
Pikku-Köpöt; toimintaa... 
Pikku-Köpöt on Konneveden eläkkeensaajien ihan oma pieni 
ohjelmatoimisto. Olin järjestössä ohjelmavastaavana lähes 
viisivuotta. Tämä luova aika oli yksi elämäni palkitsevimmista 
jaksoista. Jo se, että on tarvetta ohjelmalle, ja että… on paljon 
halukkaita osallistujia, on jo paljon. Sit, kun itse olen luova, ja 
nopea ajatuksissani… Ohjelmien keksiminen oli niin hurjan 
palkitsevaa, etten edes pysty sitä kuvailemaan. Oikein kupli 
sielussa, kun sain ajatuksen ohjelmanumerosta…, johonkin 
tapahtumaan. Oli ihana rakennella ohjelmia syntymäpäiville, 
hiljaisiin päiviin, iltamiin, pikkujouluihin… eri tapahtumiin.                                    

Teimme ohjelmia myös 
Rajaniemen kurssikeskuksen 
illanviettoihin. Kivaa! 

Olen sitä mieltä; jos ei 
uskalla laittaa itseään 
likoon, ei voi odottaa 
muiltakaan yhtään mitään. 
Olen kaikessa yhteistyössä 
REILUN PELIN kannattaja! 

Tämä Rajaniemessä laulamani laulu: Oli mulla ennen;            
on tuotteliaiden Reino Helismaa/Topi Kärki-tuotantoa. 
Kansalaisopiston musiikin opettajana toimi silloin Satu 
Karonen, joka ohjasi minulle tuon laulun..., esityskuntoon. 
Sainkin yllättävän kovat taputukset!            Kuva: Airi Rossi 



Sain olla myös aina juontajana näissä kyseisissä 
tapahtumissa. Yritin pukeutua eri tilaisuuksien sen 
hengen mukaisesti; -juhliin juhlallisesti, -iltamiin 
hassusti. Sekin oli kivaa!   Kuva vas.: Eeva-Liisa Korhonen 

Illan lopuksi kävin noissa 
pukineissa tervehtimässä 
vanhuksia ja sairaita 
Konnevetisissä laitoksissa. 

Kuvat: Jaana Poikolainen 

Ystäväni, Kikkaran Jaana on oma hoviparturini. Harva pystyy 
lupamaan kaverilleen samaa, kuin Jaana on minulle luvannut: 
”Elän yhden päivän kauemmin kuin sinä. Laitan rastasi aina 
kuntoon… Kirstuusi saat oikein superkampauksen!” Oi, joi! 

Tässä luovutan IHMISYYS-
kunniakirjan Laulaisen Irmalle. 
Porukalla päätimme asiasta jo vuosi 
ennen juhlia. Irma on ihminen, 
joka puurtaa taustalla, itseään 
säästämättä. Äitityyppiä!                                                            

Kuva Eeva-Liisa Korhonen 

Kunniakirjan tein Opettaja; Eija Pääkköseltä saamillani 
ohjeilla. Lahjana oli itsetekemäni valkoinen kivisydän.



            Tonttu ja enkeli:  

Tajuttoman kaunis joululaulu, jonka Jope Ruonansuu teki jo 
viime vuosisadan vaihteessa. Se soi radiossa aivan liian vähän. 
Meillä oli taas tulossa Iltamat, joten tarvitsimme ohjelmaa. 

Muistin tuon kauniin laulun. Etsin sitä netistä aikani, sanat 
löytyivät… muttei nuottia. Kävin kirjastosta kyselemässä. Ei! 
Soitin Suomalaiseen Kirjakauppaan, josko siellä olisi… EI! 

Kansalaisopiston musiikin opettajani, Karosen 
Satu löysi jostain, netin syövereistä, soinnut.  

Tein soinnuista taas oman versioni.                                
Yritin opetella, sormenpäät hellänä!                                                          
Ei, aivan liian vähän aikaa… Ei tule mitään. 

Kyselin, josko porukasta löytyisi laulajia. Kyllä 
löytyi; Inka, Marjatta, Sirja ja Marketta. JEE!!!                                                
Annoin omat yksityiset musiikkituntini tähän 
jaloon tarkoitukseen. Satu neuvoi ja laulatti… 
”juutuupin” suosiollisella avustuksella. 

Tarvitaan tarinalle kertoja. 
Kauppisen Matti lupasi 
yrittää. Kirjoitin hänelle... 
lausuttavan tekstin suurella 
fontilla. Lausuja-kuru 
Mirkku Kallio opasti 
meitä. KIITOS! 



Sitten tarvitaan vielä kynttilän sytyttäjä, sekä TONTTU ja 
ENKELI. Variksen Irja oli ainut halukas kynttilää sytyttämään. 
Hänellä on hyvin kaunis ja ilmeikäs ääni, joten lisäsin Irjalle 
lausuttavaksi viimeisen säkeistön; ”Takkahuoneen pöytään…” 
Tontuksi ja Enkeliksi pyysin Metsovuoren Eilaa ja hänen 
miestään Ollia. Heille suunnittelin laulun tahdissa tanssimista.  

Nyt on kaikki koolla, ei muuta kuin harjoittelemaan. Monena 
päivänä olimme koululla Satun ohjattavana. Kaikki lauloivat 
kotonaan lisäharjoitukseksi… Matti lausui omaa osuuttaan, 
Irja omaansa, ja Tonttu/Enkelipariskunta tanssi omaansa.  

Kuva: Airi Rossi 



 

 

Eila vaatetti itsensä ja 
miehensä.             
Kaunis, upea pari!                                                 
He tanssivat yhdessä 
läpi koko laulun.                                            
Se oli niin kaunista! 

Kuva:                                                     
vas. ja alh. Airi Rossi                               
oik. Maija Piitulainen                      

                                                        

 

Irja veti oman 
osuutensa hyvin 
koskettavasti.  

Tässä projektissa 
kaikki osa-alueet, 
ikään kuin 
luiskahtivat 
kohdilleen.  

Virheettömiksi 
emme edes pyri. 

Hyvä me! 

Matti lausui sujuvasti kulisseissa, äänentoistolla avustettuna. 

Muutamaa sanaa muuttamalla sain kauniista joululaulusta 
ajattoman. Esitimme sitä useampiakin kertoja. Kova työ! 



Tonttu ja enkeli       Laulun tekijä: Jope Ruonansuu 

Tonttu istuu iltaa kanssa suojelus enkelin. 
Kovin mietteissään on heistä kumpikin. 
Ensi yönä tähdet kertoo armon sanomaa: 
”Pian koittaa hetki kultaisin” 
Enkelillä huolena on murheet ihmisten. 
Hän kuulee itkut yksinäisien: 
"Kuinka voisin rikkoutuneen sielun pelastaa?" 
Hän kysyy kyyneleensä pyyhkien: 
Tonttu lausuu enkelille: 
"Varjele ihmistä heikompaa. 
Anna siipesi yksinäistä kuljettaa. 
Anna rakkautes kärsiville, 
tästä päivästä lähtien, 
tuonne ystäviksi taivaan tähtien." 
Tähtivöinen taivas sataa lunta hiljalleen. 
Kun tonttu valmistautuu matkalleen. 
Enkeli vain vierellään hän kulkee maailmaa, 
ja yö saapuu metsän siimekseen. 
Silloin syttyy tähti kirkas ylle taivahan. 
Sen valo kattaa koko maailman. 
Tonttu tuntee jumalten nuo käskyt rinnassaan, 
ja enkeli saa voimat haltijan. 
 
Tonttu lausuu enkelille: 
"Varjele ihmistä heikompaa. 
Anna siipesi yksinäistä kuljettaa. 
Anna rakkautes kärsiville, 
tästä päivästä lähtien 
tuonne ystäviksi taivaan tähtien."  

