
Historia eli Me haapavetisten lounastilaisuudessa

Me haapavetisillä oli 23.5.2018 lounastilaisuus NewCo Cafessa Helsingissä. Maittavan lounaan jälkeen kuultiin eläkkeellä olevan tullihallituksen johtajan 
Juha Niskasen esitys Kuubalainen serenadi –laulun syntyvaiheista ja laulun kirjoittajan  Unto Koskelan elämän vaiheista. Koskela on asunut kirkonkylässä 
Karihtalan talossa. Unto Koskelan kynästä on lähtenyt myös vähemmän tunnettu laulu ”Serenadi Haapavedelle”. Unto Koskela valmistui ylioppilaaksi 
Haapaveden Yhteiskoulusta v. 1928 koulun ensimmäisten ylioppilaiden joukossa. Juha Niskanen kertoi myös, että hänen isänsä, nyt jo kuollut mm. 
pääjohtajana, kansanedustajana ja ministerinä toiminut Esko Niskanen on käynyt Haapaveden Yhteiskoulua vuosina 1942-1943. Hän on silloin myös käynyt 
saksalaisten lentokoneiden putoamispaikalla Korkatissa. Esko Niskanen on kertonut löytäneensä sieltä koneiden jäännösten joukosta saksalaisen tikarin, jota 
hän oli säilyttänyt läpi vuosien. Tikari on sittemmin hävinnyt tulipalon yhteydessä. Lisää Unto Koskelasta voi lukea Tapio Niemen kirjasta ”Outo mies, outo 
reitti –raumalaiskirjailija Unto Koskelan lyhyt elämä” (Vilpatek 2004).

Jouko Aakko toi lahjaksi yhdistykselle haapavetisen Lenni Hautakosken tekemän viisikielisen kanteleen koteloineen ja kaksi pienoiskokoista piimäleiliä. 
Lahjaesineet yhdistys voi myydä sopivassa tilaisuudessa ja käyttää varat yhdistyksen toiminnan tukemiseen. Lisäksi Joukolla oli mukanaan säkillinen 
Joutennivan myllyssä jauhettuja ohraryynejä. Jokainen halukas sai kauhoa itselleen tarpeensa mukaan ryynejä. Yhdistys esittää parhaimmat kiitokset Jouko 
Aakolle.  

Tilaisuuden lopuksi paikalla ollut Topi Ruuskanen kertoi sukututkimushankkeestaan. Topi on apteekkari Eevert Ruuskasen pojan Otso Ruuskasen pojanpoika. 
Topi toivoi saavansa haapavetisiltä muistikuvia ja tietoja Ruuskasen suvun vaiheista Haapavedellä. 

Tilaisuudessa oli läsnä 23 osanottajaa. 

Seuraavaksi Me haapavetisillä on suunnitteilla retki Haapavedelle kotiseutupäivien aikaan heinäkuussa.

Kuvat Risto Peltonen























Kuubalainen Serenadi       (Unto Koskela)

Me tulimme kapakasta 

Kai hiukkasen horjuen. 

Oli lähtömaljoja juotu, 

Ja se yö oli ihmeellinen.

Joku huomasi sattumalta, 

Se oli kai Watkinson, 

Että serenadi sulle

Ihan velvollisuutemme on.

Ja kolmisin seisahduimme 

Me alle sun akkunas, 

Ja punaisen lampun näimme 

Me palavan huoneessas. 

Ah, muistan, ympärillä 

Oli ihana Kuuban yö, 

Ja nuorena hehkuvana 

Joka ainoa sydän lyö.

Me muistamme kuuman poves

Ja keinuvan vartalos, 

Ja jokainen huulillansa 

Tuns vielä sun suutelos. 

Ja me kaipasimme jälleen 

Sinun nauruas solisevaa. 

Voi, miksi on jätettävä 

Tämä ihanain öitten maa

Tom lauloi murheellisesti 

Ja säesti Watkinson. 

Minä nielin kyyneleitä, 

Olin kovasti onneton. 

Niin rakastin sinua silloin, 

Ja rakastan vieläkin. 

Ja sun punainen sukkanauhas 

On aarteeni kallehin.

Sinä avasit ikkunasi, 

Ja kummasti hymyillen 

Sinä pudotit jokaiselle 

Tulipunaisen kukkasen. 

Ja me itkimme haikeasti 

Ja horjuimme satamaan. 

Ah, Kuuban helmi, sua 

En unohda milloinkaan.
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