
Pikkuköpöt: Aloituskokouksia: 2018-2019   

Köpöteatteri on toiminut jo viisi vuotta. ”Köpöily” on ollut hyvin 
palkitsevaa, yhdessä tekemistä… Kaikki ovat saaneet paljon, niin oppia, 
lavakarismaa kuin mielihyvääkin. Olemme taikoneet näiden vuosien 
aikana, jos vaikka mitä. Näytelmiä, musikaaleja, runoilua. Iloisia, vakavia. 

Ensimmäisinä vuosina palaveerasimme arkisesti Työskin kahvilassa...  

2018 Elokuu, aloitimme Matin kauniilla, vanhalla mökillä.       

Veimme hänelle tuliaisiksi; -Mikko Niskasen elokuvissa olleen, ”OFFI-
mies” Sulon seinällä roikkuneen, kuparipakotustaulun; pontikan keitosta. 

”Ai miten kaunista!” Puhtaaksi haravoitu luonnon piha, isoine vanhoine 
puineen. Isäntä ja Emäntä iloisina vastaanottamassa… Tervetuloa! 

Meille oli tulossa muutamat juhlat. Pohdimme ohjelmaa, roolituksia ym. 

Tässä se ”ryhmä rämä” nyt sitten olisi! Yhteen hiileen puhaltava poppooo! 
Ihmiset ovat valmiita melkein mihin tahansa. MOTTO: Tehdään yhdessä! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Kuvasta puuttuvat Kake, Airi, Antti ja Antero sekä isäntäpari Anna-Liisa ja Matti.  



Tässä pari kaunista yksityiskohta Matin mökiltä: 

-Savunsinisellä seinällä on vanha ikkuna, jonka lasi ”valuu”. 

Värit sopivat hyvin toisiinsa, samoitten ympärillä olevaan 
luontoo. Kuinkas muutenkaan… 

Kuvaajan hieno sommitelma lisää teoksen arvoa… 

”Yhdet hienot portaat veisi ylöspäin, yhdet veisi 
alaspäin… ja yhdet; huvin vuok… EI MINNEKÄÄN!” 
Viulun soittaja katolla musikaalista; -laulu, Rikas mies 
jos oisin, Lasse Mårtensonin Juutalaisten Jiddisi-kielestä 
vapaasti suomentama, hauska ralli sopii mainiosti näihin 
heinäseipäistä tehtyihin portaisiin…  

                                                                                                                                  
Nyyttikesti-periaatteella saadaan jokaiselle sopivaa syötävää, eikä se rasita 
isäntäväenkään taloutta liikaa… Hyvältä näyttää, ”Eikun syömään”! 



Mitähän nämä rouvat oikein 
odottavatkaan? Arvaatko? 

Ei ole vaikea arvata… totta, 
makkaraapa tietenkin.  

On kaunis ja aurinkoinen 
päivä, mikäpä siinä on 
istuskella ja… odotellessa 
rupatella syntyjä syviä.  

Kaikilla näyttää olevan 
hauskaa! 

Hevosenkengät seinällä 
toivottavat meille hyvää 
onnea seuraavan kauden 
”köpöilyyn”…                
Kiitos, kyllä onnea tarvitaan! 

 

 

Yhteistuumin, 
lapsuuden 
ystävykset ne 
siinä, -samaan 
suuntaa katsovat.       
Sitähän se 
parisuhde 
parhaimmillaan 
on…                                                                                                                                                                                                                                                       

       

Matti ja Ukko suunnittelevat? Saunaan pääsyä he siinä todellisuudessa 
odottelevat. Eilaa ”ei vois vähempää kiinnostaa”, -on tässä vähän muuta! 



                                                                         
Savusauna… Ah, mikä nautinto!                                                           
Niin pehmeät löylyt!                                
Kaikki ovat yhtä kauniita istuessaan 
mustilla lauteilla… -pimeässä! 

                                                                       
Harmi, kun järvenranta oli niin ryteikköinen, ettei sinne ollut 
menemistä, ja kaukanakin se oli. Muutama taisi uskaltaa… Rohkeita! 

 

Kake johtaa puhetta, 
vanhimman oikeudella! Hän on 
hyvin lämminsydäminen ystävä!                                        
Anterolla taas… -on salaisuus??? 

Olemme syöneet, juoneet, 
seurustelleet sekä saunoneet! 

Mitäpä sitä ihmisenlapset täällä 
maailmassa enempää oikeastaan 
tarvitsevatkaan? Ei mitään! 

 

 

Pitäisi lähteä kotiin… 
mutta, kun täällä olisi 
niin ihanan rauhallista! 

Kaunis, pieni nili-aittakin 
se siellä tolpan nenässä!!! 

Hei, hei kaikille! KIITOS! 

Tavataan Köpöharkoissa 
syksyn kuluessa… 



2019 Tänä syksynä menimme Airin ja Antin luo Majalahteen… 
Lähdimme taas kimppakyydeillä, mukana oli ennätys… suuri joukko 
Köpöläisiä. Tuliaisiksi veimme taulun, jossa Airi-mummo kutoo sukkaa 
kiikkustoolissa ja Antti istuu olkapäällä kuiskuttelemassa korvaan satuja… 

 

Aurinko paistoi täydellä elokuun innolla… 

Hyvin hoidettu piha ja puutarha olivat meitä 
vastaan ottamassa, Isännän tarjotessa kättään! 