Myöhemmin Leppäsen Juho nuotitti minulle tämän, yhden 
lempi joululauluistani. Juho on hovinuotittajani. KIITOS! 



      Lehmän joulu                              
Kuulin muutama vuosi takaperin radiosta hauskan 
joululaulun. Se kertoi lehmän joulusta. Heti paikalla 
Googlettamaan… Lehmän joulu oli Kuopiolaisen 
nuorenparin; Luri ja Marika Luokkalan tekemä lastenlaulu.  
Etsin yhteystiedot. Sain luvan käyttää tätä hauskaa laulua 
omiin tarkoituksiini, jos en ota maksua, enkä anna sitä 
kenellekään muulle. Minulle luottamus on todella suuri asia!                                                                                       

He pyysivät myös, että PEUKUTTAISIN tätä biisiä. 
Itse en kuulu sellaisiin foorumeihin, missä voisin                  
ns. peukuttaa, joten tyttäreni lupasivat pistää 
peukkunsa pystyyn asian hyväksi! KIITOS TYTÖT!                                            
Minulla ei ole ”aikaylijäämää” sosiaaliselle medialle. 

-Ensin teimme sukulaisporukalla, Lehmän syksyn, Äitini 80-v. 
päiville. Ne vietettiin lapsuuskodissani; Lehtosen pitopaikassa. 

-Sit seuraavaksi oli Köpöjen pikkujouluesitys, Lehmän joulu. 

Olin ostanut syksyllä Rautalammin Pestuumarkkinoilta 
sonnin puvun. Muistin, että myyjällä oli myös lehmän asu. 
Miten saisin myyjiin yhteyden. Soitin markkinajärjestäjälle. 
Kuvailin myyjää, en muistanut edes myyntipaikan numeroa. 
Yhdessä päättelimme… Sain puhelinnumeron ja soitin heti! 
”Hoonolla soomella” puhuva tyyppi muisti minut, ja lähetti 
lehmän puvun matkahuollon kautta. Puku tuli, ja tein sille 
utareet, sarvet. Sonnille sukuelimet ja myös upeat sarvet. 



Seuraavana olisi iltamat Konginkankaalla. Sinne myös Lehmä.                                                                                                                       

     Kevättä ihmettelemässä 
Auringossa, keväässä tässä, seisoo yksi lehmä.                                                     
Nuuhkii ilmaa, miettii hiljaa: ”Onkohan kevät jo?”                                          
Tuoksun keijun, herkän keijun… melkein aavistaa lehmä.                                 
Ikkunasta, navetan tään lehmä kurkistaa. 

Ammuu, ammuu… täs on kevään tuntuu.                                                         
Ammuu, ammuu… hiirenkorvat ja puu.                                                               
Ammuu, ammuu… täs on kevään tuntuu.                                                         
Ammuu, ammuu… hiirenkorvat ja puu.  

Menninkäinen niityllä tanssii.                                                                              
Keijukainen, kovin yksinäinen, aistii tuulen, keväisen tuulosen. 
Rippeet talven, rankan talven… puronen pois vienyt on.                                  
Herää korento ja nauttii, itseään oikaisee.  

Kerto… 

Miehekäs Onni, suuri sonni, tanssiin pyytää lehmän.                                              
Ja näin valssii lehmä tanssii, helmat hulmuaa.                                              
Vasemmalle, oikealle… ojennus ja hyppy.                                                       
Vaikka tonnin, paino sonnin, keveä askel oi! 

 Kerto…  

Sanoitin Lehmän joulun lähes kokonaan uudelleen. Opettajani 
Satu Karonen korjasi virheet ja ohjasi musiikin saloihin. 
Eriväreillä, Pääkkösen Eijan ohjauksessa tekemäni... 
näyttelijöiden ohjeet auttavat seuraamaan näytelmän kulkua. 



 
Kake vaihdettiin Marjattaan ja Airi Anjaan, henkilökohtaiset syyt kummallakin. 



Roolitus:                                                 
Hännisen Marketta on 
itseoikeutettu lehmä… utareineen!                                        
Hän on ammunut jo useamman 
kerran lehmän roolissaan.                                                     
Marketta keksikin lisätä tanssiin: 
”oikealle, vasemmalle… HYPPY! 
Yhteistyötä, KIITOS KAIKILLE! 

Minkkisen 
Anterolle sopii 
menninkäisen 
rooli todella 
hyvin. Jäyhä ja 
verkkainen    
olemus. Upea! 
Peikkopuku on 
kirpparilta 
löytynyt. 
Korvat tulostin 
paksulle 
paperille. 
Naamari… JEE! 

Rossin Antille käy keijukaisen rooli 
kuin ”nenä päähän!” Minun vanha 
vatsatanssipukuni, peruukki ja ohuet 
heiluvat helmat. Kyllä naurettiin! 



                                                                        
Sirkan Anja kuoriutuu toukasta 
hentoiseksi sudenkorennoksi. Upea!                                            
Anja on hyvin naisellinen ja kaunis, 
hänelle on helppo iskeä rooli kuin 
rooli. Musta vaatetus, kypärämyssy 
ja siivet. Keveää kiemurtelua…                                                  
Tuntosarvet väänsin piipunrasseista. 
Tuo korento ei voi olla enää yhtään 
paremman näköinen. Kiitos Anja! 

 

Mannisen Marjatasta sain purosen. 
Purolla oli kiiltävä viitta, jota hän 
veteli näyttämön poikki. Viitta on 
minun, Pikkunisun toripöytien 
päällä pitämäni pöytäliina.                                  
Marjatan ilmeet sopivat 
verrattomasti solisevalle porolle... 
joka on lumien sulettua kasvanut, 
laskeakseen isompiin vesistöihin. 
On jäähyväisten aika, sen näkee 
Marjatan ilmeistä. Aivan kuin 
sanoisi: ”Tulen ensi keväänä 
takaisin. Solisen sitten taas teille 
iloisesti. Hei ensi kevääseen!” 



 

Kauppisen Matista sain tehtyä 
hyvin... hiiren, kertosäettä 
näyttelemään: ”Ammuu, 
ammuu… Tityy, tityy… 
Hiirenkorvat ja puu.”                               
Matille tein Korvat mustasta 
muovista ja viikset piipunrassista. 
Musta huppari, ei tarvittu muuta. 

 

 

Titityy-talitintti. Tintin piirsin                                                                  
pahville, leikkasin, väritin ja tein                                                                          
kaksipuoliseksi. Puukeppi mahasta sisään. 
Matti hypytti tinttiä ylös/alas 
kertosäkeen titityyn osassa.                 
Herkkä kohta, olin niin ylpeä! 

Minä soitin kitaralla ja lauloin.                         
En tiedä miten meni, mutta aplodien 
määrästä, ja niiden volyymistä päätellen 
oikein hyvin. Suuripäällikkökin kävi 
oikein erikseen kiittelemässä…                                        
Ajattelenkin: Jos pyrkisimme täydelliseen 
lopputulokseen, meidän ei tarvitsisi tehdä yhtään 
mitään! Hauska yhdessä olo mielestäni riittää 
harrastelijoille! Kiitos meille kaikille! 



Mieheni Pekka on aivan 
itseoikeutetusti sonnina.  

Sarvet ovat sanomalehteä, 
sukkahousuilla päällystettynä, 
samoin sonnin suora. Pallit!                                         
Tässä esityksessä on juhlat, 
joten sonnilla on frakki yllään 
ja lehmällä röyhelöhame, kuten 
näkyy. Helmat hulmuaa...! 

Lehmällä ja sonnilla on meidän 
omat, mustat hiihtäjän 
kolmisormihanskat kavioina.  

