
Vuosi 1869  

Axel ja Anna Kivinen asuvat pienessä puutalossa Sukevalla. Talon vasemmalla puolella on 

sekatavarakauppa jossa Kiviset käyvät töissä. Kaupan omistaa Axelin isä Oscar. Hänellä on Sukevalla 
myös kaksi samanlaista kauppaa. Ennen kuin Axel ja Anna tapasivat, niin silloin Anna oli töissä 
pienessä työkalupuodissa. Heti kun he olivat menneet naimisiin, niin silloin hän aloitti appiukkonsa 
kaupassa. He saavat ottaa palkaksi sitä tavaraa, jota he kulloinkin tarvitsevat, sillä Axelin isä ei 
todellakaan ole kovin äveriäs, vaikka omistaakin muutaman puodin ympäri Sukevan pitäjää.  
Oscarilla on Axelin lisäksi kaksi poikaa: Victor ja Carl. Victor on veljeksistä vanhin, ja asuu samassa 
talossa kuin Axel. Carl asuu vielä vanhempiensa kanssa kaupparakennuksessa ja unelmoi 
lennättimen välityksellä myymisestä. Tietenkin isä ja äiti ovat huolissaan pojan vilkkaasta 
mielikuvituksesta.  
 

Annan vanhemmat asuvat kivenheiton päässä Kivisten kaupasta. Emil Karjalainen, joka kuoli vuosi 
sitten syöpäkasvaimeen, oli Annan isä. Annan äiti on nimeltään Elisabeth. Annalla on viisi sisarusta: 
Uno, Rune, Siiri, Elias sekä Matias. Elisabeth asuu Eliaksen ja nuorimmaisen Matiaksen kanssa 
vihreässä kaksikerroksisessa puukotitalossa. Uno on hevoskauppias ja Rune kärrää joka aamu 
tuoreita leipiä Sukevan kauppoihin myös Kivisten kauppaan. Siiri on pappilassa piikana ja usein pesee 
pappilan pyykkiä Sukevajärven rannalla.  
Siirin aviomies Henrik on Sukevan kylän vallesmanni.  
Siirillä ja Henrikillä on kaksi lasta: Patrik ja Pia. Myös Unollakin on kaksi lasta: Jaakko ja Kalle. Unon 
vaimo, Tiina odottaa kolmatta.  
 

* * * * 

 
Kesällä Unolle ja Tiinalle syntyi pieni poikalapsi, joka kastettiin Jussiksi.  
He suunnittelevat parhaillaan muuttoa Keravalle, koska Uno on saanut hevoskauppiaan työn Keravan 
suurtallilta, jonka hevosia kutsutaan Suomen parhaimmiksi ja irvileuat kutsuvat niitä munanjatkeiksi 
koska tallin hevoset ovat jalosukukuisia.  
Siiri ja Henrik suunnittelevat muuttoa Vaasaan. Henrik on saanut vanginvartijan työn Vaasan linnasta. 
 
Eräänä keväisenä iltana Axel ja Anna rakastelevat niin, että sänky natisee uhkaavasti. Ihmeellisesti se 
kestää kiihkeät lemmenleikit. Axel tapaa leikillään kutsua sänkyään koninpehkuksi.  
 
Kesä meni ja tuli syksy. Annan raskaus on viimeisillään. Heille lapsi on ensimmäinen. 
Annalla oli musta kissa, jonka Axel lopetti koska naapurissa joku toinen kissa oli tukehduttanut 
vauvan, ja häntä hirvitti, jos heillekin kävisi samoin. Axel ei koskaan ole pitänyt kissoista, ja nyt hän 
melkein nautti siitä, kun päästi yhden katin pois hengiltä.  
Hänen veljensä, Victor pelkää kissoja. Kerran Axel ja Carl kiusasivat isoa veljeä heittämällä kissan 
tämän päälle, kun Victor oli ottamassa aurinkoa. Silloin Victor ärtyi noitumaan.  
 
Victor on naimisissa Asta Murtsikan kanssa, ja Carl seurustelee Frida Mannisen kanssa.  
Carl harrastaa painia. Hän on Kivisten mustalammas. Kansakoulussa hän oli kova riitapukari.   
Frida on oikea suupaltti, muttei kuitenkaan pärjää isälleen Hannulle sekä Leena siskolle.  
 
Syyskuun 21 päivä alkoi Annan synnytys. Axel vei hänet Sukevan ainoalle lapsenpäästäjälle, joka 
asuu pienessä punaisessa mökissä Sukevajärven rannalla.  
Axel sai olla läsnä, kun Anna synnytti hyvinvoivan tyttölapsen. Axel ajatteli itse mielessään, että harmi 
kun hän ei osaa piirtää, saati maalata tauluja. Nyt olisi niin mukava maalata synnytysprosessin 
kankaalle, ajatteli Axel Kivinen samalla kun katsoi saunan ovella, kun vaimo makasi lauteilla jalat 
levällään ja lapsenpäästäjä, harmaatukkainen muori kannusti ponnistaa. 
Annan ja Axelin tyttö kastettiin Johanna Hilda Kiviseksi. Hilda on Axelin äidin nimi. 
Johanna on Oscarin ja Hildan ensimmäinen lastenlapsi ja sen tähden Hilda-mummo lupasi antaa 
hänelle tinasormuksen, kun hänestä joskus aika jättää. Sormuksen Hilda-muori oli ostanut halvalla 
eräältä kulkukauppiaalta.  
Heti Johannan syntymän jälkeen Victorille ja Astalle tuli hirveä vauvakuume.  
Heille syntyi heti seuraavana vuonna tyttölapsi, joka kastettiin Jeanetteksi.  



 

Vuosi 1870 
Axel ja Anna alkoivat suunnitella muuttoa Hankoon koska heitä alkoi kyllästyttää asua kylmässä 
pohjoisessa. Sukevalla on vain muutama asukas, lähinnä sukulaisia ja tuttavia.  
 

Sukevan historiaa 

Sukevalla oli talonsavuja eli todellisia taloja 1600-luvun lopulta 1910-luvun alkuun asti enemmän kuin 
maakirjaan merkittyjä taloja. Tämä johtui siitä, että kruunu pyrki verotulonsa taatakseen estämään 
tilojen osittamisen. Ero oli suurimmillaan savujen hyväksi 1870- ja 1880-luvulla. 
Talojen ohella Sukevan ilmeen muuttumiseen vaikuttivat myös torpat ja mäkituvat. 
Varhaisimmat varmat tiedot kylän torpista ovat 1770-luvulta. Isonjaon aikoihin Sukevalla oli myös 
muutamia mäkitupalaisia, mutta varsinaisesti mäkitupalaisten kulta-aika alkoi vasta 1880- ja 1890-
luvulla. Sukeva mökkiläistyi voimakkaasti kolmen viimeisen tutkitun vuosikymmenen aikana. 
Sukeva näyttää olleen koko olemassaolonsa ajan järvenrantakylä. Asutus on kyllä varsinkin isonjaon 
jälkeen levinnyt ympäristön mäille, mutta sen painopiste on säilynyt alusta saakka Sukevanjärven ja 
Pienenveden tuntumassa. Pääkylä, keskustaajama, alkoi kasvaa Sukevanjärven kaakkoispäähän 
kuitenkin vasta sitten, kun kylään saatiin rautatie (1904), valtion sahalaitos (1909) ja vankila (1913). 
Sukevan voimakas kasvu 1910-luvulla johtui pääasiassa sahasta; vankila on vaikuttanut kylän 
elinkeinoelämään tuntuvammin vasta 1920-luvulta lähtien. 
 
Oscar laittoi kauppansa myyntiin koska hän alkoi kyllästyä sen pitämiseen. Asiakkaita on aivan liian 
vähän ja ne ainoat asiakkaat ovat tuttavia ja sen vuoksi ostavat velaksi. Yleensä rahan sijasta hän saa 
maksuksi tavaraa kuten hevosenkenkiä, joita on kertynyt iso kasa.  
Oscar möi kauppansa kälylle.  
Myös Oscar ja Hilda suunnittelevat Etelä-Suomeen muuttoa, tarkemmin sanoen Loimaalle.  
Myös Victor ja Asta sekä Carl ja Fridakin suunnittelevat vakavissaan muuttaa etelään. 
Axel ja Anna päättivät toteuttaa suunnitelmansa ja muuttivat Hankoon. He pakkasivat hevoskärryihin 
välttämättömät tavarat. Heillä ei olekaan paljoa omaisuutta. Matka Hankoon kestää muutaman viikon. 
He tietävät, että on valmistumassa ihmeellinen rautatie Pietariin. Ajatella jos sellainen olisi Sukevan ja 
Hangon välillä mutta eihän sellaista rakenneta näin syrjään, kuten Axel on monesti todennut. 
Pääasiahan on, että kärryteitä pääsee jotenkuten.  
 
Kun he olivat vihdoin ja viimein saapuneet Hankoon, niin silloin he avuivat jonkin aikaa vanhassa 
hökkelissä, joka oli hyvin likainen.  
Axel pääsi töihin erääseen pieneen lihakauppaan, jossa hän särki kätensä isolla puukolla ja joutui 
olemaan sairaslomalla, jolloin ei palkkaakaan tullut.  
Kun hän oli vielä töissä, niin sillä välin Anna ei tohtinut kurkistaa talon ulkopuolella olevaan puoliksi 
ränsistyneeseen liiteriin, kun pelkäsi siellä olevan rottia ties mitä tursakkeita. Töiden jälkeen Axel joutui 
hakemaan liiteristä polttopuut. Onnettomuus puukon kanssa oli myös onnenpotku, kun silloin vaimon 
ei enää tarvitse yksin pikku vauvan kanssa vapista kotona.  
Parin kuukauden kuluttua he muuttivat vähän hienompaan taloon, joka sijaitsee lähellä hökkeliä jota 
he kutsuvat kummitusten pesäkkeeksi.  
 
