on sellainen hiljanen hissukka, eikä
tällainen äksieraaja, kun tää meijän oma. Sen tän aamunen äksiärinki ei
kyl ol mikään ihme, kun sen nääs pitäis mennä tänään tappaan Samelin
sikaa. Mut ei tiejä miten se kerkiää, kun näit kaloikin on näin paljo.
Eihän siin siantapos kyl kauvan viivy, jos ei siäl ol mitään nokkimist,
se kun on niin tottunnu, kun se on sellainen koko kylän siantappaja.
Annaliisa: Kattokaa miten tää verkko on revenny, täähän on kaik auk
pitkin alipaulaa. Se on vissiinkin tarttunnu pohjaan kiin siint paikast.
S uuri

kalansaalis

Mitens tää aika on kulunnu?
Elämää Suursaaressa

Karuliina: Eihän se minnään kiin tarttunnu, mut se toisen kylän miäs
laski meitin pääl, sanoi yks miehist. Eik teitil siit ollu sapalyhis tulta,
kun se pääl pääs laskeen?
Annaliisa: Olhan meitil, mut tää olkin siäl toises pääs, eikä sit ain niin
tarkkaan osa laskii, ettei joskus kävis tälläist.
Iavaliisa: Täälhän onkin meijän verkko.

E

Saarelaiskuva

lettiin marraskuun loppupuolta. Ilma oli sateinen, tuuli tohahteli rantaaitan nurkissa ja katolla joku puolittain irronnut päre piti ropinaa. Oli
meneillään pohjaverkkokalastuksen aika. Haapio oli vedetty aittaan, niin
kuin tapa oli kaikilla, joilla oli siihen mahdollisuus. Naiset suorivat verkkoja, miehet nojailivat haapion keulaan ja polttelivat tupakkaa odotellessaan
verkon tyhjenemistä, viedäkseen verkon sitten vapeille kuivumaan. Naisten
suu kävi kuin hamppuloukku, sillä sinä aamuna oli hyvänpuoleinen saalis.
Annaliisa: Kun tää meijän tul tänaamun ovest sisään, niin minä hoksasin
samas, että nyt on kaloi. Kun viiksit on noin törös.

Karuliina: Niin, niin, sellaisthan se on - verkko mereen, käpy käteen.
Annaliisa: Eihän toi niin pahast ol menny, eikä toin parantamises
kauvan viivy. Eihän tuahon tarvi paikkaakaan panna, sen kun jamoo
kiin pitkin alipaulaa, niin saap tulevaks yäks mereen.
Iavaliisa: Eihän siin kyl kauvan viivy, mut kun täs olis muutakin tekemist, kun minul on se pyhekangas kangaspuis paraikaa.
Annaliisa: Jaa, enhän minä ol kuullukaan. Silmipyyhkeik sinä kujot?