Hauskat nuo sonnin, aivan liian 
laihat sääret! Heh, heh… 

Lehmälle tein utareet 
vaahtomuovirouheesta ja 
sanomalehtitötteröistä. 
Vaaleanpunainen kangas on 
mummojen ”seksin torjunta” 
kerrastoa… sopivan joustavaa! 

Tässä näytän vielä koko 
porukan keskipisteen: 
LEHMÄPARISKUNTA! 

Kevättä tuntui olevan 
rinnoissa... kummallakin.  



Jänösen lomareissu… 

Illanvietto Rajaniemen kurssikeskuksessa; Teimme Airin, 
Marja-Liisan ja Matin kanssa Jänis istui maassa… lastenlauluun 
musiikkinäytelmäksi. Väsäsin siihen uudet sanat, kun löysin 
kirpparilta rusakon, jäniksen ja pikkujänön puvut. 

Romantiikkaa… Jänis rakastuu. Laitoin jänön katkaisemaan 
jalkansa, koska löysin kirpparilta ikivanhat kainalosauvat.             
Sote-politiikkaa sotkin näytelmään myös, sekä Kainuun 
ikuisen lääkäripulan. Liikakansoituskin tulee näytelmässä hyvin 
esille! Lopuksi takaisin Konnevedelle, täällä on kaikki hyvin! 

Itse lauloin ja soitin kitaraa. Olin harjoitellut biisiä Karosen 
Satun kanssa. Hän soitti pianoa ja lauloimme yhdessä. 

Nuotin tein opettaja Eija Pääkkösen 
ohjeistamana. Olipas siinä hommaa! 

Harmittaa, kun tuosta esityksestä ei ole 
muita kuvia kuin morsian; Marja-Liisa. 

Pikkujoulut olivat taas tulossa.                             
Meillä oli jo valmiina tuo Jänösen 
lomareissu, miksi emme käyttäisi sitä? 
On hurjan kova työ rakentaa aina uutta. 
Onkin suurta viisautta osata ”duunata”… 
jo olemassa olevasta uutta, erilaiseen 
tilaisuuteen käypäistä juttua.                                         

Kuva: Airi Rossi 



Kerroin ajatuksestani kokouksessa, se saikin todella hyvän 
vastaanoton. Siitä sitten vaan roolittamaan uusia henkilöitä. 
Suunnittelimme porukalla, miten laulu sopii isommalle 
näyttämölle, ettei tulisi liian pitkiä matkoja kohtauksesta 
toiseen. Kaikki olimme innoissamme. Tästä tulee hyvä! 

Pikkujouluihin täytyy aina: Keksiä riittävästi monipuolista 
ohjelmaa. Koristella sali, ja kattaa pöydät. Suunnitella 
pukkihommelit ja tehdä lahjat. Tuona jouluna leivoimme 
Pikkunisun leipomotiloissa porukalla joululeivät jokaiselle. 
Paketoimme ne kauniista sellofaanipusseihin… nauhoineen. 
Jokaiseen leipään tuli saajan henkilökohtainen nimitarra. 
Opistolta Pääkkösen Eija neuvoi minua tarrojen kanssa.  

Matti-Pukin Marja-Liisa-Muori oli tullut jo edellisenä päivänä 
parvekkeelle odottelemaan. Kun pukki saapui, vetäen leipää 
täynnä olevaa ahkiota… Muoria ei näkynytkään missään?!                                                      
Aikamme huudeltuamme, muori kurkkikin jo parvekkeelta…                      
Ovi oli lukossa. Apua, mikä nyt neuvoksi? Miten muori pääsisi 
alas? Kaiteeseen oli jäänyt narutikkaat (kirpputorilöytö)!                                                  
Ehdotin, että jos Muori laskeutuisi niitä myöten alas. Jos ei 
kuitenkaan! Onneksi avain löytyi ja Muori pääsi turvallisesti... 

Pukkinsa kanssa jakamaan ansaittuja lahjoja:                             
”Juuri Sinulle -Maija- oikein iloista joulua!”                                                                       
Oli todella palkitsevaa suunnitella lahjoja, 
kuin myös Joulupukin esiintuloja. Joka 
jouluksi suunnittelin näille, Korvatunturin 
ihmeille, aivan uuden/erilaisenlaisen tulon.  
Kuva: Airi Rossi                                                                                    



 



 



 



Tämän nuotin korjasi myöhemmin opettajani Antti Ikonen. Olin keväällä lähdössä 
Rajaniemeen kuplettikurssille, enkä saanut sitä toimimaan…  Kansalaisopistolle 
hattu kourassa! Antille ja Opistolle KIITOS! Ihailen opiston joustavuutta. Korona 
esti kupletti kurssin. Onneksi se toteutui lokakuun lopulla… Ja hauskaa oli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvat: Airi Rossi 

Variksen Irja oli rusakkona, syystä että… puku ei mahtunut 
kenenkään muun päälle. Minkkisen Antero, itseoikeutetusti 
jäniksenä ja Mannisen Marjatta ”sisar-hentovalkoisena”. 
Lasteni vauvanukke puettiin pikkupupuksi. Oli menoa, vaikka 
muille jakaa. Rossin Airi ja Antti vaatettivat sairaanhoitajan. 
Kiitos teille kamut! Pidin Köpöissä erityisesti yhteistyöstä. 



                                                      
Tässä rusakko-äiti 
synnyttää, siellä 
kaukana Kainuussa. 
Synnytys onnistuu 
hyvin, Pikkupupu on 
heti virkeä ja iloinen.      
Musta ja paksu, valoa 
läpäisemätön 
samettiverho on 
omiaan tämän 
näytelmän taustaksi.                                                                  

Kaikki on vihdoinkin hyvin 
Jänösen pienessä perheessä.                                          
He suunnittelevat muuttoa 
Konnevedelle takaisin. Hyvä! 

Meillä on täällä kaikki hyvin. 
Kutsuin Kunniavieraaksi 
Pikkujouluihimme... laulun, 
Natalia-lääkärin. Hän ei 
kuitenkaan saapunut paikalle.                               
Ymmärrän hyvin; 
Lääkärillämme on aina tuhat ja 
yksi työtä hoidettavana.                               
Hän on oikea, aito helmi…                                             
”Luojan lahja” Konnevedelle! 



 Köpöt; koronassa-ajassa… 

Oli Pääsiäinen Korona-keväänä 2020. Minulla oli jänispuvut. 
Mietin koko edellisen viikon; miten hyödyntäisin yhtälöä: 
Pääsiäinen ja jänikset. Josko tekisin puvuista pupu-patsaat 
tienvarteen, ei uskalla… Joku voi varastaa pukuni. Harmi! 

Pääsiäislauantaina soi puhelin. Eräs vanha ystäväni pyysi 
käymään kaupassa puolestaan… Puhelu oli tarkoitettu hänen 
naapurilleen. Salaman nopeasti keksin; Minä käynkin heille 
kaupassa. Heti soittamaan Köpö-tutulleni: ”Lähtisitkö 
kaverikseni, hauskuutettaisi vanhuksia pupupuvuissa? Mitä 
Anja arvelet, se ois hauskaa…! Anja oli heti valmiina. KIITOS! 

Vanhukset eivät voineet poistua kotoaan Koronapelossa… 

Puettiin jänis/rusakko-vaatteet, 
maskit kasvoille ja hanskat käteen.  

Minulla oli ostoslista. Kävin 
etukäteen valitsemassa kärryihin 
tavarat. Herrasmies-jäniksenä kävin 
hakemassa ostokset kylmiöstä. 
Yhdessä menimme kassalle. Ihmisillä 
oli iloiset ilmeet. Hauskaa pääsiäistä! 