Puolen vuoden kuluttua Victor ja Asta muuttivat Forssaan. Axel ja Annakin päättivät muuttaa sinne, 
koska täällä Hangossa he eivät tunne ketään. Tuntuu yksinäiseltä.   
Oli kylmä talvipäivä, kun Axelin ja Annan perhe muutti Forssaan.  
He muuttivat samaan vasta rakennettuun talopitkoon, jossa Victor ja Asta asuvat. Talo on hieman 
viihtyisämpi kuin Hangossa. Muutto päivänä pikku Johannalla oli tuhkarokko.  
 
Vanhukset Oscar ja Hilda todella muuttivat Loimaalle. He ostivat pienen torpan, jonka pihalla on pieni 
ryytimaa. Torpan omistaa kartanonomistaja Raymond Laakso, jonka upea valkoinen kartano näkyy 
pienen metsikön takaa. Paroni Raymond on hyväsydäminen mutta kova, sillä torppien ryytimaa tulee 
pitää hyvässä kunnossa, jotta talveksi saataisiin vihanneksia ruokapöytään. Hildan pitää valmistaa 
kartanon kyökissä lihamakkaroita, joita kartanon väki kutsuu ihaniksi loimaalaisiksi makkaroiksi. 
Loimaalaisia makkaroita myydään markkinoilla sekä paikallisissa lihakaupoissa. 
 
Aluksi Hildalla oli pienoinen koti-ikävä Sukevalle. Hän itki salaa ruokavarastossa. Hän istui 
sokerisäkkien päällä ja antoi kyynelten valua.  



Kun Oscar sai tietää vaimon ikävöivän takaisin pohjoiseen, niin silloin hän tuhahti: "Sinut pittäis 
lähettöö sinne Sukevalle, jos noin itkettää!" Vähitellen Hilda tottui uuteen ympäristöön. Joka kesä he 
matkustivat Sukevalle tervehtimään sukulaisiaan.   
 
Axel ja Anna sekä Victor ja Asta pääsivät töihin suurelle forssalaiselle hevostallille. Siellä on paljon 
hyviä työhevosia, joita ruokitaan ja siitetään, jotta tallilla olisi aina hevosia myytävänä.  
Forssan Tallimäen hevostallin konit ovat tulleet hyvin suosituiksi.  
Etelä-Suomeen muuttaessa Axelilla oli ruskea työhevonen. Se oli hyvin vanha ärtynyt niin, että se 
alkoi hirnua heti kun näki ihmisiä sen lähettyvillä mutta Axelista ja Annasta koni ei välittänyt, sillä se oli 
tottunut isäntäväkeen. Hangossa hevonen kuoli seisten, jolloin Axelin oli pakko sahata hevosen jalat 
poikki, jotta koni saataisiin makuulle. Hevosesta saatiin hyvät lihat, jotka Axel möi lihakauppaan. 
Lihasta saaduilla rahoilla hän osti Forssasta osuuden talopitkosta, jonka hän omistaa yhdessä 
veljensä kanssa.  
Hevosen kuoltua Axel osti tattareilta valkoisen lyhytkarvaisen hevosen, joka osoittautui hyvin heikoksi, 
kun heti alkaa puhkua, kun ollaan menossa Loimaalle saunomaan vanhusten torpalle. Kyllä Forssassa 
Kivisten veljeksillä on sauna mutta ainahan on mukava käydä vanhempien luona saunomassa, kun 
siellä iltapalaksi saa sitä hyvää loimaalaista makkaraa sekä hyvänmakuista kartanon sahtia. 
  
Victorillakin on surkeassa kunnossa oleva kaakki, joka on täynnä arpia. Myös Victor oli ostanut 
halvalla hevosen tattarimieheltä.  
Axel ja Victor suunnittelevat hevosten vaihtoa. Tallimäen hevostallilla hän on katsellut, sillä silmällä 
erästä hyväryhdistä hevosta, jolla on jopa nimi; Folkhästen eli kansanhevonen. Siihen kuuluu 
kaupanpäälle hienot vaunut, jossa kuplamainen katto. Eräänä työpäivänä hän päätti ostaa tämän 
hienon hevosen hevoskärryineen. Se maksoi paljon rahaa mutta se oli hyvä kauppa. Tämä Folkhästen 
jaksaa leikiten kopsutella Loimaalle asti. 
 

Johanna kasvoi ja oppi kävelemään. Hänestä kehkeytyi oikea veitikka, joka on aina joka paikassa 
päällään. Axel ja Anna ovat jo monta kertaa saaneet antaa korvapuusteja, ja ne eivät totta totisesti ole 
mitään kanelipullia. 
Eräänä päivänä, kun Johanna oli isän mukana hevosajelulla Forssan keskustassa, niin silloin yhtäkkiä 
hetken mielijohteesta Johanna vetäisi hevosta hännästä niin, että heppa oli vähällä potkaista 
taaksepäin mutta onneksi Axel onnistui rauhoittaa hevosta niin, ettei sattunut onnettomuutta. Ehkä 
potkaisu olisi osunut suoraan Johannaa päähän, joka olisi voinut käydä tämän pikku tytön kohtaloksi.  
Kotimatkalla Axel pauhasi tyttärelleen, ettei eläimiä saa tuolla lailla kiusata, sillä se on syntiä. 
 
Johanna oli innokas juomaan runsaasti maitoa tuttipullosta. Kesähelteinä maito piimii tuttipulloon.  
Tuttipullon Johanna hylkäsi, kun hän isän kanssa heitti tuttiosan koti ikkunasta kadulle ja juuri silloin 
ohi köpöttelevä hevonen sattui paskantaa tutin päälle. Johannaa nauratti, kun heppa kakki tutin päälle.  
 
Eräänä päivänä keittiössä puuhellan edustalla leikkiessään Johanna hetken mielijohteesta työnsi 
kätensä uuninluukusta sisään, jolloin käteen tuli melkoinen palorakkula. Tämän jälkeen hän ei enää 
mennyt availemaan uunin luukkuja.  
  
Kesällä kun Kiviset olivat käymässä Sukevalla, niin silloin he kävivät uimassa Oulujärvellä. Mukana oli 
Axelin nuoruuskaverin perhe Porilaiset. Heillä on Johannan ikäinen tytär Hanna.  
Kun Hanna ja Johanna seisoivat pienellä puulaiturilla, niin yhtäkkiä Johanna tönäisi Hannan veteen. 
Siitä päähänpistosta Johanna sai oikein isän kädestä satikutia liiterin takana. 
 

Kerran suuressa sekatavarakaupassa Forssan keskustassa Johanna kyykistyi kaupan yläkerran 
rappusissa ja pissasi keskelle portaikkoa niin, että virtsa ihan lainehti. Heti kun Anna ja Axel olivat 
tämän huomanneet, niin silloin he taluttivat tyttären ulos korvasta ja nurkan takana antoivat kunnon 
tukkapöllyn niin, että kortteli raikui lapsen itkua.   
 
Tässä hiljattain Victorin ja Astan tyttö, Jeanette sai pikkuveljen, joka ristittiin Mikoksi. 
Carlilla ja Fridallakin on tätä nykyään tyttölapsi, joka ristittiin Mikaelaksi. Muutaman vuoden kuluttua 
Mikaela sai veljen, joka kastettiin Mikaksi.  
 
 
 
 



Yksivuotiaana pikku Mikko sai kovan hinkuyskän ja joutui jopa sairaalahoitoon. Hän oli muutaman 
sekunnin kuolleena, mutta onneksi lääkärit saivat hänet takaisin elävien kirjoihin, sillä lääkärit 
kokeilivat uudenlaista puukalikoista kyhättyä laatikkoa, jonne he laittoivat lapsen. Laatikkoon 
pumpattiin jalkapumpulla ilmaa. Keksintö lienee eräänlainen keskoskaapin esiversio.  
 
Heti kun Johanna oli käynyt Forssan lasaretissa katsomassa serkkuaan, niin silloin hän jostain syystä 
säikähti puulaatikkoa, jossa serkkupoika köllötteli, vaikka laatikko pelasti tämän hengen. 
Johannalle selitettiin, että kyseessä on happilaatikko ja se on kilttivehje. Silti Johanna menetti yöunet 
ja hänelle tuli happilaatikkokauhu.  
 

Vuosi 1874  

Axel osti kaksi kerroksisen talon Forssa pohjoispuolelta, ihan kävelymatka Tallimäen hevostalleilta.  
Perhe muutti yläkertaan, jossa on hyvin avara asunto monine huoneineen. 
Alakerrassa asuu vanha eläkeläispariskunta. Miehellä on virtsaongelmia ja virtsaa valui lattioille, kun 
hän ei ehtinyt ulkohuussiin. Miehen vaimoa Johanna tapasi kutsua Anala-mummoksi. 
Hän tarkoitti sanoa vanhamummo mutta jotenkin sana vääntyi Analaksi. Kaikki sukulaisetkin alkoivat 
kutsua kyseistä mummelia Anala-mummoksi. Onneksi sentään hän ei töksäyttänyt mummelin kuullen. 
Se on suoranainen ihme. Vaikuttaa siltä, että Johanna tytön päässä on sentään jonkun verran älliä.  
 

