
Vuosi 1880 
On kylmä tammikuinen pakkaspäivä. Maassa on ohut lumikerros. 
Suuri viininpunainen hevoskärry seisoo Kivisten kerrostalon edustalla Savonlinnan keskustassa.  
Kuljetusfirman hevoskärryä vetää kaksi ruskeaa Suomen työhevosta. Ympärille on kokoontunut joitakin 
uteliaita lapsia sekä jokunen aikuinenkin seuraamaan Kivisten muuttotouhua. Moni ihmettelee, kun 
perhe ei viihtynytkään Savonlinnassa puolta vuotta pitempään. Taitaa olla mustalaisen verta, joku 
naurahtaa väkijoukossa.  
Kuljetusfirman kärryjen kuskilla on musta tuuheakarvainen karhuturkki, joka kiehtoo Johanna ja 
Jaana-Maria. 

  
Melkein tyhjässä asunnossa Anna Kivinen sanoo Johannalle, että tämä veisi rikkinäisen tuohikontin 
roskapönttöön. Johanna ottaa tuohikontin syliinsä ja vilkaisee äitiään veitikkamaisesti hymyillen ja 
hihkaisee: ”Heh, viiään tämä sitten poies!” roskapöntön sijasta Johanna-tyttö veikin risaisen tuohikontin 
hevoskärryn uumeniin. Hän ei hennonut heittää vanhaa uskollista tuohikonttia pois.  
Kärryssä sisällä Johanna asetti tuohikontin takimmaiseksi, ettei äiti sitä huomaisi.  
Kun kaikki tavarat olivat hevoskärryssä, niin silloin he jättivät asunnonavaimet talonmiehelle ja lähtivät 
matkaamaan kohti Lappeenrantaa. Kiviset menivät kuljetusvankkureiden edellä.  
 
Matkalla he ostivat pienestä puodista ruokaa, jotta uudessa kodissa olisi suuhunpantavaa. Puoti oli 
Imatran laidalla. Puodin nimi jäi lähtemättömästi Johannan mieleen; Leon puoti. Sisällä oli hyvin avaraa; 
keskellä kauppaa oli pitkä tiski, jonka takana valkoiseen esiliinaan pukeutunut lihamestari suositteli aitoa 
karjalaista häränlihaa. Johanna näki tiskillä suuren makkarapötkön, jolla hän kosketti etuhammasta. 
Anna huomasi tyttären uittavan makkaran päätyä suussa ja tempaisi sen ja sanoi lihamestarille, että hän 
ostaa myös tämän. Onneksi makkara osoittautui hyvänmakuiseksi. 
Kaupan porstuasta Johanna otti ilmaisen mainoslehtisen, jossa esitellään puodin tulevia tarjouksia sekä 
uuden isomman kaupan rakennustöitä Imatran keskustassa. Johanna luki lehtisestä, että kyseisen 
puodin nimeksi tulee Dianan Puoti. Hänestä nimi vaikuttaa tosi hienolta, melkein kuin olisi ulkomailla. 
 
Kun Kiviset saapuivat Lappeenrantaan, niin silloin oli jo pimeää. Siellä täällä paloi kaasulyhtyjä.  
He muuttivat keskustan kupeessa olevaan kerrostaloon. Uusi koti on ylimmäisessä kolmannessa 
kerroksessa, josta on hienot näkymät Saimaalle.  
Alapuolella asuu mustalaisperhe Plomeros, josta kuuluu koko ajan hirveä säkätys.  
Axelia ja Annaa on aina kiehtonut mustalaismusiikki mutta muuten heillä on ennakkoluuloja 
mustalaisista koska heidän molempien vanhemmat ovat pelotelleet mustalaisilla, että jos ei käyttäydy 
hyvin, niin silloin tulee mustalaisakka ja laittaa hameensa alle putsaamaan piilotaskuja.   

 
Talon etupuolella on hevostarvikekauppa nimeltä Palosen ape. Siellä myydään kauroja hevosille sekä 
laadukkaita satuloita.  
 
Kun Kiviset olivat asettuneet tähän uuteen kotikaupunkiin, niin silloin Johanna kävi isän kanssa 
ilmoittautumassa kouluun, joka sijaitsee ihan kivenheiton päässä. Koulu on kaksikerroksinen 
punatiilinen rakennus. Koulun kansliassa selvisi, että täällä on vain ylemmät luokat ja Johanna on vasta 
kansakoulun kolmannella. Hänet opastettiin toiseen kouluun, joka sijaitsee kerrostalorykelmän takana 
mäenharjalla.  
Sitten Johanna ja Axel menivät sinne ilmoittautumaan. Koulu on parakkimainen yksikerroksinen 
keltainen hirsirakennus, jonne on jyrkkä nousu. 
Mäenrinteen yläpäässä on pikkulasten seimi. Muutaman vuoden kuluttua Jaana-Mari aloittanee siellä, 
ajatteli Axel samalla kun käveli seimen ohi kohti kansakoulua. 
 
Johanna ja Axel menivät koulun kansliaan, jonne pääsee poikittaissuunnassa menevän käytävän 
kautta. Käytävän varrella on suuri ruokasali. Sellaista ruokasalia Johanna ja Axel eivät ole koskaan 
aikaisemmin nähneet, vaikka Savonlinnan ja Forssan kouluissa oli melko iso, mutta täällä 
Lappeenrannassa ruokala on valtava. 
Koulunkansliasta heidät opastettiin luokkahuoneeseen, jossa parhaillaan oli menneillään 
yleissivistävienaineiden oppitunti, kuten luokkahuoneen seinällä olevassa lukujärjestyksessä luki.  
Luokkahuoneessa oli noin kolmisenkymmentä oppilasta sekä kaksi nais opettajaa; pitkäsuoratukkainen 
Birgitta Rautanen ja lyhyt hapsutukkainen Anne Wallin.  
Birgitta toivotti Johannan tervetulleeksi kolmannelle luokalle ja opasti hänet vapaana olevan pulpetin 
ääreen. Pulpetin etuosaan opettaja kiinnitti paperilapun, jossa on Johannan etunimi.  
Axel istahti tyttärensä viereen, jotta tämä tottuisi uuteen ympäristöön.  



Parhaillaan keskusteltiin kuukausista sekä vuodenajoista. 

 
Lähes joka päivä kotiin mennessä samaa luokkaa käyvä Minna Saarinen tapaa kiusata Johannaa 
tökkien ja potkien niin, että Johannalta on lähellä päästä itku mutta hän on päättänyt näytellä kovaa 
tyttöä ja pitää itkut mahassa. Hän ei ole kertaakaan koulussa itkenyt. Joskus hän on itkevinään, jotta 
Minna jättäisi hänet rauhaan, mutta se ei oikein toimi sillä silloin töniminen yltyy entisestään. Johanna ei 
halua lyödä takaisin, koska se ei sovi hänen luonteellensa.  
 
Eräänä maaliskuisena päivänä, kun Johannan luokka istui luokkahuonetta vastapäätä olevassa 
pienessä käytävähuoneessa, joka oli muodostettu valtavista kaapeista. Oppilaat odottivat 
venäjänopettajaa. Minna oli Johannan kimpussa haukkuen häntä läskipääksi. Johanna antoi sanojen 
mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Minnaa alkoi ottaa pattiin, kun tämä uusi 
vaaleatukkainen tyttö ei mitenkään reagoi haukkumasanoihin ja yritti kaikkensa, jotta Johanna 
menettäisi malttinsa: "Kuule Johanna vai mikä sinun nimes nyt olikaan... Sillä paikalla, jossa nyt istut, on 
ollut aiemmin eräs rupikonna jolta ruvet ja näppylät irtoilivat ja nyt sie onneton istut rupikonnan rupien 
päällä." Johanna katseli lattioille ja puisteli päätään: ”Hyi olokoon!”  
Sitten Minna alkoi taas haukkua häntä lättynaamaksi, ja juuri silloin mustatukkainen miesopettaja Kalevi 
Kaskinen käveli käytävällä ja kuuli haukkumasanat ja kurkisti tähän pieneen käytävähuoneeseen: 
”Jaahas, kuka on läskipää ja missä sellainen oleskelee?” Minna osoitti Johannaa. Kalevi oletti Johannan 
sanoneen haukkumasanat ja komensi hänet kansliaan. Johanna ei käsittänyt, että mistä häntä 
syytetään koska hän ei ole tehnyt ja sanonut mitään sopimatonta. 
Kalevi kertoi Birgitalle, että Johanna on ollut ilkeä. Johanna yritti selittää, ettei ole tehnyt eikä sanonut 
mitään sopimatonta, mutta opettajatar ei kuunnellut häntä. Johannaa ärsytti, kun opettajat korostaen 
puhuivat jäykällä karjalanmurteella. 
Birgitta kirjoitti kirjeen Johannan äidille, jonka hänen pitää itse viedä. Johanna ajatteli itse mielessään, 
että kirjeellä hän pyyhkisi takapuolen. Johanna istui vieressä ja oli ihan äimän käkenä, kun opettaja 
kirjoitti mustekynällä kirjeen Johannan äidille. Hänestä tuntui painajaismaiselta; häntä syytetään jostain, 
jota hän ei ole tehnyt. Hän tunsi vahvaa inhoa Kalevia kohtaan. Hän ajatteli itsekseen, että nyt olisi 
puukolle hommia. Tänään Johanna oli ensimmäisen kerran arestissa tässä uudessa koulussa. Hän ei 
suinkaan ollut aivan yksin vaan arestissa oli myös muita luokkakavereita, joiden joukossa myös Minna. 
Se hieman lohdutti Johannaa.  
Johanna sai lähteä kotiin muutamaa minuuttia aikaisemmin ja kuiskasi vaaleatukkaiselle miespuoliselle 
arestivahdille, että tämä odottaisi hieman ennen kuin päästäisi Minnan, jotta saisi etumatkan. Arestivahti 
lupasi tehdä niin mutta heti kun Johanna oli kääntynyt nurkan taakse, niin silloin hän huomasi, että se 
samperin paskiainen olikin päästänyt kiusaajan aivan liian aikaisin ja sitten töniminen ja tökkäily jatkui.  
Minnan seurassa oli luokkakaveri Tuovi Mustonen, joka ei mitenkään osallistunut kiusaamiseen ja jopa 
kehotti kaveriaan antaa Johannan olla rauhassa, mutta sitä Minna ei kuunnellut. Johanna sanoi 
kiusaajalleen: ”Kuulitko, mitä Tuovi sanoi?” jonka Minna kuuli väärin: ”Mulukut, en kai mie kaveria lyö!” 
Johanna ajatteli itsekseen, että kukahan tässä mahtaa olla mulukku kun ei ymmärrä selkeää suomen 
kieltä. Ehkä Minna ei saanut selvää Kainuun murteesta sekä Johannan lievästä änkytyksestä. 
Kiusaaminen tapahtui ainoastaan tässä koulun ja ensimmäisen kerrostalon välisessä jyrkässä 
mäenrinteessä.  Aivan mäenharjalla on keltainen parakkimallinen seimirakennus, jossa muutamaa 
päivää sitten oli raju tulipalo mutta onneksi silloin siellä ei ollut toimintaa. Nyt parhaillaan seimen pihalla 
lojuu vanhoja nokisia valkoisia pönttöjä ja pesuvateja.  

 
Minna retuutti Johannaa mäenharjalle ja sitten potkaisi häneltä jalat alta ja työntää päätä pönttöön mutta 
viime hetkellä Johanna otteen kiusaajan jalasta ja nipisti niin, että Minnalta pääsi voihkaisu ja päästi 
otteen. Johanna tönäisi kiusaajan päin rinnettä, joka paiskautui päin mäntyä ja sitten Johanna lähti 
pinkomaan mäenrinnettä alas, jotta saisi etumatkan. Rinne oli osittain liukas koska pikkulapset tapaavat 
laskea kontilla. Onneksi Johanna pääsi turvallisesti mäen alapuolelle, jossa on aina paljon porukkaa. 
Minna huusi perään: ”Huomenna tulee selkään!” Johanna vilkaisi taakse ja samalla juoksi kohti 
kotitaloa. Loppumatkan hän käveli.  
Kiusaaja asuu kerrostalossa, joka on aivan mäen alapuolella. Joka kerta hän lopettaa kiusaamisen, kun 
he ovat tulleet mäen alapuolelle. Ehkä hän pelkää, jos äiti näkisi hänet kiusaamispuuhissa.  
Näköjään Minnalle kiusaaminen on eräänlaista hupia, jotta kotimatka sujuisi rattoisammin. 
 
Lukemattomia kertoja Johanna on pohtinut, jos ottaisi kouluun mukaan puukon, jotta saisi olla rauhassa, 
muttei kuitenkin halua ketään satuttaa. Hän haluaa olla kilttityttö. 
 Kun Johanna tuli kotiin, niin silloin ei ollut ketään kotosalla, sillä äiti oli hakemassa Jaana-Maria 
lastenpilttuusta, jonne pikkulapset viedään vanhempien vuoronvaihdon ajaksi. Pilttuu on Axelin ja 



Annan työpaikkojen lähistöllä.  
 
Johanna istahti ruokapöydän ääreen ja kaatoi itselleen posliinikannusta omenamehua.  
Sitten hän otti keittiönlaatikosta puukon ja meni leikkihuoneeseen ja iski sillä maskottijänistä mahaan ja 
kuvitteli sen olevan Minna. Sitten hän iski toisen kerran ja kuvitteli sen olevan Kalevi. Jänikseen tuli kaksi 
viiltoa, joista pursui valkoinen täyte. Maskottijänis on arpajaisvoitto Forssan syysmarkkinoilta, jossa oli 
suuri arpajaiskoju nimeltä Luusalmen arpoja.  
 
Kun kevätaurinko alkoi lämmittää, niin silloin Johannaa alkoi haluttaa lemmikki hiiri. Äiti suosittelee 
lämpimästi jotain muuta lemmikkiä koska hänestä hiiri on sama kuin rotta, joka jyrsii ruoka-aineita. 

 
Perheellä on tarkoitus ostaa talo, joka sijaitsee ihan kivenheiton päässä kerrostalosta, jossa he 
parhaillaan asuvat. He ovat monesti ihailleet kyseistä punaiseksi maalattua taloa. Siinä olisi hyvästi tilaa 
lapsille. Ehkä siellä olisi hiiriäkin Johannan iloksi.  
Alkukesästä Axel ostaa rapsautti talon.  

 
Kesäkuun alussa Asta ja Victor perheineen tulivat käymään Lappeenrannassa.  
Kun oveen koputettiin, niin silloin Johannan housuihin pujahti pupu. Hän piiloutui makuuhuoneen 
komeroon. Tietenkin Asta ihmetteli, että missä se kummilapsi oikein kummittelee. Anna naurahti 
häpeillen, että se taitaa olla makuuhuoneessa ja opasti kummitädin makuuhuoneeseen. Anna avasi 
keskimmäisen komeronoven, josta Johanna kömpi ulos nauraa kikattaen. Kun vieraat olivat lähteneet, 
niin silloin Anna piti puhuttelun tyttärelleen, että oli tosi lapsellista mennä komeroon omaa kummitätiä 
piiloon.  

 
Axel ja Anna käyttivät vieraita pienellä junamatkalla Viipurissa. Edellisen vuosikymmenen alussa 
valmistui Riihimäki-Pietari rataosuus. Kivisistä oli jännittävä matkustaa rautahevosella, joksi he 
höyryjunaa kutsuvat. Johanna vitsaili, että tämähän menee kuin luoti ja alkoi kutsua junaa luotijunaksi. 
Anna puisteli päätään, kun tyttärellä on tuollainen hassu mielikuvitus.  

 
Junamatkan aikana Johannalle iski nuhakuume ja seuraavan päivän oli pois koulusta. Iltapäivällä 
apuopettaja Anne tuli kotikäynnille katsomaan potilasta. Johannaa alkoi ujostuttaa, kun opettaja seisoi 
makuuhuoneen ovella. Johanna makasi aivan tulipunaisena isän ja äidin sängyn päällä.  
 
Toukokuun lopulla Johannan luokka teki pienen retken Mikkeliin. Siellä he olivat kokonaisen päivän. 
Mikkelissä he tutustuivat erääseen maalaistaloon ja sen eläimiin. Johannaa huvitti isosarvinen pässi, 
jota hän olisi mielellään härnännyt, muttei uskaltanut koska vuohella oli todella valtavat sarvet. Niillä jos 
pukkaisi vatsaan, niin suolethan pursuisivat ulos, ajatteli Johanna Kivinen.  
 
Nyt kolmannella luokalla Johanna näki ensimmäisen kerran nyrkkeilyesityksen, joka oli koulun 
voimistelusalissa. Nyrkkeilijä nyrkkeili katosta roikkuvaa olkisäkkiä vasten. Johannasta mahtavinta oli se 
kun nyrkkeilysäkki paiskautui päin äijää niin, että tämä sanoi Äyh!  
 