Mieheni Pekka oli kuskina. 
Kävimme myös yksityisten 
vanhusten ovilla tervehdyskäynnillä. 



Ette ikinä usko, miten kovasti nuo 
ystäväni ilahtuivat. Anjalla ja 
minulla, oli riemua rinnoissa… 

Mietin siinä ovella, että miten 
onnellinen olen näistäkin hetkistä. 
Köpöt on mahdollistanut, meille 
kaikille, niin paljon erilaisia, 
hauskoja sekä mielenkiintoisia 
kohtaamisia. Olen saanut tosi paljon 
tältä toiminnalta, sekä uusia ystäviä.  

Kävimme Pääsiäisvierailulla Konnevetisissä Vanhusten- ja 
sairaiden hoitolaitoksissa. Muistisairaitten laitoksessa on 
asumassa myös oma Äitini. Hoitajat ottivat jäniksistä kuvan 
ikkunan läpi, ja lähettivät sen minulle. Kuva: Mainiokodin hoitajat 

Olen heille niin kiitollinen 
kaikesta. Äidilläni on siellä 
hyvä, ja arvokas elämä. 
Ihmisiä ympärillään, 
lämmintä, ruokaa, hoitoa. 
Hän voi olla siellä 
IHMINEN, vaikka muisti 
ei enää toimisikaan. 
Alzheimerintautihan ei vie 
ihmiseltä älykkyyttä, eikä 
aisteja! On harmi, kun 
ihmiset eivät tuota tiedä! 



Nainen ennen ja nyt 
Olin Konnevesi salissa kuuntelemassa Merja Larivaaran 
esitelmää senioreille. Jossain välissä hän, haitaria soittaen ja 
laulaen, näytteli Helismaa/Kärki tuotannosta hauskan laulun;                            
Nainen ennen ja nyt. Voi ihme, miten kiva ja ajaton biisi.  

Mietintämyssy päähän! Tuosta saan vielä jotain erityistä. 

Olin ostanut kirpparilta Reino Helismaa-
laulukirjan. Äkkiä tarkistamaan, josko tuo 
hauska laulu olisi tuossa, 120 eri laulua 
sisältävässä kirjassa. Ja olihan se!              
Karosen Satun luo: ”Opeta tää biisi mulle. 
Aikaa muutama päivä!” Olin jo tehnyt 
siitä pikapikaa, Pääkkösen Eijan ohjeilla 
nuottilakanan, helpottamaan soittamista. 

Olimme taas lähdössä Kauppisen Matin kanssa Rajaniemeen 
kursseille. Illan viettoon pitäisi saada taas hauskaa ohjelmaa. 

Soitin Matille… ”Juu, yritetään vaan!” 
Ai, että minä olen iloinen tuosta hänen 
asenteestaan… laittaa nyt kaikkensa 
likoon, toisia hauskuuttaen. Kiitos!  

Kävimme samalla reissulla hänen kanssa 
katsomassa Keuruun Vanhaa Kirkkoa. 
Matti, vanhaa arvostava rakennusmies. 



 



 



 



Harjoittelimme laulunäytelmää muutaman kerran. Esitykseen 
tarvittais vielä muutama henkilö. Ne pitää hankkia Rajaniemen 
porukasta, siellä on monenlaisia tyyppejä.                                                           
Heti maanantaina päivällä kysyin Konginkankaan porukoilta, 
josko saatais apua… He olivat; ”Aina valmiina!” Sit pitäisi 
löytää vaatteita. Kaikki löytyikin Rajaniemen ihmekomerosta.  

Ruokatunnilla tutustutin kaikki osallistujat tähän hauskaan 
tarinaan. Se on niin ajaton, että porukalla ihmettelimme 
Reino Helismaan visioita nykypäivästä, miten ajankohtainen!? 

Tiistai-iltana oli sit musiikkinäytelmämme esitys hetki. 
Helsingistä oli tullut kaksi luennoitsijaa iltapalalle, ja jäänyt 
samalla seurustelemaan kurssilaisten kanssa. He ihastuivat 
ikihyviksi meidän ohjelmanumeroomme. Kaikki peliin…! 

Tuli taas pikkujoulu aika. Sinne sovittiin heti kättelyssä tämä 
sama juttu. Ei tarvitsisi harjoitella uutta juttua… ja ihan alusta! 

Auriko se nousee jälleen… 
aina vaan! Ikiliikkuja...ko?                                    
Riittävän isoa aurinkoa ei 
löytynyt, joten liian pieni, 
keltainen huivi jättipallon 
päällä sai kelvata.                                     
Sininen jumpparengas on 
hillitsemässä pyörivää 
aurinkoa!                                                                    
Matti se vaan nosteli: 
”Aamulla aurinkoa idästä....”  



Mieheni Pekka oli: Nainen nyt. Kaikki 
muut vaatteet löytyivät liiankin 
helposti kokoelmistani, nro 45 sirot 
korkokengät tuottivat pään vaivaa!                                     
Ei auttanut, kun mennä taas kirpparille. 
Sieltähän ne löytyivätkin.                            
Lisäsin vaan ”viulukoteloihin” rusetiksi 
punaista pakettinauhaa, sirostuttamaan. 

Nykyään naiset ovat 
niin laihoja, ettei saa 
otetta, vaikka kädet 
ympäri sitoisi.                          
Ennen vanhaan 
sanottiinkin:                              
”Siitä ei näy 
rautakangen 
takaa muuta 
kuin korvat ja 
lättäjalat!” 

Eila näytteli:     
Nainen 
ennen… 
Kirnuamassa, 
sarkavaatteet 
yllään. Eila 
vaatetti itsensä.                                  
Kuvat: Airi Rossi  



Marketta oli 
tavallinen nainen.                               
Hän myös vaatetti 
itse itsensä.  

Pekka se taas oli 
ulkomaalainen 
sulhasehdokas, 
jonkalaisia 
suomalaismiesten 
tulisi ”peljätä”…                                                             

”Ne vie meiltä kauneimmat naiset!”                                                                  

 

Matti näyttelee tarinan 
miestä, joka etsii sopivaa 
naista rinnalleen.                                                 
Mies ei lannistu, lopulta 
onnistuu! Etsimisessä on 
ollut vaikka minkälaisia 
mutkia. Mies löytää 
lopulta mieleisensä 
naisen. Onnellisena hän 
taputtelee morsiamensa 
pullistunutta vatsaa: 
”Taitaa olla sikiävää 
sorttia... tämä naiseni!” 
Kuvat: Airi Rossi 



Lopulta hän vie 
naisensa vihille.                        
Upea pari!!!                                         
Huntu päässä, maha 
pystyssä… Voi, voi! 

Virsut jalassa ja sukat 
makkaralla.  

Sulhasella lätsälakki 
päässään, pussihousut 
ja riihipaita.                             
Matti myös vaatetti 
itse itsensä.  

Sulhaselta on jäänyt 
kengät/lapikkaat                      
ns. ”Reissun päälle!”                                           

Ja niin he elelivät 
onnellisina elämänsä 
loppuun asti. Aamen! 

Pystyn hyvin 
kuvittelemaan, miten 
Reino Helismaata on 
huvittanut tätä biisiä 
sanoittaessaan. Sillä 
miehellä oli sana 
hallussaan. Ikivihreitä!                                                            
Kuva: Airi Rossi 



     Suutarin tytär                         
Suutarin tyttären teimme yksiin iltamiin. 
Harmikseni siitä ei ole muita kuvia, kuin tuo 
yksi… messuille viety suutari.  
Laulua opettelin Karosen Satun kanssa.               
Oli tosi vaikea tuo alla oleva kohta.            
Siinä pitää pysyä täydellisesti tahdissa… 
YY,KAA,KOO:ssa, että se kuulostaisi, just! 