Jonkin ajan kuluttua vanhukset muuttivat vanhainkotiin, joka sijaitsee ihan lähettyvillä. Silloin Victorin 
perhe muutti vanhusten entiseen asuntoon ja osti talosta puolet. Victor remontoi ja laajensi asuntoa.  
Remontti oli perinpohjainen, sillä eteisessä lemusi vanha kusi.  
Nyt molemmat Kiviset asuvat jälleen samassa talossa.  
 
Jonkin ajan kuluttua Oscar ja Hilda muuttivat Forssaan. He ostivat poikiensa lähistöltä valkoisen 
kaksikerroksisen talopitkon, jossa on viisi asukasta ja yksi lihakauppa.  
Oscar ja Hilda muuttivat kaupan yläpuolelle.  
Lihakauppa lopetti kahdesta syystä; ensinnäkin alueella on useita lihakauppoja, jotka polkevat hintoja 
ja toiseksi kauppiaan ikä alkoi painaa.  
Kaupan tilat remontoitiin ja niihin muutti pieni kangaskauppa. Talon kellarissa on kadun toisella puolen 
olevan paperikaupan varastotilat.  
  
Carl ja Fridakin muuttivat samalle alueelle, jota kansansuussa kutsutaan Vironmäeksi koska siellä 
asuu paljon virolaisia. 

 
2975 

19 huhtikuuta Johanna sai pikkusiskon. Kun Axel vei Annan synnytyslaitokselle, niin silloin  
Hilda-mummo tuli Johannan luokse katsomaan hänen peräänsä. Ei koskaan voi tietää mitä hän 
kulloinkin voi saada päähänsä. 
Kun Hilda oli saanut pojantyttären nukkumaan, niin silloin hän istahti salin sohvalle huilimaan. Hän 
nukahti hetkeksi ja näki kummallista unta, jossa kummallisesta lasilaatikosta näki vastasyntyneen 
vauvan ja kaiken kukkuraksi vauva nukkui Annan ja Axelin välissä. Unessa Axelin puheääneltä 
kuulostava ääni nauroi, että tyttö tuli. Herättyään Hilda ihmetteli unta ja unessa näkemäänsä 
neliönmuotoista laatikkoa, jonka päällä oli ikkunalasi.  
 

Hilda tuorein lapsenlapsi ristittiin Jaana Mariksi, jonka puhuttelu nimenä tule olemaan vain Jaana.  
Samana vuonna Kiviset kävivät vossikkakyydillä Sukevalla koska he eivät halunneet mennä omalla 
hevosella kahden lapsen kanssa.  
Nyt Johanna oli vossikkakyydissä ensimmäisen kerran. Hän kokeeksi ohjastaa hevosta. Annaa 
pikkaisen hirvitti milloin hevonen pillastuisi, kun villityttö ohjastaa mutta hienosti Johanna-tyttö ohjasi 
ruskeaa vossikkahevosta. 
 
Seuraavana vuonna Johanna aloitti lastenseimessä, joka sijaitsi ihan kävelymatkan päässä pienessä 
keltaisessa talossa.  
Johanna alkoi innolla käydä leikkikoulua, ehkä liiankin kovalla innolla. Nimittäin hän joka ikinen päivä 
riehui ja oli joka paikassa päällään. Opettajat saivat lähes päivittäin valittaa Axelille ja Annalle, että nyt 
se tyttö teki sitä ja tätä. 
 



Johannan serkkupoika Mikko puolestaan heittäytyi puhumattomaksi, kun hänet vietiin seimeen. Hän 
kävi eri seimessä koska hän on muutamaa vuotta nuorempi. 
 
Koska Johanna oli hyvin villi, niin sen tähden hänen piti vaihtaa leikkikoulua, koska opettajilla meni 
hermot. Kerrankin kun vietettiin jonkun lapsen syntymäpäivää, niin silloin pöydällä näpötti pieni puinen 
lipputanko, jossa oli Venäjän keisarikunnan lippu. Lipputanko ei pitkään saanut olla ehjä, kun Johanna 
otti sen ja katkaisi keskeltä poikki. Johanna myös kiipeili seimen paloportailla niin, että opettajat saivat 
katsoa kauhuissaan, kun tämä pulleaposkinen vaaleatukkainen tyttö juoksenteli paloportaita ylös ja 
alas.  
 
Leikkikoulun vieressä on samanlainen rakennus, jossa pidetään silloin tällöin nuorten juhlia. 
Muutaman kerran siellä on esitetty rajua tauotonta haitarinsoittoa, jolloin tanssitaan yhtä mittaan, 
kunnes vallesmannin tulee ja vaatii rauhoittumista.  
 
Muutaman kuukauden kuluttua Johannan piti vaihtaa lastenseimeä. Uusi seimi on vähän kauempana 
mutta kuitenkin ihan kävelymatkan päässä. Uusi seimirakennus on punamullalla maalattu puuhökkeli, 
jolla on neljä siivekettä. Seimen lähettyvillä esiintyy paljon västäräkkejä.  
 
Ensin Johanna joutui vahingossa pienien lasten osastolle. Loppujen lopuksi Johanna laitettiin oikealle 
osastolle. Koska hän oli yhä villi, niin sen tähden kerran viikossa satutäti tuli lukemaan hänelle satuja, 
ja sen ajan hän olikin rauhallinen. Toinen seimen opettajista käytti Johannaa kotonansa.  
Opettaja asuu samalla alueella pienessä parituvassa.  
Kun he olivat opettajan luona, niin joskus opettajan kansankoulun viimeisillä luokilla oleva tytär tuli 
ruokatunnilla käymään kotonaan, kun koulu sijaitsee kävelymatkan päässä, niin jostain kummasta 
syystä Johanna piteli ulko-ovea kiinni niin, ettei hän päässyt sisälle mutta eipä hänestä ollut paljon 
vastusta.  
 
Kerran kun Johanna oli tämän saman vanhahkon lyhytmustakiharatukkaisen opettajan kanssa 
kävelyllä, niin silloin Johanna sylki hänen päällensä, jolloin opettaja sylkäisi takaisin.  
 

Joka päivä Axel ja Anna kuulivat valituksia leikkikoulusta. Heidän piti käydä Johannan kanssa 
naapurikunta Jokioisen sairaalan lasten- ja nuorten psykiatrilla keskustelemassa, että mikä ihme sitä 
tyttöä oikein riivaa. Lukemattomia kertoja Johannaa on käytetty pappilassa, jossa pastori on useita 
kertoja siunannut tytön, jotta mahdolliset pahat henget poistuisivat tämän kehosta. Johannan pään 
yläpuolella pastori roikutti kaularistejä ja hoki latinankielistä mantraa.  
 
Suunnilleen samoihin aikoihin Johanna sai silmälasit koska toisessa silmässä on taittovirhe eli hän 
näkee kaiken suttuisena. Lääkärillä oli vaikeuksia tehdä oikea diagnoosi Johannan näöstä koska ei 
tiennyt näkeekö hän pienempiä kuvioita vai ei, oli mahdoton tietää, että temppuileeko hän huvikseen. 
Kuviot olivat eri asennossa olevia hevosenkenkiä.  
Johannalla oli myös paha ärrä- ja ässä vika. Hän ei osannut sanoa ärrää. Tuli ällä sekä ättä. Ässän 
hän oppi ensimmäisenä. Se tapahtui, kun hän oli äidin kanssa hevoskärryssä puheopettajalta tullessa. 
Anna kehotti tytärtä sanomaan sauna, ja muutaman taunan jälkeen suhahtikin komea SAUNA. Sitten 
alkoi kova ärrän harjoittelu! Loppujen lopuksi hän oppikin sanomaan ärrän.  
 
Johannan viereisellä lastenseimi osastolla käy serkkutyttö Mikaela. Joskus Johanna käy serkkuaan 
katsomassa mutta useimmiten siihen ei ollut mahdollisuutta.  
 
Nyt samoihin aikoihin Annan nuorin veli Matias muutti Forssaan. Hän asui siskonsa luona.  
Eräänä iltana, kun Johanna oli Matiaksen kanssa iltakävelyllä, niin silloin erään pienen lihakaupan 
edustalla joku tuntematon mies oli puoliksi hevosen kärryssä touhuten jotain, niin yhtäkkiä Johanna 
meni miehen luokse ja paiskasi kärryn oven päin miehen takapuolta niin, että mies lensi rähmälleen 
kärryn sisälle. Silloin Matias otti Johannaa kädestä ja lähti kovin liukkaasti juoksemaan, ettei mies ala 
päpättää hänelle. Myöhemmin hän naureskeli, että ehkä mies olisi luullut hänen paiskanneen oven 
kiinni.  
 
Johannan pikkusisko Jaana on paljon rauhallisempi. Monesti lauantaiaamuisin he tapaavat leikkiä täti-
leikkiä. Johanna ratsastaa keppihevosella ja Jaana ajaa ukin nikkaroimalla puisella hevosella jossa on 
pienet punaiset rattaat. Monesti Jaanalla oli yllään punavalkoraidallinen paita, ja sen tähden Johanna 
alkoi kutsua sitä tätipaidaksi.  



Joskus he leikkivät sängyillään laivaleikkejä. He leikkivät myös niin kutsuttua kissavauvaa ja rosvoa, 
eli Jaana oli kissavauva ja Johanna oli rosvo. Kun kissavauvan isä lähtee töihin, niin kissavauva jää 
yksin kotiin, jolloin tulee rosvo, joka varastaa tavaraa. 
Johannalla ja Jaanalla on hirveästi leikkikaluja, jotka on valmistanut ukki sekä isä. Axel on tehnyt 
puukalikoista pieniä puukuutioita, joista tyttäret voivat rakennella taloja ja torneja.  
 