Voimistelusta Johanna ei pidä. Nyt vieläkin vähemmän, koska pukuhuoneessa Minna tapaa kiusata. 
Erään voimistelutunnin jälkeen pesuhuoneessa Minna kehotti Johannaa työntää sormen pimppiin 
sanoen: "Jos ei säännöllisesti pidä sormea pimpissä, niin silloin se reikä umpeutuu... Mullakin se oli 
hyvin lähellä!" Tietenkään Johanna ei tällaiseen usko. Hän antoi kiusaajan sanat mennä toisesta 
korvasta sisään ja toisesta ulos. Yhtäkkiä Minna pukkasi Johannan pesuhuoneen kivilattialle ja väkisin 
työnsi oman sormensa tämän pimppiin. Johanna huusi kuin sikaa tapettaisiin mutta huuto hukkui 
Minnan räkätykseen.  
Sitten Minna otti vesisaavin ja kaatoi kylmää vettä Johannan päälle. Johanna yritti paeta 
pesuhuoneesta, muttei onnistunut. Sitten kiusaaja kaatoi hänet uudestaan ja veti jaloista voimistelusalin 
puolelle ja sitten poikien pukuhuoneeseen, jossa hän sanoi luokan raikulipojalle: 
"Tässä teille leikittävää!" Raikulipoika riisui heti housunsa.  Johanna huusi täyttä kurkkua.  
Onneksi voimisteluopettaja kuuli huudon ja meni poikienhuoneeseen katsomaan, että mikä on hätänä, 
jolloin näki, että mitä oli tapahtumassa. Hän otti poikaa niskasta ja vei hänet työhuoneeseensa, joka on 
poikien ja tyttöjen pukuhuoneiden välissä. Hän uhkasi raikulipoikaa kasvatuslaitoksella, jos tämä vielä 
yhdenkin kerran koskisi Johannaan. Minna säikähti niin, ettei enää uskaltanut kiusata yhtä paljon. 
Johanna sai tästedes olla rauhassa kotimatkalla. 
Välitunneilla Johanna tapaa seistä opettajainhuoneen ikkunan takana ja katsoo ikkunasta sisään. 
Hänestä on mukava katsoa, kun opettajat juovat kahvia ja syövät pikkuleipiä. Johanna on huomannut, 



että opettajat tapaavat herkutella Viipurin rinkilöillä.  

 
Aluksi eräs opettajista nimeltä Viljo pelleili ikkuna läpi Johannalle mutta jo muutaman viikon kuluttua 
kyllästyi kun jok’ikinen välitunti ikkunasta katsoi sama pulleaposkinen pärstä. 
Johannan opettaja Birgitta sanoi, ettei hän enää katsoisi ikkunasta koska se häiritsee, niin silloin 
Johanna antoi pienen risun pätkän opettajalleen ja käski antaa sen Viljolle. Johanna sanoi, että se on 
taikasauva. Birgitta antoi Johannan taikasauvan Viljolle, joka päätti heti kokeilla sitä, kun sen 
pulleaposkisen tytön pärstä ilmestyisi ikkunaan. Eipä aikaakaan, kun Johannan naama ilmestyi 
ikkunaan, jolloin Viljo heilautti taikasauvaa, jolloin Johanna poistui ikkunan ääreltä ja Viljo naurahti 
kollegoilleen: "Jopas oli tehokas taikasauva! Kotona pitää kokeilla, jos se tehoaisi akkaan joka päivät 
pitkät istuu kirjojen ääressä ja litkii sahtia. Birgitta vitsaili, että ehkä tuo Johanna taitaa olla noita-akka, 
kun sillä on monesti kummallisia ideoita ja kirjoittelee hassuja tarinoita itsestään liikkuvista 
rautakoreista. 
Tunnin alussa Birgitta sanoi Johannalle, että se taikasauva oli todella tehokas ja Viljo tuli hyvin iloiseksi. 
Tästä lähtien Johanna alkoi katsoa koulunkanslian ovenraosta koska on hyvin utelias ja haluaa nähdä 
kouluntoimintaa kulissien takana.  
Oven raosta Johanna näki puisia laatikoita, joihin tulee opettajien kirjeet.  
Erään puulaatikon ovessa hän näki keltaisen pyöreän lapun; Höyryvoima ei kiitos! Kyseessä on 
kehityksen vastustajien lentolehtinen höyryjunia vastaan. Pienen mutta äänekkään ryhmän mielestä 
höyryjunat tulisi kieltää koska ne voivat tuoda ties minkälaisia tauteja. Vallesmannilla on kova työ 
metsästää ryhmän jäseniä. 
 
Johanna saa tukiopetusta laskennossa. Laskuopit ovat kuin tervan juontia. Savonlinnan koulussa hän 
harjoitteli ensi kertaa kertotaulua, muttei kertaakaan täällä Lappeenrannassa. Hänelle annettiin 
ainoastaan liian helppoja laskutehtäviä kuten 1+1=2. Tietenkin tämän ikäisestä naperosta on mukava 
päästä helpommalla. Tukiopettaja on Anne Wallin.  
Johanna saa myös puheopetusta pahan änkytyksen takia. Puheopetuksessa hän tapaa hassutella 
puheopettajan kanssa. Puheopetushuone on koulunlääkärin tilojen vieressä. Kun tippatäti ei ole 
paikalla, niin silloin Johanna käy puheopettajansa kanssa lääkärin tiloissa katselemassa paikkoja, koska 
se kiehtoo häntä. He leikkivät muun muassa stetoskoopilla, jonka nimeä Johanna ei oikein tahtonut 
oppia lausumaan. Aina vaan hän sanoi tetokooppi.   
 
Eräänä sateisena aamuna, kun oppilaat olivat odottamassa sisälle pääsyä, niin silloin Johannalla oli 
kumisaappaat, joihin hän oli kirjoitellut vaikka mitä älynväläyksiä kuten esimerkiksi; kumpparit, puukko 
sisässä… Onneksi saappaissa ei ollut teräaseita. Vaikuttaa, että Johanna-tyttö on jostain lukenut 
muinaisista Pohjanmaan puukkojunkkareista. Lisäksi Johanna tapaa kotona piirrellä kuvia erilaisista 
puukoista sekä hahmottelee tulevaisuuden veitsiä. Hän kuvittelee, että kaukana tulevaisuudessa 
puukon terän sijasta olisi ikuinen tulenlieska.  
 
Johannan luokkakaverit olivat polvillaan hänen edessänsä ja lukivat hänen kumisaapastensa 
kirjoituksia. Luokkakavereista oli mahtavaa, kun tämä hassu blondi oli kirjoittanut vaikka mitä hullua. 
Minna pysyttelee kaukana Johannasta, ettei vain tulisi kiusaukseen alkaa kiusata Johannaa ja sitten 
joutuisi kasvatuslaitokseen. Hän tapaa välitunneilla leikkiä muiden kovien tyttöjen kanssa pienellä 
kalliolla koulunpihalla. Minnan perhe on lähtöisin Turusta mutta on kotiutunut hyvin Lappeenrantaan. 
Silloin tällöin hän tapaa joidenkin muiden oppilaiden kanssa välitunneilla rallatella pilkkalauluja 
karjalaisista. Tähän opettajat tapaavat reagoida, ettei saa haukkua toisia ihmisiä. Minna on oikea 
kiusanhenki. 

 
Lähes päivittäin Jaana-Mari tapaa leikkiä saman ikäisen Antero Santalan kanssa. Poika on juoppojen 
lapsi. Hänen vanhempansa eivät välitä missä poika, milloinkin viilettää. Jaana-Mari ja Antero tulevat 
hyvin toimeen keskenään jopa niin hyvin, että Axel alkoi kutsua Anteroa sulhaseksi.  
Antero tapaa jostain kutsua Johannaa Jöhyksi. Ehkä hänelle tuottaa vaikeuksia lausua koko nimi. 
Poika tapaa olla puolille öin Kivisillä, koska vanhemmat ovat jossain ryyppäämässä. Tämä ärsyttää 
Annaa ja Axelia, muttei voi tehdä asialle mitään. Tietenkään he eivät voi potkaista poikaa ulos keskellä 
yötä. Monesti Anna on pohtinut, jos tekisi ilmoituksen vallesmannille, muttei jaksa moiseen 
pyöritykseen.  
 
Eräänä päivänä, kun Jaana-Mari oli saanut hienon mollamaijan, niin heti Antero heitti sen parvekkeelta 
alas. Jaana-Marilta pääsi hirveä parku, kun luuli nuken pään menneen rikki.  
Antero säikähtäneenä haki sen takaisin ja sitten Jaana-Marillekin alkoi jälleen aurinko paistaa kun nukke 



oli vahingoittumaton.  
 
Juhannuksen aikoihin Kiviset pääsivät vihdoinkin muuttamaan omaan taloon. Talon vanha puolisko on 
rakennettu 1800-luvun alussa ja uusi puolisko on 1860-luvulta.  
Talo on hyvin kodikas ja lapsiperheelle jännittävä. Johanna ja Jaana-Mari saivat omat huoneet talon 
yläkerrasta, mutta heillä on yhteinen makuuhuone alakerrassa, koska yläkerta on hyvin ahdas 
harjakaton takia. 
Eräänä päivänä kun Johanna kävi yksin vintillä, jonne pääsee suoraan hänen huoneesta, niin silloin 
hänen eteensä ilmestyi ruskeaturkkinen hahmo, joka esittäytyi Sulo möröksi. Johanna säikähtäneenä 
juoksi alakertaan hakemaan äitiään. Anna meni vintille katsomaan tyttären väittämää Suloa, muttei 
nähnyt mitään. Anna naurahti, ettei mörköjä ole olemassakaan. Johanna on vakuuttunut, että Sulo 
mörkö piileskelee jossain ullakon lattialautojen ja sahanpurujen seassa.  
 
Eräänä päivänä Johanna sai isältä valkoisen hiiren. Johanna nimesi hiiren Mikiksi koska tämä nimi tuli 
jotenkin ensimmäisenä mieleen.  
Pian huomattiin, ettei hiirtä kannata sijoittaa Johannan huoneeseen koska se haisee ihan hirveälle, 
vaikkei hiirulainen ole hirveä nähnytkään. Hiiren kakat pyörivät ympäriinsä. 
Axel teki Hiirelle häkin vanhasta leipälaatikosta, joka on lähtöisin Oscarin muinaisesta kaupasta. 
Laatikon päälle hän kiinnitti itikkaverkon, ettei jyrsijä piipertäisi karkuun. 
Hiirenhäkki laitettiin kellariin vastapäätä kamiinaa, joka pitää talon ihanan lämpimänä. Johanna kutsuu 
kamiinaa kodin sydämeksi, jollainen se onkin.  
 
Muutaman kerran Mikki-hiiri jyrsi itikkaverkkoon reiän ja piiloutui kamiinan taakse. Onneksi se löydettiin 
ajoissa ennen kuin se olisi paistunut tulikuuman kamiinan lähettyvillä.  

 
Kerta Johanna on vasta 10vuotias niin hiirenhäkin siivoaminen ja hiiren syöttäminen jäi äidin vastuulle. 
Muutaman kuukauden kuluttua Axel ja Anna päättivät luopua hiirestä, sillä välin, kun tytär on koulussa. 
Axel vei hiiren Lasse-kissan luokse, jotta kisu saisi mehevän aterian. Ei pitkään kissan nokkatuhissut, 
kun se oli hotkaissut hiiren mahaansa ja röyhtäisi päälle. Mikki-hiiri muutti avarammille juusto 
markkinoille.  

 
Iltapäivällä Axel sanoi tyttärelleen, että hän on myynyt Mikin työkaverilleen. Hän antoi tyttärelleen sata 
markkaa ja väitti sen olevan myynnistä saatu rahasumma. Johanna kuten monet muutkin ovat kovin 
innoissaan markasta koska ruplasta on tullut varsinainen kirosana Suomessa. Moni toivoo jos Suomi 
itsenäistyisi, etteivät Venäjän tsaarit määräilisi.  

 
Aluksi Johanna ikävöi hiirtään, mutta vähitellen hän unohti Mikin. Kyllä hän ymmärtää, että on paljon 
helpompi olla ilman lemmikkiä. Onhan perheellä yhä Lasse-kissa joka ei haise eikä sitä tarvitse ruokkia, 
sillä kissahan itse peseytyy ja etsii itse ruokansa.  
 
Omaan taloon muuttamisen jälkeen Jaana-Mari ei enää leiki Anteron kanssa koska Santalat muuttivat 
pois Lappeenrannasta. Anteron vanhempien maine oli mennyttä ainaisen ryyppäämisen takia. 
Juopottelusta oli vaikea päästä eroon koska kaupungin jokaisessa kapakassa tultiin tarjoamaan 
viinaryyppyjä.  
 
Silloin tällöin Jaana-Mari tapaa leikkiä isosiskonsa kanssa uutta kotitaloa vastapäätä olevan koulun 
pihalla vossikkakuskia. He kuvittelivat, että heidän keppihevosensa olisivat isoja hevoskärryjä 
hevosineen. 

 
Syksy 1880 
Johannan luokkakaverit siirtyivät toiseen kouluun, mutta Johanna sai jatkaa tutussa koulussa koska 
sinne muodostettiin kahden oppilaan apuluokka; Johanna sekä muuan Marjo Ruusuvirta. He aloittivat 
neljännellä luokalla.  
Tämä pieni apuluokkahuone on viereisen kerrostalon kellaritiloissa. Sinne on vastikään tehty kolme 
pientä luokkahuonetta koska varsinaisessa koulurakennuksessa on liian ahdasta. 
Kellaritiloissa on Johannan ja Marjon luokkahuoneen lisäksi mustalaisten luokka sekä venäjänluokka.  
Samassa kerrostalossa on myös mustalaisten omistama suutariliike, josta kuuluu hirveä säkätys. 
Joskus Johanna on kurkistanut sisälle. Siellä on hyvin sotkuista ja savuista, sillä suutariukko on kova 
tupakkamies. Johannaa ei oikein tupakka kiinnosta vaikka tämä hassu savuava tikku vaikuttaa 



mielenkiintoiselta. Isä ja äitikin polttaa tupakkaa kuin korsteeni.  

 
Johannan ja Marjon opettajaksi tuli vastavalmistunut ruipelomainen mustatukkainen Inkeri Pulliainen. 
Eräänä päivänä, kun Johanna ja Inkeri olivat kahdestaan, niin silloin Inkeri hyväili Johannan hartioita ja 
rallatteli: ”Rakkaus on leikkiä kahden!”  
Johanna ei vielä ymmärrä mitä rakkaus tarkoittaa. Kyllä hän tietää suurin piirtein, muttei vielä osaa 
punastua.  
 
Nyt neljännestä luokasta lähtien Johanna alkoi jälleen käyttää silmälaseja koulussa. Savonlinnassa 
asuessa hän ei jostain syystä käyttänyt rillejään. 
Nyt syksyllä Anna ja Axel hoksasivat, että tytöllähän on silmälasit ja kehottivat häntä käyttää niitä edes 
koulussa. Koulun jälkeen hän riisuu lasit päästään ja laittaa ne ruskeaan nahkaiseen koteloon, jonka 
hän asettaa eteisen hyllykköön odottamaan aamua.  
Rillien takia Johanna ei halua mennä koulun huussiin pissalle koska häntä ujostuttaa istua lasit päässä 
huussissa. Juuri rillien takia hän on onnistunut pidättää pissan, kunnes eräänä päivänä häntä pissatti 
niin vietävästi, ettei pystynyt pidättämään siispä välitunnilla hän meni tyhjillään olevaan 
venäjänopetushuoneeseen ja pissasi nurkkaan.  
Kukaan ei saanut selville, että kuka oli tämän takana. Venäjänopettaja epäili mustalaisia, muttei 
kuitenkaan voinut mennä syyttämään koska häneltä puuttui todisteet. 
 
Ehkä Inkeri epäili Johannaa koska tämä alkoi tapauksen jälkeen vihjailla, että joku on pissannut 
venäjänopettajan huoneeseen. Johanna jopa kirjoitti siitä omaan kertomusvihkoon. Hän on saanut 
opettajalta tyhjän vihon koska on huomannut oppilaansa hersyvän mielikuvituksen ja kuka ties tytöllä on 
kirjailijan verta kuten esimerkiksi Runeberg ja Aleksis Stenvall. He molemmat kuolivat edellisellä 
vuosikymmenellä. Ehkä Johanna Kivinen olisi yhtä tuottelias.  
Johanna innostui kirjoittelemaan omia älynväläyksiään sekä tarinoita tosi elämästä.  
 
Syksyllä Kivisten pihalla alkoi käydä omenavarkaita ja kun omenakausi oli ohi, niin silloin he alkoivat 
tehdä tihutöitä, kuten esimerkiksi potkivat kaiken hajalle ja jopa yrittivät nostaa lipputankoon 
merirosvolipun mutta onneksi Johanna sattui tulemaan ulos, jolloin kaksi koltiaista säikähti ja lähtivät 
pinkomaan metsään.  
Kivisillä ei ole lippua. Ehkä talon aikaisemmat asukkaat ovat ottaneet sen mukaan tai lippu on 
repeytynyt. 
Kiviset polttivat merirosvolipun olohuoneen takassa, ettei tarvitse katsoa kuvottavaa pääkallolippua.  
Sitten Axel meni vallesmannin luokse kertomaan tihutyöntekijöistä mutta virkavallalla ei ollut aikaa 
koska vireillä on poliisiuudistus. Vallesmannin konttorista tulee virallisesti santarmikonttori, josta tullaan 
valvomaan yhteiskunnan venäläistämistä.  
Axel ja Anna eivät tykkää venäläistämisestä mutta he eivät kuitenkaan uskalla ryhtyä vastarintaan, ettei 
joutuisi Siperiaan. He ovat päättäneet, ettei kritisoisi yhteiskuntaa lasten kuullen, etteivät he koulussa ja 
seimessä menisi läpättämään venäläisvastaisuuksia. 
 
Kerta vallesmannilla ei ollut aikaa, niinpä perheeseen otettiin koira. He hakivat maaseudulta haukkuvan 
lintukoiran pennun vahtikoiraksi. Koira sai nimeksi Ruhve kun Johanna ehdotti nimeä Ruffe mutta 
vanhemmat eivät osanneet ääntää kyseistä nimeä, niinpä nimi vääntyi Ruhveksi tai paremminkin 
Ruhuveksi.  