Satu teki kanssani supertyön, että sain sen valmiiksi. KIITOS! 

Pihlajan toi Kauppisen Matti. Tein siihen marjoja punaisista 
huopapalloista. Pujottelin palloja rautalankaan ”miljoonia”, 
tuli kuin tulikin pihlajanmarjaterttu! Niitä tein useita, sitten 
kiinnittelin ne pihlajan oksiin. Ei hullumpi syyspihlaja! 

Matti toi kaikki muut tarvittavat puuosat.  

Marketta oli Suutarin tytär, ja mieheni Pekka oli sulhanen. 



Kuulen kyllä tekemäni virheet, mutten osaa aina korjata niitä… 



 
Tässäkin nuotissa olisi tarvittu Ikosen Anttia korjaamaan 
tekemiäni virheitä, olen perusluonteeltani sählä! Huh, huh! 



Lulu Nuotti: Kirjastosta tulostettu... 

Olen aina tykännyt Tuula Amberlan esittämästä Lulusta. 
Opettajani Satu Karonen sanoi, kun harjoittelimme tuota 
laulua että, jos saatte tästä valmiin esityksen, hän kyllä tulee 
mukaan pikkujouluihin soittamaan. Esitys saatiin ja Satu oli 
kanssamme Ränssin Kievarissa tukemassa biisiä. Uskomatonta! 

Hännisen Marketta oli Lulun Ilotyttö-versio. Mannisen 
Marjatasta tehtiin Hoitsu-Lulu, ja Metsovuoren Eila näytteli 
Pahamaineista Lulua, joka oleili Asematunnelin oven pielessä. 
Olli Jormakka pukeutui rikkaaksi ja riettaaksi, naisia 
hyväksikäyttäväksi porho…johtajaksi. Asematunnelin 
ovenpielessä juopotteli Rossin Airi, Kauppisen Matti ym. 

Suurimman osan vaatetuksesta kaivelin omista kätköistäni. 
Lululle pitkät nahkakengät ja minihame rotseineen. Samoin 
ilotytölle. Juoppojen vaatetuksen taisi hommata Rossin Airi, 
en muista varmaksi. Hoitsun vaatetuksen teki, lahjoitustyönä 
Köpöille, Anna-Liisa Korhonen. Raharikas mies vaatetti itse 
itsensä. Karosen Satu soitti pianolla, minä kitaralla, Eila lauloi! 

Tämä ohjelmanumero onnistui niin hyvin, että Ränssin 
Kievarin johtaja sanoi: ”Teidän pitäisi myydä itseänne!” Ohoh! 

Harmi, kun tästä esityksestä ei ole otettu yhtään kuvaa. Täytyy 
vaan muistella... Sen muistan, miten hauskaa meillä kaikilla oli. 
On älyttömän palkitsevaa; yhteistyöllä tehdä jotain tällaista. 



 



 



   Tonttupolkka 

Pikkujouluissa pitää olla aina jonkinlainen tonttuleikki. 
Yhtenä vuonna oli vuorossa polkka. Pertti Lahti ja Matti 
Kontio ovat tehneet hauskan rilluttelu... joululaulun.                                         
Lisäilin siihen vähän säkeistöjä, että saatais siitä näyttävämpi. 

Vaatetukseksi suunnittelin kaikille 
tonttulakit, punaiset yläosat ja mustat 
housut. Villasukat ja housujen persuksiin 
ommeltiin ”paljasta takapuolta” esittävä 
kangas. Värjäsin ne liidulla ja värin taas 
kiinnitin fiksatiivilla. Kuva alla: Airi Rossi 

Mukana: vas…. Olli, Eila, Pekka, Marketta, Antero, Airi, Matti 
ja Marjatta. Minä soitan ja laulan nuottitelineen takana oik…  

 

 

 

 

  

                                          





 
  Taas tarvittais Ikosen Anttia Kansalaisopistolta korjaamaan… 



Laulua sorvattiin Kansalaisopiston yksityislaulutunneillani... 
Karosen Satun pitkää pinnaa virittäen! Nuotin tein taas 
lakanaksi, helpottaakseni omaa osuuttani esityksestä. 

Tämä ohjelmanumero oli hivenen härski… Mietimme kyllä 
asiaa, tulimme porukalla siihen tulokseen, että kyllä meidän 
pikkujouluissa voi vähän irrotella, etten sanoisi; rietastella! 

Tänä vuonna Pukki tuli Korvatunturilta kävellen. Hän veti 
perässään Muoria, joka istui muovisessa lasten pulkassa. 
Marketta auttoi Muoria pulkasta ylös… Ei muka itse päässyt!? 

Lahjoiksi pukki toi 
jokaiselle puolikiloa 
omatekoista 
piparitaikinaa. Taikina                            
oli pakattu kauniisti 
läpinäkyvään pussiin, 
ja pari piparimuottia 
killui nauhoissa. 
Jokaiselle omalla 
nimellä varustettu 
lahja. Koskettavaa oli! 

Jäljet siivotaan aina 
siten, että porukka 
puolitetaan, -toinen 
koristelee, -toinen 
siivoaa ja seuraavalle 
kerralle vaihdetaan. 



Jouluruno 
Joskus pikkutyttönä ollessani esitin joulurunoa koulun 
joulujuhlassa. Runo oli kaunis Hevosen joulua kuvaava runo: 
...polle juhlan kunniaksi kauroja saa rouskuttaa... 

Sisareni etsi meille tuon lapsuuteni heppa- runon.                                    
Rossin Airi halusi esittää sen. Puettiin Airi mummoksi, 
lankavyyhti tukkanutturana... Kiikkutuoli, kirjaa... Ah! 

Että saatais vähän särmää... Aloitin juontoni yhteydessä 
riitelyn Muorin 
kanssa... Siihen 
rientäisi sit hätiin 
Pirkkalaisen Heikki. 
Heikki, isona miehenä 
kuljettaisi minut pois 
muorin kimpusta niin, 
ettei ”töppöset 
maahan ylettäisi”! 
Temppumme onnistui, 
juhlakansalla oli 
hauskaa, ja minä olin 
kaksi viikkoa 
mustelmilla... mutta 
mitä se nyt on, kaiken 
hauskan rinnalla!?  



 

Myöhemmin tämä kaunis, vanha jouluruno löytyi Airin koneelta. Tekijästä ei tietoa! 

Jouluaaton puuhia 

Jouluaatto; Liisa, Heikki ylös nouskaa sukkelaan. 

Teitä monet puuhat vuottaa: ”Tulkaa, tulkaa katsomaan.” 

Kuka juuri ruudun takaa, salaa tupaan kurkistaa? 

Liisa arvaa: ”Tonttu-ukon lakki siellä vilahtaa.” 

Pikkutonttu tahtoo nähdä tavat talon lapsien. 

Jottei joutuis lahjat somat, käsiin pientn lapsien. 

Äiti puuhaa keittiössä... Voi, voi on kiire hällä niin. 

Siellä tuoksuu herkut monet makkaroista piiraisiin. 

Kuusen hakuun isän kanssa, Heikki-poika mennä saa.” 

”Katso, kuink on metsä täynä uutta lunta valkeaa!” 

Matti-veli portin pieleen olkilyhteen pystyttää.  

Hyvä siin on pienen linnun atrialla viivähtää. 

Polle juhlan kunniaksi kauroja saa rouskuttaa. 

Aamulla se talonväen joulukirkkoon kuljettaa.  



Tarmon kesäruno 
Konnevetinen kalastaja, Tarmo Kallio on paikkakunnan suurin 
runoilija. Hänen runonsa ovat maanläheisiä ja varsin 
humoristisia.  