Kerta Johanna mielellään koskee joka paikkaan, niin eräänä päivänä Johanna sai käydä isän kanssa 
kaatopaikalla katsomassa, jos löytyisi näpräämiskohteita kuten metalliromuja. He löysivät kummallisen 
metallilaatikon, joka nökötti roskakasan päällä kuin tarjottimella. Metallilaatikosta tuli ulos kummallinen 
piuha. Axel sattuu tietämään, että kyseessä on elektrisiteetti eli sähähtämällä säkenöimiseen liittyvä 
kaapeli. Vielä Kiviset eivät ole henkilökohtaisesti päässyt tutustumaan sähköesineisiin paitsi 
työpaikalla. Hevostallilla on sähkövalot. Axel haluaisi kotiin sähköt, muttei siihen ole vara. 
 
Pian tämä käsittämätön sähkölaite oli alkutekijöissään, kun Johanna oli sitä räplännyt ja puukalikalla 
paukuttanut.  
 
Eräänä päivänä Axel osti halvalla pyörillä varustetun komuutin, niin silloin Johanna sai entisen 
komuutin, jotta tämä voisi laittaa leikkikalut järjestykseen komuutin kaappiin. Uusi komuutti on kätevä, 
kun siinä on rattaat niin, että sen voi helposti kuljettaa huoneesta toiseen. 
Kivisillä ei ole juoksevaa vettä vaan vesi on kannettava pihakaivosta. Jotkut talot Forssassa ovat 
liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkkoon. Axel ja Anna odottavat innolla, kun heidän taloonsa 
vedettäisiin vesijohto. Sitten olisi sähkön aika. Kai jostain rahaa liikenisi.  
 
Eräänä päivänä, kun Johanna oli serkkunsa Jeanetten kanssa ulkona leikkimässä, niin silloin Jeanette 
löysi tontin nurkalta kalan perkuu jätteitä. Hän otti kalan pään ja ajoi sillä Johannaa takaa, ja Johanna 
huusi kuin sikaa tapettaisiin. Hän juoksi naapuritalon rappukäytävään ja hädissään koputti 
ensimmäistä asunnonovea, joka osui kohdalle. Onneksi kukaan ei ollut kotona. Johannalla on 
käsittämätön kalakauhu. Kerrankin kun hän oli kellarissa isänsä kanssa perkaamassa ukin 
pyydystämiä kaloja, niin silloin Axel laittoi silakan Johannan eteen ja sanoi että Johanna voisi sen 
perata. Johanna katsoi, kun isä perkasi isoja kaloja. Kun Axel otti esiin ison hauen, niin ykskaks se 
tarttui häntä peukalosta kiinni ja roikkui siinä terävillä hampaillaan. Johanna huusi hädissään, että kala 
syö isän. Johannalta jäi silakka perkaamatta.  
 
Eräänä iltana, kun Anna oli töissä, ja Axel oli lapsien kanssa kellarissa nikkaroimassa, niin silloin siellä 
oli myös Jeanette-serkku, joka leikki Jaanan kanssa. Jaana otti esiin naulaisen laudan pätkän, ja 
sanoi: "Hyppää tohon!" Samassa Jeanette hyppäsi suoraan naulan päälle ja alkoi itkeä. Jaana säikähti 
ja alkoi myös itkeä. Axel sanoi, ettei se ollut hänen syynsä vaan syy on yksinomaan Jeanetten koska 
tämä oli niin yllytyshullu ja hyppäsi naulan päälle.  
Muutaman päivän ajan Jeanette lyyhäsi kepin kanssa ja sitten jalka oli täysin parantunut. 
 
Eräänä iltana, kun Johanna ja Jeanette kävivät läheisellä myyntikojulla karkkiostoksilla. Yksi 
makeisista oli vihreä kolmion mallinen viinikumikarkki, jonka Johanna sattui kokonaisena nielaisemaan 
ja tarttui kurkkuun eikä irronnut millään. Hän yritti hautoa kurkkuaan, jotta se sulaisi pois mutta 
turhaan. Illalla saunassa se tuli oksennuksen mukana pois.  
 
Eräänä päivänä, kun Axel nukkui olohuoneen sohvalla, niin silloin Johanna sai kummallisen 
älynväläyksen riisuutua alastomaksi ja meni keittiöön ja otti puukon, jonka hän kevyesti painoi mahaa 
vasten. Vatsaan tuli pieni reikä, josta vähän tihkui verta mutta onneksi reikä parani nopeasti. Tästä 
älynväläyksestä Johannalle kehittyi läskirumba; alkoi peitellä paljasta mahaansa ja sanoi heti kun äiti 
kehotti vaihtaa paidan, että läskit näkyvät. Hän ei ole lihava. Hänellä on kylläkin pienoinen riippumaha 
mutta ei vaarallista ylipainoa.  
Johanna halusi puukon avulla katsoa, jos läskit näkyisivät. Läskiä ei näkynyt vaan verentihkua. 
Onneksi hän ei painanut puukkoa syvemmälle, jolloin vatsa olisi auennut.  
Heti kun Johanna oli nähnyt tihkuvaa verta, niin hän pukeutui. Onneksi paita tyrehdytti veren tulon. 
Tämän jälkeen Johanna alkoi vierastaa samaa puukkoa, jonka kahva on ruskeaa liukkaaksi höylättyä 
puuta, johon on upotettu kaksi pronssiniittiä.  
Ainoastaan saunassa Johanna suostui olla ilman vaatteita ja heti saunomisen jälkeen hän puki paidan 
ensimmäisenä.  
Isä ja äiti huomasivat pienen reiän tyttären mahassa ja ihmettelivät, että mistä se on lähtöisin. He 
epäilivät kissaa tai risun raapaisua.  



Samoihin aikoihin perheeseen otettiin vaalean ruskea Lasse niminen kissa, jonka Carl ja Frida toivat 
Annalle koska tämä on oikea kissa-iita.  
Kissan ottaminen oli Johannan näkökulmasta erittäin hyvä juttu, kun mahassa oleva pieni reikänaarmu 
meni kissan raapaisun piikkiin. Jos isä ja äiti tietäisivät, että tyttö on leikkinyt puukolla, niin he aivan 
varmasti menettäisivät yöunet. Ehkä he veisivät tyttären kasvatuslaitokseen. He eivät edes tiedä 
kuinka sinne ilmoittaudutaan sekä missä sellainen sijaitsee. 
Illalla saunassa Anna huomasi tyttären mahassa punertavan haavareiän. Hän luuli sitä kissan 
tekemäksi ja vitsaili, että kohta läskit tulee ulos.  
Pikkuhiljaa Johanna alkoi kiihottua sanasta läski ilman, että edes tietää mitä tarkoittaa kiihottuminen. 
Heti kun hän edes ajattelee olevansa alasti tai ilman paitaa, niin heti tunsi kuin lämminaalto kulkisi 
selkäpiissä.  
 
Joskus Johanna hieman rääkkää kissaa. Kerran hän laittoi suuvettä kissansilmään ja kissa päästi 
hirveän huudon. Axel huuhteli kissansilmän ja päpätti Johannalle, ettei saa kiusata luontokappaleita.  
Onneksi Axel onnistui huuhdella kissansilmän niin, ettei tullut mitään kärsimyksiä.  
Kissanhäntä jäi monta kertaa oven väliin. Häntään tuli pienoinen patti, jolle Matias nauroi, että kissalla 
on oikein äkkimutka hännässä. Hän kutsuu kissaa Pietuksi, ehkä se on hänestä miehekkäämpi nimi 
kuin pehmeähkö Lasse. 
Kerran Pietu oli vähällä jäädä ohiköpöttelevän hevosen jalkoihin mutta onneksi kissa pystyi 
pujottelemaan hevosen jalkojen välistä sivuun.  Tämä tapahtui Kivisten taloa vastapäätä olevalla 
Tammelantiellä. Tie on hyvin pölyinen sorapintainen.  
Melkein Kivisiä vastapäätä on hevostarvikekauppa. Matiasta huvitti, kun Pietu jäi hevosen jalkoihin 
hevostarvikekaupan edustalla ja alkoi kutsua kissaa oikeaksi hevoskissaksi.  
 
Hevostarvikekaupan vieressä, aivan Kivisiä vastapäätä, on pieni ruokakauppa, jonka omistaa hyvin 
lihavamies. Kauppaa Matias kutsuu paskamahankaupaksi. Täältä Johanna tapaa silloin tällöin ostaa 
kookospullia itselleen sekä viininpunaisia ympyräkarkkeja Jaanalle. Jaana kutsuu spiraalin mallisia 
karkkeja ympyräkarkiksi koska sen keskellä on pyöreä karkkikuula.  
 

Matiaksella on harmaa hevonen hopeanvärisine rattaineen, jota tässä päivänä eräänä Johanna 
mainosti Kivisten pihan läpikulkeneelle vanhalle mummelille, joka tapaa oikaista pihan läpi 
paskamahankauppaan ostoksille. Johanna osoitti enonsa hevosta, joka juuri silloin jaloitteli tallin 
ulkopuolella, ja sanoi: "Matias Horrrse, Matias Horrrse!" jostain Johanna on oppinut tämän ainoan 
sanan englantia ja päätti englanniksi kehua enonsa hevosta koska tämä on hyvin ylpeä tästä 
hyväkuntoisesta hummasta sekä hopeisista kärryistä. Kärryt hän on ostanut halvalla Forssan torilta.  
 