 
Anna on itseoppinut piirtäjä ja alkoi piirtää paperille koiran kuvaa. Hän on myös ostanut muistiokirjan, 
jolle hän on nimennyt Kivisen tarinat. Kirjaan hän merkitsee muistiin lasten puheita, jotta 
tulevaisuudessa he voisivat verestää lapsuusmuistoja. Lisäksi hän on piirtänyt tyttärien kuvat ja kuvaillut 
heidän itkutyyliänsä. Kirjaan hän on myös teipannut tyttärien hiuskiehkurat, ja tämän vuoksi tytöt 
kutsuvat äitinsä muistiota Karvakirjaksi. Kaikkea Anna ei halua kirjoittaa koska nuorimmainen on aivan 
hirveä suustaan, kiroilee kuin mustalainen. Ei edes koivuniemenherra auta. piiskatessakin Jaana-Mari 
noituu niin, että Annaa ihan hirvittää. Hän on myös käyttänyt tytärtään kirkkoherran luona, jotta tämä 
ajaisi tyttärestä pahat henget pois mutta turhaan. Pikku Jaana-Mari sanoi, ettei häntä mikään 
paholainen riivaa vaan ihan lämpimikseen vain kiroilee. Totta kai Annaa ja Axelia huolettaa ainainen 
kiroilu. Johanna ei koskaan ole kiroillut. Ulosteitakin hän kutsuu kiltisti kakaksi ja pissiksi, kun taas 
Jaana-Mari paskantaa ja kusee.  

 
Eräänä syyspäivänä Johannan ja Marjon kahdenhengen luokka teki Saimaan-kanava risteilyllä 
Viipurissa. Pieni valkoinen höyrylaiva Haahka kulkee Viipurin ja Lappeenrannan välillä.  



Mukana oli myös nykyinen kolmas luokka, jonka kanssa Inkeri Pulliaisen kaksi oppilasta tekevät paljon 
yhteistyötä, jotta Johanna ja Marjo näkisivät muitakin saman ikäisiä. 
Oppilaat ja opettajat ihmettelivät, että näköjään höyryllä voidaan purjehtia ilman purjeita.  
 
Kolmannen luokan nykyinen opettaja on ruskeatukkainen Ritva Storfågel. Hänellä on jännä sutitukka; 
sivuilla on harjamaiset viuhkat. Muut opettajat sekä jotkut rohkeat oppilaat kutsuvat häntä sutitukaksi. 
Hän on hyvin humoristinen ja pitää liikanimestään, muttei kuitenkaan yleisemmästä Ritu muodosta.  

 
Höyrylaiva Haahkalla oppilaat saivat vapaasti liikkua ympäriinsä. Johanna huomasi konehuoneenoven 
vieressä pienen vivun, josta hän hetken mielijohteesta väänsi.  
Vipu avasi pienen luukun laivankyljessä aivan vesirajan tuntumassa, josta alkoi tulla vettä sisään. 
Johanna poistui vähin äänin ja meni ylimmälle kannelle, jossa Inkeri oli juttelemassa Ritvan kanssa. 
Onneksi miehistö huomasi pienen sivuluukun olevan auki ja he sulkivat sen. Oikeastaan ei olisi ollut 
mitään vaaraa avoimesta luukusta koska se oli hieman vesirajan yläpuolella mutta laivan ollessa 
liikkeellä siitä ryöppysi silloin tällöin vettä. Luukkua käytetään siivouksen yhteydessä, jotta siivousvesi 
pääsisi ulos. 
Lähellä olevat oppilaat kertoivat miehistölle, että eräs vaaleatukkainen tyttö oli ollut vivun kimpussa ja he 
kyllä tunnistavat hänet. Palkkioksi oppilaat saivat Haahka mainosjulisteen, jossa on öljyvärein maalattu 
laivan kuva. 
Oppilaat juoksivat kertomaan Inkerille, että mitä Johanna oli tehnyt. Inkeri käski Johannan istua 
loppumatkan hänen vieressänsä, ettei tämä enää koskisi mihinkään. 
Heti koululle päästyään hän saarnasi Johannalle, että minkä ihmeen takia hänen piti mennä 
vääntämään siitä vivusta: ”Ajattele jos laiva olisi uponnut ja nyt monessa kodissa olisi surua.” Johanna ei 
osannut vastata mitään koska hän itsekään ei tiedä miksi oli mennyt vääntämään vivusta. Se oli vain 
yksi hänen monista päähänpistoista.  
Inkeri kirjoitti Johannan kotiin pienen kirjeen, jossa tämä kertoi mitä tytär oli tehnyt. Johannan olisi 
pitänyt itse antaa kirjeen äidille mutta sitä hän ei tehnyt vaan heitti sen katuojaan kotimatkalla. Asia jäi 
sikseen. Vanhempainillassa Johannaa jännitti, jos Inkeri kertoisi mitä laivalla oli tapahtunut mutta 
Johannan onneksi tämä piti suunsa kiinni. Ennen vanhempainiltaa Johanna vannotti opettajaansa 
olemaan hiljaa Haahka jutusta. Tämä oli melkoinen riskinotto, kun Johanna koko ajan muistutti Inkeriä 
tapahtuneesta. Inkeri oletti asian olleen sillä selvä eikä enää kehdannut alkaa siitä jauhaa.  
Vanhempainillassa Inkeri kertoi ainoastaan erään tutti asian, nimittäin Johanna tapaa silloin tällöin 
imeskellä mustekynän päätä, joka ärsyttää ja huolestuttaa Inkeriä koska kynästä voi liueta kemikaaleja 
suuhun. Inkeri on monesti vitsaillut, että äiti voisi ostaa tutin, joka kiinnitettäisiin kynän päähän niin, että 
imeminen olisi turvallisempaa.  
Haahkajutusta Johanna kirjoitti myös kertomusvihkoon; Joku kelmi on yrittänyt upottaa Haahka laivan 
keskellä Saimaan-kanavaa vähän ennen Viipuria.  
Johannan kertomusvihkosta on tullut hyvin suosittu opettajien keskuudessa. Kalevikin ihastui Johannan 
vihkoon koska siinä on todella hyviä juttuja sekä mielikuvitusystäviä. Johanna näki omin silmin 
opettajainhuoneenikkunasta, kun mustapartainen Kalevi lueskeli vihkoa. 
Johanna on alkanut hieman pitää Kalevista, jonka hän on kesyttänyt kertomus vihollaan, jota opettajat 
kutsuvat jostain syystä Köppäriksi. Vihon nimitys tulee ehkä siitä, kun kerran Johanna sattunut 
sanomaan, että vihkoon hän kynällä köpöttelee kertomuksia, jolloin Inkeri kuuli väärin ihan kuin Johanna 
olisi sanonut Köppäri, niin viholle syntyi epävirallinen nimi.  
 
Silloin tällöin välitunneilla Johanna tapaa mennä koulun keittolaan jututtamaan ruokalan tätejä. Sukkelin 
on eräs Ruth Santapukki. Hän opetti Johannalle yhden sanan ruotsia eikä se ole kovin sisäsiisti sana: 
”No, Johanna, tiedätkö mitä tarkoittaa sana Knulla?” Johanna ravisti päätään, kun ei ole aavistustakaan 
kyseisestä sanasta. Sanaa hän ei ole kuullut edes venäläisessä kirkossakaan. Tokkopa sielläkään 
kyseistä sanaa hoetaan. Ruth ravisti etuvartaloa eteen ja taakse ja sanoi: ”Näin tehdään, kun 
Knullataan!” Pikkuhiljaa Johannalle alkoi valjeta sanan merkitys. Hänet on 11 vuotta sitten knullattu 
maailmaan. Johannaa nauratti, kun vanha akka tuolla lailla riehuu. Hän ei ainakaan uskalla koulussa 
mainita kyseistä sanaa, ei ainakaan suomenkielistä vastinetta koska silloin joutuisi arestiin.  
 
Jouluksi Kiviset menivät Forssaan sukuloimaan. He yöpyivät Oscarin ja Hildan makuuhuoneessa. 
Vähän ennen nukkumaan menoa Hilda esitteli makuuhuoneen yöpöydällä olevaa vihreää 
keramiikkavaasia, jonka hän itse oli tehnyt syksyn aikana. Hilda on hyvin taitava käsistään. Anna ihasteli 
anoppinsa vaasia. Yöllä hänestä tuntui siltä kuin vaasista kuuluisi aavemaista ulinaa. Heti kun hän oli 
nukahtanut, niin silloin hän näki itsensä keramiikkavaasin vieressä ja hänellä oli yllään kummalliset 
rautavaatteet ja lattia oli muuttunut karvaiseksi, ihan kuin koko lattia olisi päällystetty valkoisella 



turkiksella.  
 
Seuraavana päivänä Axelin ja Annan perhe kävi Victorin ja Astan luona, jotka asuvat yhä samassa 
talossa, jossa oli paskamahankauppa. Kauppa lopetti muutama vuosi sitten kun isomahainen iäkäs 
kauppias ei enää jaksanut pitää kauppaansa.  
Nyt kaupan tiloissa toimii pieni kirjakauppa, joka on jatkuvasti santarmien silmätikkuna. Victorin perhe 
tapaa usein lainata sieltä kirjoja, kun ei ole vara ostaa. Jeanettekin on kovasti innostunut kirjoista, jotka 
käsittelevät alastomuutta. Vanhemmiltaan salaa hän tapaa käydä lähikirjakaupassa selailemassa 
alastonkirjoja, joissa on piirroksia alastomista miehistä.  
 
Victorin perheellä on tätä nykyään pieni sylikoira nimeltä Pippi. Heti kun Johanna oli nähnyt ja kuullut 
koiran nimen, niin silloin hänelle tuli jostain syystä mieleen kummallisen näköinen tyttö, jolla on sivuille 
päin menevät punaruskeat letit. Hän ei käsitä yhtään mistä tämä kummallinen mielleyhtymä johtuu. 
Jotenkin Pippi-nimi johdattaa hänet kummalliseen päänsisäiseen tytön hahmotelmaan.  
Ruhve katsoi ihmeissään, kun pieni kirppumainen koira kulki tämän jalkojen välissä ja leikki isolla 
kivespussilla.  
 
Vuosi 2981 
Silloin tällöin iltaisin Johannan koulukaveri Ilja-Petter Janiskin tapaa tulla leikkimään Kivisten pilalle. 
Pojan mukana tulee myös Jaana-Marin seimikaveri Kari Rönkkö. 
Lähes joka kerta Ilja-Petterillä on mukana puumiekka, jota hän pitää yläetuviistossa.  
 
Syksyllä Jaana-Mari aloitti seimessä eli hänestä on tullut isotyttö. Kun Jaana-Mari ei ole isosiskon, 
Ilja-Petterin ja Karin seurassa, niin silloin hän on toisen seimikaveri Pertta Ladogan kanssa.  
Eräänä syyspäivänä Pertan isä teki humalapäissään itsemurhan sivaltamalla isolla puukolla kurkkunsa 
auki.  
Tämä tapahtui omassa ulkohuussissa. Kun isää ei kuulunut, niinpä Pertan äiti meni katsomaan 
huussiin, että miksei ukko ala tulla. Hän löysi miehensä keskellä verilammikkoa iso puukko vieressä. 
Siitä humalatilasta hänelle ei koskaan tullut krapulaa.  
Järkytyksestä äitikin alkoi juoda, kun löysi ukon viinakätkön halkopinon alta. Saa nähdä milloin tyttö 
joutuu lastenkotiin.  

 
Kerran Johanna huomasi, että Pertta oli varastanut hänen nukkekodistaan joitakin tavaroita mutta harmi 
vaan, kun häneltä puuttuu vedenpitävät todisteet, että leikkikaluvaras on Pertta Ladoga. 
Johanna on sen verran nynny, ettei oikein viitsi alkaa tutkimaan asiaa. Pikkusiskon huoneeseen 
mennään Johannan huoneen läpi, ilmeisesti silloin Pertta on vaivihkaa näpistänyt Johannan 
nukketalosta muutaman huonekalun.  
Tuskin Ilja-Petter näpistäisi tytön nukkekodin tavaroita koska tämähän on poika.  

 
Heti kun Ilja-Petter ja Kari ilmestyvät Kivisten pihalle niin silloin Johanna ja Jaana-Mari menevät ulos 
leikkimään koska sisällä heidän huoneissaan on ainoastaan tyttöjen leikkikaluja. Useimmiten he ovat 
leikkivät koskin viimeiseksi leikkiä. Tämä sopii Johannalle kuin nakutettu koska silloin pitää juosta toista 
karkuun. Johanna ei osaa olla luonnollinen kavereiden kanssa. 

 
Johannasta ja Ilja-Petteristä on tullut hyviä kaveruksia.  
Eräänä iltana Johanna esitteli Ilja-Petterille isän vanhaa nahkasalkkua, josta hän on tehnyt 
vallesmannin laukun. Salkkuun Johanna on laittanut muun muassa vihellyspillin, lehtiö sekä kynää 
muistuttava puutikku. Ilja-Petter kutsui salkkua ukkoin laukuksi ja nauroi räkäisen naurun päälle.  
 
Ilja-Petter asuu lähellä olevassa kerrostalossa. Muutaman kerran Johanna on käynyt Ilja-Petterin luona. 
Kerran hänellä oli Ruhve mukana. Ilja-Petterillä on kissa, joka sähisi ja teki kaiken mahdollisen, kun 
koira tunkeutui sen reviirille.  

 
Ilja-Petter jakaa huoneensa pikkusiskon kanssa, joka ei kertaakaan ollut kotona, kun Johanna oli 
kylässä. Eräänä iltana, kun Johanna oli koulukaverinsa luona, niin silloin Ilja-Petter käski Johannan 
istuutumaan sängynreunalle koska tämä vaikutti stressaantuneelta, kun ei ole tottunut vierailla 
kavereiden luona. Johanna teki käskettyä ja sitten Ilja-Petter kaatoi hänet selälleen sängyn päälle ja itse 
rojahti tämän päälle ja antoi kunnon pusun tytön pullealle poskelle.  
Johanna rimpuili koska hänen seksualiteettinsa ei vielä ole herännyt mutta se alkoi nyt heräillä. Ensi 
kertaa Johanna tunsi eroottisia tuntemuksia.  



Ilja-Petter otti esiin nahkaremmin, jolla hän sitoi Johannan kädet yhteen ja sitten narulla sitoi hänet kiinni 
sänkyynsä. Aluksi Johanna melkein itki koska hänet sidottiin kiinni sänkyyn mutta sisäinen ääni kehotti 
olla itkemättä. Alitajunnassa hän ymmärsi, että tämä on vain leikkiä ja hänen eroottiset tunteet alkoi ensi 
kertaa herätä, vain pikkuhiljaa. Alitajunnassa Johanna on ihastunut Ilja-Petteriin, muttei kuitenkaan vielä 
tiedä mitä rakkaus on. Johanna tunsi ihanan tunteen, sellaista hän ei vielä koskaan aiemmin ollut 
tuntenut.  
Ilja-Petter riisui Johannalta housut, ja otti esiin piirustuspaperia ja piirsi Johannan kuvan. Viereen hän 
kirjoitti; Ihana tyttö sängyssäni. Sitten Ilja-Petter kiihottui Johannan paljaasta navasta ja itsekin riisuutui.  
Johanna näki, että kaverin maha hieman pullotti ja kiihottui kun kaveri nuoleskeli Johannan paljasta 
mahaa. Johannasta tuntui ihanalta. Vatsan alaosassa ihanasti kutitti. Ilja-Petter onnistui herättämään 
kaverinsa eroottiset tunteet. Enää Johanna ei rimpuillut vastaan ja makasi kiltisti sängyn päällä ja sanoi: 
”Lisää rakas lisää!” Johannasta tuntui hyvältä tämä hyväily. 
Vähän myöhemmin Ilja-Petter avasi nahkaremmit ja narun, jolloin Johanna sanoi: "Tuntui hyvältä... 
tehdäänkö tuo toistenkin?" Ilja-Petter naurahti: "Joo, mikä ettei!" Ilja-Petter halasi Johannaa. Poika 
tuoksui niin hyvältä, että Johanna olisi saattanut jäädä, vaikka yöksi. Todellisuudessa hän ei ole tottunut 
nukkua kavereiden luona. Miten sitten aamulla hän menisi kouluun ilman silmälaseja? Nyt vapaa-ajalla 
hänellä ei ole rillejä, ja sekin oli syynä hänen jäykkyyteensä, kun on tottunut katsoa  
Ilja-Petteriä rillien kanssa. Nyt kun Ilja-Petter oli hyväillyt häntä, niin Johanna tuli hieman rennommaksi.  
Ruhve katsoi huoneen lattialla ihmeissään, kun ulkoiluttaja makasi sängyn päällä ihanasti voihkien. 
Ehkä koiraa alkoi haluttaa tavata joku ihana narttu. Sellaista tässä asunnossa ei ollut eikä Ruhve koira 
halua alkaa kuherrella kissan kanssa.  
Vähän myöhemmin Johanna sanoi, että pitää lähteä kotiin, ettei äiti ihmettele sillä Lappeenrannan 
keskustassa asuu kummallistakin porukkaa.  

 
Kotona Johanna sanoi äidilleen: "Minua hävettää, että olin pojan luona leikkimässä." Hän ei tietenkään 
uskaltanut mainita mitään kuhertelusta. Varmasti äiti olisi huolestunut. Annaa nauratti niin, että rinnat 
hytkyivät. Hän ajatteli itse mielessään, että tuskin muutaman vuoden kuluttua tyttö noin sanoisi. 
 