Valitsimme yhden lempirunoistani Tarmon tuotannosta: -
Kerran kesällä. Työstämme siitä näytelmän. Kutkuttaa... 

Kauppisen Matti ja Minkkisen Antero, siinäpä kaksi oivaa 
maalaismiestä tähän hommaan. Matti istuisi kivellä, 
Konnevesi-järven rannalla- Antero halusi olla kulisseissa, 
joten kirjoitin hänelle tekstin isolla fontilla. Vein kulisseihin 
mikin ja sit alkoi harjoitukset. Hyvä tästä tulee, tuumailimme! 

       

   Kerran kesällä 
Kerran kesällä tahdon olla 

tällä kivellä, tässä näin. 

Olla yhtä tyhjä ja auki, 

kuin on tuo selkä mun edessäin. 

Jossa on vain aavaa vettä, 

saari laitettu paikoilleen. 

Luoja laittoi siihen ne, että  

saisin sieluni kohdalleen. 

                     Tarmo Kallio 



Runokimara 
Etsin Konnevetisten runoilijoiden tekstejä. Suunnitteilla oli 
runokimara. Halusin tähän uusia, ennen esittämättömiä.... 

Jokainen saisi itse valita näistä koskettavista, maanläheisistä 
runoista omaan suuhunsa sopivan.  Kuhina kävi runopöydässä! 

Olin ostanut kirpparit tyhjiksi punaisista vaatteista, että kaikki 
halukkaat pääsisivät mukaan. Levittelin Työskin lattialle sopivia 
kokonaisuuksia: -työläis, -juhla, -tyttö, -äiti, -maalaistonttu 
sekä pukki ja muori...  

Päällystin ison pallon joulukuusen nauhalla, liimasin nauhan 
päät kiinni. Tämä pallo kulkisi runonlausujalta toiselle... siinä 
järjestyksessä, kuin kenenkin vuoro olisi lausua oma runonsa. 
Yksi makasi maassa, yksi istui lattialla, yksi jakkaralla jne.  

Pääparina oli 
tonttu ja 
enkeli.  

Eila ja Olli 
vaatettivat 
itse itsensä.  

Juuri tämä 
ohj.nro oli 
minua työni 
kohokohta! 



Enkelin joulumatka 
Kerran pieni enkeli, taivaan lumikasan päältä... maata kohti katseli. 

Pohjolassa tonttulauma, kiireellä niin kauhealla joulujuhlaa valmisti. 

Piparkakkutaikina ensin täytyy sotkea,  

joulu tortun täyte olla herkullisen notkea. Ihan tahtoi huoli tulla,  

paistamatta jäi vain pulla. 

Sitten lensi sisälle, korvaan taivaan isälle, sanoi: ” Asiaa on mulla; 

”Isä, olet turva lasten, nostan siiven, kaulaas vasten.” 

Tekisi niin kauheasti esiintyä auttavasti. 

Tonttulapset työnsä alla jouluilon menettävät. 

Tähti tummuu taivahalla.  

Isä pyyhki silmäkulman, nenän, pani liinan taskuun. 

 

Johan tyttö antoi pulman, sanoi sitten lempeästi: 

”Siunausta matkallesi, lentele vain maahan asti!” 

Revontulet pohjan päällä iloisesti leiskahteli: ”Olet tervetullut täällä!” 

Enkeliä varta vasten joulun alla odottavi, sydän pienten tonttulasten. 

Leppeästi pohjatuuli Jouluyönä puhalteli. 

Tuulen viestin kaikki kuuli; -kohta valmis joulumaja, syntyä voi vapahtaja. 

Isä katsoi pilven päältä, tyytyväisnä nyökytteli:  

-Rauha maassa, jälleen täällä! 

Tähti loisti tallin takaa, jänkäheinä kasassansa. 

Väsyneenä onnellisna enkeli ja tonttu makaa. 

                                                                   Tarmo Kallio 



Ensimmäinen joulu 
Päivä on niin hämäräinen, 

pienen joulu ensimmäinen. 

Kuusi loistaa kirkkain valoin 

kuusen luokse pikkujaloin 

hitaasti hän astelee 

valoja noin katselee. 

Pallot myöskin kiinostaa,  

niitä täytyy koskettaa. 

Nämä hälle riittää vielä 

pienen lapsen ensi tiellä. 

Ihmettä viel monta kohtaa 

polku kauemmas... kun johtaa. 

                                    Liisa Outinen                     



Aino Vatanen 



 
Tässä muutama kaunis, paikallisten harrastaja runoilijoiden 
kirjoittama teksti. Joitain on painettu kirjaksi asti. Tiedän, että 
Liisa Outisella ainakin on omakustanteinen runokirja. Sit on 
olemassa sellainen kirja, jossa on koottu useamman 
Konnevetisen kirjailijan runoja samojen kansien väliin. 
Kotiseutu yhdistyksessä olemme koostamassa Kallion 
Tarmolle ihan omaa runokirjaa. Lupasin Tarmon haudalla, että 
sellainen vielä tulee. Olimme Tarmon ja hänen vaimonsa, 
Mirkun kanssa jo laittaneet alulle runojen etsiskelyn. Runoja 
on satoja, monet niistä on vain runojen kohteilla... 



Lättähattujen vanhainkoti 
Irvinin ja Veksi Salmen hauska ralli. En löytänyt nuotteja, en 
sit mistään... Ajan puutteessa tämä soitettiin CD-levultä.  

Esittäjille hommasin 60-luvun nuorisovaatetuksen. -Miehille 
nahkarotsit, rotantappokengät ja lättähatut. Minulla oli monta 
huopaista lierihattua, kostutin niitä vähän. Laitoin tuolien 
väliin yöksi painumaan. -Naisilla nilkkasukat, hameet ja rotsit, 
huivit kaulassa. Osalla oli kävelykepit. Itse en ollut mukana... 
Ystäväni Tertun hautajaiset sattuivat juuri samalle päivälle. 
 



Tahdon lättähattujen vanhain kotiin... 
(Sav. Kalervo Halonen, san. Emil von Retee) 
 
Jos yhteiskunnan kannalta jarkevasti aateltais', 
niin huostaanottopaatoksella minut hoitoon saateltais'. 
Ma myonnan kylla kaiken, en aio vastaan sanoa, 
jos edes yhden toivomuksen voisin anoa. 
 
Ma tahdon lattahattujen vanhainkotiin, missa Elvis viela sois'. 
Lattahattujen vanhainkotiin, missa kovis' olla vois'. 
Ja me viimeiset takatukkaiset ja naiset nilkkasukkaiset 
siella yhdessa kaikki rokattais' ja pilsua dokattais'. 
 
Piip-pap-po-lu-laa laulettais' partakarvat havisten 
ja nilkutellen twistattais' me siella kintut vavisten. 
Ei sinne paasis' vihreaa, eika muunkaan varista 
ja tuutulaulun vanha Jawa sais' vain varista. 
 
Ma tahdon lattahattujen vanhainkotiin, missa Elvis viela sois'. 
Lattahattujen vanhainkotiin, missa kovis' olla vois'. 
Ja me viimeiset takatukkaiset ja naiset nilkkasukkaiset 
siella yhdessa kaikki rokattais' ja pilsua dokattais'. 
 
 
Me kulman kundit vaalittais' viiskyt'luvun mainetta. 
Ja peilin eessa rasvalla me tehtais' tukkaan lainetta. 
Noin muistin virkistykseksi nyrkkirautaa kannettais' 
ja huvin vuoksi toisillemme turpiin annettais'. 
 
