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Rural Explorer –hankkeen tavoitteet

• Tulevaisuuden matkailutuotteet elävät 
entistä enemmän tarinoista ja 
tarinoissa

• Monet mielenkiintoisista tarinoista 
ovat vielä tuntemattomia 
paikallisillekin, saati matkailijoille

• Rural Explorer etsii 
kaakkoissuomalaisia tarinoita, kytkee 
ne paikkoihin ja tuottaa tapoja 
hyödyntää tarinoita matkailijoiden 
kiinnostuksen herättämisessä sekä 
matkailutuotteissa

• Hankkeen toteuttavat: Humanistinen 
ammattikorkeakoulu ja Saimaan 
ammattikorkeakoulu



Rural Explorer –kohteet kartalla (tilanne 14.8.2019)

Kohdetilanne 8/2019

• * muokatut tarinat Etelä-Karjala 
(vihr)

• * lähdetarinat Etelä-Karjala (sin)

• * muokatut tarinat Kymenlaakso 
(vihr)

• * lähdetarinat Kymenlaakso (sin 
tai harmaa, jos maakuntaraja 
ylittyy)

• * yritykset ym (punainen, jos 
edetty pidemmälle, oranssi, jos 
alustava kontakti)

• * geopark-yhteistyö 
(tummansin.)



Jaalan juoppo pappi

• Jaalassa oli juoppo pappi, pelasi myös korttia – löi kerran vetoa siitä, 
että kun pyhäaamuna nousee saarnatuoliin, kiroaa ensimmäiseksi 
sanakseen – vedonlyöjät tulevat kirkkoon sunnuntai-aamuna – pappi 
nousee pönttöön ja kirosi: ”Perkele, joka vietteli Jeesusta” jne. –
kukaan ei huomannut mitään poikkeavaa

• Lähde: SKS. Kra. Topografinen kortisto: Jaala. [tallennettu vuonna 
1961] 



Jaalan juoppo pappi

Jaalan juoppo pappi

Korttia iskettiin jo kuudetta tuntia. Noesta ja savusta harmaiden ikkunoiden läpi sarasti 
aamun kajoa. Kapakan matalassa sivuhuoneessa viisi miestä sipautti ähkien korttia 
pöytään. Äkäisesti potkaiseva viina sai kunkin vuorollaan päästämään kirouksen tai 
hermostuneen naurahduksen, joka kohta taittui yskänpuuskaan. Paljoa ei puhuttu, 
jotakin vain mutistiin, örähdettiin panosten asettamisesta tai käden näyttämisestä. 
Kiirettä ei ollut kuin peliin ja viinan juontiin.

Pöydän ääreen oli kokoontunut pieni piiri kylän mahti- ja joutomiestä. Oli suutaria ja 
isäntää, kartanon pehtoria ja päämiestä. Eräs heistä oli turpeaan punaan itsensä 
saattanut Jaalan pappi, jonka nähtiin toikkaroivan yhtä tukevassa humalatilassa niin 
kylän raitilla, markkinoilla, kinkereillä kuin saarnastuolissa. Sanan julistaja ei tehnyt eroa 
arjen tai pyhän välillä.

Nyt olivat kuitenkin rahat melkein pelattu ja viinaakin pikarin pohjalla pari vaivaista 
tippaa. Ikävä katumus ja vihlova särky alkoi kihota papin päähän. Tämän vielä lyön ja 
sitten lopetan, pappi päätti mielessään ja tuijotti korttejaan. Seurueessa kokkapuheiden 
määrä ja panosten nokittelu kiihtyi. Papilta loppuivat rahat ja hän ehdotti tovereilleen 
järjestelyä, jolla pääsisi katsomaan muiden kortit. Kun hän huomenna – tai siis tänään –
kipuaa saarnastuoliin, ensimmäinen sana, jonka hän saattaa ilmoille kirkkoväen 
kuultavaksi, olkoon kirosana.

Otsat hikeä valuen ja punaiset posket hyllyen iloinen seurue hyväksyi papin hilpeän 
vedon. Kortit katsottiin, papin käsi voitti, ja rahat hän saisi pitää, jos vain pitäisi kiinni 
lupauksestaan. 

Seuraavana aamuna kirkon eturiviin asettautui joukko, jota siellä ei oltu aikoihin nähty. 
Pappi laahusti sakastista, nousi saarnastuoliin vain hiukkasen horjuen, loi tuiman 
katseen seurakuntaansa ja aloitti: ”Perkele!… joka vietteli Jeesusta…” Eturivin miehet 
katselivat toisiaan, nyökkäsivät ja nousivat hetken päästä penkeistään. Veto oli hävitty, 
rahat menetetty. Hiljaa hiipien he kulkivat kirkkoväen ohitse, jonka ilmekään ei ollut 
papin puheen aikana värähtänyt.