Kesällä Kiviset kävivät Sukevalla sukuloimassa. Kahteen vuoteen he eivät ole käyneet Sukevalla koska 
kesällä 1879 he muuttivat Savonlinnaan ja viime vuonna he muuttivat nykyiseen taloon. Nyt oli korkea 
aika käydä tervehtimässä vanhaa Elisabethia, joka odottaa tyttären perhettä joka kesä. Anna tapaa 
muutaman kerran vuodessa lähettää kirjeitä äidilleen, että he ovat yhä elämänsä vedossa mutta posti 
kulkee aivan liian hitaasti.  

 
Sukevalla he kävivät myös Siirin ja Henrikin luona. Edellisen vuosikymmenen alussa Siiri ja Henrik 
suunnittelivat vakavissaan Vaasaan muuttamista mutta sitten Henrik vakinaistettiin Sukevan 
vallesmanniksi eli ihan turhaan olisi muutettu niinkin kauas kuin Vaasaan. Tätä nykyään Henrik on 
saanut tehtäväksi johtaa Sukevan santarmien toimintaa. Hän on itse nikkaroinut puupölkyistä santarmin 
kuljetuskärryt, jossa on säpillä suljettava ovi. Kärryllä on kätevä noutaa humalaisia sekä muita 
häirikköjä. Lisäksi Henrik on joutunut opettelemaan venäjää koska Suomihan on osa Venäjän 
ruhtinaskuntaa.  Siiri on yhä pappilan piikana. Hän on saanut omaksi pappilan vanhoja vaatteita, jotka 
hän on ommellut uuteen uskoon.  
 
Siiri levitti pappilasta saamansa vaatteet pirtin lattialle, jotta pikkusisko voisi valita mieleisen. Hänellä on 
niin paljon vanhoja kuteita, ettei kaappeihin enää mahdu lisää. Hän haluaa päästä eroon vanhimmista 
vaatteista, jotta saisi tilaa uusille. Myös pappilassa hän tapaa kunnostaa vanhoja papin vaatteita. 

 
Kun äiti oli eteisessä kyykyllään vanhojen vaatteiden edessä, niin sillä välin Johanna ja Jaana-Mari 
penkoivat serkkujensa huoneessa heidän tavaroitansa. Patrikilla ja Pialla on paljon jännittäviä tavaroita 
hyllyissään. Huoneen he jakavat keskenään. Juuri nyt serkut eivät ole paikalla eli Johannalla ja  
Jaana-Marilla oli hyvä tilaisuus penkoa tavaroita. Johanna löysi Pian hyllystä ihmeellisen 
suurennuslasin sekä kissankultakimpaleen. Hän otti ne käteensä ja hiippaili eteiseen äitinsä taakse ja 
sujautti salaa suurennuslasin housun vasemmanpuoleiseen takataskuun ja oikean puoleiseen 
takataskuun hän sujautti kissankultanokareen, ihan vain kujeilumielessä. 
Kun Anna nousi pystyyn, niin silloin hän tunsi jotain vasemmassa takataskussaan. Hän löysi ison 
suurennuslasin ja arvasi syyllisen, joka vähän matkan päässä oli naurusta pakahtua. Annan otsa rypistyi 
ja sanoi hämmästyneenä: ”Oho, miten kummassa tämä on joutunut minun taskuuni?” johon Siiri 
naurahti: ”Heh, mitenhän se on mahtanut joutua?”  
Anna katsoi vihaisesti Johannaa, joka sipsutteli saliin isän viereen. Isä oli lukemassa Pellervo nimistä 
sanomalehteä. Siirin ja Henrikin olohuoneessa on koristeena kyljellään oleva puulaatikko, jonka 



aukkoon on kiinnitetty Patrikin ja Pian piirustuksia. Kivistä tämä hassu puulaatikko näyttää tosi hassulta.  
Siiri kertoi puulaatikon historiasta, että tässä kerran lapset toivat saliin puulaatikon, jonka sisään he 
alkoivat tuottaa sisältöä. He piirtelivät sinisiä pöllöjä sekä joutsenten kuvia. Siiri oli huvittuneena 
sanonut: ”Hyvä on!”  

 
Kissankullan Anna löysi vasta illalla nukkumaan mennessä hevosvankkureissa, jossa Kiviset yöpyivät, 
ettei tarvitse olla sukulaisten nurkissa. Vankkureissa on vitivalkoinen kangas joka sateella tapaa vuotaa 
mutta onneksi tämä kesä on vähäsateinen.  
Johannalla oli naurussa pitelemistä koska äidin ilme oli näkemisen arvoinen. Anna ärtyi noitumaan: 
"Helvetti tyttö, mitä taas oot mennyt tekemään?" Johanna vastasi: "Ööh... laskin vain leikkiä." Anna 
sanoi: "Tuo oli varkaus... älä koskaan enää tee tuollaista tai muuten jou’ut kasvatuslaitokseen!”  
Anna pohti, jos veisi kissankullan takaisin siskonsa luokse, muttei iljennyt.  
 
Noin viikon Kiviset lähtivät kotimatkalle. Tänä kesänä kotimatkalla mukana oli Rune perheineen. 
Vihdoinkin Annan toiseksi vanhin veli tuli kylään. Rune on naimisissa vaaleatukkaisen puheliaan Allin 
kanssa. Heillä on yksi aikuinen poika Mikael. 
Vankkureissa oli melko ahdasta, mutta sopu sijaa antaa. He pysähtyivät muun muassa Kuopiossa 
syömään kantakievariin nimeltä Satunnainen. Talo on rakennettu tukkeista ja muistuttaa melkoisesti 
eräkämppää, vaikka se on melko lähellä Kuopion keskustaa.  
Satunnaisen kantakievarissa on iso lukuhuone, jossa voi lukea erilaisia lehtiä sekä kirjoja. Johanna 
vilkaisi vanhemmiltaan salassa kirjaa, jossa oli piirrettyjä alastonkuvia sekä pornokertomuksia.  
Kun Anna kysyi tyttäreltään, että mitä kirjaa hän noin hartaasti lukee, johon tämä änkytti: ”Juu, tämä 
kertoo Jeesuksen elämästä.” ja oli punainen kuin tomaatti. Annaa epäilytti koska tyttären kasvoilla oli 
niin paljon punaa, muttei välittänyt koska on päättänyt antaa tyttären lueskella kaikessa rauhassa, jotta 
tämä kiinnostuisi kirjallisuudesta. Oli kirja mikä tahansa mutta pääasiahan on, että kirjat kiinnostavat, 
ajatteli Anna Kivinen. 
Anna itse osti samasta kantakievarista ohuen lehtisen nimeltä Naisten keväthuuma. 
Axelia ei ole moneen vuoteen porno kiinnostanut mutta muutaman kerran hän on käynyt vieraissa erään 
nuoren naisen luona, joka asuu Lappeenrannan torin laidalla. He eivät kuitenkaan ole ainakaan vielä 
olleet sukupuoliyhdynnässä mutta on ajankysymys, milloin he menevät niin pitkälle. Vaimolle Axel 
väittää työkiireitä Fenno tallilla.  
 
Kuopiolaisesta Satunnainen kantakievarista Johanna otti ilmaisia mainoslappusia, joissa esitellään 
Savon muita kantakievareita.  
Kuopion eteläpuolella on kantakievari nimeltä Laulutalo, jossa on runsaasti pelimannimusiikkia ja laulua. 
Siellä Kiviset eivät käyneet koska he eivät ole kovin musikaalisia ja Laulutalo vaikuttaa liian syntiseltä 
paikalta perheelliselle.  
 
Kantakievari Satunnaisesta Jaana-Mari sai matkamuistoksi aidon ketunhännän. Allia kiehtoi ketunhäntä 
ja alkoi sillä tanssia ja rallattaa: ”Kaikki on ihan vinksin-vonksin tai ainakin heikun keikun, trallalaa!” 
Jaana-Maria nauratti, kun aikuinen akka tuolla lailla alkaa tanssia yhden ketunhännän kanssa. 
 
Monesti Johanna ja Jaana-Mari ovat pohtineet, että mitä he tekevät tulevaisuudessa. Johanna kertoi, 
että hänestä tulisi vossikkakuski ja ohjastaisi isoa hevoskärryä Lappeenrannan ja Viipurin välillä.  
Jaana-Mari kertoi puolestaan, että sitten kun hän on viisitoistavuotias, niin silloin hän tekisi majan 
puuhun ja muuttaisi siihen asumaan. Majaan tulisi sahdin nostolava.   
 
Syksyllä Johanna meni viidennelle luokalle. Opettajaksi tuli virallisesti Ritva Storfågel. 
Inkeri lopetti, koska hän haluaa kokeilla muita ammatteja. opettajan työ ei ollutkaan hänen mieleensä. 
Nyt Ilja-Petteristä tuli virallisesti Johannan luokkakaveri. Marjo siirtyi Lappeenrannan venäläiseen 
kouluun, kun haluaa oppia paremmin venäjää.  
Ilja-Petter sekä muut luokkakaverit ovat neljännellä luokalla, siis Johanna on luokan vanhin. 
Välitunneilla Johanna, Ilja-Petter sekä jotkut miespuoliset luokkakaverit tapaavat olla hippasilla; kun 
jompikumpi koskettaa, niin silloin koskettaja sanoo: "Koskin viimeiseksi!" Johanna ei osaa olla 
tyttöseurassa paitsi pikkusiskon kanssa.  
Enää Johannaa ei kiusata.  
 
Kesällä Kiviset luopuivat Lasse kissasta pitovaikeuksien vuoksi, ei sillä, että kissa olisi vaikea vaan 
koiran takia, joka tapaa näykkiä kissaa. Se on vain leikkiä mutta melko rajua isolta koiralta. 
Kissan he veivät Forssaan Oscarille ja Hildalle.  



 
Forssaan mennessä kissa kiipeili hevosen selässä niin, että Axelia ja Annaa hirvitti, jos kissa raapisi 
hevosen selän vereslihalle. Onneksi näin ei käynyt vaan kisu asettui nukkumaan hevosenharjan 
viereen. Hevosella oli mukava niskanlämmittäjä, joka kehrää hyrisi.  
 
Lappeenrannan mustalaiset ovat perustaneet pieniä kantakievareita, joissa myydään hevospihvejä 
perunamuusin kera. Ruualla on oikein nimikin; Pottumuusi hevospihvi, joka on Johannan lempiruokaa.  
Kantakievarien pitäjät ovat sen verran humoristisia, että ovat nimenneet paikat Mustalaiskievareiksi ja 
seinään he ovat veistäneet puusta ison puisen M-kirjaimen.  
 
Jouluna kun Kiviset menivät Forssaan joulun viettoon sukulaisten luokse. Tammelan kohdalla 
Johannalle pukkasi nälkä ja hänen oli aivan pakko saada jotain syötävää. Ei auttanut muu kuin Axel 
ohjasti hevosen lähimmälle kantakievarille, joka on aivan Tammelan pitäjän keskustassa. Siellä 
Johanna söi lihamureketta ja tuppipottuja. Muu perhe ei syönyt koska perillä Forssassa he syövät 
Victorin ja Astan luona. Johanna saa luvan syödä jonkin verran kummitädin laittamaa luokaa, ettei Asta 
loukkaantuisi. Anna tietää, että tyttären mahaan mahtuu paljon ruokaa, sillä tämä tapaa syödä kuin 
hevonen.  
Sillä välin, kun Johanna oli Tammelan kantakievarissa, niin silloin Axel katseli lähellä olevalla 
hevostallilla myytävänä olevia valkoisia hevosia, joilla on sininen satula.  
 
Kun viimeinkin Johanna oli syönyt kantakievarissa, niin silloin jatkettiin matkaa. Enää ei ollut pitkästi 
Forssaan. Perillä Victorin ja Astan luona Johanna möläytti, että hän söi lihamureketta Tammelan 
kantakievarissa eikä enää jaksa syödä muuta kuin sianlihaa. Asta vitsaili, että kyllä hän saa sianlihaa, 
jos niin tahtoo. Tähän Anna kiirehti sanomaan, ettei sianlihaa tarvitse laittaa koska sehän söi äsken. 
Annaa hävetti, kun tytär möläytti syöneensä. Kaikkein eniten hävetti se, kun hän antoi luvan poiketa 
kantakievarissa, vaikka tiedettiin varsin hyvin, että perillä Forssassa ruoka odottaa.  
 
Vuosi 1882 
Keväällä Axel osti upouuden hevoskärryn, joka on katettu vaalealla kuomulla. Kivisten entinen 
hevoskärry oli avoinnainen eikä siinä oikein pystynyt nukkumaan tien päällä.  
Uudessa katetussa hevoskärryssä on mukana kaikki tarvikkeet nuotion pitoon sekä suuri vesiämpäri, 
jotta mukaan voi ottaa juomavettä.  
Kesällä Kiviset kävivät Forssassa näyttämässä tätä uutta hevoskärryä. Tietenkin Victor ja Carl olivat 
kateellisia, kun velimies tulee oikeiden vankkurien kanssa. Oscar kehotti keskimmäistä poikaansa 
olemaan nuukempi rahan kanssa, ettei joudu kerjuulle. 
 
Muutaman päivän kuluttua, kun Axelin perhe oli lähdössä kotiin, niin silloin Hilda ei olisi vielä halunnut 
päästää heitä, siispä hän vitsaili, että hän irrottaisi kärrystä rattaan ja piilottaisi muutamaksi viikoksi.  
Axel naurahti, että siinä tapauksessa pitää vahtia kärryä, ettei siitä irrotettaisiin rattaita. Tietenkään Hilda 
ei koske toisten vehkeisiin.  

 
Syksyllä Jaana-Mari aloitti ensimmäisen luokan ja se tarkoittaa, että hänestä on tullut jo isotyttö. 
Hänen luokkahuoneensa on Johannan luokkahuonetta vastapäätä koulun keskikäytävän toisella 
puolen. Näiden kahden luokkahuoneen välissä on matala hyllykkö. Johanna toivoo, että 
luokkahuoneiden käytävän puoleiset ovet olisivat kiinni, ettei pikkusisko näkisi häntä silmälaseineen. 
Rilleistä Johanna on tehnyt itselleen ongelman; koulussa hän ei mielellään niitä riisu ja kotona hän ei 
halua niitä pitää. Varsinaista syytä tähän temppuiluun ei ole. Se on vain eräänlainen päähänpinttymä, 
joita Johannalla on useita.  
Kun jostain hän pääsee eroon, niin silloin tulee tilalle jokin uusi kummallisuus. Muutama vuosi sitten 
kotona ollessaan Johanna tapasi röhkiä kuin sika. Aluksi vanhempia tämä nauratti mutta sitten he 
kyllästyivät tähän ainaiseen röhkintään. 
 
Jaana-Marin opettaja on nuori Eeva Kuvio, joka on ihastunut Johannan tarinavihkoon. Heti kun uusi 
tarinavihko ilmestyy, niin silloin Eeva lukee sen ääneen omille oppilailleen, jotta he saisivat nauraa. 
Jaana-Marista isosiskon vihko on hyvin hauska ja lukemattomia kertoja on saanut nauraa maha 
kippurassa. Hän on ylpeä siskostaan, kun tämä osaa tehdä tällaisia hauskoja juttuja mutta häpeää 
siskonsa silmälasirumbaa. 
 
 
 



Iltaisin sängyssä Johanna tapaa lörpötellä pikkusiskonsa kanssa, vaikka tämä tahtoisi nukkua. 
Eräänä päivänä kun Jaana-Marin luokassa keskusteltiin ärsyttävistä asioista, niin silloin Jaana-Mari 
kertoi, että häntä häiritsee kun isosisko iltaisin huutaa kuin oikohöylä eikä anna nukahtaa. Pertta 
puolestaan kertoi, että häntä raivostuttaa nuo säkättävät paskavarpaat, johon opettaja vastasi: 
"Noin ei saa puhua toisista ihmisistä!" johon Pertta: "Höh, en mie puhunut ihmisistä vaan miun likaisista 
varpaistani, jotka tahtoo säkättää." opettajalta pääsi naurun purskahdus kun Pertalla vaikuttaa olevan 
hyvä verbaalinen ilmaisukyky.  
 
Vuosi 1883 
Kiviset alkoivat suunnitella talon rakentamista Tampereelle. Sieltä ei olisi kovin pitkästi Forssaan eikä 
Sukevalle. Axel on kuullut huhupuheina, että Tampereella olisi hienoja järvenrantoja rakentaa talon ja 
rantasaunan.  
Huhtikuun puolivälissä he kävivät koko perheen voimalla katsomassa erästä tonttia, joka sijaitsee 
Tampereen koillispuolella Näsijärven rannalla.  
Heti kun he olivat nähneet tontin, niin silloin heiltä lähti viimeisetkin rakentamisen halut koska tontti oli 
kuravelliä ja lähettyvillä oli suuria kiviröykkiöitä, joissa ilmiselvästi on kyykäärmeitä.  
Sitten he kävivät Tampereen keskustassa katselemassa kerrostaloasuntoja. Ne olivat aivan liian kalliita.  
Kotiin tultua he alkoivat suunnitella Kuopioon muuttamista. Sieltä olisi vieläkin lyhyempi matka 
Sukevalle. Toukokuun alussa Axel kävi Kuopiossa kysymässä työpaikkoja eräältä konepajalta, jossa 
valmistetaan tilauksesta muun muassa vesirattaita. Siellä työnjohtaja arveli, että kyllä kai vaimollekin 
löytyisi työpaikkoja näin suuresta kaupungista kuin Kuopio.  
Konepajalla on työsuhdeasuntoja Kuopion keskustan kupeessa. 
Axel hahmotteli paperille Kuopion taloja, jotta perhe näkisi suurin piirtein millainen on Kuopio. Axel on 
melko hyvä piirtämään.  
Talo, johon Kiviset voisivat muuttaa, on keltainen kolmekerroksinen puutalo. Lähettyvillä on kaksi 
ruokakauppaa nimeltä Annikan Puoti ja Karpalon kauppa. 
 
