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Teksti: Aki Karvonen. Kuvat: Tapani Flyktman 

 

3.12. tärkeä päivä. Ankkurijäsenten jouluillallinen. Sen kunniaksi Tuntematon sotilaskin 

julkaistiin 1954 sekä ensimmäinen Balkanin sota loppui 1912. Tänä vuonna 41 

koronatonttua vastasi toimikunnan kutsuun ja saapui ankkurijäsenten jouluillalliselle. 

Joukko ryhmittyi ja odotti narikassa, kunnes sai ohjeet siirtyä glögitarjottimen kautta 

pöytiin. Aluksi heidät toivotettiin perinteisesti lämpimästi tervetulleiksi? Saatuaan ohjeet 

plöröistä ja hölinästä, juhlat saattoivat alkaa. 

 
Juhlapaikaksi oli valikoitunut Kirkkonummen kunnantalolla toimiva ravintola Ervastiina 

(ervastiina.fi). Paikka on keskustassa ja tarjoaa kotikutoista lounasruokaa sekä 

mahdollisuuden erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Paikka oli juuri sopiva meidän 

tilaisuudellemme. Istuimme väljästi pitkissä pöydissä isojen ikkunoiden ääressä 

näyttämässä ohikulkijoille juhlimisen mallia. Sisustus ei ollut prameileva tahi millään tavalla 

silmille hyökkäävä, vaan yksinkertaisella toteutuksella se oli saatu jouluisaksi ja 

viihtyisäksi. Oiva suoritus.  

 

 

Ruokaa oli monenlaista, 

eikä se loppunut kesken. 

Ystävällinen henkilökunta 
toi sitä lisää ennen kuin 

tarvitsi miettiä: ”Ottaisinko 

kaksi vai kolme?”. 

Yllyttämisestä ja 

santsaamisesta huolimatta 

sitä taisi vielä jäädäkin. 

 

Isot kiitokset vielä 

Ervastiinalle. Saimme juuri 

sitä, mitä olimme 

kuvitelleet tilanneemme.  

 
 

 

 

 

Ruokailun jälkeen Atte 

Kainulainen vaivasi jälleen 

juhlaväkeä kilpailun muodossa. 

Se koostui tietoa vaativasta 

kysymysosasta ja kokemusta 

vaativasta pussien 

tunnusteluosasta.  

 
 

 



Dementia ei vaivaa tätä joukkoa. Kääpiöitäkin muistettiin olevan kahdeksan ja kaikki 

tunnistettiin. Jos ei oikeilla nimillään, niin sitten lempinimillään. Jotkin maat saivat myös 

uudet pääkaupungit, mutta sekin on lopunperin vain nimikilpien vaihtamista. ”Niin se 

maailma muuttuu Eskoseni” sanoi aikanaan jo hevonenkin. Ja sillähän on tunnetusti 

isompi pää kuin meillä. 

 

Kuuteen eri pussiin oli kätketty erilaisia enemmän ja vähemmän nykyään tarpeellisia 

hyödykkeitä. Munakupista samanmuotoiseen snapsilasiin sekä oluttölkkiin. Ei limsatölkki. 

Kaikki tuttuja tavaroita ja eroja syntyikin päätettäessä materiaalia, väriä tai oluen merkkiä. 

Kaikki nuo olivat lisäpisteiden arvoisia ja käsin tunnustelemalla ne piti selvittää. 
Nykymaailmassa hoitajamitoitus on nostettu 0,7:ään, mutta pusseja tunnustelevien 

käsiparien perusteella se oli meillä 5,0 – 6,0. Ongelma ratkaistu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailu ja palkintojen tavoittelu 
oli kovaa ja epärehtiä. 

Joukkueet yrittivät harhauttaa 

ja salakuunnella toisiaan. 

Pisteet uhkasivat mennä tasan 

ja se ratkesikin lopulta tuomarin 

lahjontaan. Voittajajoukkueen 

naiset yltyivät kehumaan 

tuomaria ja sillä irtosi se 

ratkaiseva piste. 

 

 

Oikea joukkue pääsi nauttimaan palkinnostaan. 
 

 

 



 

 

 

Jotta myös joulun tunnelmaankin 

olisi päästy, Anneli Nurminen lausui 

meille jouluisen runonsa. Saattoipa 

hän samalla kurkistaa salaa liinan 

alla olevaan pönikkäänkin. 

Ruokaako vai ”poikaako” etsi? 

 
 

 

 

 

 

 

Kahvin ja avecin jälkeen ohjelmassa oli Tapani Flyktmanin ja Jorma Kellomäen 

suunnittelema ja järjestämä arpajaistapahtuma. Arpajaiset olisi väärä ilmaisu, sillä 

tapahtuma alkoi jo vastaanotossa, jolloin juhlijoiden piti glögilasinsa otettuaan etsiä vielä 

oma nimikorttinsa ennen pöytään asettautumista. Pöytäkarttakin muodostui näin parhaiten 

päin, omin päin. Nimikorttia ei saanut etukäteen ottaa telineestään ja avata sillä se sisälsi 

varsinaisen arpalipukkeen ja vastakappaleen kera erilaisten elämänviisauksien. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpajaiset alkoivat tietenkin Veikko Vanhamäen suorittamalla arpajaisuurnan 

tarkastuksella. Tuntemattomasta tutun näköisestä pönikästä löytyikin kirja, mutta ”poika” 

oli kadonnut. Kirjan kuvitusta ja todellisuutta vertaamalla saattoi Veikko todeta 
arpajaisuurnan olevan aito ja kelvollisen tehtäväänsä. 

 

 



 

Virallisen valvojan alla aikaisemmin 

suoritetun onnettaren valinta osui tällä kertaa 

Senja Siivoseen, joka aikansa ammattimaisin 

ottein uurnaa hämmennettyään alkoi varmoin 

ottein vetämään onnekkaiden voittajien 

arpalippuja. Voittajien tehtävänä oli tämän 

jälkeen arpoa itselleen pöydällä olleista 

mustista laatikoista joko kahvia tai sitten 50v-

retrokahvia. Joku saattoi löytää laatikostaan 
jotain muutakin juotavaa.  

 

 

 

 

 

 

 

Päävoitto meni näissä hieman 

epäilyttävissä merkeissä Atte 

Kainulaiselle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitkin iltaa tuli jälleen moneen kertaan selväksi, että halumme 

tavata toisiamme on säilynyt ja säilyy vastakin. Tehtävä ensi 

vuodelle annettu. Huomioitavaa oli, että erään kaikkien kuullen 
esitetyn kiitoksen lopputulemana oli, että Kouri(mis)- kaupat onkin 

tanssi. 

 

Paras kiitos toimikunnalle oli tuo alussa mainittu iloinen hölinä ja 

osallistujien viihtyminen. 

 

 

 

Joukkoa katsellessa tuli nykymaailmaa ihmeteltyä. Onko yhteisöllisyys vain meidän 

ikäluokkamme asia? Tai niin kuin eräässä nimilapussa ollut afrikkalainen sananlasku 

kertoi: ”Jos haluat mennä nopeasti, mene yksin. Jos haluat mennä kauaksi, mene 

yhdessä”. 
 

Kiitokset kaikille 

Ankkurijäsentoimikunta 


