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Karttaperhonen
Araschnia levana
Joskus 15 vuotta sitten kävin kesäkuun 
alussa Ilomantsin Möhkössä kuvaamas-
sa tämän perhosen.

Se oli silloin suuri harvinaisuus, muu-
alla Suomessa sitä ei silloin ollut.

Perhoskirjat kertoivat ettei Suomessa 
ole mahdollista syntyä toisen sukupol-
ven perhosia, jotka ovat mustia, valkoi-
silla kirjailuilla. Nyt kuvasin tämän toi-
sen kesäpolven perhosen mökillä Hau-
holla 6.8., elikkä lämpeneekö ilmasto, 
ainakin perhonen leviää Etelä-Suomeen 
vauhdilla. Rannikolla nämä ovat jo hy-
vin yleisiä. 

Teksti ja kuva: 
Hannu Rasiranta,  

Hämeenlinan Retkeilijät

Kun Jesse sai hauen...
joka painoi yli 2 kg.

Jesse kertoo itse: Mä olin Iskän ja Joo-
nan kanssa järvellä. Mä olin valkannut 
uistimen virveliin ja kun nappas, niin 
mä kelasin ja kelasin kun se paino. Iskää 
jännitti niin paljon, että se vähän sohlas,

kun se nosti haavilla kalan ylös. En mä 
olis jaksanut nostaa, kun se kala paino 
vähän yli 2 kg. 

Olin mä HäRetin onkikisoissakin ja 
olisin voittanut kaikki, mutta kun mei-
nasin saada ison kalan niin siima meni 
poikki. Mutta mä sain kuitenkin niin 
paljon kaloja, että mä olisin tullut mies-
ten sarjassa kolmanneks. 

Nyt mä oon harjoitellut kompas-
sin käyttöä ja nuotion tekoa ja löytänyt 
kanttarelleja tosi paljon mummin ja is-
kän kanssa. 

Mä aloitin nyt eskarin kun mä oon 
lokakuussa 6 vuotta. 

Terveisin
Jesse, jota haastatteli Molli-mummi, 
joka kertoi, että Jessen hauki savus-

tettiin, koska se on nopea tapa valmis-
taa kalaa ja lapset syövät mielellään niitä 
heti lämpiminä. Hyvä vinkki muillekin.
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Hei perheleiriläiset!
Ja varsinkin Lotta, Sofia, Taavi, Erno, 
Jasu, Leevi, Jasmin, Henri, Olga

Oli taas mukavaa olla kanssanne me-
ren keskellä siellä aurinkoisella Gås-
grundetilla silloin elokuussa. Taas 
kertyi hienoja kesämuistoja, joita täs-
sä muutama terveisenä. Tavataan taas 
ensi kesänä, tai jo Stenbackan Pyry-
päivillä helmikuussa.

Terveisin Hilkka

Jokakesäisen melontavaelluksen kohtee-
na oli viime kesänä Tove Janssonin saari, 
paremminkin luoto, Klovharu Pellingin 
saaristossa. Nyt otettiin mukaan heinä-
kuun sade- ja myrskypäivien varalle tun-
nelmaan sopiva Muumipappa ja meri-
kirja, joka olikin odotettua tarpeellisem-
pi. Sen luku aloitettiin ekana iltana, kun 
sade piiskasi suojapressun kattoa.

Muumimaisissa tunnelmissa, myrsky-
jen välissä, päästiin Toven luodolle, jolla 
pikkuruinen mökki jökötti sitkeästi kal-
lion päällä. Ei ole vaikeaa kuvitella kuin-
ka pyöreät, peikkomaiset kalliot ja ki-
vet ovat inspiroineet Tovea satuhahmo-
jen syntymisessä. Toven läsnäolo tuntui 
vahvana myös 1-huoneisessa hellahuo-
neessa, joka on edelleen samassa asus-
sa kuin Toven ja Tuutikin siinä asuessa. 

Klovharusta suunnattiin Äggskärille, 
josta löytyi tuulelta suojainen ”muumi-
laakso” ja johtoloisto, joka ystävällisesti 
vilkutti merenkulkijoille punaista, vih-
reää ja valkoista valoa.

Jälleen kului yksi myrskypäivä Muu-
mipapan tunnelmissa – eikä se ollut lii-
kaa.

Vielä ehdittiin kotimatkalla nähdä ka-
lasääksi ja hylje sekä Iso Brockhomenilla 

Melontavaellus Asikkalan Rutalahdesta Lahteen
Salpausselän Samoojien Arvo Korkkinen oli koonnut joukot 25. - 28.6. melanpyö-
ritykseen sisävesien sokkeloihin. ”Kiva porukka -hyvä reissu” oli yleinen mielipide 
melanpyörittäjillä, jotka jo lähestyvät Lahden Kahvisaaren rantalaituria. Vas. Pert-
ti Mikkelä, Raija Pahlman, (ER) Aune Kurki, Pirkko Rami, Helena Nurmio, Arvo 
Korkkinen (SalSa). Kuvasta puuttuu SalSan Maria Lahti, joka saapui perille etuajassa.

Rantalaiturilla odotellut, kuvan napannut 
Hilkka Laitinen

KesämuistojaKesämuistoja

Toven kallioluoto on Pellingin uloimpia saaria avomeren äärellä. Rakennusvaiheen 
aluksi kallioon räjäytettiin onkalo, jossa on sauna. Onkalon päälle pystytettiin mökki. 
Se ei ollut mikään lepokoti, vaan siellä tehtiin töitä, merestä otettiin kalaa verkoilla, 
siellä asuttiin koko kesä.

Mökissä on vain hellahuone. Joka seinäl-
lä on ikkuna, joista avautuu maisema eri 
suuntiin. 

Meloja vetää kajakkinsa kallioille, joiden kolosissa viihtyvät luodoille tyypilliset kukat. 
Luodolle ei ole asiaa muulloin kuin yhden viikon ajan heinäkuussa. Muulloin saari 
on vuokralla yksityisille.

iltahämärissä männyn rungolla lempivät 
ukkoetanat. 

Teksti ja kuvat Hilkka Laitinen

Vaelluksella oli muitakin: Camilla v. 
Bonsdorff, Aki Kattelus, Helena Nur-
mio ja ”Kapu” Pertti Mikkelä.

PS. Kannattaa tutustua: Tove Jans-
son ja Tuulikki Pietilä: ”Haru - eräs saa-
ri”, päiväkirjanomainen kertomus saaren 
historiasta. WSOY 1996. 

Muumipappa 
ja meri 
– ja me

Syötiin paljon leipää. 
Erno, Jasu, Taavi. 
Kuva: Anne Laitinen-
Soulagnet

Henri meni 
meloihin. 
Kuva: Kari Neuvonen

”Sauna on kohta 
lämmin” totesi Leevi. 
Kuva: Hilkka Laitinen

Taas on nälkä. Kauhan 
varressa ranskalainen 
”kokki” Pascal Soulagnet. 
Aamupuuroa odottelevat 
Jasu, Lotta ja Sofi. 
Kuva: Hilkka Laitinen