Kun Axel oli palannut kotiin ja näyttänyt piirroksen perheelleen, niin silloin he ihastuivat Kuopioon. 
Kerrassaan upea kaupunki eli kyllä sinne saattaa muuttaa.  

 
Kiviset myivät talon Lappeenrannassa ja muuttivat väliaikaisesti kerrostaloon, joka on sama, jossa he 
asuivat kolme vuotta sitten. Tällä kertaa he muuttivat viereiseen rappuun. 
 
Koulujen päättäjäisissä Ritva Storfågelilta pääsi itku ja meni itkemään opettajainhuoneeseen. Hänestä 
tuntui haikealta, kun suosikkioppilas lopettaa ja syksyllä ei enää ilmesty Johannan hassu tarinavihko. 
Hän olisi tahtonut halata Johannaa, mutta siihen tämä ei suostunut koska Kivisillä ei ole tapana syleillä 
toisiaan. Myös Ilja-Petter sekä toinen läheinen luokkakaveri Igor Putin tunsivat haikeutta, kun tämä 
hassu vaaleatukkainen tyttö muuttaa kaukaiseen Kuopioon.  
Ilja-Petter ja Igor ovat syntyneet Pietarissa mutta asuneet suurimman osan elämästä Lappeenrannassa. 
Ilja-Petter vietti varhaislapsuuden Viipurissa. Igor puolestaan on asunut varhaislapsuudessa Terijoella. 
Igorin äiti on monesti nähnyt kummallista unta, jossa pojasta polveutuisi Venäjän hallitsija, ehkä 
kyseessä on uusi tsaari.  
 
Heinäkuun alussa oli muuttopäivä. Axel oli tilannut neljän hevosen kuljetusvankkurit kuljettamaan 
muuttokuorman Kuopioon. Vankkureiden vuokra oli hyvin kallis mutta oli parempi maksaa kuin kärrätä 
huonekaluja monta kertaa Kuopion ja Lappeenrannan välillä. Vankkureihin kuuluu myös kuski, 
tuuheapartainen ukkeli.  
Vankkureita odotellessa he ulkoiluttivat koiraa lähellä olevalla metsätiellä.  
 
Johannasta tuntui haikealta jättää tuttu kaupunki mutta kuitenkin haluaa nähdä Kuopion kotikaupunkina. 
Hän kiipesi mäenharjalle ja katsoi lappeenrantalaisia maisemia. Yhtäkkiä hänelle tuli ikävä Ilja-Petteriä 
eikä ole aikaa mennä sanomaan hyvästejä. Johanna ajatteli, että paras on vain niellä kyyneleet. Ehkä 
joskus tulevaisuudessa hän voisi matkustaa Lappeenrantaan lempimään Ilja-Petterin kanssa. Hän 
katsoi kohti Saimaata ja oli transsin kaltaisessa tilassa. Silmät sulkeutuivat ja hän näki kummallisen 
litteän mustan kärryn, josta tuli ulos vaaleapitkätukkainen tyttö kummallisissa rautavaatteissa. Tyttö 
sanoi: ”Kyllä sie löyvät rakkaan!” ja ahtautui takaisin litteään kärryyn ja lähti hurjaa vauhtia poispäin niin, 
että tilalle jäi parittaiset palavat jäljet. Johanna heräsi transsista ja ihmetteli näkemäänsä. Ehkä hän oli 
nukahtanut seisten ja nähnyt unta mutta miksi metsätiellä on tuli vana, ajatteli Johanna.  
Matkalla Kuopioon hän kirjoitti näkemänsä muistiin pieneen vihkoseen. Oli vaikea kirjoittaa, kun 
hevoskärryt hyppivät soraisella tiellä.  



Kuljetusvankkurit tulivat hieman myöhässä koska yksi hevosista oli kuollut ja kuski joutui valjastaa tilalle 
toisen hevosen.  
Kun tavarat oli lastattu kuljetusvankkureihin ja asunnon avain palautettu talonmiehelle, niin silloin he 
lähtivät kopsuttelemaan peräkkäin kohti uutta kotikaupunkia. 
Hevoskärryyn mennessä koira hieman temppuili koska oli kova helle ja kärryssä oli kuuma koska se on 
umpinainen. Johanna komensi koiraa rivakasti pärähtäen: "Rrrruhuhvee räkä! Tuu kärryyn!"  Anna 
vilkaisi vihaisesti, kun tytär tuolla lailla pärähtelee ja kärryjen ympärille oli kokoontunut joukko uteliaita 
lapsia ja jokunen aikuinenkin. 
Johanna huomasi viereisen rapun edustalla seisovassa hevoskärryssä vaaleatukkaisen tytön, joka 
muistutti melkoisesti häntä itseään. Johanna hoksasi, että joskus koulussa oli nähnyt kyseistä tyttöä 
mutta tämän kanssa oli vaikea jutella, kun tämä vaikuttaa hyvin ujolta, ujommalta kuin Johanna itse. 
Vaikuttaa siltä, että myös hän muuttaisi jonnekin. 
 
He pysähtyivät Mikkelissä eräälle pienelle kantakievarille syömään, kun vatsa alkoi kurista ja varmasti 
hevosillakin oli nälkä ja jano.  
Kantakievari rakennus on rakennettu valkoisista laudoista. Kantakievarit väki kehui koiraa: ”Onpa 
kerrassaan kommee halli!” ja tulivat jopa silittämään. Myöhemmin Axel sanoi perheelleen, että varmasti 
he ajattelivat päin vastaista, ettei vain tuo rakki paskantaisi kantakievarin hienolle puulattialle. 
 
Mikkelin kantakievarissa Johanna huomasi saman vaaleatukkaisen tytön, joka näkyi hiippailevan kyökin 
takaovesta sisään. Johanna ajatteli, että vaikuttaa siltä, että tyttö on hyvin utelias. Hän kuuli kyökistä 
tytön säkätystä sekä naurua, jossa tämä vaikutti hassuttelevan nuoren pojan kanssa. 
 
Jonkin ajan kuluttua Kiviset jatkoivat matkaa kohti uutta kotikaupunkia. kuljetusvankkurit kulkivat heidän 
perässänsä, jotta se osaisi oikeaan osoitteeseen. Johanna huomasi, että vankkureiden perässä tuli 
myös vaaleatukkainen tyttö, jonka perhe muutti myös Kuopioon.  
 
Perillä kun Kiviset avasivat uuden kodin oven, niin silloin heitä odotti oikea sikolätti; edellinen asukas ei 
ollut vaivautunut siivoamaan paskojaan ja kaiken kukkuraksi keittiön lattialla oli pilaantunut sianruho 
joka haisi ihan hirveälle.  
Anna otti ensimmäiseksi muuttokuormasta siivoustarvikkeet ja siivosi lattiat, jotta kuin voisi tuoda 
huonekalut. Axel otti maalipurkin ja pitkävartisen maalipensselin, jonka hän on itse tehnyt. Pensseli osa 
on Annan tukkaa.  
Axel maalasi olohuoneen ja kyökin katot. Annaa raivostutti niin, että hän heitti parvekkeelta 
pilaantuneen sianruhon ulos, joka lensi suoraan viereisen talon päätyseinään ja sitten mätkähti seinän 
viereen.  
Annaa sapetti koska oli siivonnut Lappeenrannan asunnon hyvin huolellisesti ja sitten palkaksi saa 
tällaisen sikolätin. Hän soitti talonmiehelle ja valitti asunnon kunnosta, että tapetitkin pitäisi vaihtaa. Heti 
seuraavana päivänä talonmies kävi katsomassa asuntoa ja totesi leveällä Savon murteella:  
"Ee tää oo ollenkaan niin karmee, jotkut muut asunnot ovat hirveessä kunnossa!” johon Anna: "Höh, 
sellaisen asunnon kyllä haluaisin nähä!" 

 
Kun he olivat kantamassa tavaroita sisälle, niin silloin tuli samassa rapussa asuva lihava mies 
auttamaan huonekalujen kantamisessa. Mies on melkoinen tynnyri mutta ihmeenkaupalla jaksoi yksin 
kantaa kokonaisen sängyn. Sänkyä kantaessa hänen kasvoillansa välähti vihertävä sävy ja vaatteiden 
saumat repeilivät sekä hoki käsittämätöntä mantraa: ”Hulu-hulukki!” Mies on talon kummajainen, josta 
kiertää runsaasti huhuja kuten esimerkiksi, että hän olisi saanut jostain kummallisen valonsäteen. Jotkut 
kutsuvat miestä perkeleeksi ja välttelevät häntä.  
 
Talon pahin valehtelija on Jaana-Marin ikäinen Vilhelmiina Heimo, joka on hyvin lihava ja asuu Kivisten 
yläpuolella. Kun yläkerrasta kuuluu tömähdys, niin silloin Axel tapaa naurahtaa: ”Haha, nyt se lihava 
tyttö kompastui ja kohta se tullee katosta läpi!”  

 
Miltei heti Jaana-Mari ja Vilhelmiina ystävystyivät. Useimmiten he poimivat kukkia viereisessä 
metsikössä. Jaana-Marin ja Vilhelmiinan ystävyys osoittautui kummalliseksi; heti kun seurassa on 
Johannan ikäinen Saara Kouta, niin silloin Vilhelmiina ja Saara kiusasivat Jaana-Maria, mutta kun Saara 
ei ole läsnä niin silloin Vilhelmiina on kiltisti. Ehkä Vilhelmiina yrittää näytellä kovaa pimua, vaikka tämän 
vatsa on aivan liian pehmeän läskinen.  
 
Johannalla ei ole kaveria. Ehkä Saarasta olisi tullut sellainen mutta ymmärrettävistä syistä hän ei halua 



olla kiusaajan kanssa. Johanna yrittää vältellä henkilöitä, joilla on väkivaltaisia taipumuksia ja sinä hän 
tekee ihan oikein. 
Eräänä päivänä Johanna kehotti pikkusiskoaan ottaa turvaksi kunnon tuppipuukon, mutta sitä hän ei 
kuitenkaan tehnyt sillä hänkään ei halua ketään vahingoittaa, ei edes kiusaajaa. 
 
Anna pääsi siivoojalomittajaksi hevoskärrykauppaan, joka sijaitsee Kuopion keskustan kupeessa. 
Kauppa on nimeltä Rullen kärryt. Siellä myydään hienoja hevosvankkureita sekä yksikertaisia kärryjä 
ilman kattoa.  
Kaupan omistaja katsoi tyytyväisenä, kun Anna tuli töihin hyväryhtisellä Suomen työhevosella, jonka 
Kiviset ostivat Lappeenrannassa. Kun vakituinen siivooja palasi töihin, niin silloin Anna sai uuden 
sijaiskomennuksen Kuopion keskustan suurimmasta sekatavarakaupasta, jossa hän oli vain muutaman 
viikon ja sitten sai vakituisen paikan eräältä teurastamolta. 
Aluksi työ oli inhottavaa ja karmeaa kun lattioilla lojui suolen pätkiä ja hyytynyttä verta mutta siihenkin 
tottuu. Annan apuna oli eräs Liisa Vaktsson, jolla on kummallisia rituaaleja. Esimerkiksi kun hän on 
lihavarastossa, niin silloin hän saattaa yhtäkkiä alkaa öristä niin, että Annaa ihan sätkäyttää luissa ja 
ytimissä. Lihavaraston puolella Liisa röhkii ja hokee: ”Tilutilulei nyt se on auki, nyt se on kiinni!” 
Tähänkin tottui yllättävän nopeasti ja pystyi nauramaan työkaverinsa kiljahduksille ja röhkinnälle. 
 
Jaana-Mari meni toiselle luokalle ja Johanna aloitti kuudennen luokan toiseen kertaan koska hänellä on 
vaikeuksia laskennossa eikä ole kiirettä yläasteelle. Johanna ei kuitenkaan virallisesti jäänyt luokalle 
vaan omasta tahdosta päätti käydä kuutosluokan toiseen kertaan, kun ei ole kiire yläluokille.  
 
Jaana-Marin koulu on aivan kävelymatkan päässä pienessä punaisessa puurakennuksessa. 
Johannan koulu sijaitsee kauempana, jonne hän menee vossikalla. Koulurakennus on melko kulunut ja 
sen vuoksi Johanna oli koulussa hieman rauhaton. Välitunneilla häntä kiusattiin koska hän on erilainen 
kuin muut. Johanna ei halua lyödä takaisin. Se ei kerta kaikkiaan sovi hänen luonteellensa.  
 
Helmikuussa Carl ja Frida saivat perheenlisäystä. Heille syntyi poikalapsi, jonka he kastoivat Jeremias 
Calle Kiviseksi.  
Carl sai olla mukana synnytyksessä, kun niin kovasti tahtoi ja jopa jankutti kätilöille, että haluaa olla 
mukana lapsen syntymähetkellä. Lopulta kätilöt kyllästyivät jankutukseen ja antoivat periksi. 
Heti kun lapsen pää oli tullut esiin, niin silloin Carl hihkaisi: "Hai hyvä mies! Osta tästä hyvä 
karvakaulus!" Kätilöt katsoivat Carlia happamin ilmein. Fridaakin hävetti, kun ukko tuollaisia 
puujalkavitsejä laukoo kesken synnytyksen. 
Kun myöhemmin Oscar oli tästä kuullut, niin silloin häneltä pääsi räkänauru kun hänelläkin on 
samanlainen härski huumorintaju.  
Kerran kun Oscar ja Hilda olivat tuttavan ristijäisissä ja tyttölapsen nimeksi annettiin Jessika, niin silloin 
Oscar töksäytti: ”Oon nähnyt Forssan talleilla saman nimisiä hevosia!” Arvaa hävettikö Hildaa? 
Johanna on imenyt aikuisten keskusteluista vaikka mitä ruokottomuuksia, kun sukulaisten luona hän 
istuu aikuisten seurassa eikä leiki serkkujensa kanssa paitsi ihan muutaman kerran. Johannan mieleen 
on jäänyt ukilta hassu ja härski rallatus, jossa kertosäkeessä hoetaan naispuolista sukupuolielintä, joka 
oli koko ajan päässä.  
Eräänä syyspäivänä koulunkirjastossa Johanna hoki ukilta oppimaansa rallatusta luokkakavereille siinä 
toivossa, että saisi kovan tytön maineen, mutta Johannalla oli huono tuuri, kun luokkakaverit sattui 
olemaan juoruämmän siemeniä, tiukkapipoisia moralistien pentuja jotka menivät juoruamaan 
opettajalle. Johanna joutui arestiin. Koulun jälkeen hän joutui seisomaan nurkassa ja opettaja, vanha 
kuivahko naisopettaja löi rivakasti karttakepillä takapuoleen. Lisäksi Johanna joutui ojentamaan 
sormensa, jolloin opettajatar löi karttakepillä sormille. Lopuksi Johanna joutui pesemään suunsa 
saippualla.  
 
  

 
Pönäkkä opettaja Kyllikki-Kaarina oli hyvin järkyttynyt, kun sievä vaaleatukkainen tyttö tuollaisia 
hävyttömyyksiä hokee ja vielä kirjastossa lähellä uskonnollisten kirjojen hyllykköä. Hän kysyi syytä 
moiseen mutta Johanna ei halunnut kertoa, että oli matkinut ukin rallatusta ihan vain leikillään.  
Johanna sanoi, että se oli vain hetkellinen päähänpisto, jollainen se itse asiassa olikin. 
Kyllikki-Kaarina seisoi koko arestin aikana Johannan takana ja vähän väliä läimäytteli karttakepillä 
takapuoleen. Johanna päätti, ettei enää koskaan hankkiutuisi arestiin. Hän itse mielessään ajatteli, että 
nurkassa seisomisen tilalla voisi olla kurituskaappi lukittavine ovineen. Tätä hän ei uskalla ehdottaa 
ankaralle opettajalleen.  



 
 
Joka karttakepin läimäyksellä Johanna huudahti: ”Äys, ei niin kovasti Kyllikki-Kaarina!” johon tämä 
tuhahti: ”Opettajaa ei saa sinutella tai kutsua nimeltä vaan opettajattareksi!” Johanna vastasi itkuisella 
äänellä: ”Teidän vuoksenne, opettajatar, ei niin kovasti!”  
 
Kotona kun isä kysyi syytä arestiin, niin silloin Johanna sanoi syyksi hyppimisen ja riehumisen. Axel 
epäili, että mahtaakohan joutua arestiin pelkästä riehumisesta ja hyppimisestä.  
Johanna ei uskalla kertoa isälleen, että oli hokenut ukilta oppimaansa härskiä rallatusta.  
Viimeksi keväällä Lappeenrannassa Johanna oli arestissa, kun oli käsityötunnilla laittanut parsin neulan 
opettajan tuolille niin, että tämä sai piston takapuoleen. Sitten kysyi tiukkana, että kuka on tämän 
takana, jolloin Johanna reippaasti tunnusti tekosensa. Arestissa hän joutui kirjoittamaan kirjeen äidille, 
että mitä oli tehnyt. Tällä kertaa hänen oli pakko viedä kirje perille koska käsityöopettaja Kerstin 
Paakkanen sanoi tulevansa kotiin keskustelemaan vanhempien kanssa. Onneksi opettajalla ei ollut 
hienoa leninkiä päällä, joka olisi voinut tulla veriseksi. Opettajalla oli yllään musta lyhyt mekko, josta 
pieni veripisara ei erotu. Jos hänellä olisi ollut vaalea leninki, niin silloin Johanna olisi joutunut pyykille ja 
samalla olisi saanut satikutia.  
  
