
Käsikirjoitus ja ohjaus: Pekka Saaristo
KOTOMAAN VAARAN VUARET



Neitseellisten, lähes käymättömien kukkuloiden äärellä 
olemme, kun kerromme nyt teille Kotomaan vaaran 
vuosista. 

Aika oli ankara, vaikea ja vaiettava. Oltiin sodassa vallan väärällä 
puolella, kotiamme puolustamassa… ja kuitenkin tämä katajainen 
kansa, sitkeät sissit eivät alistuneet ja antautuneet! Ei, ei sitten 
millään, vaikka olisi voissa paistettu! 
Melkein puoli miljoonaa lähti kodeistaan, eikä yksikään jäänyt 
”Onnelaan”, vaikka Generalissimus kuinka kauniisti kehotti. 
Pikemmin puristettiin karjalainen koura nyrkkiin housuntaskus-
sa ja ryhdyttiin rakentamaan Satakuntaan, suon syrjään uutta 
elämää. Varmuuden varalta pantiin pyssyjä vielä piiloon, että jos 
ne kuitenkin yrittävät tulla…?
Miten vaikea ja ankara tämä aika olikaan? Miten loputtomasti 
kärsinyttä kansakuntaa sotakorvauslaivojen kölien alitse kiskot-
tiin? Miten ”voittaja”, joka itse oli hyökkääjä ja sodan aloittaja, 
meitä nöyryytti?

Ja miten me ”suomettumisen kultaisella kaudella” kaikki vaike-
nimme… minäkin! Tämän tarinani myötä olen korjaillut hiukan 
käsityksiäni. Vaaran vuosista ei ole kirjoitettu montaakaan 
näytelmää, ei ainakaan kesäteatterille. Minä ja me ”tuiskulaiset” 
teimme sen Teille. Uskallamme sanoa ”ruman sanan” niin kuin se 
kuuluu ja haluamme koko joukon voimalla vetää Teidät mukaan 
kansakunnan koettelemusten vuosiin! 

Tervetuloa!
Käsikirjoittaja/ohjaaja Pekka Saaristo
 

P.S. Kiitän koko Tuiskulan työryhmää hyvin tehdystä työstä ja 
erityisesti Räisälän pitäjän ”Grand old mania” Juhani Kaatosta 
suurenmoisesta yhteistyöstä!

KATSOJAN MATKALLE 
MENNEESEEN MAISEMAAN!
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VIHTORI KOTOMAA, Vanha-Kotomaan isäntä ............................... Juha Kulmala
ANNA KOTOMAA, ed. puoliso  ..............................................Susanna Salo-Kimppa
SIRKKA KOTOMAA, ed. aikuinen tytär  ......................................... Meeri Kimppa
VILJO YLIKYLÄ, luutnantti, sotainvalidi  ....................................... Niilo Härkälä
ILMONEN, autokuski, asekätkijä  .................................................... Kauko Hakala
VUORIO, kersantti, asekätkijä, metsäteknikko  ................................Petri Hyväri
MAIJA VUORIO, ed. tytär, koululainen  .............................................. Mari Hyväri
EELAN ÄÄNI ...........................................................................................Veikko Salo
UNTO V., kapteeni ...........................................................................Aaro Liukko-Sipi
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HEVOSMIES, saksalainen  .................................................................... Aapo Uotila
VÄINÖ L., majuri, poliitikko  .......................................................... Ari-Matti Mättö
ESKO SIMOLA, konstaapeli  ..............................................................Pentti Vuotila
EINO VESALAINEN, räisäläinen isäntä  .........................................Panu Thessler
ANNI VESALAINEN, ed. puoliso .................................................. Sanna Kinnunen
LIISI VESALAINEN, heidän tyttärensä, koululainen  ....................Seela Kimppa

VEIKKA VESALAINEN, heidän poikansa, koululainen  ...............Touko Hulmi
UKKO- PEKKO, evakko Humalaisten kylästä  ...............................Pertti Heino
PEKON ALMA, hänen puolisonsa  .......................................................Lea Heino
INKERI, inkerikko pakolainen  .................................................... Tiia Sillanpää
MAILIS PERKIÖ, opettajatar  ........................................................Annica Laine
ELMA SAARIO, lopetetun Lotta-osaston pj. ................................... Sirkka Salo
IDA RANTALA, entinen Lotta  ..................................................... Virpi Vähätalo
ALLI RUISSALO, entinen Lotta ................................................... Merja Mäkelä
Rva GUSTAVSSON, maisteri, Porkkalan evakko  .............................. Eila Laine
FALKIN BÖRJE, Rva G:n tyttären poika, koululainen  ............... Aarre Hulmi
MATTI KOPRA, räisäläinen isäntä  .................................................Aapo Uotila
LEPPÄSEN IRMA , sotaleski  ........................................................... Sirpa Lahti
LEPPÄSEN PERTTI, ed. poika, koululainen  ..............................Lauri Thessler
LEPPÄSEN RISTO, ed. poika, koululainen  .................................... Miika Perko
ALBERT SIANSYRJÄ, kirjavaras  ....................................................Tomi Hulmi
MARGIT, Ylikylän Viljon entinen puoliso  .................................... Reetta Hulmi
BORISOV, Valvontakomission Rauman kontt. johtaja ............Ari-Matti Mättö
RAILI KOSONEN, venäjän kielen opettaja Raumalta  .................Anneli Laine
SERGEI, venäläinen sotilas .........................................................Kari Krusberg
JUHANNA YLIKYLÄ, Vihtori Kotomaan sisar  ....... Johanna Toivanen-Perko
RICKHARD HOPE, ed. puoliso, Olympiakomitean jäsen  ............... Veikko Salo
MARIAN HOPE, ed. tytär  ..................................................................Elisa Laine

AUTO, Ford Standard Fordor 1939 om. Mika Jaakkola
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VALTIOLLINEN POLIISI, VALPO
Valtiollisen poliisin perustaminen oli osa kommu-
nistien vallankaappaushanketta. Sen päätehtävä 
oli urkkia ja valvoa välirauhansopimuksen 
noudattamista ja raportoida rikkeistä valvontako-
missiolle.