Mummeli osaa ihan muutaman sanan englantia ja ymmärsi, että mitä tämä hassu pikkutyttö tarkoitti. 
Hän monesti katsoo ikkunasta, kun Kivisten lapset leikkivät pihallaan.  
 
Heti perään pikkuinen Jaana päätti yrittää pistää paremmaksi: "Matias sähkös pencil!" Hän tarkoitti 
Matiaksen hevoskärryssä olevaa kynää, joka on kiinnitetty spiraalinmallisella langalla. Tietenkään se 
ei ole mikään sähkökynä vaan ihan tavallinen lyijykynä.  
 
Eräänä kauniina kevätpäivänä, kun Johanna oli leikkikoulun kanssa kävelyllä, niin silloin Johanna näki 
tien sivussa suuren kiven möhkäleen, jota hän alkoi hetken mielijohteesta pyörittää tielle. Yhtäkkiä kivi 
pyörähti häntä kohti ja sattui suoraan etuhampaaseen. Hammas lohkesi, mutta siitä Johanna ei 
välittänytkään. Hän ei puhunut katkenneesta hampaasta kenellekään. Kotona illallispöydän ääressä 
Johannan vanhemmat huomasivat, että Johannalla on katkennut hammas. Hän vaikeni kuin muuri. 
Seuraavana päivänä isä vei tyttären hammaslääkäriin, joka laittoi aluksi väliaikaisen paikan. Se irtosi 
heti kun joku esine kosketti hammasta. Väliaikainen paikka muistutti hieman puukontuppea, joka oli 
hampaan nysän päällä.  
Lopulta Johannalle laitettiin lopullinen paikka ja se on luja kuin timantti. Tämä oli ensimmäinen 
hammaslääkäri käynti.  
Aluksi Johannalla oli hirveä hammaslääkäripelko eikä ruvennut avaamaan suuta, ja sen tähden hän 
joutui muutaman kerran käymään sairaalassa korjauttamassa purukalut. Silloin hänet nukutettiin.  
 
  
 
 
 



Joka kesä Kiviset kävivät Sukevalla sukuloimassa.  Joskus he menevät eri reittiä, kun samat 
maisemat kyllästyttävät. Jo matkaan menee noin viikko, riippuen pysähtymisistä. Kiviset tapaavat 
mennä Sukevalle yhtä soittoa. Tietenkin puolimatkasta on pysähdyttävä juottamaan hevosta, jolloin he 
syövät kantakievareissa. Monesti Sukevalle mennessä he haaveilevat rautatiestä, josta he ovat 
lukeneet sanomalehdestä.  
 
Hevostallilla hevostyöläisillä on kesäloma heinäkuussa, joka on ainutlaatuista. Tallin omistaja on 
hyväsydäminen ja haluaa työläistensä voivan hyvin.  
Vuonna 1876 kesäloma matkalla mukana oli myös Matias ja Elias sekä Eliaksen uunituore vaimo 
Anne. Vuosi sitten Elias meni naimisiin.  
Ennen sitä hän asui jonkin aikaa Axelin ja Annan luona Forssassa ja tämä tapahtui ennen kuin Kiviset 
ostivat nykyisen talon. Elias ei viihtynyt Forssassa koska hän vierasti Hämeen-murretta ja palasi 
takaisin Sukevalle.  
 
Axel ja Annakin oli kutsuttu Eliaksen ja Annen häihin. Johannalla oli silloin kuume ja kurkkutulehdus 
mutta silti hän jaksoi olla enonsa häissä. Onneksi Sukevalla on hyvä tohtori, joka määräsi hyvät 
rohdot.  
 
Kesällä 1876 kun he leiriytyivät eräälle leirintäalueelle matkalla Sukevalle, niin silloin oli kova helle. He 
ottivat aurinkoa suurella nurmikentällä. Silloin Johanna oli jälleen villinä.  
Anne otti aurinkoa kaksiosaisessa asussa, joka on hyvin harvinainen tätä nykyään, vaikka sellaisia on 
nähty kreikkalaisissa uurnissa ja maalauksissa 1400-luvulla. Jotkut naisurheilijat käyttävät sellaisia 
mutta silti on harvinaista, että Suomessa ottaa aurinkoa näin rohkeissa asuissa.  
Johanna oli vieläkin rohkeampi ja räpsäytti Annen yläosattomien nauhaa, niin että tämä huudahti: 
"Hii!" Silloin Anna otti Johannaa korvasta, ja sanoi ettei noin saa tehdä. Hän sanoi, ettei noin saa 
tehdä ja antoi satikutia tyttärelleen niin, että takapuoli ihan hehkui punaisena.  
Sitten Johanna pelleili myös Eliaksen kanssa. He ruikkivat vettä toistensa päälle sankoilla.   
Alueen vieressä on pienoinen puro. Kun Johanna oli siskonsa kanssa joenrannalla, niin silloin hän 
tyrkkäsi Jaanan veteen. Onneksi joenranta oli hyvin matala. Kun Jaana alkoi itkeä, niin silloin Axel otti 
Johannaa korvasta kiinni ja vei hänet hevoskärryynsä ja laittoi kuomun päälle ja antoi satikutia. 
Kuomun sisältä kuului lapsen parkua. Loppupäivän Johanna joutui olemaan kotiarestissa 
hevoskärryssä kuomun sisällä. 
 
Vuonna 1877 Johanna aloitti kansakoulussa. Hän joutui kulkemaan vossikalla koska koulu oli toisella 
puolen kaupunkia. Kyllä kodin lähellä olisi ollut koulu, mutta sosiaalitädit katsoivat parhaaksi laittaa 
Johannan eri kouluun. Johannan opinahjo sijaitsee samassa kaupunginosassa, jossa Kiviset 
aikaisemmin asuivat. Silloin Johanna oli sanonut, että hän menee sitten oosana tuohon kouluun, ja 
niin siinä sitten kävi ja hän aloitti samassa koulussa. Pienenä jostain syystä Johanna kutsui suurta 
oosaksi. Kukaan ei tiedä miksi hän niin sanoi. 
 
Ensimmäisellä luokallakin Johanna oli villi. Hän hiippaili opettajainhuoneeseen ja otti opettajansa 
avainnipun ja lähti juoksemaan pitkin koulun käytäviä. Lopulta opettaja Tuula Fossil sai hänet kiinni ja 
siitä seurasi arestia.  
 
Samalla luokalla kävi kummitädin sisaren tyttö Petra Vorula. Petra on hyvin lihava. Kerran välitunnilla 
eräs luokkakavereista huitaisi rautanaulalla Petran valtavaa vatsaa, ja samassa Petralta tuli yrjöt! 
Oksennus tuli koulun ulkorappujen eteen. Siitä lähtien Johanna ei tohtinut kävellä juuri siitä kohti, 
vaikka oksut olikin siivottu pois. Petralle ei käynyt juuri lainkaan. Kiitos läskien. 
Johanna oli kiltti luokkakavereitaan kohtaan, eikä kiusannut juuri ketään. Luokassa oli eräs lihava 
poika nimeltä Antti Känsälä, jota lähes kaikki kiusasivat. Mukana oli myös Johanna. Tämä oli niitä 
ainoita asioita, jolloin Johanna oli kuin kaikki muutkin! Anttia kutsuttiin läskitynnyriksi. Johanna ei 
kuitenkaan ollut se pääkiusaaja. Hän vain kutsui häntä läski tynnyriksi, eikä lyönyt tai silleen.  
Muuten Johanna on häirikköoppilas ja lukemattomia kertoja kotiin tuli valituksia. Hän joutui käydä 
kasvatuslaitoksella äidin kanssa muutaman viikon ajan, jossa tutkittiin, että mikä tätä tyttöä oikein 
vaivaa. Kasvatuslaitoksessa Johannan oli kuin mikäkin enkeli ja lääkärit vitsailivat, että Annasta olisi 
opettajaksi, kun on noin kehittävää seuraa.  
Lääkärit olivat ihan ulalla, että mikä Johannaa vaivaa. Hänelle diagnostisoitiin lievä idiotia, kun muuta 
diagnoosia ei keksitty antaa. Lääkitys vaihtoehdosta luovuttiin, kun Johanna itse kysyi, että millainen 
idiootti hänestä sitten tulisi, jos alkaisi syödä paljon lääkkeitä.  
 



Kasvatuslaitoksella Anna luki Johannalle lastenkirjoja. Johannaa kiinnosti kaikkein eniten  
J. L. Runebergin kirjat ja hänen mielikuvituksensa alkoi kehittyä niin, että kotona alkoi kirjoitella 
tavuviivojen avulla pikku kertomuksia. Annasta ja Axelista tyttären kertomukset vaikuttavat ihan hyviltä 
mutta käsialassa olisi parantamisen varaa mutta tyttöhän on vasta 7-8 vuotias.  
Johannan piti myös tehdä koulutehtäviä, ettei jäisi jälkeen koulutyöstä. Hänellä oli mukana ABC-kirja 
sekä laskukirja. Kasvatuslaitoksessa hänen ei tarvitse yöpyä koska hän on niin rauhallinen. 
Rauhallisuuden vuoksi lääkärit alkoivat kyseenalaistaa opettajien mielenterveyden, että ehkä se on 
vain heidän kuvitteluansa. 
Muutaman kuukauden kuluttua Johanna sai palata takaisin kouluun ja oli aavistuksen verran 
rauhallisempi.  
 