Tässä uudessa Kuopion koulussa Johanna on hyvin rauhaton. Ehkä se johtui uudesta ympäristöstä, 
ajoittaisesta kiusaamisesta sekä koulurakennuksen huonosta kunnosta. Johanna on hyvin herkkä 
ulkoisille vaikutuksille. Hänen rauhattomuutensa voi myös johtua puberteetista. 
Lokakuussa opettajatar Kyllikki-Kaarina lopetti koska haluaa opiskella lisää. Hänen seuraajaksensa tuli 
pitkäkasvuinen ja hongankolistaja Kerttu.  

 
Lähes päivittäin Johanna oli rauhaton ja sen vuoksi joutui käymään koko perheen voimalla 
kasvatusneuvolassa. Siellä tärkeän oloinen psykologi kyseli hänen varhaislapsuudestansa, että mitä 
hän oli silloin tehnyt, millainen oli hänen ensimmäiset kouluvuotensa sekä mitä hän ei ollut tehnyt ja mitä 
hän oli ajatellut tehdä. Lisäksi Johannan piti tehdä erilaisia älykkyystestejä asettaen palikoita oikeaan 
järjestykseen. Anna kertoi Johannan vaikeasta syntymästä, joka oli Johannasta hirveää kuultavaa. 
Psykologi antoi diagnoosin; lievästi idiootti eli hieman jälkeenjäänyt. Johannaa lohduttaa se, kun hän on 
lievästi idiootti eli ei täysidiootti sekä hieman jälkeenjäänyt. Itse mielessään hän päätti, ettei ole yhtään 
idiootti vaan täysin normaali mutta sitä hän ei uskalla sanoa psykologille koska tämä saattaa passittaa 
hänet hullujenhuoneelle.  
Pääasiahan on, ettei Johanna ole rikollisen idiootti mutta kaikki nämä härskit päähänpistot ovat 
harmillisia. Johannan ajoittainen härskiys saattaa jossain määrin mennä rikoslain puolelle; 
epäsiveellisen ärsyttävä käytös.  
Koko perheen piti vuorollaan keskustella psykologin kanssa, että millaiset vanhemmat ja sisarukset 
Johanna Hilda Kivisellä on. Hyvä kun ei tarvinnut näyttää kalsareita, kuten Axel on monesti jälkikäteen 
sanonut, muttei tietenkään psykologeille sitä uskalla töksäyttää.   
Psykologit ja psykiatrit katsoivat parhaaksi Johannalle koulunvaihtoa. Ensi vuoden alusta lähtien hän 
aloittaa vajaamielisten koulussa, joka sijaitsee Kuopion keskustan takana. Koulu on nimeltä Ruuskasen 
vajaa- ja tylsämielisten kevytidioottien koulu.  
Koulutalo on kaksikerroksinen valkoinen puurakennus ja se on hieman viihtyisämpi kuin Johannan 
edellinen koulu. 
  
Syyslukuvuoden päättäjäispäivänä, viikkoa ennen joulua, Johannan luokka kokoontui koulun juhlasaliin 
kuuntelemaan johtajaopettajan. Vähän myöhemmin, kun Johannan lähelle sattui tulemaan joku 
tuntematon poika, niin yhtäkkiä Johanna avasi pojan vetoketjun ja sanoi: "Haa, tilulilei nyt se on auki!" 
Silloin vieressä seissyt vanhahko kuivannäköinen miesopettaja katsoi hyvin happamasti ja näpsäytti 
viivoittimella sormille. Johanna ei kerta kaikkiaan osannut pitää näppejään kurissa.  
Syksyllä Kiviset myivät Ruhve koiran pitovaikeuksien vuoksi. Kerrostalossa on vaikea pitää isoa koiraa, 
joka vaatii paljon ulkoiluttamista eikä sellaiseen ole aikaa Annan ja Axelin työkiireiden takia. 
Johanna oli kovasti myyntiä vastaan ja änkyröinnin takia sai lukemattomia kertaa maistaa 
koivuniemenherraa. Vanhemmilla on makuukamarin nurkassa valmiiksi karsittu piiska, jota he kutsuvat 
viralliseksi kurinpitovälineeksi.  
Lopulta Johanna ymmärsi, ettei isoa koiraa voi kerrostalossa pitää. Hän katsoi itkukurkussa, kun koiran 
uusi omistaja tuli hakemaan Ruhvea. Enää ei voi peuhata hauvan kanssa. Se on loppu nyt, ajatteli 
Johanna ja kuivasi kyyneleet, jotka valuivat pitkin hänen pulleita poskiansa. Johanna katsoi ikkunasta, 
kun koiran uusi omistaja laittoi koiran vankkureihin.  
Myyntirahat Johanna sai jakaa pikkusiskonsa kanssa. Samalla heille avattiin ensimmäinen pankkitili. 



 
Koiran tilalle Kiviset ottivat harmaan kissanpennun. Kissa on itsenäisempi kuin koira. Kissa sai nimeksi 
Tipsuli. Tipsulilla on valkoiset töppöset ja mahanalus.  
   
Muutaman päivän kuluttua Ruhven uusi omistaja soitti ja kertoi, että koiralla on vain yksi kives ja kysyi 
jos heitä oli yritetty huijata. Axel vastasi: "Meillä ei kuule ollut mitään aavistustakaan koiran pallien 
tilasta! Ei niitä kyllä ikinä tullut tutkittua. Jos haluatte, niin kyllä se rakki voidaan ostaa takaisin." johon 
uusi omistaja vastasi: "Ei se mittään, kyllä yks pallinenkin koera on mukava!” Uusi omistaja jatkoi: 
”Koiralle paistamme iltaisin lettuja ja kannamme sen yläkertaan.” kertoi koiran uusi omistaja, joka asuu 
maaseudulla, jonkin matkaa Kuopiosta etelään.  
 
Vuosi 1884 
Tammikuussa Johanna aloitti Ruuskasen koulussa, jossa hän viihtyi huomattavasti paremmin kuin 
edellisessä. Opettajaksi tuli vaalea lyhyttukkainen Anu Lappalainen. 
Nytkin Johanna menee kouluun vossikalla. Koulun lähettyvillä on kapakka nimeltä Pata-akka, joka 
inspiroi Johannaa kirjoittaa tarinoita.  
Vähän matkan päässä on kantakievari sekä Leon lähi ruokakauppa.  
 
Pääsiäisen aikaan Kiviset kävivät Forssassa sukuloimassa. He halusivat viimeinkin nähdä pikku 
Jeremiaan, josta he ovat lukeneet kirjeistä, joita Carl ja Frida ovat lähetelleet heille. Varsinkin Frida on 
innokas kirjeenkirjoittaja. 
 
Jeanetten luona Johanna ja Jaana-Mari tutustuivat ensimmäisen kerran shakkipeliin. Serkulla on iso 
shakkilauta suurine nappuloineen. Lähes joka kerta Jeanette teki shakin ja Matin.  
Johanna ja Jaana-Mari haluaisi samanlaisen shakkipelin mutta sellaiseen isällä ja äidillä ei ole vara eikä 
kannata käyttää tyttärien pankkitiliä, joka koostuu Ruhven myyntirahoista.  
 
Vappuna Kiviset kävivät Sukevalla sukuloimassa. 
Viime vuonna Elias ja Anne rakensivat talon sukevajärven rannalle pappilan entisille maille. Sukevan 
pappilan maita on pienennetty, jotta saataisiin enemmän tonttimaata.   
 
Eliaksen ja Annen luona asuu Annen äiti Amanda, jolla on kiivas temperamentti ja töksäyttelee sitä mitä 
juuri silloin ajattelee. Muutama vuosi sitten kun kiviset viimeksi kävivät heidän luonansa, niin silloin 
Amanda äyski ja mieltään osoitti Ruhve koiralle, ettei ainakaan hän ottaisi moista hurttaa ristikseen. Axel 
silitti mielenosoitukseksi koiraa ja sanoi, ettei sitä ole otettu riesaksi vaan talovahdiksi, jolloin 
harmaatukkainen Amanda hyvin vikkelästi meni kamariin mököttämään, josta kuului epämääräistä 
muminaa, joka Axelista kuulosti loitsuilta. 
Yhä tämä harmaatukkainen kuivahko Amanda tuntuu vihoittelevan Kivisille, vaikkei heillä enää olekaan 
koiraa. Heillä on mukana Tipsuli koska kissa on niin pieni eikä sitä uskalla jättää ulos omin nokkineen.  
Heti kun Kiviset astuivat porstuaan, niin silloin Amanda meni liukkaasti kamariinsa mumisten:  
”Nyt tullee ne paska hämäläiskarjalaiset, ties mitä mustalaisia lieneekään.”  
Kun Anna antoi Joonakselle tuliaiseksi muinaisen Kuopion markkinoilta ostamansa upean villapaidan, 
niin silloin Amanda kurkisti kamaristaan ja mumisi: ”Mulukku mikä luteinen lumppu, ei meiän 
Joonakselle sua anttoo tollasia luteisia lumppuja!” 
Anne otti kohteliaisuuttaan vastaan villapaidan ja kiitti paidasta. Silloin vanhuksen kamarista kuului 
tuhinaa ja kirosanoja. Amandan pieni kammari on Eliaksen ja Annen makuuhuoneen perällä, jotta 
Amanda voisi pitää silmällä tyttärensä sänky puuhia, ettei tämä ryhdy liian syntiseksi.  
 
 
Sukevalla Kiviset kävivät myös Axelin setä-Matiaksen luona. Isäntä oli metsätöissä mutta Ester vaimo 
otti sukulaisvieraat vastaan. Hän oli parhaillaan leipomassa suussa sulavia tippaleipiä. Tämä oli 
ensimmäinen kerta Johannalle ja Jaana-Marille, kun sai maistaa näitä perinteisiä Vappu-herkkuja. Anna 
ei koskaan ole opetellut tippaleipien tekoa koska häntä oksettaa paistetun rasvan haju. 
 
Matias ja Ester asuvat melko lähellä Johannan syntymäkotia. Matiaksen ja Esterin talo on rakennettu 
suurista hirsistä. Johanna muistaa edelliseltä vuosikymmeneltä, kun taloa oltiin rakentamassa. Silloin 
pihalla oli paljon puulastua sekä kivenmurikoita.  
 
Heinäkuussa Kiviset muuttivat takaisin Forssaan koska he eivät viihtyneet Kuopiossakaan. Axelilla ja 
Annalla olisi ollut työpaikka mutta se jokin puuttui. Ehkä se oli sukulaiset. Sulevalle ei olisi ollut 



kovinkaan pitkä matka mutta siellähän ei ole töitä eikä juuri mitään.  
Jaana-Mari pisti jonkin verran kampoihin koska oli ehtinyt ystävystyä Vilhelmiinan kanssa.   
 
Johanna puolestaan suhtautuu muuttamiseen positiivisesti koska silloin saa järjestellä tavaroita 
uudelleen. Hän on aina ollut järjestyksen tyttö. 
 
Keväällä Johannan kevättunteet alkoi toden teolla herätä. Hän unelmoi sulhasesta mutta kuinka 
ihmeessä sellaisen saisi haaviin? Hän ikävöi Ilja-Petteriä eikä uskalla puhua siitä vanhemmilleen.  
Syksyllä Lappeenrannan koulusta tuli kirje Johannalle, jossa he kirjoittivat, että he kaipaavat 
tarinavihkoa ja ennen kaikkea tarinoiden sepittäjää. 
 
Keväällä 1884 Johanna kiihottui niin paljon, että yksin ollessaan meni vaatekomeroon ja riisuutui 
ilkosilleen ja itseään tyydytti. Pahaksi onneksi äiti kuuli rapinaa komerosta ja avasi komeronoven ja 
jäykistyi järkytyksestä, kun tytär oli alasti. 
Anna tarttui tytärtään tukasta ja höykytti tätä ilmassa ja saarnasi, että tuollainen on syntiä ja on suoraan 
perkeleestä. Sitten hän otti koivuniemenherran ja piiskasi tyttärestä pois moiset syntiset ajatukset. 
Loppupäivän Johanna piti olla kotiarestissa ja lukea Raamattua. 
Johanna lupasi, ettei enää tekisi syntiä ja sanoi äidilleen, että hän haluaisi sulhasen, johon Anna: 
”Sie oot vielä niin nuori, kyllä vielä sulle löytyy ukko!”  
 
Heinäkuun alussa Kiviset muuttivat takaisin Forssaan. Tällä kertaa he eivät tilanneet 
kuljetusvankkureita koska haluavat säästää. Sen sijaan Axel lainasi mustalaisilta suuren hevoskärryn ja 
itse aikoo kuljettaa tavarat Forssaan ja sitten vasta hakee perheensä. Palkkioksi Axel antoi vaimon 
kitaran sekä karhuturkin. Tietenkään Anna ei ollut iloinen moisesta mutta lopulta leppyi ja ymmärsi, että 
oli paljon halvempaa lainata hevoskärryjä kuin tilata kuljetusvankkurit 
 
Forssassa he muuttivat väliaikaisesti suuren kerrostaloon ja sitten Axel osti isän omistaman kerrostalon 
alueelta, jota kansansuussa kutsutaan Vironmäeksi. Nyt Kivisten suku on taas yhdessä paitsi Matias ja 
Ester. Matiaksen perhe viihtyy Sukevalla koska Matias nikkaroi tavaraa pappilalle ja Ester leipoo 
pappilan kahvituvalle.  
 
Axel ja Anna pääsivät takaisin Tallimäen hevostallille koska heillä on hyvä maine. Axelista tuli hevosen 
kengittäjä. Annasta tuli satuloiden puhdistaja sekä korjaaja. Työ on erittäin yksitoikkoista mutta 
mielenkiintoista. Luppoajalla ehtii tehdä käsitöitä. Parhaillaan Anna neuloo villasukkia tyttärilleen. 
 
Syksyllä Johanna meni seitsemännelle ja Jaana-Mari kolmannelle luokalle. Heistä on tullut jo isoja 
tyttöjä. Koulu sijaitsee ihan kävelymatkan päässä.  
Koulussa toimii myös eräänlainen apuluokka, joka on ainutlaatuinen koko maailmassa. Virallisesti 
paperilla koulumuoto on nimeltä jälkeenjääneiden opetus, mutta erityisopettajat yrittävät välttää tämän 
sanahirviön lausumista.  
Samassa koulurakennuksessa käy myös Johannan ja Jaana-Marin serkut Jeanette ja Mikaela. Serkut 
käyvät kahdeksannella luokalla. Jos Johanna ei olisi käynyt kuudetta luokkaa toiseen kertaan, niin silloin 
hän olisi yhdeksännellä.  
Jeanetten ja Mikaelan pikkusiskot käyvät toista koulua, joka sijaitsee kaupunginosan toisella laidalla.  
Johanna ei oikein tohdi mennä tervehtimään serkkujaan silmälasien takia. Hän ei ole tottunut näyttäytyä 
rillit päässä sukulaisille.  
 
Johannan pienessä apuluokassa on hyvä ilmapiiri. Silloin tällöin lihavahko Kreeta Lindén tapaa hieman 
pökkiä valtavalla vatsallaan, joka on vain hänen kummallista huumorintajuaan. 
 
Opettaja on Inkeri Beckman jonka riippuposket huvittavat Johannaa. Kun opettajatar lukee ääneen 
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä, niin silloin riippuposket hyllyvät ja heiluvat huvittavasti, ainakin 
Johannan mielestä. Kirosanojen kohdalla opettaja sanoo Piip, etteivät vain oppilaat imisi rumia sanoja. 
Joka kerta kun opettaja sanoi lukiessaan piippaa, niin silloin oppilaat alkoivat nauraa, kun piippaus 
tarkoittaa tosi tuhmaa sanaa. Piippausta oppilaat kutsuvat mysteeriääneksi.  
 
Luokassa käy Johannan ja Kreetan lisäksi kaksi muuta tyttöä sekä saman verran poikia, jotka ovat 
Johannan mielestä melkoisia tursakkeita, ettei sellaisia halua ukoksi. Johannalle pojan ulkonäkö on 
erittäin tärkeä tekijä. Monesti Johanna on unelmoinut, jos Ilja-Petter muuttaisi Forssaan ja aloittaisi 
samassa koulussa, niin silloin olisi tosi mukavaa.  



  
Silloin tällöin välitunneilla Johanna tapaa hiippailla koulunkäytävillä, vaikka kaikkien oppilaiden tulisi olla 
ulkona raittiissa ilmassa mutta Johanna mieluummin on sisällä lämpimässä. Joskus hän piipahtaa 
ulkona ja tarjoaa itseään joillekin pojille. Pojat tapaa nauraa, etteivät halua akaksi tuollaista tyttöä. 
Johannalla on tuuria, kun täällä pojat eivät juorua opettajille, jolloin Johanna joutuisi arestiin 
epäsiveellisestä käytöksestä.  
 
Välitunneilla Johanna on huomannut, että rinnakkaisluokalla käy se sama vaaleatukkainen tyttö, jonka 
hän oli nähnyt Lappeenrannassa sekä jonkin verran Kuopiossa. Johanna sai selville tytön nimen, 
Josefiina Retkutsenko ja asuu naapuritalossa vastapäätä ukin ja mummon asuntoa. Monesti pihalla 
Josefiina tapaa jotain näperrellä.  