Ma tahdon lattahattujen vanhainkotiin, missa Elvis viela sois'. 
Lattahattujen vanhainkotiin, missa kovis' olla vois'. 
Ja me viimeiset takatukkaiset ja naiset nilkkasukkaiset 
siella yhdessa kaikki rokattais' ja pilsua dokattais'. 
 
Ei sinne edes paasisi ilman nahkatakkia. 
Jos nalka yllattais', me syotais' pari loysaa nakkia. 
Ja sinapit me roiskittais' pitkin paidankaulusta 
ja jalleen tayttyis' sali hampaattomain laulusta. 
 
Ma tahdon lattahattujen vanhainkotiin, missa Elvis viela sois'. 
Lattahattujen vanhainkotiin, missa kovis' olla vois'. 
Ja me viimeiset takatukkaiset ja naiset nilkkasukkaiset 
siella yhdessa kaikki rokattais' ja pilsua dokattais'. 



Tiputanssi 
Näitä hauskoja lintuja esitimme monen monta kertaa. 
Tiputanssi tuli suoraan ”guuklesta”... Sen vaativaan, hurjan 
nopeaan tahtiin ei meillä kenelläkään ollut riittävää taitoa... 

Kovasti piti muistella, miten se Tiputanssi oikein menikään. Sit 
kun joku muisti jotain, ja toinen taas jotain... olikin tanssi 
harjoittelua vailla. Saatiin jumppatuntikin ihan vahingossa. 

Jouluiset punatulkut 

Punatulkut, keskellä Simo Selväpyy ja hehkeä närhi-morsian. 



Keltaiset pääsiäistiput ja harmaat varikset. 
Näitä keltaisia tipuja ja variksia esitimme keväisissä iltamissa. 
Tipuilla oli keltaiset huivit, -puserot ja -hameet. Variksilla 
harmaa paita, mustat housut ja -liivit. Kaikille tein vanhasta, 
paksusta oranssista tapetista tötterönokat. Ne kiinnitettiin 
nenän päälle, kuminauhalla pään takaa. Hauskan näköiset! 

Meillä oli joka kevät iltamat Äänekosken, Suolahden, 
Sumiaisten ja Konginkankaan kanssa. Jokainen suunnitteli pari 
ohjelmaa, ja kukin vuorollaan oli järjestelyvuorossa. Tänä 
kyseisenä keväänä oli Konneveden vuoro olla järjestäjänä.  

Kaikilla oli hauskaa. Ihanaa, miten ihmiset haluavat esiintyä. 

Suunnittelimme jo Laukaan ja Lievestuoreen kanssa yhteisiä 
kiertäviä iltamia. Hankasalmikin olisi tuossa lähellä?! 

Kaksi vanhaa, vanhaa varista... 
Yhteiset 
syysmarkkinat 
Laukaan ja 
Lievestuoreen 
kanssa, Ekl:stä 
vierailija.                
Iloista puuhaa 
piisaisi 
aamuvarhaisesta 
asti iltamyöhään... 



Suunnittelimme yhdessä tarjoilun, koristelun ja ohjelman 
iltamiin. Laukaalla ja Lievestuoreella olisi omat ohjelmansa. 

Variksen Hannu ja Kauppisen Matti olivat vanhoina Variksina. 
Matti teki riukuaitaa pätkän verran. Heillä oli frakit päällä, ja 
pyrstöt oli laitettu rautalangan avulla pystyyn. Suunnittelu!!!                                            
Kaikki yhdessä! Tuon tunnelman haluaisin kokea uudelleen.           

Varikset nojailivat pisteaitaan ja pohtivat elämän menoa! 

Mustat nokat varisille tein vääntämällä 
tervapaperia tötterölle, lisäksi 50-luvun paksut 
silmälasit... No, huh! 

Tytöt olivat neito variksia, mustissa hameissaan, -liiveissään ja 
harmaissa puseroissaan sekä mustissa nokissaan. Pojat... mies 
variksia, harmaissa paidoissaan, mustissa housuissaan, -
liiveissään ja mustissa nokissaan... Päässä miehillä oli 
kirpparilta, 50 centillä.. ostamani, pizzerian logolla merkatut 
lippikset. Logot olin värjännyt piiloon mustalla tussilla. 

 

 

 

 

 

 



Sirja lausui Pohjanpään kauniin syysrunon kulisseissa, jossa oli 
mikki, joka ei sit toiminutkaan... Ääni kuului onneksi hyvin! 

Syksy      -Lauri Pohjanpää 

Kaksi vanhaa, vanhaa varista 

nuokkuu hiljaa pellon aidalla. 

Ruskea on rinta kaisliston, 

taivas harmaa. Sataa. Syksy on. 

"Kurkikin jo lähti", veljelleen 

toinen virkkaa niin kuin itsekseen. 

Pitkä hiljaisuus. Jo toinenkin 

"niin maar; lähti", sanoo takaisin. 

Sitten vanhukset taas vaikenee. 

Järven pintaan sade soittelee. 

Sukii siivenselkää toisen pää. 

Toinen joskus silmää siristää. 

Höyhenihin niskat kyyristyy 

Sataa. Hiljaista on. Hämärtyy 

yli pellon mustan kynnöksen. 

Tuntuu riihen tuoksu etäinen. 

Kaksi märkää, vanhaa varista 

nuokkuu aatoksissaan aidalla. 

"Täytyy tästä...", toinen havahtuu, 

lentoon verkkaisesti valmistuu. 

"Käyhän taaskin tarinoimassa. 

Oli oikein hauska tavata." 



Kyllä minä niin haluaisin… 
Irja toi tämän pienen runoelman rungon minulle. Sanoitin sen 
uudelleen. Matti ja Irja sit näyttelivät sen. Harmi kun siitä ei 
ole yhtään kuvaa liitettäväksi tähän tarinaan. MUISTOT JÄÄ! 

Vanhenevan naisen suuria toiveita...                                                                                                         
Kyllä minä niin haluaisin  

sytytetyt kynttilät ja Beatlesin, parhaat biisit…. 

Yön rantasaunalla ja kuutamo uinnin.  

Ensisuudelman ja rakastella aamukasteisella nurmikolla. 

Hiihtää tunturissa ja hillua hulluna humalassa. 

Tanssia korva suussa, liikkeestä nauttien… 

valita saatille… miehistä komeimman! 

Minä tahdon vielä… suuren intohimon. 

Ennen kuin minua talutetaan,  

työnnetään tuolissa ja otetaan kirjat pois. 

Sidotaan laidalliseen sänkyyn ja hyssytellään: ”Hys, hys…” 

Ennen kuin joku kysyy: ” Tunteeko se Sanna?” 

Ennen kuin lähimpiäni ovat Tenaleidit ja Tenoksit. 

Ja sitten vielä toivon, että joku pitäisi kädestä,  

silittäisi poskea ja ajattelisi: -Tuossakin tomumajassa 

on joskus ollut säpinää… Se sitten osasi nauttia elämästä! 

Lauluni voisikin olla: ”En etsi onnen puolikasta!” 

Ja että, joku vielä senkin jälkeen; -Kuivaisi kyyneleeni! 

Esitin tämän sit keväällä Rajaniemessä. Voi sitä naurua!!! 



Odotusta Pariisissa... 

Biisi on Hectorin ja Juha Tikan yhteistuotantoa. Olin jo 
valmistanut oman näköiseni nuotit tähän kyseiseen biisiin. 
Ihmiset, asemat, tarvittava kalustokin oli jo valmiina...  

Tämän esityksen piti tulla myös näihin viimeisiin iltamiin v. 
2019. Sinne ”sikisi” niin paljon ohjelmaa, että oli ihan pakko 
karsia... Mietin surullisena, että ehkä sit joskus toiste... 

Kaikella kuitenkin on aikansa. Pikku-Köpöt lopetettiin 
vuonna 2020. Siitä jäi kaikkinensa oikein hyvät muistot. 