Useimmiten vapaa-aikana Johanna leikkii pikkusiskonsa kanssa. Joskus hän leikkii myös Jeanette 
serkun kanssa. Eräänä arki iltana, kun Johanna oli Jeanetten kanssa ukin ja mummon talon edustalla, 
niin silloin Johannan keppihevosesta irtosi pää. Hän kiukustui niin, että kopautti puuhevosen kepillä 
hitaasti ohikulkevan hevoskärryn kylkeen. Hevosmies alkoi huutaa, jolloin tytöt juoksivat ukin ja 
mummon takapihalle, jossa Victor ja Oscar olivat rakentamassa puuvenettä.  
Jeanette kertoi isälleen, että Johanna oli kopauttanut ohikulkevaa hevosenkärryä kylkeen. Victor tuli 
ulos ja käski Johannan mennä kotiin häpeämään. Ei auttanut muu kuin mennä kotiin. Kotona Axel 
arvasi, että velimies oli antanut lähdöt koska tyttö oli syyllisen näköinen. Axel päpätti Johannalle.  
Sinä yönä Johanna näki painajaisia. Unessa hän kuuli kaikuvan miehen äänen. Johannalle tuli 
mieleen, että se voi olla Luojan ääni. Seuraavana päivänä Johannalla oli nuha kuume. Ehkä tämä oli 
rangaistus. Oikeastaan Johanna on kiltti tyttö. Silloin tällöin hän saa kummallisia päähänpistoja. 
 
Eräänä päivänä, kun Anna vaihtoi petivaatteita hänen ja Axelin parisänkyyn, niin silloin Johanna näki 
ensi kerran kondomi pakkauksen mutta hän ei tiennyt, että mihin käytetään tällaisia kumipusseja, jotka 
haisivat pahalle. Hän kysyi äidiltä, että mikä tuo on, niin silloin Anna käski tyttären mennä muualle. 
Johanna ajatteli, että se voi olla jonkinlainen kumipakkaus.  
 
1800-luvulla kumista valmistetut kondomit olivat jokseenkin paksuja, mikä vähensi seksuaalista 
nautintoa. Lisäksi ne vanhentuivat nopeasti ja haisivat pahalta, kuten pikku Johannakin huomasi.  
 
1870-luvun loppu puolella Oscar rupesi tekemään puuvenettä pihallaan. Loimaalla asuessaan hän teki 
ensimmäisen veneen. Sen nimeksi tuli Ruusunpiikki. Sen keula- ja peräosassa oli hyttirakennelma. 
Muutaman kerran Johannakin sai olla mukana ukkinsa veneessä. Keulakaapissa oli mummon 
karkkikätkö, josta Johanna sai ottaa sylintäydeltä makeiselta.  
Nyt Oscar alkoi tehdä toista melkein samanlaisen venettä. Ensimmäisen hän möi koska on liikemiehiä. 
Johannakin sai olla mukana rakentamassa tätä toista venettä. Yhtäkkiä hän otti liimapurkin korkin ja 
irrotti sen korkin ja sanoi: "Simsalabim!" ja heitti korkin veneen reunan yli pihalle. Korkki löytyi pitkän 
etsinnän jälkeen. Oscar torui Johannaa, että miksi hän heitti korkin ja tuollaisista elleskaapeista joutuu 
kasvatuslaitokseen, jossa ripustetaan tukasta roikkumaan, johon Johanna naurahti: ”Heh, minä oon jo 
ollut siellä eikä siellä joutunutkaan roikkumaan tukassa vaan äiti luki mielenkiintoista Runebergin 
kirjaa. Oscaria alkoi naurattaa lapsen sanavalmius.  
 
Ensimmäistä venettä rakentaessakin tapahtui pieni kommellus. Silloin Johanna oli veneen vieressä 
olevalla hiekkalaatikolla. Sen vieressä oli jonkun vuokralaisen hevosenkärryt. Johanna heitti pienen 
kiven kärryn etulyhtyyn, joka meni rikki. Onneksi omistaja ei ollut näkemässä. Tämä tapahtui Loimaalla 
Victorin pienkerrostalon pihalla. Ennen Forssaan muuttoa Victorin perhe asui jonkin aikaa Loimaalla. 
Hänellä ehti olla jopa pienkerrostalokin. Victor ja Oscar ovat liikemiehiä. He tuntevat itsensä sairaaksi, 
jos eivät saa tehdä kaupankäyntiä. 
 
Eräänä päivänä, kun Johanna oli taas ukkinsa kanssa tekemässä hänen toista venettä, niin silloin 
Johanna sai vähän vuolla ukin puukolla. Yhtäkkiä puukko lipsahti suoraan Johannan sormeen ja siitä 
tuli verta kuin härän kurkusta. Hän alkoi itkeä. Haava pestiin ja laastari laitettiin. Pestessä Hilda-
mummo sanoi: "Sullapa näyttää olevan hyvän näköistä verta!"  
 
2970-luvun lopulla Elias ja Anne saivat pienen poikalapsen, joka ristittiin Joonakseksi. Parin vuoden 
kuluttua he saivat pienen tytön tyllerön, joka ristittiin Jeanetteksi. Sitten kului jälleen pari vuotta ja he 
saivat toisen pojan. Hän sai nimen Antti.  
Ensimmäisen lapsen synnyttyä Elias ja Anne muuttivat ensimmäiseen yhteiseen asuntoon. Näihin 
päiviin saakka he ovat asuneet Eliaksen lapsuuskodin vinttikamarissa. Muuton syynä oli talon myynti. 



Elisabeth ei enää jaksanut hoitaa näin isoa taloa yksin. Hän möi talon ja muutti pieneen puutaloon 
Sukevan keskustassa.  
 
Kun Johannalle oli kantautunut tieto uudesta serkkupojasta, niin heti nimi jäi hänen mieleensä 
erikoisella tavalla. Hän ei halua sanoa ääneen tätä nimeä. Se on hänelle jotenkin pyhä.  
 
Syksyllä 1878 Johanna meni toiselle luokalle. Yhä silloin tällöin hän tekee pieniä kepposia, mutta tätä 
nykyään hän on hiukan rauhallisempi. Kerran aamulla vähän ennen tunnin alkua hän meni 
luokkakaveri Joannan kanssa läheisen kerrostalon seinän viereen. He katsoivat kellarinikkunasta talon 
pyykkitupaan. Yhtäkkiä Johanna jostain kummasta syystä löi koululaukullaan ikkunaan, jolloin kapea 
mutta leveä ikkuna meni säpäleiksi. Sitten tytöt juoksivat takaisin koulunpihalle. Pian 
koulunvälituntikello soitti oppitunnin alkavan.  
Oppilaat menivät tavalliseen tapaan koulun käytävälle luokkahuoneen oven edustalle odottamaan 
opettajaa. Vähän myöhemmin, kun Tuula opettaja tuli työntäen kärryä, jossa oli suuria piirrettyjä 
kuvakortteja tai paremminkin sanoen tauluja. Tämä tarkoittaa, että nyt alkavalla tunnilla opettaja 
näyttää eläinten kuvakortteja. 
 
Ääni oppilaiden joukosta juorusi, että Johanna on rikkonut ikkunan Joanna ja osoitti viereistä 
kerrostaloa. Silloin opettaja kysyi hämmästyneellä äänellä: "Mitä minun vanhat korvani oikein 
kuulevatkaan?"  
Tunnilla kaikki paitsi Johanna saivat katsella kuvakortteja. Johannan piti rangaistukseksi istua 
luokkahuoneenovelle päin ja katsoa pelkkää julistetta, jonka opettaja oli joskus siihen laittanut. 
Julisteessa on maalattu kuva opettajan ihailemasta pelimanniryhmästä nimeltä Ruttoiset. Ryhmä 
kiertää soittamassa kantakievareissa todella rytmikästä mutta rajua haitarimusiikkia, jota 
vanhempiväestä paheksuu. Tuula Fossil tykkää Ruttoisista kuin hampaaton mummo korpusta. 
Pelimanniryhmän perustaja on erään turkulaisen kauppiaan poika.  
Johannasta julisteen katsominen ei tuntunut yhtään rangaistukselta koska julisteessa olevat 
pelimanniryhmän jäsenet vaikuttavat tosi hyvännäköisiltä härmän karjuilta.  
 
Johannan rikkoma ikkuna maksettiin Johannan viikkorahoista. Hän saa, joka lauantai 20 markkaa. Se 
on paljon rahaa mutta nyt hän ei muutamaan viikkoon saanut yhtään viikkorahaa, jotta vanhemmilla 
olisi vara maksaa rikottu ikkuna.   
 

Seuraava kuje tapahtui eräänä päivänä ruotsintunnin jälkeen. Välitunnille mennessä ulko-oven luona 
Joanna näytti Johannalle palohälytin nappia ja kehotti painaa. Kuten saattaa arvata, Johanna meni ja 
painoi punaista nappulaa. Samassa palohälytin pärähti soimaan ja kaikki kyseisestä rakennuksesta 
juoksivat ulos päätä pahkaa kohti koulun pallokenttää. Seuraavalla tunnilla opettaja kysyi, että kuka oli 
tehnyt hälytyksen, niin silloin Johanna tunnusti reippaasti. Opettaja kehui, että se oli hyvin tehty, kun 
tunnisti. Onneksi palokunta ei ehtinyt tulla paikalle. Muuten olisi tullut kallis lasku. 
 