LAPIN SOTA
Moskovan välirauhan ehtojen mukaisesti Suomen 
tuli karkottaa maassa olleet saksalaiset joukot. 
Kun saksalaiset eivät poistuneet vapaaehtoisesti, 
alkoi Saksan ja Suomen välinen Lapin sota, joka 
päättyi vasta kevättalvella 1945.

SOTAVANKIEN HAUTAUSMAA
Jatkosodan alussa Köyliön Kakkuriin perustettiin 
vankileiri, viralliselta nimeltään Sotavankileiri 
n:ro 1. Sinne sijoitettiin neuvostoliittolaisen 
upseeriston ja alipäällystön lisäksi suomalaisia 
ns. poliittisia vankeja. Köyliö valikoitui sijoituspai-
kaksi 1935 perustetun varavankilansa johdosta. 
Vankilan hautuumaalla on yli sadan venäläisen 
vangin hauta.

LISTA 1:n VANGIT
Pian sodan loputtua Valvontakomissio laati 
listan vankileirien vartioista, joiden väitettiin 
syyllistyneen julmuuksiin ja jopa murhiin. Myös 
köyliöläinen vankileirin vartija pidätettiin vankien 
kantelun ja koston takia. Kaikkiaan pidätettyjen 
vartijoiden listalla oli yli 60 nimeä. Jopa kenr. Pa-
jari vangittiin! Elokuussa -45 siirrettiin vangitut 
Riihimäeltä Miehikkälän vankileiriin. Venäjälle 
viemistä ja kuolemantuomiota pelättiin. Lopulta 
2/3 vartijoista vapautui kokonaan ilman tuomiota!

TIETOISKU: 
VAARAN VUODET
Syksyllä 1944 välirauhansopimuksen solmi-
misesta alkanutta ja 1950-luvun alkupuolelle 
päättynyttä ajanjaksoa on yleisesti totuttu 
kutsumaan vaaran vuosiksi. Kansan enemmistö 
pelkäsi ja vähemmistö toivoi, että sodan tuottama 
poliittinen murros nostaisi kommunistit valtaan 
ja kytkisi Suomen Neuvostoliittoon samalla tavalla 
kuin tapahtui Keski-Euroopan itäosissa. Sodan 
jälkeen kansallinen olemassaolo tuntui olevan 
veitsen terällä ja kommunistien vallankaappaus 
vaarallisen lähellä.

ASEKÄTKENTÄ
 … oli Päämajan nuoren polven upseereiden sa-
lainen hanke Neuvostoliiton miehityksen varalle. 
Aseiden ja sotatarvikkeiden hajavarastointi kaik-
kialle Suomeen alkoi jatkosodan jälkeen syksyllä 
1944 ja paljastui keväällä 1945. Kätkennässä 
arvioidaan olleen mukana n. 5-6 tuhatta miestä. 
Oikeudenkäynnit jatkuivat pitkälle 50-luvun puo-
lelle. Toimintaa tapahtui myös Säkylän ja  Köyliön 
alueella.

VALVONTAKOMISSIO
Liittoutuneiden Valvontakomissio oli vuosina 
1944–1947 Suomessa toiminut toisen maail-
mansodan voittajavaltioita edustanut elin, joka 
valvoi Moskovan välirauhansopimuksen toimeen-
panoa. Komissiota hallitsivat Neuvostoliiton edus-
tajat ja sen puheenjohtajana toimi Andrei Zdanov, 
Stalinin lähin mies. 

”Pallen soranaikaset renkutukset…” = 
Henkisen sodankäynnin tueksi perustetun 
Propaganda-aseveljet-järjestön kantava voima oli 
suosittu laulunikkari Reino Hirviseppä eli Palle. 
Hänen kuuluisin sotakuplettinsa oli yltiöisänmaal-
linen ”Silmien välliin”.

”Jahvetin jorinat…” =
Yksi sota-ajan suosituimmista radio-ohjelmista oli 
Jahvetin kirjelaatikko. (Y. Kilpeläinen) 
Kirjelaatikko oli Valtion tiedotuslaitoksen alainen 
ja sen yhtenä tehtävänä oli hankkia tietoa 
yleisön mielialoista ja ongelmista. Kirjeitä saapui 
kaikkiaan n. 100 000. Niistä jokaiseen pyrittiin 
vastaamaan. 

”Karteenit klasis” = Verhot ikkunassa.

”Tein tarttee tehr uus mylly tän Köyliisee” 
= Räisälän Tiurin mylly perustettiin Köyliön 
Kepolaan.

”Hipuleit ja vanttuit” = villasukkia ja lapasia.
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LIPPUVARAUKSET: 02-5546 370 
Ilmiintie 27, 27730 TUISKULA

LIPUT: aikuinen 20,- , lapset alle 12 v. 10,-, 
eläkeläiset ja opiskelijat 18,-, 
ryhmät yli 30 henkeä 
aikuiset 18,- ja lapset alle 12 v. 9,-. 
Ryhmäliput postiennakolla + postikulut.
Kahviliput 4,-.
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