 
Johannan luokalla tytöt leipovat paljon, jotta he oppisivat arjenaskareita. Johanna mielellään leipoo 
sämpylöitä. Osa sämpylöistä hän saa ottaa kotiin, joista puolet hän vie mummolaan. Joka kerta kun hän 
tuo lämpimäisiä mummolle ja ukille, niin silloin Hilda ja Oscar röhähtävät nauramaan: ”No, sehän on 
Johanna tyttö, käy perreemälle!” Mummolta Johanna saa joka kerta lasillisen vadelmamehua. Hildalla 
on kellarissa kokonainen tammitynnyrillinen itse tekemään vadelmamehua.  
Ukilta Johanna saa pienen kertomusvihkosen, johon hän itse on sepittänyt kertomuksia nuoruudesta. 
Johanna on innokas kirjojen lukija. Varsinaisia kirjoja ei ole vara ostaa, mutta onneksi hänellä on 
ahkerasti kirjoittava ukki. Myös Johanna itse mielellään kirjoittelee. Johanna haaveilee ihmekoneesta, 
joka kirjoittaisi valmiiksi kertomukset mutta eihän sellaisia tulekaan.  Miksi tulisi, kuten hän tapaa itse 
mielessään ajatella.  
Joskus Johanna antaa äidin lukea kertomuksensa. Annasta tyttären kertomukset ovat ihan keskitasoa; 
ei huonoja eikä mitään erityisen hyviäkään. Huonompiakin kertomuksia Anna on lukenut. Joitakin 
tyttären kirjoittamia sepityksiä Anna ei suosittele opettajien luettaviksi koska kertomukset sijoittuvat vyön 
alapuolelle. Anna ja Axel itse hyväksyvät tyttären kertomukset kotikäyttöön.  
 
Koulussa leipomista opettaa vanhahko harmaatukkainen naisopettaja, joka on usein hyvin pahalla 
tuulella ja sen vuoksi häntä kutsutaan raastinraudaksi.  
Kun tämä raastinraudaksi kutsuttu opettajatar alkaa opettaa kalaruokien laittamista, niin silloin 
Johannalle tulee tenkkapoo koska hänellä on kalakauhu. Hän ei uskalla edes hipaista kalaa. Tämän 
vuoksi hänelle järjestettiin yksityistunti, jotta oppisi koskemaan kalaan mutta turhaan. Aina lopputunnista 
Johanna opettajan mieliksi hipaisi kalanpyrstöä, jolloin opettaja oikein ulvoi riemusta. Heti seuraavana 
kalapäivänä sama juttu jatkui eikä Johanna suostunut edes hipaisemaan kalaa paitsi tunnin lopussa 
hieman pyrstöä. 
 
Sillä välin kun tytöillä on ruuanlaittoa ja leipomista, niin pojilla on puutöitä, jotta he oppisivat miesten 
työtehtäviä.  
  
Kun Johanna on yksin kotona, niin silloin tällöin hänelle tulee riisuutumiskohtauksia eli hänen on aivan 
pakko riisuutua alasti ja hangata reisiänsä yhteen sekä ryömiä lattioilla. Hänellä on ollut tuuria, kun 
vanhemmat ja pikkusisko eivät ole juuri silloin sattuneet tulemaan kotiin.  
Heti kun hän kuulee nimet Ilja ja Petter, niin heti hän tuntee kihelmöintiä alavatsassa ja tuntee 
pakottavan halun riisuutua. Kun perheenjäsenet ovat kotona, niin silloin Johanna menee ulkohuussiin ja 
laittaa säpin päälle ja riisuuntuu. Hän tuntee itsensä tosi kiimaiseksi, vaikka haisevassa huussissa.  
 
Eräänä iltana sängyssä Johanna kyseli pikkusiskoltaan, että tohtiiko tämä sanoa sen Lappeenrannan 
aikaisen leikkikaverin, se, jonka kanssa oltiin hippasilla, nimen ääneen. Jaana-Mari vastasi ujostellen: 
"En tohi... siihen liittyy lempee." ja pujahti peiton alle piiloon. Johanna sanoi rohkeasti mutta hieman 
kikattaen: ”No, se on Ilja-Petter… Hihii!” jolloin Jaana-Mari vislasi: "Whi-Whiyyy! Oot sie ihastunut siihen 
poikaan?”  
Johanna vastasi: "Periaatteessa oon." ja jatkoi kikattamista. Viimeinkin hän uskalsi pikkusiskolleen 
paljastaa rakkautensa Ilja-Petteriin. Hän tietää, että pikkusiskokin on melkein yhtä ujo rakkaudessa, 
ettei juoruaisi isälle ja äidille. 

 
Nykyään Ilja nimi on ollut paljon tapetilla, sillä Matiaksen avopuoliso Kaisalla sattuu olemaan edellisestä 
suhteesta samanniminen Johannan ikäinen poika. Viimeinkin raikulipoika Matias löysi akan, tosin 
eronneen ja karanneen kuten kylillä häntä kutsutaan. Kaisalla kävi hyvä säkä, kun Matias Karjalainen 
halusi hänet.  
Muutaman kerran Matias ja Kaisa ovat käyneet Forssassa Kivisillä kylässä ja vastavuoroisesti Kiviset 



Matiaksen ja Kaisan luona Viaporissa. Vuonna 1881 Matias asui jonkin aikaa Lappeenrannassa kahden 
veljeksen kanssa. Hän innostui Lappeenrannasta koska Anna-sisko asui siellä mutta sitten kun Kiviset 
muuttivat Kuopioon, niin silloin Matias ja Gerlanderin veljekset muuttivat Helsinkiin, jossa Matias tapasi 
Kaisa Järvimerkin ja muutti tämän luokse Viaporiin.  
 
Johannasta Kaisan Ilja-poika on hyvin suloinen, melkein kuin Lappeenrannan Ilja-Petter. Hänelle on 
tullut Ilja-kiima eli ihastuu kaikkiin Ilja-nimisiin poikiin. Mikä hassuinta, myös Ilja-Petterin äiti on nimeltään 
Kaisa, muttei kuitenkaan sama henkilö.  
 
Joka kerta kun Kiviset käyvät Viaporissa, niin silloin Johannalle pukkaa kova jännitys; punastuisiko hän 
Iljan nähdessään?  
Kivisistä on jännittävä käydä näinkin isossa kaupungissa kuin Viapori sekä Helsinki. Matiaksen ja 
Kaisan luokse pitää kävellä niin kutsuttua tunnelirataa pitkin, joka menee linnoituksen kumpujen ali. 
Seinille on markkeerattu tunneliverkoston reitti sinisillä T-kirjaimilla, ettei eksyisi Viaporin sokkeloihin. 
Hetken käveltyään tätä hämärää tunnelirataa pitkin, Johannalle tuli ajatus; täällä voisi ihan hyvin ajaa 
hevosenrattailla. Se on ihan totta, mutta siellä ei saa ajaa hevosella hygienia syistä. Muutenkin 
Viaporissa tahtoo taudit levitä.  
  
 Myös Ilja Järvimerkki ihastui Johannaan koska tämä on niin ihanan lutunen sekä ihanan ujo. Harmi 
vaan, kun Kivisten vierailut Viaporissa kestää vain yhden päivän. Joskus he ovat yötä mutta silloin Ilja ja 
Johanna eivät ehdi mennä lempimään. Viaporissa olisi niin monta hyvää suutelupaikkaa.  
Ilja on hieman laihempi kuin kaimansa Ilja-Petter. Lisäksi hän on huomattavasti pitempi. Onneksi 
Johannakin on melko pitkäkasvuinen niin, ettei tarvitsisi tikapuita suutelemaan, jos sellaiseen ylipäätään 
tohtisi ryhtyä. Johanna on hieman lihavampi kuin Ilja. Yksi asia Johannaa ärsyttää Iljassa ja se on tämän 
runsas tupakointi. Viaporissa on hyvästi tupakkaa tarjolla. Johanna ei oikein pidä tupakasta koska se 
alkaa yskittää. Joskus ulkohuussissa hän on salaa polttanut vanhempien tupakoita. Joka kerta kun hän 
näkee Iljan, niin silloin hänelle tulee ajatuksen tynkä; olisi ehkä sittenkin mukava vetää tupakkaa 
rakkaan Iljan kanssa.  
 
Myöhäissyksyllä 1884 Kaisan tytär Anja kuoli hitaasti etenevään diabetekseen. Kiviset saivat kutsun 
hautajaisiin. Hautajaisissa Ilja ja Johanna vilkuilivat salaa toisiaan.  
 
Heti hautajaisten ja suruajan jälkeen Kaisa päätti tehdä Matiaksen kanssa uuden Anjan, kuten hän asian 
itse ilmaisi. Totta kai hulivilipoika Matias heti ryhtyi hommiin. Hän toivoisi poikalasta, kun taas Kaisa 
haluaisi tyttöä, joka voitaisiin kastaa Anjaksi. Liikanimi voisi olla vaikkapa Uusi-Anja.  
 
Viikkoa ennen joulua Johannan luokka kävi joulumarkkinoilla Turussa, jonne mentiin suurella vossikalla. 
Turun torilla Johanna joutui poikaseuraan, eikä se miellyttänyt häntä koska pojat ovat hänen 
mielestänsä karmean näköisiä. Pojat katselivat ukkojen kojuja. Onneksi hän onnistui hetkeksi katsoa 
mielenkiintoista kirjakojua, jossa myytiin mielenkiintoisia tietosanakirjoja. Hänellä oli sopivasti 
taskurahaa ja päätti ostaa matkamuistoksi inkaoikean tietokirjan.  
 
Jouluaattona Kiviset kokoontuivat mummolaan. Puolen tunnin kuluttua tuli Nikolaus, joka antoi pari 
lahjaa jokaiselle. Luonnollisesti pikku Jeremias sai eniten lahjoja. Johanna oli hieman kateellinen, kun 
sai vain kaksi lahjaa; kamman ukilta ja mummolta sekä kertomusvihkosen isältä ja äidiltä.  
Vihkosen päällä lukee kaunokirjoituksella; Parhaita tarinoita. Kertomukset sijoittuvat tulevaisuuteen eli 
1980-luvulle. Kirjailija on joku tuntematon Satusetä JT. Axel ja Anna ovat lukeneet kertomuksen, ja siinä 
on paljon kummallisia tulevaisuuden ihmeitä. He päättivät antaa vihkosen tyttärelleen joululahjaksi, kun 
tämä jatkuvasti höpisee ja kyselee tulevaisuudesta, että mitä tapahtuu kaukaisessa tulevaisuudessa. 
Johanna tuntee mahassa nipistelyä, kun ajattelee omaa tulevaisuutta.  
Vihkosen Anna ja Axel ostivat Forssan keskustassa olevasta sekatavarakaupasta.  
Heti kun Johanna oli lukenut joululahjavihkosen, niin silloin hänelle tuli paljon ideoita omiin kertomuksiin.  
 
Jeanette ja Mikaelakin saivat samanlaiset kammat ukilta ja mummolta. Kun Hilda kysyi lastenlapsilta, 
että mitä se Nikolaus toi tänä jouluna, johon he vastasivat yhdestä suusta: "Juu, saatiin tällaiset jännät 
E-kirjaimet!"  Hildaa alkoi naurattaa, kun lastenlapsilla on noin hyvä mielikuvitus.  
 
Vuosi 1885 
Kerta Jeanettella on shakkilauta, niin myös Johanna ja Jaana-Mari tahtoivat sellaisen. He jankuttivat niin 
kauan, että isän oli aivan pakko mennä ostamaan sellainen. Hän tietää, että yhdessä forssalaisessa 



kaupassa myydään halpoja tavaroita.  
Axel peni tyttäriensä kanssa tähän pieneen sekatavarakauppaan, joka sijaitsee eräällä sivukujalla 
Forssan keskustassa.  
Axel ei muistanut pelilaudan nimeä ja yritti sanoa myyjälle, että hän haluaa ostaa sellaisen ruudullisen 
laudan pikku nippeleineen.  
Myyjä oli ihan ulalla, kunnes Jaana-Mari sanoi: ”Isi, se on shakkilauta eikä mikään muu!” jolloin Axel 
korjasi: ”Nuorempi polovi tuntuu tietävän, että se on sha-sha-sakkilauta!” Monesti Axel on valittanut, että 
miksi kaikella pitää olla vaikeat nimet. 

 
Kotiin tultuaan Axel ja lapset huomasivat, että yksi shakkinappuloista puuttui ja kyseinen nappula oli 
kuin olikin kuningatar. Ei auttanut muu kuin mennä takaisin kauppaan vaihtamaan ostoksen. Onneksi 
vaihto onnistui ja hyvitykseksi myyjä antoi kertomusvihkosen täynnä lyhyitä tarinoita kahdesta 
rakastavaisesta parista, jotka ovat niin rakastuneita, ettei ruokakaan maistu ja päässäkin ihan hälisee. 
Johanna lukaisi tämän ohuen vihkosen ja kiinnostui siitä. Hänelle tuli sellainen tunne, että joskus 
tulevaisuudessa joku forssalaistyttö laulaisi tarinan jossain kummallisessa laatikossa pöllöjen seassa.  
 
Eräänä päivänä, kun Johanna oli pelaamassa yksin shakkia, niin silloin hän erehdyksissä murjoi 
kuningatarta niin, että se katkesi. Johannaa alkoi itkettää, kun nyt hieno shakkilauta on pilalla. Isä 
kätevänä miehenä liimasi katkenneen kuningattaren.  
 
Keväällä Johannan luokka teki yhden päivän vossikkaretken Urjalaan.  
Urjalan sekatavarakaupasta Johanna osti postikortin, jossa on piirretty kuva Urjalan torista.  
 
Kesällä Anna kävi yksin Sukevalla koska Axelia kyllästyttää iänikuiset kasvot sekä hevosella 
köröttämiset, kuten hän itse tapaa sanoa. 
Anna meni seudun suurimmalla vossikkakyydillä, joka pysähtyy matkan varrella Jyväskylässä, 
Kuopiossa ja Iisalmessa. Jos ei ole menijöitä Sukevalle, niin silloin se kääntyisi Iisalmessa takaisin 
Forssaan. Matkassa menee useita viikkoja. Anna otti mukaan omat eväät, vaikka vossikassa tarjoillaan 
teetä, voileipiä sekä pullia.  
Vossikasta Anna osti äidilleen tuliaiseksi paloviinaa mutta siitä vanha Elisabeth ei ollut iloinen. Hän alkoi 
saarnata, ettei hänelle saa tuoda viinaa koska se on suoraan perkeleestä. Ei auttanut muu kuin antaa 
viinapullon Rune veljelle. Rune itsekin tekee pontikkaa, jonka hän on nimennyt Sukevan kirkkaaksi.  
Nuorempana Elisabeth on myynyt viinaa Sukevan torilla, joka ei ole tori tavallisessa merkityksessä, 
mutta paikallisväestö kutsuu keskellä Sukevan pitäjää olevaa aukiota toriksi.  
Emilin kuoleman jälkeen Elisabeth on päättänyt elää täysin ilman viinaa eikä halua edes nähdä 
viinapulloa, saati sitten ottaa ryyppyä.  
Joka kerta kun Kiviset ovat käymässä Elisabethin luona, niin silloin tämä itkee, että onkohan häntä enää 
ensi vuonna olemassa. Silloin Anna tapaa lohduttaa vanhaa äitiään, ettei koskaan voi tietää kuka 
milloinkin lähtee.  
 
Sillä välin, kun Anna on Sukevalla, niin Axel aloitti talon maalausurakan koska vanha rapattu pinta on 
päässyt rapistumaan. Oscar-isä auttoi maalaamisessa, vaikka tämän tulisi ottaa rauhallisemmin koska 
ikäkin alkaa painaa. Oscar monesti sanoo, että hän ottaa kivenrauhallisesti ja totta kai Kivinen osaa 
ottaa kivenrauhallisesti, vaikkei aina siltä vaikuta. Hän on melkoinen stressaaja.  
Talo maalattiin vitivalkoiseksi. Aikaisemmin talo oli vaaleankeltainen.  
 
Kesän aikana Johannan poikaystäväkuume paheni ja kaipasi molempia Iljoja, ehkä hieman enemmän 
Ilja Järvimerkkiä koska tätä on helpoin tavata ja lempiä jos vain uskaltaa. Hän haluaisi poikaystävän 
mutta miten sellaisen saisi? Se on ongelma. Miksi molemmat Iljat ovat niin kaukana? Ilja-Petter on 
kauimpana, kun taas uusi-Ilja on lähempänä mutta kuitenkin kaukana.  
 