Teksti: Pekka Vartiainen/Rural Explorer -hanke 

Lähde: - SKS. Kra. Topografinen kortisto: Jaala. [tallennettu vuonna 1961]



Lassilan linnavuori
Suuren Pohjansodan aikaan, 1700-luvun alussa, venäläisjoukot riehuivat Suomen alueella ryöstellen ja asukkaita 

vainoten. Raskaimmat iskut koettiin läntisessä Suomessa, jota kasakkajoukot terrorisoivat, mutta osansa sai myös 

itäinen osa maatamme. 

Yksi summittaisten ryöstöretkien ja taistelujen ylipyyhkäisemä oli Ruokolahden Lassilan kylä, jonka viiden tilan 

muodostama yhteisö sai tuon tuosta tuntea sodan kauhut arjessaan. Kylän ympärillä sijaitsevat viljelysaukeat 

Helisevänjoen laaksossa houkuttivat vihollisia arvokkaan saaliin toivossa, ja monen monta kertaa Lassilan talot paloivat 

maan tasalle ja elämä jouduttiin aloittamaan alusta.

Lassilan kyläläisillä oli kuitenkin selviytymiskeino, joka saattoi säästää heidän henkensä, jos ei omaisuutta. Lähistöllä 

kohosi nimittäin Linnavuori, jonka korkean graniittikallion kupeesta avautuu lähes huomaamaton suuaukko syvälle 

vuoren sisään. Parinkymmenen metrin pituinen ahdas tunneli laajenee sen keskivaiheilla muodostaen ”kirkoksi” kutsutun 

suojan sinne pyrkijöille.

Sodan aikana Lassilan väki kykeni pitämään vihollisjoukot loitolla luolaan kätkeytyen. Eräänkin kerran 40 kyläläistä oli 

juossut sinne pakoon riehuvien sotilaiden tieltä. Venäläiset saivat kohta kuitenkin selville pakolaisten olinpaikan ja 

vaativat heitä antautumaan. Nämä eivät suostuneet ja pystyivät toistuvasti torjumaan luolaan pyrkivien sotilaiden 

yritykset. Luolan ahtaat suuaukot ja kapeat raot estivät miesvoimalla tehtävän tunkeutumisen sisälle, eikä palavista 

oksista ja puunrungoista kohoavasta savustakaan ollut kyläläisten puolustustahdon murtajaksi. Muutamalla luodikolla 

kylän parhaat ampujat pitivät vainolaisen etäällä. 

Viimeisenä keinonaan venäläiset raahasivat kallion päälle sotasaaliikseen saamansa padat, täyttivät ne kiehuvalla 

vedellä ja tyhjensivät kuuman lastin luolassa olijoiden niskaan. Mutta vesi ehti kallion pienissä raoissa jäähtyä, eikä siitä

näin ollen ollut vahinkoa kenellekään. Lopulta vihollinen antoi periksi ja kyläläiset saattoivat palata takaisin kotiinsa –

tosin maan tasalle poltettuun.

Lähde:Siitonen, Sulo (toim.): Ruokolahti. Kotiseutulukemisto II. Historiaa – kuvauksia – tapahtumia ja tarinoita. 

Ruokolahti-seura. Imatra 1983. Tekstin muokannut Pekka Vartiainen/Rural Explorer .-hanke.



Lassilan linnavuori

Luolan tarina

Isä sanoi että pitäkää tämä paikka. Huutakaa jos tulevat. Läpi ei saa 
päästää vaikka mikä olisi. Nyökkäsin vaikka olisin vain halunnut 
haihtua jonnekin ilmaan. Tai takaisin aikaan ennen tätä huutoa, 
kiljuntaa, lasten itkua ja pelkoa.

Meitä oli kolme jotka vähän kuin nojasimme toisiimme ja pitelimme 
kukin aseistamme kiinni. Jalkoihin tipahteli palavia oksantynkiä, savu 
kirveli silmissä. Mutta pahinta olivat kiviseinästä kimpoavat äänet, 
vihaiset käskyt, joissa oli pelottava kaiku. Ylhäältä kuului jyrinää joka 
lähestyessään sai maan täräjämään. Polveni löivät lonkkua ja 
ajattelin että kaiken loppu on nyt tässä. Kunnes joku tarttui kiinni 
käsivarteeni, nosti ylös ja kohta olin muiden mukana sohimassa ja 
karkottamassa terävillä keihäillä sisään pyrkiviä käsiä, tummia, 
vieraalta tuoksuvia kasvoja, outoja ääniä.

Olkapäähäni oli tullut paha haava. Sitten vettä alkoi sataa ahtaaseen 
rakoon, jossa pitelimme vahtia. Veri kulki purona kylkeäni pitkin. Yksi 
tovereistani sitoi paksun kankaankappaleen haavani peitoksi.  Se teki 
kipeää. Joku huusi että varokaa. Arvasin että iholla lämpimältä 
tuntuva vesi oli jotakin muuta kuin Luojan luomaa.