Moni sai kovasti lisää esiintymisvarmuutta. Hauskuutta 
saimme kaikki oikein roppakaupalla. Yhteistyön ja 
sitoutumisenkin kannalta tämä sessio elämässäni oli tadella 
antoisaa aikaa. En koe olevani millään tavalla luovivaa-tyyppiä, 
nyt piti opetella sekin taito! Luotan niin paljon suoruuteen!!! 

Siitä olen iloinen, että sain mukaan ihmisen kuin ihmisen. Ei 
ollut minkäänlaista häveliäisyyttä mukaan tuloon.  Kaikki 
olimme saman arvoisia. Jokaisella oli yhtä suuri äänivalta. 
Jokainen toi, mitä kelläkin oli... Muistan kerran, kun piti 
löytää maamiehelle Hankkijan vihreä lippalakki. Kyllä otti 
koville- Sit serkkuni Kaisa tiesi kaverinsa kaverilla, 
Sarvenperällä olevan sellaisen... ”Eikun hakemaan!”                                                                      
Harjoitteluaikaa olisin halunnut esityksille enemmän, mutta 
kaikilla kun on omat kiireensä... Aikaa oli vaikea järjestää. 
Täydellisyyteen emme edes pyrkineet, ja hyvä näin!                                          

Kiitollisena...   Sanna Tiihonen, Pikku-Köpöjen perustaja äitee 



Pikkujoulu 2019...?  

Joululauluun 1939:ään suunnittelin 
korsua, jonka Kauppisen Matti lupasi 
rakentaa. Kuvan korsusta löysin, 
ilmaiset kuvat-pankista. Matti aloitti 
korsun teon puita keräillen… 
Hahmotteli kokonaisuutta, mietti...  

Raskaana olevaksi, sotilaan nuoreksi 
vaimoksi, ajattelin Mannisen Marjattaa. 
Hän kun on ihanan hento ja vaalea…        
Oikeaa äitityyppiä! Tyyny vaan 
vatsanseudulle, ja ikkunan ääreen 
haikeana odottelemaan…                               
-miestään sodasta, -lastaan syntyväksi… 

                         
Rossin Antti olisi 
tarinani nuori sotilas. 
Antti innostui 
tekemään jopa 
kehdon ”syntyvälle 
lapselleen”… Upeaa, 
KIITOS! Ihailen 
kovasti tällaista 
sitoutumista asiaan.                                                                                           



Lisäksi Antti lupasi höylätä puusta 
lastun, joka leijailisi tuulessa... 

Etsin mieheni varastoista 
ongenvavan, johon tuo lastu sitten 
siimalla kiinnitetäisiin. Esityksen 
lopussa joku heiluttaisi lastua 
näyttämön yllä, aivan kuin se, 
iloisesti kieppuisi tuulessa! 

Saitan Inkeri, Lumouskuorosta lupasi tulla kanssani laulamaan. 
Aloitimme harjoittelun Opettajani, Antti Ikosen opastuksella.  

Antti on uusi musiikinopettaja Konnevedellä, mukava ja 
varsin mukautuvainen… Hän taipuu hyvin, jopa näihin minun 
”hörhöihin” erityistarpeisiini. Antti sanoikin minulle kerran, 
kun pyysin häntä tarkistamaan virheet kyseisetä nuotista: 
”Mielenkiintoista, en olekaan ennen korjaillut oppilaille 
nuotteja…! Ei haittaa, oppilaiden tarpeet hoidellaan, kyllä!  

Kun harjoitukset olivat hyvästi käynnissä. Mitä tapahtui? Tämä 
jätettiin kokonaan pois!? Itketti niin kaikkien puolesta!!! 



 

 



Tässä myös yksi ns. keskeneräinen tekeleeni. Mietintämyssyyn 
jäi: Miten kummassa saisin tuon toteutettua?  

Kaksi vanhaa tukkijätkää  
Kaksi vanhaa tukkijätkää istuu tummetessa illan. Uitto hiljaa 
on, ja tuntuu tuoksu herkkä niittyvillan. Toinen polttaa 
piippunysää, jolla ikää paljon lienee. Toinen puree mälliänsä. 
Muistot nuoruutehen vienee. 

”Muistatkos - kosket ne hurjimmat ennen, laskettiin pölkyllä 
vaan...?” Toinen on hiljaa niin kauan ja vastaa: ”Nyt ei ne 
nuoret. nyt ei ne nuoret, kestä lautallakaan....” 

Kaksi vanhaa tukkijätkää, jätkää vain, ei mitään muuta. Jostain 
soitto soi, - se harmonikkaa on ja elokuuta. Tikku siinä 
leimahdellen loistaa hetken... - sammuu virtaan. Lempi 
sammuu joskus myöskin. Muisto jää vain elon pirtaan. 

”Muistatkos - tytöt ne kauneimmat ennen, hurmattiin 
polkalla vaan?” Toinen on hiljaa niin kauan ja vastaa: ”Nyt ei 
ne nuoret, nyt ei ne nuoret, pysty valssaamaankaan!” 

Kaksi vanhaa tukkijätkää istuu. Yöksi ilta vaihtuu. Usva hiipii 
virtaa pitkin, niittyvillan tuoksu haihtuu. Puomi pysyy 
paikallansa, orpo tukki painuu uomaan. Jätkä on kuin tukki: 
kaiken heittää kohtalonsa huomaan. "Muistatkos silloin, kun 
päätimme, että vuos, pari uitolla vaan?" Toinen on hiljaa niin 
kauan ja vastaa: "Nyt ei ne nuoret, nyt ei ne nuoret...kestä ees 
vuottakaan.                                                                                
Reino Helismaa/ Toivo Kärki   



 



 



 



 



Twerkkausta a`la Airi ja Sanna 

Twerkkaus tuli muotiin muutama vuosi takaperin. Se on uusi 
seksuaalisesti provosoiva tanssityyli, jota tanssitaan erityisesti 
hip-hop-musiikin tahtiin. Näin sanoo Wikipedia... 

Siinäpä oiva liikuntamuoto, eikä tarvitse olla langanlaiha!!! 

Suunnittelimme pikkujouluihin ohjelmaa. Mietin, että nyt 
pitää uskaltaa panna itsensä likoon... Soitin Airille, lähtisitkö? 
Airi oli valmiina kokeilemaan. Kerroin hänelle suunnitelmani: 

Airi olisi ”rantojen tyttö” ja minä hieno, elämäänsä kyllästynyt 
rouva. Litkisin valkkaria hienossa kodissani... Telkkarissa 
huomaan naisen twerkkaavan... Aloitan siinä harjoittelun 
viinilasi kädessäni. Vähentelen vaatteitani... Airi kulkee 
ikkunani ohi ja huomaa touhuni. Katselee ihmeissää!??? 
Olisimme sopineet, että eturivin juhlijat heittelisivät minulle 
rahaa... Rantojen tyttö miettii... noin saisin rahaa viinaan! 

Minä twerkkaan toisessa reunassa näyttämöä pelkässä bodissa... 
Opettelisin twerkkauksen siihen mennessä... Musiikki soisi!!! 

Toisessa laidassa näyttämöä Airi yrittää twerkkausta... kaikki 
omistamansa vaatteet päällä, sekä muovikassit ja Sorpus pullo! 

Liiallisen ohjelmatarjonnan vuoksi tämä piti lopettaa heti 
suunnittelun jälkeen. En edes ehtinyt opetella twerkkausta! 

Ehkä oli ihan hyvä, ettei tuo ohjelmanumero sopinut mukaan. 
Se on ainakin varmaa, että naurua ja taputuksia olisi piisannut! 


