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Kyllä, nimi kirjoitetaan kolmel-
la r-kirjaimella. Kyseessä on Pek-
ka Pouhulan itsensä ristimä talo, 
joka on saanut nimensä aikoinaan 
pikkutytön letkautuksesta.

– Nimi lausutaan kolmellatois-
ta ärrällä ja kirjoitetaan kolmella 
ärrällä, isäntä kertoo.

Liikutaan Koisuanniementiellä 
numerossa 180, kapeassa kohdas-
sa, josta itse niemi alkaa. Pörrr-
hölän lähiranta on Koisuanlahden 
pohjukassa, ja vähän matkan pääs-
sä pohjoisessa liplattaa Lajunlahti. 
Matkaa kunnan rajalle on noin 2,5 
kilometriä, minkä jälkeen alkaa 
Savonlinnan kaupunki.

Alue on osa Joutsenmäkeä, 
itäistä Rantasalmea, joka on kau-
kana pääväyliltä. Maasto on hyvin 
mäkistä ja tiet kiemuraisia. Koisu-
anniementie jatkuu eteenpäin nie-
melle, mutta sen varrella ei enää 
ole vakituista asutusta, mökkejä 
kylläkin. Lähin talvinaapuri on 
parin kilometrin päässä tien alus-
sa.

– Ihmiset eivät usko, että joku 
asuu täällä yksikseen, Pouhula 
naurahtaa piilopirtissään.

Paikka sopii kuitenkin puoli-
erakolle hyvin. Pouhulan puoli-
erakkous tarkoittaa yksinolemisen 
ja sosiaalisen elämän vaihtelua. 
Esimerkiksi hän käy kylässä, 
vaikka ei itse ole kova ottamaan 
vastaan vieraita. Naisystävä on 
löytynyt Sortavalasta. Pörrrhö-
lässä mies sitten vetäytyy omiin 
oloihinsa ja antaa erakko-olotilal-
le vallan.

– Miksikö olen halunnut puo-
lierakoitua? Sitä pitää kysyä evo-
luutiolta. Pienestä pitäen minulla 
on ollut levottomat jalat. Olen aina 
halunnut mennä omia teitäni, ja 
joku paikka pitää olla, missä saa 
olla rauhassa omissa oloissaan.

Pouhula on kova liikkumaan 
paikasta toiseen, kun hän ei ole 
Pörrrhölässä. Ominaisuus saattaa 
juontaa juurensa vanhemmista: 
erakkous tulee pohjanmaalaiselta 
isältä, ja sitä tasapainottaa äidin 
karjalaiset sukujuuret. Jo lapsuu-
dessa ja nuoruudessa vaihtuivat 

kotipaikkakunnat Ylöjärveltä Jo-
ensuuhun. Liikkumishalu sai ai-
koinaan niinkin äärimäisiä muo-
toja kuin autossa asuminen.

– Neljä vuotta elin ilman vaki-
tuista asuntoa. Toimin reissutyös-
sä teollisuuden rationalisointikon-
sulttina ja asuin hotelleissa. Kesät 
asuin teltassa, kajakissa ja kave-
reiden luona. Tavarat olivat äidin 
autotallissa, ja syksyllä vaihdoin 
autosta kesäkamppeet talvitava-
roihin ja päinvastoin.

Oma talo juurrutti 
paikkakunnalle

Pouhula on koulutukseltaan 
koneteknikko. Työnsä puolesta 
on tullut asuttua eri puolilla Suo-
mea Hanko-Kuusamo-akselilla. 
1990-luvun loppupuolella hän 
perusti Koisua-yrityksen, ja te-
kee ICT-alan töitä, muun muassa 
isoille yrityksille toiminnanohja-
usjärjestelmiä. Rantasalmelaisille 
ja mökkiläisille mies on tullut tu-
tuksi tietokoneiden korjaajana ja 
nettiyhteyksien asentajana.

Juurtuminen Rantasalmelle 
oli sattumien summa. Ollessaan 
paikkakunnalla töissä 1970-luvun 
lopulla hän tutustui jääkiekon pa-
rissa Pentti Pena Kontturiin ja 
nyt edesmenneeseen Erkki Pöt-
kö Vänttiseen. Kun työpaikka 
ja paikkakunta vaihtuivat, Pötkö 
teki kaikkensa saadakseen Pou-
hulan palaamaan. Hän tilasi tälle 
Rantasalmen Lehden. Seuraavak-
si Pötkö houkutteli melontahar-
rastuksen pariin ja tarjosi tontti-
kauppaa omilta mailtaan, että on 
paikka, mistä vesille pääsee. Lo-
pulta kaveri sai ostamaan tontin, 
kun sähköjen saaminen Koisuan-
niemelle vaati vielä yhden talon. 
Pörrrhölän rakentaminen alkoi 
vuonna 1989.

Hirsitalo on osittain omin käsin 
tehty. Kun perustukset olivat val-
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Pörrrhölä on 
puolierakko Pouhulan kiintopiste

Kunn
an

ääri
päät

Marita Waenerberg

Koisuanniemen saniaislehdot ovat reheviä ja runsaslajisia.

Pihalla hymyi-
levä Pekka Lip-
posen puuveis-

tos on Pentti 
Pena Kontturin 

veistämä. 
Saman miehen 

käsialaa ovat 
kirkonkylän 

Lippos -patsas 
ja museon 

pihalla oleva 
puuhevonen.



N:o 28- (2.647) - 2018 - 5Keskiviikko heinäkuun 18. päivä

miit, Pouhula osti moottorisahan 
ja kysyi kavereilta, miten puita 
kaadetaan.

– Ostin puuta pystykaupalla ja 
Penan kanssa salvoimme hirret. 
Pena oli mestari, minä oppipoi-
ka. Hänelle edelleen isot kiitokset 
työstä.

