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HUOMAUTUS: Romaani sisältää homoeroottista 
aineis toa, eikä se sovi alaikäisten käsiin.
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Sain uudet saappaat. Entiset olivat jo niin huonot, ettei niis
sä kehdannut mennä kouluun. Kävimme ostamassa kevät
alennusmyynnistä hienot ruskeat nauhasaappaat. Olisin 
halunnut mustat buutsit (samanlaiset kuin poikaystäväl
läni JuriSamulilla), mutta äiti ei halunnut edes harkita.

Parasta uusissa kengissä olivat paksut pohjat — tun
tui kuin kasvaisi kerralla monta senttiä. Saappaissa pitää 
kuulemma olla kasvunvaraa, ja niihin täytyi panna neljät 
pohjalliset, jotta ne pysyivät kunnolla jalassa. Kasvoin heti 
pitemmäksi, mutta olisi noloa, jos koulussa joku huomai
si, että Jeren saappaat ovat täynnä pohjallisia. Siitä saisi 
varmasti kuulla.

Saappaat olivat muutenkin hauskat. Mietin illalla, miltä 
tuntuisi mennä nukkumaan alasti pelkät nahkaiset saap
paat jalassa. Paljaat jalat olisivat nahkasaappaissa sisäl
lä ihan ilman pohjallisia. Se tuntui oikeastaan hauskalta 
ajatukselta, ja pippeli alkoi seisoa. Halusin kuitenkin hil
litä itseäni ja säästää Jusalle, mutta koville se otti. Jos oli 
ollut parikin päivää ilman, niin illalla sängyssä seksihalu 
kävi ylivoimaiseksi ja pippeli jökötti niin kovana että sitä 
oli melkein pakko hieroa ainakin vähän ja sitten ei voinut
kaan lopettaa ja siemenet ruiskahtivat mahalle ja harmitti. 
Ja aamulla teki jo taas mieli uudestaan, varsinkin jos ilta
päivällä oli menossa Jusan luo.

Kukaan ei ymmärrä, kuinka vaikeaa on olla 14-vuotias. 
Tekisi mieli ostaa kaikkea kivaa mutta rahaa ei ole eikä 
kaikkea edes myydä 14-vuotiaille, ja koko ajan tekee kau
heasti mieli seksiä. Joskus tuntui, ettei Jusakaan aina ym
märtänyt nuorison tilannetta. Toisaalta hänen kanssaan 
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oli todella mukavaa: sai ainakin pussailla ja tehdä seksi
juttuja niin kuin aikuinen. Täytyi kai tyytyä siihen mitä 
elämältä saa.

Minua jännitti, huomaisiko Jusa uudet saappaat ja pitäisi
kö hän niitä miehekkäinä. Lauantaina olisi tarkoitus men
nä hänen luokseen.

Lauantaina piti ensin siivota äidin ja pikkuveljen kanssa. 
Huhkin kovasti, jotta siitä päästäisiin nopeasti. Sitten läh
din ”lenkille” ja lähetin Jusalle tekstiviestin: ”Nyt vapaa
na... voisinko tulla?” Pian tuli vastaus: ”Joo, odotan!” Vat
sanpohjassa alkoi tuntua mukavalta.

Ajoin metrossa Herttoniemeen ja sieltä polkupyörällä Ju
san luo. Teki kovasti mieli. Soitin ovikelloa ja yritin näyt
tää oikein pitkältä. Jusa tuli avaamaan ovea pelkät farkut 
jalassa.

”Ohhoh”, hän katseli minua hiukan yllättyneenä. ”On
kos sinulla kasvupyrähdys alkanut?”

”Ei kai”, sanoin vaatimattomasti, mutta olo oli tyytyväi
nen. Astuin eteiseen ja aloin riisua saappaita liioitellun hi
taasti.

”Ai se johtuu noista saappaista. Aika hienot!”
”Joo, toissapäivänä ostettiin.”
”Kannattaa pitää huolta. Tuollaiset tekevät vaikutuksen, 

eikä varmasti varpaita palella pakkasessa.”
”Niin.”
Sitten halasimme eteisessä ja painauduin Jusan rintaa 

vasten ja hän värähti: ”Hui kun sulla on kylmät kädet! Ja 
ihan kylmä nenu! Mennään peiton alle lämpimään.”