Keväällä luokanopettaja vaihtui koska opettaja Tuula Fossil meni jatkokoulutukseen. Hän ei ollut vielä 
pätevä opettaja ja toiseksi hänellä alkoi olla ilmat pois koska luokassa on joitakin villejä oppilaita, joista 
yhden tiedämmekin. Uusi opettaja oli Maja-Lisa Piriste. Apuopettajaksi tuli nuori Marko Kolaus.   
Silloin tällöin, kun välituntikellon soidessa, niin silloin Johanna tapaa napsutella suullaan Markolle. 
Vaikuttaa vähän siltä, että hän olisi antamassa lentosuukkoja, vaikkei hän edes tiedä hölkkäsen 
pöläystäkään suukoista. Johanna on vasta kahdeksanvuotias. Tämä napsuttelu johtunee, kun Marko 
tuoksuu hyvälle. Hän käyttää paljon hajusteita niin, että vanhemmat opettajat paheksuvat tämän 
vaaleatukkaisen miesopettajan partavesien käyttöä. 
Vanhempain vartissa opettaja kertoi Johannan äidille, että tyttö napsuttelee Markolle. Kotona äiti torui 
tytärtään, ettei noin saa tehdä. Johanna tunsi jonkinlaisen punan nousseen poskilleen. 
 
Keväällä luokka teki pienen luokkaretken Liesjärvelle Torronsuolle, jossa paistettiin nuotiolla 
makkaraa. Metsätiellä kulki kovaa vauhtia kummallinen musta kärry, joka pysähtyi ja kärryn ovi aukesi 
josta ulos kömpi keski-ikäinen puoliksi kaljuuntunut mies joka meni suorinta tietä Johannan luokse. 
Johanna säikähti niin, että alkoi itkeä. Opettaja Maja-Lisa torui tätä kummallisesti pukeutunutta miestä 
oppilaansa pelottelusta. Mies änkytti, että hän haluaa vain sanoa terveisiä tulevaisuudesta. Silloin 
opettajakin säikähti ja kehotti oppilaita juosta takaisin hevoskärryyn, jolla he olivat tulleet Torronsuolle.  
Mies huusi perään, että Liesjärvelle tulee junamuseo kaukana tulevaisuudessa. Kukaan ei uskaltanut 
jäädä kuuntelemaan. Myöhemmin koulussa opettaja sanoi oppilailleen, ettei sitä hullua kannata 
ajatella koska se voi olla suoraan perkeleestä.  



Monesti Johanna on pohtinut miehen käyttämää kärryä, joka vaikutti raudasta tehdyltä, jolla oli mustat 
kumirattaat. Kotona Johanna piirsi tästä kummallisesta ilmestyksestä pieneen sinikantiseen vihkoon. 
Miehen hän piirsi tikku-ukoksi, kun ei osaa vielä piirtää ihmistä. Isä ja äitikin ihmettelivät tyttären 
piirustusta ja olettaa sen olevan vain pelkkää mielikuvitusta. Tosin opettaja on tiedottanut jokaisen 
oppilaan kotiin, että luokkaretkellä he olivat törmänneet kummalliseen mieheen ja tämän vieläkin 
kummallisempaan kärryyn.  
Johanna on varma, että mies tuli tulevaisuudesta koska oli höpissyt tulevaisuudesta.  
 

Kesällä 1879 Axelin perhe muutti Savonlinnaan koska he halusivat hieman vaihtelua ja toiseksi se on 
lähempänä Sukevaa, jossa asuu Annan sukulaiset. 
Koulun päättäjäisissä opettaja Maja-Lisa antoi Johannalle muistoksi pahvin, johon hän oli kirjoittanut 
kauniisti mustekynällä; Ole Johanna reipas ja tottelevainen oppilas siellä Savonlinnan koulussa. 
 
Muuttopäivänä oli kova helle. Kivisten pihaan tuli suuri hevoskärry, jota veti kaksi suurta ruskeaa 
työhevosta. Hevoskärryn kyljessä luki suurilla mustilla kirjaimilla; JT Transport., joka on 
vastaperustettu kuljetusfirma.  
 
Kun kuljetusvankkuri saapui Kivisten talon edustalle, niin silloin Anna oli kahvilla Astan luona.  Victorin 
perhe oli vastikään muuttanut vastapäiseen taloon eli siihen, jossa toimii paskamahan kauppa. 
Entisen talon Victor ja Axel möivät, jotta he saisivat lisää kahisevaa. 
 
Vankkurin saavuttua Johanna juoksi vastapäiseen taloon hakemaan äitiä.  
Kuljetusvankkurin kuskilla on erittäin karvainen rinta, joka huvitti Johannaa ja Jaana-Maria. Monesti 
jälkikäteen tytöt vitsailivat, että sitten isona he menisivät naimisiin hevoskuskin kanssa, jolla tulee olla 
tosi karvainen rinta.  
  
Kun kaikki tavarat olivat autossa, niin silloin alkoi matka kohti Savonlinnaa. He pysähtyivät kahville 
Heinolan kantakievariin, jonka ympärillä on paljon sekatavarakauppoja, joista yhdestä Anna osti 
Johannan kanssa uuden kahvimyllyn, kun entisestä veivi oli kulunut.  
Heinolassa kissa oli vähällä karata mutta onneksi Axel sai viime hetkellä hännästä kiinni.  
Sitten matka jatkui kohti Savonlinnaa.  
He muuttivat vasta valmistuneeseen kerrostaloon, joka on aivan kaupungin keskustassa. Talo on 
todella upea valkohirsinen kolmekerroksinen rakennus. Talo on hiiliyhtiö Savonlinnan hiili osakeyhtiön 
työsuhdeasunto. Axel sai töitä kyseisestä firmasta mutta Annalle ei ollut töitä vaan joutui olemaan 
kotirouvana.  
 
Johannan uusi koulu on jonkin matkan päässä. Johanna aloitti kolmannella luokalla ja muutaman 
kerran viikossa hän saa tukiopetusta laskennossa. Lisäksi hänelle myönnettiin vossikkakuljetus koska 
hän on ajoittain villi eikä koskaan voi tietää mitä hän voi saada päähänsä koulumatkalla.  
Koulussa hän usein hassuttelee apuopettaja Lillin kanssa. Lillillä on vaalea tuuhea kiharainen tukka.  
He tapaavat harjoitella kertotaulua pienessä varastohuoneeseen tehdyssä luokkahuoneessa. Siellä on 
punainen pomppupallo, joka kiehtoo Johannaa. Hän huomasi, että pulpetin kannessa lukee 
kummallinen kirjoitus; Epoo, Ebbo. Opettaja selitti, että pulpetti on valmistettu Porvoon Epoossa.  
 
Tässä koulussa Johanna viihtyi hyvin. Ehkä se johtuu siitä, kun koulu on melko uusi. 
Koulurakennuksessa on myös kouluhammaslääkäri. Nyt Johannalta poistui hammaslääkärikauhu. Hän 
mielellään meni korjauttamaan hampaansa kuntoon. Täällä hammaslääkäri paikkasi hampaat, kun 
muualla yleensä hammaslääkärit poistavat huonokuntoiset purukalut.  
 
Kerran kouluvossikassa Johanna leikki lyhdyn kanssa niin pitkään kun vossikkakuskin oli pakko 
tempaista lyhdyn kauemmaksi, ettei tyttö polttaisi koko kärryä. Samalla kuski poltti sormensa 
tulikuumassa lyhdyn lasissa. Tietenkin Johannaa nauratti, kun kuski kiroili kun sormea kirveli.  
 
Samassa vossikassa kulki myös luokkakaveri Ninni. Eräänä aamuna jostain syystä Johanna sai 
kummallisen älynväläyksen puraista Ninniä kädestä. 
Seuraavana aamuna vossikkaa odotellessa Ninni kertoi puraisusta Johannan äidille, joka puisteli 
päätään ja tuhahti: ”Helevetti tyttö, ei ihimiset pure vaan vihaset koirat purree!” 
 
 
 



Vossikkaa odotellessa Johanna tapasi potkia maata, johon tuli pienoinen kuoppa, jota Anna ja Ninni 
alkoivat kutsua kiinalaisten jalkapohja kuopaksi, että kohta se ulottuu maapallon toiselle puolelle 
Kiinaan. Silloin Johannan korvissa kuului kummallinen harhaääni sanovan; Huawei, Huawei, 

什麼姑娘約翰娜？華為將繼續出現你喜歡一個女孩。Johanna ei käsitä mitä ihmettä tämä tarkoittaa. 

Ehkä kuopan kautta hänen korviinsa kantautui kiinalaista puhetta, vaikka äiti ja luokkakaveri ei sitä 
kuullut.  
 
Koulun juhlasalissa rehtori Jussi Pessala luki paksusta kirjasta hassua tarinaa miehestä, joka pakenee 
kauas metsään mukanaan koppakuoriainen pienessä rasiassa, jolle mies juttelee niitä näitä. Tarina on 
nimeltä koppakuoriaisen vuosi ja sen on kirjoittanut joku nimeton satusetä. Johannasta tarina on hyvin 
hauska ja se inspiroi häntä piirtelemään lisää hassuja piirustuksia sekä sepittää tikkukirjaimin hassuja 
kertomuksia. 
 

Johanna ei oikein pidä voimistelutunneista siispä eräänä päivänä hän piiloutui koulunrappusten alle 
odottamaan, jotta tunti ehtisi alkaa, ettei tarvitsisi ainakaan olla koko voimistelussa. Hän näki rappujen 
alta, kun rehtori Jussi Pessala, joka on myös voimisteluopettaja, juoksi edestakaisin portaita ja hoki, 
että kaikkien pitää olla tunnilla mukana.  
Eräänä päivänä rehtorilla oli konflikti erään tytön kanssa, joka myös meni rappujen alle piiloon. Silloin 
Johanna ei ollut siellä vaan näki koulun aulasta, kun tyttö lymyili rappusten alla.  
Kun rehtori löysi hänet, niin silloin tyttö, joka on nimeltään Petina, juoksi ulos läheiselle pellolle.  
Rehtori juoksi perään ja pudotti punaisen lakkinsa, kun sai Petinan kiinni. Hänen oli pakko köyttää 
tytön, jotta saisi tilanteen hallintaan ja vei hänet kansliaan puhutteluun.  
Johanna seurasi sivusta ja hänestä tämä vaikutti hirveältä ja melkein menettivät yöunet. Tämän 
jälkeen hän ei tohtinut mennä rappujen alle.  
 