Talossa on keskellä asuinker-
ros, ylhäällä nukkumatila ja al-
haalla kellari. Rakennus on siitä 
poikkeava, että sitä ei ole sisältä 
eikä ulkoa käsitelty mitenkään, 
vaan hirret saavat rauhassa har-
maantua.

– Sitä odotellessa. Tämä on aito 
hirsitalo.

Pouhula kertoo rakentaneen-
sa talon hirrestä, koska muuhun 
ei ollut rahaa. Ei hän kyllä olisi 
luonnonkauniille tontilleen tiilita-
loa rakentanut, vaikka siihen olisi 
ollut varaa. Yksi syy oli myös itse 
tekeminen.

– Olen köyhistä oloista kotoi-
sin ja isä teki itse kaiken. Sieltä 
on peräisin tämä mallioppiminen. 
Rahaa ei mennyt paljon, mutta 
tunteja tuli. Vuolin hirsiä useana 
viikonloppuna, ja parhaimmillaan 
oli 17 verirakkoa käsissä. Oli sel-
lainen tekemisen meininki.

Talo on alkanut jo kauniisti 
harmaantua ja sulautuu ympäröi-
vään luontoon. Rantaan on mat-
kaa pari sataa metriä ja kuisteilta 
avautuu kaunis näkymä lahdelle. 
Seutu on lehtomaista. Esimerkiksi 
Pouhulan pihalla kasvaa maarian-
kämmekkä.

– Paikan viehätys on luonto it-
sessään. Se on tässä ja nyt ja koen 
ikään kuin kuuluvani siihen. Vie-
hätys on myös siinä, että täällä ei 
ole muita. Ainoa painajaiseni on, 
että tähän ympärille rakennetaan 
taloja.

Pouhulan onneksi tien toisel-
la puolella on rotko, joka kuuluu 
Lehmilammen lehtojen Natura 
2000 -alueeseen. Alue suojelee 
muun muassa hajuheinää, isoriip-
pusammalta – ja puolierakkoa.

Melontaa, blogia ja 
valokuvausta

Pötkön innoittama melontahar-
rastus on jatkunut näihin päiviin 
asti, ja Pouhulalla on rannassa ka-
jakki.

– Kymmenen vuoden ajan 
osallistuin Suomi meloo -tapah-
tumaan, mutta sen verran olen 
oman tien kulkija, ettei ryhmässä 
melominen sovi minulle.

Pouhula on arvionsa mukaan 
melonut noin 20.000 kilometriä. 
Hän on kiertänyt Äänistä, Baikal-
järveä, Nevan kanavia Pietarissa 
ja Suomen järviä etelästä poh-
joiseen. Aiemmin tuli melottua 
koskia, mutta koska koskeen ei 
saa yksin mennä, se on hankalaa 
puolierakolle. Vuonna 2011 hän 
kiersi yksin Laatokan, Euroopan 
suurimman järven. Hän teetti 
matkasta yhden miehen tapahtu-
mapaidan. Siinä on reittikarta ja 
sama asia venäjäksi selkäpuolella.

Pouhula julkaisee blogia, ja 
ensimmäinen tarina oli Laatokan 
kierroksesta. Ylipäätään hän ker-
too verkossa useista matkoistaan 
Venäjälle ja sukutarinoita Jaakki-

masta, nykyisestä Lahdenpohjas-
ta, josta äiti oli kotoisin. Pouhula 
ei itse kirjoita tarinoitaan vaan 
sen tekee retkeily- ja veneilytoi-
mittaja Pertti Rovamo.

Valokuvaus on melonnan lisäk-
si tärkeä harrastus. Pouhula piti 
hiljattain kiertävän valokuvanäyt-
telyn Laatokan hetkiä Venäjän 
puolella kolmella eri paikkakun-
nalla. Viime vuonna hän piti blo-
gissaan diginäyttelyn 100 kuvaa 
Laatokalta ja sai siitä Suomi 100 
-kunniakirjan.

Reissuista huolimatta tie vie 
aina takaisin Pörrrhölään. Paljon 
työkseen ajava Pouhula ei pidä vä-
limatkoja Koisuanniemestä käsin 
juuri minään. Kaupassa hän käy 
Rantasalmella, koska perusasi-
at on siellä helpompi hoitaa kuin 
naapurikunnassa. Lisäksi kirkon-
kylällä näkee enemmän tuttuja ja 
sakkoja saa vähemmän kuin Sa-

vonlinnassa. Teiden kuntoa hän 
pitää erittäin hyvänä, varsinkin 
kun niitä vertaa Venäjän tieverk-
koon. Kun Pouhulalta kysyy, mis-
tä hän kokee olevansa kotoisin, 
mies miettii hetken ja vastaa:

– Koen kyllä olevani osittain 
rantasalmelainen ja olen sitoutu-
nut tähän Koisuanniemen paik-
kaani… Ehkäpä olen kuitenkin 
enemmän luonnosta kotoisin.

Sortavalassa tänä vuonna pidetyssä Laatokka-aiheisessa valokuvakilpailussa Pouhula sai kunniamainin-
nan. Kilpailukuvia oli mukana 750 kappaletta. Tämä kuva on Pekan ottama.

Pouhula kertoo, että tontin nu-
mero ei pidä paikkansa, vaan 178 
on oikea, etäisyyden mukaan 
laskettu numero. – 180 kuulosti 
mukavammalta.

Pouhula on vesi-ihmisiä. Kajakin lisäksi rannassa on soutuvene ja hän on usean vuoden ajan kerännyt merenneitopatsaita.

Luonnon keskellä elävälle käm-
mekkä on jokapäiväinen naapuri.