Menimme makuuhuoneeseen ja aloin kiskoa vaatteita 
pois. Jusalla oli vain farkut jalassa. Hän riisui ne ja hänen 
iso kikkelinsä seisoi paljaana. Minullakin oli aivan kova
na. Kävimme yhdessä peiton alle ja aloimme suudella. Tun
tui mahtavalta kun sai telmiä alasti poikaystävän kans

sa ja tehdä mitä haluaa. Kuvittelin, että minulla olisi uu
det saappaat jalassa, ja tunsin itseni rohkeaksi. Hivuttau
duin alemmas ja aloin nuolla Jusan kikkeliä ja sitten otin 
sen suuhun. Jusa oli imenyt minua monta kertaa ja minul
ta oli aina tullut siemenet hänen suuhunsa, mutta Jusalta 
ei ollut koskaan tullut, kun minä olin imenyt häntä. Olisin 
halunnut tietää, miltä tuntuu kun Jusa laukeaisi suuhuni.

Tuli sellainen olo, että nyt uskaltaisin kokeilla jotain uut
ta. Käännyin toisinpäin hänen päällään ja tarjosin pyllyä
ni hänen nuoltavakseen ja jatkoin kalun imemistä. Tiesin, 
että Jusa tykkäsi nuolla pyllyäni, ja oikeastaan olin alka
nut odottaa sitä. Tuntui ettei mikään olisi enää irstaampaa. 
Painauduin kokonaan häntä vasten ja iho meni kananlihal
le, kun oli niin hyvä olla.

Jusa mumisi tyytyväisenä ja alkoi nuolla pyllyäni. Hen
gitin syvään ja otin kalun niin syvälle suuhun kuin pystyin. 
Koru tuntui kitalaessa. Jusa hyväili selkääni ja pakaroitani 
ja jatkoi nuolemista. Sitten hän alkoi hieroa limaista pylly
reikääni sormella. Toivoin ja odotin, että hän työntäisi sor
mensa sisääni. Hänen kalunsa tuntui turpoavan suussani 
entistä isommaksi. Ajattelin vain: rakastan miehen kullia!

Lopulta Jusa työnsi sormensa peräsuoleeni ja alkoi hie
roa sieltä niin että tuntui aivan tajuttoman hyvältä. Yritin 
pidätellä siementäni, mutta orgasmi tuli aivan väkisin ja 
sperma ruiskahti Jusan rinnalle ja pyllyreikä nytkähteli 
hänen sormensa ympärillä.

Jusan kulli oli nyt aivan kivikovana suussani ja ajatte
lin, että vihdoinkin saisin maistaa aikuisen siementä. Lii
kutin päätä edestakaisin ja silitin hänen isoja kiveksiään. 
Hän levitti jalkojaan ja kipristeli varpaitaan ja työnsi kie
lensä pyllyreikääni. Mietin, pääsisinkö kohta panemaan 
Jusaa, ja kokeilin sormella hänen pyllyreikäänsä. Jusa al
koi ynistä, ja tajusin, että hän taitaa pitää pyllyreiän si
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littämisestä. Jatkoin sitä, ja Jusa voihki ”Ooh! Ooh!” ikään 
kuin häneen sattuisi.

En ehtinyt ajatella enempää, kun suuhun roiskusi kuu
maa siementä. Jusan kalu nytkähteli monta kertaa ja sie
mentä tuli suuhun yhä enemmän. Hätäännyin ja pelkäsin 
tukehtuvani. Neste maistui aika väkevältä. Yritin niellä 
sitä, mutta suu tuli aivan täyteen ja siementä valui suusta 
ulos. En osannutkaan tätä aivan oikein!

Yritin niellä suun tyhjäksi ja päästin Jusan kalun ulos. Se 
alkoi jo veltostua. Suussa maistui happamalta. Mietin, tuli
ko sitä aina pyllyynikin noin paljon. Käännyin katsomaan 
Jusaa. Hän oli aivan onnellisen näköinen.

”Kyllä sä olet aikamoinen!” hän sanoi raukealla äänellä. 
Häntä alkoi aina nukuttaa orgasmin jälkeen.