Airi kiehutteli pannukahvia liedellä, pikku kodassa.  

Kaikki oli niin kaunista ja harkiten suunniteltua… 

                      TERVETULOA!!! 

Asetuimme, kuka mihinkin. Osa jäi ulos, osa sisälle. 

Isäntä sytytteli 
Marjatan kanssa 
grilliin tulia… 

Ai, mikä tuoksu! 

Sauna oli jo lämmin, ensimmäiset 
pääsisivät kylpemään… Naiset, hopi! 

Keiteleen laineet liplattelivat iloisesti 
rannassa. Me katselimme onnellisina, 
meinasi ihan unohtua… Miksi tulimme? 

Juodaan ensin täytekakku kahvit…. 

Paistetaanko myös ne, 
pakolliset makkarat…?  

Kyllä on tervetullut olotila,  

     KIITOS YSTÄVÄT!  



 

Tuumaus tunti! Ja ”sometusta”! Inkerillä on jotain mielessä, -mutta mitä? 
”Voi miten suuri hopeapaju…”         Kylpyyn pääsyä me tässä ootellaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grillaajat tosihommissa. Täytyy kääntää näitä ”mölliköitä”! Ah, tuoksuu! 

   Marja-Liisa ja Irja… Nauttikaa nyt täysillä Keiteleen veden viileydestä! 



 

Heikki, älähän nukahda! Naiset ja Antero ovat pirteinä; -kahvinvoimalla! 

Iloinen puheen sorina käy pirtin pöydän ääressä, mistä meidän pitikään 
yhdessä päättää? Ai, niin, Iltamat Liepeeläisten kanssa syksyllä, ohjelmat!? 

Lehmän syksy, Pikku-Ullan päivä. Kaksi vanhaa, vanhaa varista aidalla… 
Tiputanssiin liitettynä, Naisena olemisen ”sietämätön keveys”. Hyvä me! 



Vierailut; Köpöjen pieniä, yksittäisiä vierailuja kylän tapahtumissa. 

Pikkuköpöjen sivupersoonat ovat käyneet vierailulla, jos missäkin… 
Etelä-Konneveden kansallispuistossa retkillä, niin maastossa kuin 
vesilläkin. Häyrylän rannan avajaisissa. Kolureitten vieraana ja yksityisissä 
kodeissa pukkeilemassa… Aina valmiina, innoissaan… kun pyydetään!  

 

Pukin muorilla 
on silminnähden 
hauskaa…  

Pukilla on vähän 
liian lyhyet hihat, 
sekään ei haittaa  
lahjoja saavia 
tyttösiä…. 

      KIITOS!!! 

 

Tontut olivat joululaulu vierailulla Sumiaisissa. 
Hyväntekeväisyys keikka! 

Raitilla ”rallateltiin” ja Ravintola Korpussa 
myytiin perunarieskoja, soitettiin kitaraa ja 
laulettiin joululauluja. Apuna Sari-tonttu. 

                                                                        
Kesäkuussa, Täysi aurinko ja lämpöä 25¤….                                            
Hannu-pukki ja M-L muori olivat yhtenä 
kesänä avaamassa Häyrylänrantaa…              
Sieltä he lähtivät veneellä takaisin 
Korvatunturille… jatkamaan kesälomaansa!                         
Hikistä puuhaa tuo pukkeilu… näin helteellä! 



                                                          
Peikko-muori on juuri lähdössä Museolle 
paistamaan satuhahmojen kanssa 
tikkupullaa. Ei heti uskoisi, että 90 
tikkupullaa paistettiin lasten kanssa sinä 
lauantaina. Kyllä oli kuuma, huh,huh!!! 

Peikko-muorina on ollut erittäin 
mielenkiintoista vierailla lasten ja 
vanhusten luona. Peikko-muori on 
vieraillut vanhusten hoitopaikoissa, aina 
kun hän vaan on ollut kylillä käymässä.  

On ihana nähdä, miten lapset ja vanhukset 
iloitsevat Peikon nähdessään…           
Pienikin vaihtelu tuo suuren muutoksen 
elämän, ensimmäisiin ja viimeisiin päiviin. 
                                                                                                                           

Alimmainen kuva: Ulla Kovanen 



Peikko-muori on lähdössä 
Koluriretkelle, Ailalle ja Penalle 
Pesiäissalmen maisemiin... 
Kahvittelimme Lahtien mökin 
tulipaikalla ja sit siitä veneillä 
Liesvettä pitkin, pitkin….              
Emäntä paistoi kanssamme köyhiä 
ritareita ja… tietenkin makkaraa. 
Nam, nam… 

           Muori souteli yksikseen…. 

 

 

 

Kuva yllä ja sivulla: Elise Kalari 

                                             

 

Muoria naurattaa…  No, mitä?              
On hienoa matkustaa Sepon 
aluksella Konnevettä pitkin ja sit 
patikoida kansallispuistossa.          
Ei sitä kertaa, ettei tuttuja tulisi 
vastaan, Anna-Liisa ja Matti…!!! 

Kuva: Päivi Hannonen                                                                                                      