Johanna tuntee itsensä todella kiimaiseksi ja hänelle tulee yhä silloin tällöin riisuutumiskohtauksia. Nyt 
kun isä maalaa taloa, niin silloin hän on yksin sisällä. Hän vetää verhot ikkunoiden eteen, ettei isä näkisi 
tellingiltä, kun tytär alasti ryömii lattioilla ja hinkkaa reisiänsä yhteen. Hän unelmoi, jos juoksisi ulos alasti 
ja menisi viereisessä talossa olevaan hevostarvikekauppaan näyttäytymään miespuoliselle myyjälle 
mutta sitä hän ei uskalla tehdä. Jos isä tai joku sukulaisista näkisi, niin silloin olisivat tupenrapinat. Siis 
on parempi olla alasti silloin kun on yksin kotona. 
Yksin kotona ollessa hän tapasi nousta vanhempien parisängyn reunalle ja kaatuilla lattialle. Häntä 
kiihotti ajatus, jos sattuisi pökertymään alastomana ja sitten joku koskettaisi hänen alastonta ihoansa.  
Eräänä päivänä, kun hän oli yksin kotona ja kaatuili ja hyppi punkan päältä lattialle, niin silloin sattui 



oikeasti pökertymään, kun pää kolahti puulattiaan.  
Jonkin aikaa alasti pökertyneenä lattialla maattuaan hän näki unikuvaa, jossa koulun kellarinkäytävällä 
joku ronski Raakkeli tappaisi hänet ja sitten joutui kadotukseen. Unessa hän kuuli kaikuvien äänien 
kutsuvan häntä Josefiinaksi. Juuri kun unikuvassa suurikasvuinen piru oli tönäisemässä hiilihangolla 
hänet laava-altaaseen, niin silloin hän heräsi, kun isä nosti hänet pystyyn. Isä ihmetteli, että miksi hän 
makaa lattialla alasti. Johanna änkytti tulipunaisena: ”Ööh, tuli vaan kuuma ja otin pois vaatteet.” Isä 
sanoi, että on ihan soveliasta olla alasti kotona, muttei missään muualla, etteivät vallesmannit ja papit 
näkisi. Johanna lupasi, ettei enää koskaan ole alasti paitsi saunassa. Lisäksi Johanna vannotti 
pelokkaalla äänellä, ettei isä kertoisi tästä mitään äidille, joka aivan varmasti huolestuisi. Axel lupasi 
pitää tämän salaisuutena eikä kertoisi edes Jaana-Marille. Axel on huomannut, että nuorimmaisella on 
hieman juoruämmän kujeita, kun taas vanhin tytär on hyvä pitämään salaisuuksia. Axel ei tiedä, että 
Johanna on juorunnut ukin härskejä rallatuksia Kuopion koulun lainastossa. Yksi asia Axelia ihmetyttää, 
nimittäin edellisellä vuosikymmenellä Sukevalla käydessä, kun he olivat kahvittelemassa Sukevan 
pappilassa tutun kirkkoherran kanssa, niin silloin paikalla oli kaljupäinen kanttori Piiparinen. Vasta 
kahvittelun jälkeen, kun oltiin kotimatkalla, niin silloin Johanna oli naurahtanut, että siellä oli melkoinen 
kuu-ukko, kun ei ollut tukkaa. Axelia ja Annaa huvitti tämä kommentti ja ihmetytti kun tyttö malttoi olla 
tokaisematta paikan päällä kanttorin kuullen. Sukevan kanttori Piiparinen on hyvin herkkä ja voi helposti 
saada raivarin, varsinkin selvänä. Usein Piiparinen tapaa olla pikkukännissä. Ihmeen kaupalla kykenee 
soittaa urkuja, vaikka päässä pyörii kuin mylly.  

 
Johannan rinnat ovat alkaneet kasvaa. Kainalokuoppiin sekä jalkojenväliin on jo kasvanut melkoinen 
pehko karvoja ja se tarkoittaa, että hänestä on tulossa nainen.  
Johannan suurin pahe tällä hetkellä on runsas kynsienpureskelu, kunnes isä keksi hyvän keinon 
kynsienpureskelua vastaan; hän laittoi tilkan tervaa tyttären kynsiin niin, ettei haluttanut enää 
pureskella. Tämä auttoi mutta sitten Johanna alkoi hartaasti kaivaa nenää ja sitten pyöritteli räkäpalloja 
sormissaan ja salaa heitti ne huoneen toiseen päähän. Hänestä tuntuu jännältä, kun räkäpallo 
napsahtaa seinähirteen tai ikkunaruutuun. Yöllä sängyssäkin hän tapaa heitellä räkiä ympäri 
lastenkamaria niin, että osa tippuu pimeyden turvin pikkusiskon päälle. Tämä tietenkin olettaa, että 
kärpäset tai pölyhiukkaset putoilevat hänen päällensä. 
  
Elokuussa Matiakselle ja Kaisalle syntyi pieni tyttölapsi, joka kastettiin äidin kaimaksi eli Sisko-Kaisa 
Karjalaiseksi. Vähän ennen ristiäisiä he menivät naimisiin, jotta lapsi saisi herran siunauksen. Tämä oli 
myös hyväksi Kaisan maineelle, kun vihdoinkin meni uusiin naimisiin.  
Annasta tuli Sisko-Kaisan sylikummi. 

 
Ristiäisissä Ilja kävi monta kertaa ulkona tupakalla koska hänen poskiansa ihan kuumotti kun katsoi 
Johannaa. Myös Johanna tunsi itsensä kuumeiseksi, vaikkei hänellä ole muuta kuumetta kuin 
lemmenkuume.  
Johanna näki ikkunasta, kuinka herra Järvimerkki ylpeästi puhalteli savurenkaita. Hänen seurana oli 
joku miespuolinen kaveri. Johanna on varma, että keskusteli koski häntä koska heidän molempien 
ilmeet olivat hyvin iloiset. Poikien räkänauru kuului sisälle. Hetkisen kuluttua Kaisa kävi ulkona 
nuhtelemassa poikaansa, ettei saa tuolla lailla nauraa hirnua kesken ristiäisten.  
 
Koko illan Iljaa halutti kovasti mennä Johannan kanssa sänkyyn, muttei tohtinut koska Johanna 
vaikuttaa hyvin ujolta ja jäykältä. Toiseksi molempien äidit ovat läsnä.  
 
Kiviset saivat kunnian nukkua Matiaksen ja Kaisan makuukamarissa. Heti kun isä ja äiti sekä pikkusisko 
nukahtivat niin, silloin Johanna rohkeasti nousi ja meni Iljan kamarin oven taakse ja varovaisesti koputti. 
Pian Ilja avasi oven, jolloin Johanna rohkeana tyttönä sanoi: ”Mie rakastan teitä!” johon Ilja: ”Niin miekin 
ja kyllä sie voit ihan sinutella.” Johanna astui sisään, jolloin Ilja sulki uksen.  
He halasivat toisiaan ja tunsivat ihanan tunteen kulkevan ylitseen. Johanna ajatteli, että tästä pojasta 
hän haluaa ukon. Ilja ajatteli, että tässä on hänen akkansa.  
Hetkisen rakasteltuaan he päättivät odottaa, kunnes rippikoulu on käyty ja sitten paljastaa 
vanhemmilleen, että he ovat yhdessä. Sitä ennen he pitävät suhteensa salaisuutena. Se onnistuu 
välimatkan ansiosta mainiosti. Välimatkan ansiosta himo sen kuin yltyy ja sitten rippikoulun käyneenä on 
mukana rakastella ja tehdä lapsia. Totta kai he aikovat mennä naimisiin, etteivät ihmiset katsoisi 
kieroon.  
 
Syksyllä Johanna aloitti kahdeksannen luokan. Samalla luokalla aloitti ruskeakiharatukkainen  
Matti Peterson, johon Johanna ihastui mutta päätti kuitenkin pitää tunteensa salassa koska hänellähän 



on sydämen sopukoissa ihana Ilja Järvimerkki. Matti käy seitsemännellä luokalla mutta heillä on sama 
opettaja koska kyseessä on vajaa- ja tylsämielisten apuluokka. Inkeri opettaja ei koskaan oppilaittensa 
kuullen sano koulun virallista nimeä.  
 
 
 
Johanna päätti salaa ihailla Mattia. Ihastuminen tapahtui laskuopin tunnilla, kun Johanna sattui 
katsomaan Matin vahvoja ruskettuneita käsiä. Johanna päätti taistella itsensä irti ihastuksesta Mattiin 
koska hän haluaa Iljan. Onneksi Matilla on jo tyttöystävä, muuan Aurora Wallin, joka on papin tytär.  
Matti ja Aurora ovat mukana kuorossa nimeltä Sisaret, joka sunnuntaisin laulaa Tammelan kirkossa, 
sillä Forssassa ei toistaiseksi ole omaa kirkkoa.  
Forssa kasvoi Tammelan kylkeen tehdasyhteisönä 1850-luvulta alkaen. Matka kirkolle alkaa käydä 
pitkäksi ja ajatus omasta seurakunnasta itää. Tammelan pitäjä haluaa pitää kasvava Forssa 
yhteydessään. Itsenäistymispyrkimyksiä oli jo puuvillatehtaan perustajalla Axel Wahrenilla, joka haluaa 
tukea työläisiään ja tehdasyhteisön elämää. Tammelan rovasti Granfelt ei aio antaa periksi, vaan pyrkii 
huolehtimaan forssalaisten sieluista.  
Axel ja Anna suunnittelevat työpaikan vaihtamista koska puuvillatehtaalla on kuulemma paremmat 
palkat. Heitä kyllästyttää hevostallin haju vaikka hevosen ulosteet lapioidaan niin nopeasti kuin 
mahdollista mutta aina vaan kaakit tahtoo yllättää kakkapäästöineen.  
 
Myöhäissyksyllä vuonna 1886 Axel ja Anna vaihtoivat työpaikkaa. Axelista tuli puuvillatehtaan 
koneenkorjaaja, kun on kätevä käsistään. Annan uusi työtehtävä on puuvillan käsittelijä.  
Pian myös Victor ja Asta sekä Carl ja Fridakin tulivat puuvillatehtaalle, kun olivat kuulleet palkoista. 
 
Koulussa laulutunnilla Matti ja hänen paras kaverinsa Mooses Lind tapaavat yhdessä laulaa kuorossa 
oppimiaan lauluja. He ovat tehneet vaikutuksen lauluopettaja Hanssu Sveninpoika, ja todennäköisesti 
he tulevat saamaan laulusta erittäin hyvät arvosanat. Matilla ja Mooseksella on todella hyvä lauluääni.  
Mooseskin aloitti samaan aikaan luokassa Matin kanssa. Hänellä on ruskeat suorat hiukset, vähän 
samankaltainen kampaus kuin monella saarnamiehellä.  
 
Eräänä syyspäivänä lauluopettaja ehdotti Johannalle, että tämä voisi laulaa jotain kivaa laululuokan 
edessä mutta sitä Johanna ei oikein uskalla tehdä, kun ei ole kovinkaan hyvä lauluääni. Hetken 
mietittyään hän päätti kuitenkin laulaa ukiltaan oppimiaan härskejä rallatuksia. Heti ensimmäisen 
tuhmansanan jälkeen opettaja keskeytti laulamisen: ”Ei tuollaisia syntisiä lauluja ja nyt heti menet 
johtajaopettajan luokse!” Ei auttanut muu kuin mennä johtajaopettaja Pentti Kustinpojan toimistoon ja 
kertoa omin sanoin mitä oli mennyt tekemään. Johanna pelkää Penttiä, niinpä hän väitti hyppineen 
tunnilla. Johtajaopettaja komensi hänet nurkkaan ja häpeämään. Jos Johanna olisi sanonut, että oli 
laulanut tuhmia lauluja, niin silloin olisi ollut ankarampi aresti, todennäköisesti johtajaopettaja olisi lyönyt 
karttakepillä takapuoleen. 
Tästä lähtien laulutunnilla Johannan ei enää tarvinnut laulaa, ei ainakaan yksin. Hanssu Sveninpoika 
huomasi, että Johannalla on erittäin kehno lauluääni, joka olisi virsille rienausta, kuten hän itse asian 
ilmaisi.  

 
Kesällä 1886 Kiviset kävivät Sukevalla sukuloimassa. Heillä on yhä sama Suomen työhevonen, joka 
alkaa olla jo vanha kaakki. Ihmeen kaupalla heppa jaksaa köpötellä Sukevalle. Tieverkostokin on 
hieman parantunut.  
 
Kivisten savuttua vanhan harmaatukkaisen Elisabethin luokse niin silloin Anna kertoi uudesta 
työpaikastaan puuvillatehtaalla, johon Elisabeth tuhahti: ”Herrojen kotkotuksia!” johon Anna: ”No ei ole 
vaan pääasiahan on, että leipärahaa saa.” Elisabeth puisteli päätään: ”Aina vaan raha on mielessä, mitä 
väkkee sitä onkaan!” 
 
Tätä nykyään Elias Karjalainen asuu pienessä tönössä aivan Sukevan kylän pohjoispuolella. Hänen oli 
pakko purkaa avioliitto Annen kanssa koska anoppi oli aivan sietämätön räkyttäjä sekä akka oli alkanut 
laukata renkien perässä. Eliaksella ja Annella ei ollut renkejä eikä piikoja koska hehän asuivat keskellä 
kylää ilman karjaa ja viljelyksiä. Anne tapasi usein karata maalaistaloihin, joissa on renkejä. Elias itse ei 
uskalla alkaa lempimään piikojen kanssa koska silloin saisi moitteita vanhalta äidiltään. 
Sukevan kirkkoherra myönsi luvan avioliitonpurkuun, ettei Elias kärsisi. Anne ja Amanda ovat erittäin 
itsepäisiä, niinpä lapset jäivät äidin ja mummin luokse. Totta kai lapset saavat silloin tällöin käydä isän 
luona. Lapsista isä on mukavampi koska tämän pieni hökkeli on erittäin jännittävä. Lähettyvillä on 



jännittävä matalavetinen puropahanen, jossa lasten on mukava leikkiä. Elias on varmuuden vuoksi 
varoittanut lapsiaan olemaan varovainen puron äärellä, ettei vain näkki yllättäisi.  
 
Syksyllä Johanna aloitti rippikoulun. Hän päätti innolla lukea Raamattua, jotta pääsisi kunnialla 
rippikoulusta ja sitten voisi mennä naimisiin Ilja Järvimerkin kanssa.  
 
Rippikoulutunnit ovat Tammelan kirkossa, jonne isä tai äiti vie hänet hevoskyydillä. Tammelaan on sen 
verran pitkä matka, ettei sinne mennä apostolinkyydillä.  
 
Rippipappi Kalle Solmu kertoi, että silloin kun hän itse kävi rippikoulua, niin silloin hän oli melkoinen 
hulivilipoika. Hän on pussaillut tytön kanssa alttarilla, kunnes pastori yllätti heidät. He molemmat 
joutuivat jalkapuuhun. Onneksi sentään he saivat istua vierekkäin, jolloin jalkapuussakin istuessa he 
alkoivat kiihkeästi suudella. Sitten kun Kalle Solmu varttui ja viisastui, niin hän alkoi opiskella pastoriksi 
ja teki synninpäästön.  
 
Johannalle muistui mieleen, että hänkin on tehnyt, vaikka minkälaisia metkuja ja ehkä myös hänestä 
olisi papiksi, vaikka hän on tyttö. Eihän tytöt voivat tulla papeiksi, kuten Johanna on itse mielessään 
pohtinut. Johannalla on sellainen aavistus, että kaukana tulevaisuudessa tytötkin voivat olla pappeja, 
mutta sitä hän ei uskalla sanoa ääneen, ei ainakaan rippikoulussa.  
Johanna tunsi itsetunnon kohoavan. Hän muisti joskus äidin sanoneen, että Sukevan mummon mielestä 
Johannassa olisi ruustinnan ainesta eli kannattaisi mennä jonkun rovastin kanssa naimisiin. Anna on 
hieman epäileväinen koska tytär on aivan liian lapsellinen ja ehkä rovastit voivat vierastaa lapsellista 
tyttöä. 
 
Rippikouluryhmässä suurin osa on poikia, jotka tapaavat usein kosiskella Johannaa. Mutta heistä 
Johanna ei ole kiinnostunut koska haluaa olla uskollinen Iljalle. Hän sanoo rippikoulun pojille, että 
hänellä on tiedossa sulhanen Viaporissa päin. Rippikoulutunnin jälkeen Johanna juoksujalkaa meni isän 
ja äidin luokse, jotka odottivat kirkon edessä hevoskärryissä. Kotimatkalla Johannalta pääsi itku: ”Pojat 
piirittävät minua!” johon Anna naurahti: "Sellaisia ne pojjaat ovat!" 
 
Alkukesällä vuonna 1887 oli Johannan rippijuhla, johon osallistui lähes kaikki sukulaiset paitsi Sukevalta 
koska sieltä on pitkä matka tulla Forssaan asti eivätkä he oikein uskallakaan reissata.  
Yksi rippivieraista oli Matias ja Kaisa sekä pikku Sisko-Kaisa. Iljakin lähti mukaan koska hän on 
odottanut tätä hetkeä kuin nousevaa kuuta. Heti ripiltä pääsyn jälkeen Ilja rohkeana poikana kosi 
Johannaa äitinsä edessä. Aluksi Kaisa puisteli päätään mutta sitten hyväksyi poikansa valinnan, sillä 
Johanna on hieno tyttö ja kaiken kukkuraksi rippikoulun käynyt. Iljakin on käynyt rippikoulun eli heillä on 
nyt ukon ja akan ottoluvat.  
Anna ja Axel katsoivat jännittyneinä, kun Ilja polvistui tyttären eteen, että kuinka tämä reagoisi. Anna ehti 
pelätä, että tytär alkaisi temppuilla mutta tämä sanoikin rohkeasti: ”Kyllä, kyllä mie haluan sinut!”  
He päättivät heti mennä kihloihin. Totta kai Axel ja Anna sekä Kaisa antoivat luvan mennä kihloihin. 
Rippikahvit olivat samalla myös kihlajaiskahvit.  
Johanna ja Ilja päättivät mennä naimisiin jo juhannuksena. Ilja lupasi hankkia asunnon Helsingin 
keskustasta juhannukseen mennessä. Sitten hän tulee hakemaan Johannaa uuteen yhteiseen kotiin.  
 
Juhannuksena 1887 tanssittiin Johannan ja Iljan häitä. Hääkirkkona oli kaunis Helsingin Nikolainkirkko.  
Heti seuraavana vuonna heille syntyi poikalapsi, jonka he kastoivat Yrjöksi. Seuraavana vuonna heille 
syntyi Nina tytär.  
 
Jaana-Mari pääsi ripiltä vuonna 1890 ja sitten alkoi katsella poikia sillä silmällä. Vasta vuonna 1907 hän 
löysi sen oikean, vaaleatukkaisen Jooseppi Laaksosen. Samana vuonna, kun Suomi itsenäistyi eli 
vuonna 1917 heille syntyi poikalapsi, jonka he kastoivat Jussiksi. Vuoden kuluttua he saivat pikkuisen 
Josefiina tytön.                                                         