Kansliassa Petina paljasti Jussille rintansa ja sanoi olevansa ihastunut häneen. Tämän vuoksi Petina 
joutui kasvatuslaitokseen epäsiveellisestä käytöksestä.  
 
Kerran koulun jälkeen vossikkaa odotellessa jotkut toiset tytöt hieman kiusasivat Johannaa, niin silloin 
Jussi tuli vihaisena ulos ja komensi kiusanhenget kansliaan puhutteluun. Tämän jälkeen Johanna sai 
olla rauhassa. 
 
Silloin tällöin viikonloppuisin Johannan luokkakaveri Carl olisi tahtonut tulla Johannan luokse 
leikkimään mutta tämän vanhemmat tapasivat tehdä valkoisen valheen, että ollaan juuri lähdössä 
kaupungille. Tämä tekosyy sen tähden koska Carl on halvaantunut ja kulkee kainalosauvojen avulla. 
Axel ja Anna haluavat, että tytär leikkisi vain terveiden lasten kanssa. Carl vaikuttaa ihan mukavalta 
pojalta mutta ehkä olisi aivan liian rankkaa, jos terve liikkuva tyttö leikkisi halvaantuneen pojan kanssa, 
kuten Axel ja Anna ajattelivat. 
 
Usein Johanna tapaa leikkiä pikkusiskon kanssa. Anna yritti laittaa Jaana-Marin seimeen sen ajaksi, 
kun olisi kaupassa mutta siitä ei tullut mitään, kun Jaana-Mari alkoi porata heti kun äiti poistui seimen 
ovesta ulos.  
Seimi on kaupparakennuksessa eli äiti ei olisi ollut kaukana, mutta Jaana-Mari ei ole tottunut olemaan 
vieraiden ihmisten seurassa.  
Kauppa on yksi Savonlinnan suurimpia ruokakauppoja, joka avattiin nyt syksyllä. Ulkopuolelle laitettiin 
puulaatikko, josta lapset saivat ottaa ilmaiseksi leikkikaluja. Johannalle ja Jaana-Marille jäi vain kaksi 
lelua; leikkikiikarit ja iso puinen kampa.  
 

Eräänä syksyisenä lauantaina, kun Kiviset lähtivät marjastamaan, niin ensin Jaana-Mari otti kepin, 
jolla hän uhkasi tappaa käärmeen, joita alueella sanottiin olevan runsaasti. Lopulta valtava kyykäärme 
nähtiin mutta ei pikku Jaana-Marista ollut käärmeen tappajaksi vaan juoksi suorinta tietä kärrytielle 
turvaan. Keppi jäi metsään. 
 
Täällä Savonlinnassa he eivät tunteneet ketään. Sunnuntaisin he tapasivat käydä hevosajelulla 
lähialueilla.  
  
Kun tuli ensimmäiset liukkaat kelit, niin eräänä sunnuntaina Johanna liukastui kotitalon edustalla. Hän 
oli menossa tallille, joka on kotitalon takana. Yhtäkkiä liukas jää vei jalat alta ja pää sattui 
kovettuneeseen jääkerrostumaan. Onneksi hänellä oli päässä pehmeä punainen pipo, joka suojasi 



päätä. Hänellä oli tuuria, ettei tullut aivotärähdys. Pää tuntui sinä iltana kummalliselta mutta aamulla 
pönttö oli jälleen huippukunnossa.  
Samana iltana tuli Axelin työkaveri Raymond afrikkalaisvaimonsa kanssa kylään. He olivat Kivisten 
ainoat vieraat. Raymond kertoi, ettei akka osaa varoa jäätä koska Afrikassa ei ole talvea. Vaimon hän 
oli tavannut työmatkalla Pietarissa. Juuri sopivasti nuori etiopialaistyttö oli juomassa teetä eräässä 
pietarilaisessa kahvilassa. Raymondista tytön ruskea ihonväri vaikuttaa tosi ihanalta.  
Kivisetkin ihmettelivät ihka oikeaa neekerinaista, jollaisia he eivät ole nähneet edes venäläisessä 
kirkossakaan, kuten Annalla on tapana sanoa.  
 
Muutaman kerran Annan sisko Siiri tuli kylään lapsiensa Patrikin ja Pian kanssa. Henrik ei päässyt 
työkiireiden takia mukaan sillä hän on Sukevan ainoa vallesmanni eikä saa poistua vallesmannin 
talosta ilman esivallan lupaa. 
Siiri lapsineen tapasi tulla kylään vossikalla. Kiviset hakivat Siirin Savonlinnan torilta, jonne vossikka 
toi hänet. Kiviset hakivat hevosella. Heti kun Siiri lapsineen olivat asettuneet istumaan hevosrattaisiin, 
niin silloin Jaana-Mari alkoi kehua hevosta tosi vahvaksi. Eikä aikaakaan, kun hevonen kuoli 
vanhuuteen, sillä heppa oli jo monta vuotta vanha. Hevonen kuoli seisten niin, että Axel joutui 
sahaamaan jalat poikki, jotta hevonen kaatuisi ja sitten kuollut kaakki nostettiin rattaille. Axel ja Anna 
joutuivat vetämään kärryä, jotta päästäisiin kotiin. Siiriä nauratti, kun isäntäväki joutui tuuraamaan 
hevosta. Kotona Axel paloitteli hevosen ruumiin, jotta saataisiin herkullinen hevospaisti. 
Seuraavana päivänä Axel kävi hevostallilla ostamassa uuden hevosen, joka tällä kertaa on 
tummanruskea täysverihevonen.  
 

Eräänä päivänä, kun Kiviset olivat käyneet ostoksilla Juvalla, niin silloin Jaana-Marille oli ostettu nukke 
nimeltä Simeoni, joka perustuu Aleksis Kiven tarinaan seitsemästä veljeksestä.  
Jaana-Marista Simeoni nukke oli hyvin mieluinen ja koti rappukäytävässä hoki nuken nimeä. Heidän 
ala puolellansa ensimmäisessä kerroksessa asuu samanniminen talonmies, joka oli parhaillaan 
maalaamassa rappukäytävän seinää, kun Kiviset kulkivat ohitse. Talonmies Simeonia alkoi naurattaa, 
kun pikkutyttö hoki hänen nimeänsä. Kyllä hän huomasi, että kyseessä oli Aleksis Kiven tarinaan 
pohjautuva nukke. Onneksi talonmies on hyvin humoristinen.  
 
Viikkoa ennen joulua Kiviset voittivat Savonlinnan torilla arpajaisista ison joulukinkun. Aatonaattona 
Axel kävi ostamassa joulukuusen. Ei ollut paljon valinnan varaa; parhain kuusi oli laiha kuusenranki, 
jonka Axel osti sillä pitäähän kotona olla joulukuusi. 
Jouluaattona Axel luki perinteiseen tapaan jouluevankeliumin ja sitten syötiin jouluateria.  Iltapäivällä 
syönnin jälkeen Johannalle tuli yhtäkkiä kummallinen ajatus jouluankasta. Hän ei käsitä mikä kumma 
se semmoinen on ja kysyi äidiltä, että mikä on jouluankka. Johon Anna vastasi, että ehkä jouluna 
vaakkuva ankka tai ankkapaisti joulupöydässä.  
 
Tammikuussa Kiviset muuttivat Lappeenrantaan koska Anna ei saanut töitä. Nyt he päättivät alkaa 
käyttämään Savonlinnaa kirosanana, niin paljon heitä potutti tämä savolaiskarjalainen kaupunki. Ihan 
hieno kaupunki mutta sieltä puuttuu se jokin. 
Johanna sai koulusta Savonlinnasta kertovan vihkosen johon Axel uhkasi pyyhkiä takapuolensa. 
Ensin he kävivät tutustumassa Lappeenrantaan. Axel kävi kysymässä töitä eräällä hevostallilta ja sai 
kuin saikin hyväpalkkaisen työn. 
Anna sai töitä Lappeenrannan hevoskärrykorjaamolta, jossa korjataan rikkoutuneita kärryjä.  
 
Anna ja lapset odottivat hevosenreessä, kun isä kävi kysymässä töitä isosta kartanosta. Hänet luvattiin 
palkata, kun hän oli kertonut työkokemuksistaan Forssassa.  
Hevostallin nimi on Fennotalli, joka on keskittynyt kasvattamaan suomalaisia työhevosia. Annan tuleva 
työpaikka on nimeltä Palosen kärryverstas.  
Kivisten hevosreki oli odottamassa kartanon edustalla. Anna ja lapset ihastelivat kartanon valoja. 
Kartanon portilla on pieni lampi, joka on paksun lumikerroksen peittämä mutta pieni kyltti kertoo, että 
kesällä lammessa istutettuja ahvenia.  
Oli todella kylmä talvipakkanen niin, että Anna ja lapset lämmittelivät nuotiolla. 
Pitkän odottelun jälkeen isä tuli juoksujalkaa huutaen innoissaan: ”Nyt pakkaamaan!” 
Kotimatkalla Savonlinnaan he huomasivat, että sahti oli jäätynyt koska oli todellinen paukkupakkanen. 
 
 
 
 



 
 