Kun katsoin ylös, näin miten kapean raon ylitse lensi jokin tumma 
lintu.

Teksti: Pekka Vartiainen/Rural Explorer -hanke 



Kummakivi



Kumma kivi

Ilta oli mennyt kylillä vähän pitkäksi. Mutta tarkoituksella. Oltiin värjötelty kaupan kulmalla sen aikaa että Ketonen oli tullut ovella räpläämään lukkoa kiinni. Näki 
meidät ja huikkasi että mitäs pojjat. Mitäs tässä kun ei ennenkään. Eki oli vetänyt oikein kunnon mällin fillaritelineen pintaan. Se jäi siihen roikkumaan vähän kuin 
tippukiveksi. Onneksi Ketonen oli jo häipynyt näkyvistä.

Pyörittiin vielä hetki ja otettiin sitten suuntaa kivelle. Oli sovittu että mennään sinne hämärissä. Ukko sitä oli kehottanut. Sanonut että jos pimeän tultua sinne menette 
ja teette kuten käsken niin kuulette kyllä. Me siitä muuta ymmärretty kuin että näitä asioita ei valoisassa tehdä. Hämärän juttuja. Niin kuin ukon tarinat kiven 
koputtajista.

Eki polki etunenässä kuten aina. Sillä oli kiire. Me tultiin Maken kanssa vähemmällä tohinalla. Ekin puseron punainen helma lepatti edessämme. Tuulenpuuska tarttui 
myös ympärillä oleviin kuusiin. Niiden suhinaan eksyi varisten rääkynää.

Mitä lähemmäksi kiveä tultiin sitä enemmän alkoi pelottaa. Tai ainakin aloin epäillä oliko tässä tolkkua. Ukon tarinat kyllä tiedettiin. Taidatkos olla jo vetelänä, Eki 
hörötti ja huomasin pienen virneen myös Maken naamalla. Heitettiin pyörät polun penkalle, kepit tarakalta käteen ja minä ryntäsin kärkeen. Ajattelin että minä sitten. 
Kestäkää kyydissä jos pystytte.

Aina se oli yhtä outo näky. Valtava kivijärkäle eikä kiinni oikein missään. Ja sen päällä vänkyräinen puu joka on kourillaan kiinni ropeloisen kallion pinnassa. Heiluttaa 
korkeuksiin kohoavia sarviaan. Puhaltaa suustaan ikiaikaisia höyryjä.

Jäin seisomaan paikalleni, vähän kuin kunnioittavan etäisyyden päähän. Vaalea hämärä oli laskeutunut. Puristin kourassani kepin pintaa. Se tuntui pehmeältä. 

Eki ryntäsi ohitseni ja alkoi saman tien jyskyttää omalla koivuseipäällään kalliota. Kulki tiuhaan askeltaen kiven ympäri ja iski, iski, iski. Vähän sinne sun tänne. Make 
seisahtui lohkareen juurelle ja muistutti meille ukon ohjeet. Iskut piti kohdistaa tarkkaan paikkaan. Seitsemän ja puoli senttiä kiven ja alustan kosketuspinnasta kohti 
pohjoista.

Ensimmäiset kumahdukset täyttivät tienoon. Jostakin rasahti jotakin raskasta lentoon. Löimme ensiksi kukin omassa rytmissä, sitten yhdessä samaa tahtia tavoitellen. 
Patam-patam-patam. Kaiku nousi kiven päällä kököttävän männyn latvuksiin ja singahti sieltä kuin ulvahtaen läheiseen metsään. Patam-patam-patam.

Tummat varjot kasvoivat sitä myöten kun voima iskuistamme alkoi huveta. Pimeys vähän kuin nielaisi meidät syliinsä. Eki heitti ensimmäisenä keppinsä pois, sitten 
minä. Sanoi että ukon jorinat. Make jatkoi meistä vähän syrjässä hakkaamistaan. Kumahdukset kuuluivat nyt vaimeampina. Vähän kuin tulisivat jostakin eivätkä vain 
kulkeutuisi jonnekin. Olin tätä sanomaisillani Ekille kun huomasin Maken kalvakkaat kasvot takanani. Patam-patam-patam, kuului jostakin syvältä, kiven sisältä.

Teksti: Pekka Vartiainen/Rural Explorer -hanke



Lisää Rural Explorer –tarinoita ja 
esimerkkitarinoiden paikkatiedot
• Facebook: https://www.facebook.com/RuralExplorerStories/

• Tilaa  Rural Explorerin jokatiistainen tarinauutiskirje: Lähetä viesti otsikolla 
”Uutiskirje" osoitteeseen ruralexplorerstories@gmail.com

• You Tube: Rural Explorer 
https://www.youtube.com/channel/UCFxiPO71G7KhLztyqjoMHIg

https://www.facebook.com/RuralExplorerStories/
mailto:ruralexplorerstories@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCFxiPO71G7KhLztyqjoMHIg