Asetuin hänen viereensä.
”Sulla on leuka ihan spermassa”, hän virnuili ja siivosi 

naamaani peukalollaan.
”Herkkua suun täydeltä”, keksin vastata. Olin kuitenkin 

onnistunut ja saanut ensimmäistä kertaa siemenet suu
hun. Ensi kerralla menisi vielä paremmin.

Jusa vain vilkaisi pippeliäni, joka seisoi yhä kovana, ja 
kääntyi mahalleen ja levitti jalkojaan. Tämä oli merkki sii
tä, että olisi minun vuoroni. Otin liukuvoidetta ja panin sitä 
Jusan pyllyreikään. Tajusin, että hän piti tästä operaatios
ta, ja niin hinkkasin hänen ryppyistä peräaukkoaan sor
mella vähän aikaa. Hän mutisi tyytyväisenä, silmät kiinni, 
ja hänen pyllyreikänsä muuttui väljäksi. Pippeli luiskahti 
sinne ihan helposti.

Panin Jusaa ja katselin hänen vartaloaan. Se oli niin ko
mea, että orgasmi tuli melko pian. Halu oli yhä kova ja jat
koin jyystämistä. Suussa tuntui yhä siemennesteen maku. 
Ajattelin, kuinka minustakin tulisi komea ja lihaksikas mies 
ja pippeli kasvaisi suureksi ja kivikovaksi ja panisimme Ju

san kanssa joka aamu ja ilta niin että sänky natisee. Ajat
telin, kuinka Jusa työntää kielensä syvälle pyllyreikääni, 
ja orgasmi tuli.

Täytyi huilata. Asetuin Jusan päälle makaamaan ja pi
dimme toisiamme kädestä. Hänen pyllynsä tuntui kuiten
kin niin houkuttelevalta, että pippeli seisoi yhä edelleen. 
Työnsin sen takaisin hänen sisälleen ja aloin panna uudes
taan. Ajattelin, kuinka aikuinen jätkä saa kullia nuorelta 
kiimaiselta pojalta, vaikka se on kiellettyä. Pitäisi muuttaa 
Jusan kanssa autiolle paratiisisaarelle ja eläisimme siellä 
kahdestaan. Olisimme molemmat lihaksikkaita ja rusket
tuneita ja nukkuisimme sylikkäin lehvämajassa eikä tar
vitsisi mennä kouluun. Tekisimme seksiä hiekkarannalla 
auringon paisteessa eikä tarvitsisi välittää mistään. Ku
vittelin, kuinka tarjoaisin nuorta pyllyä Jusalle, ja orgas
mi tuli. Olin aivan hiessä ja hengästynyt.

”Sä olet ihan kone!” sanoi Jusa.
Se oli uusi ennätys: neljä orgasmia yhdellä kertaa.
Jusa otti minut syliin huilaamaan. Tuli niin hyvä olo, että 

iho meni kanalihalle ja ruumista puistatti. Suljin silmät ja 
makasimme ihan hiljaa.

Pian kännykkä kuitenkin hälytti: piti lähteä kotiin syö
mään. Oli nälkä. Menimme lämpimään suihkuun ja pesim
me toisemme.

Mietin, monikohan kahdeksasluokkalainen on tekee yhtä 
usein seksiä aikuisen kanssa. Ei varmaan moni, koska siitä 
joutuu vankilaan. Meistä ei kuitenkaan tiedä kukaan, jo
ten varmasti olemme turvassa.
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Keväällä Suomessa oli eduskuntavaalit. Eivät ne kosketta
neet koulussa ketään, mutta kuulin joidenkuiden sanovan, 
että heidän vanhempansa eivät ainakaan äänestä, koska 
äänet menevät harakoille.

Oli hassua, kuinka tuo sanonta levisi kaikkien suuhun. 
Nimittäin moneen paikkaan, esimerkiksi bussipysäkeille ja 
raitiovaunujen selkänojiin, oli liimattu pieniä tarroja, jois
sa oli harakan kuva. Harakalla oli suussa ruiskukka, joka 
on kansallispuolueen tunnus, ja alla luki: ”Meneekö sinun
kin äänesi harakoille?” tai ”Äänestäthän minua!” En tiedä, 
kuka niitä levitti, ja monessa paikassa näkyi, kuinka tar
raa oli yritetty raaputtaa pois.

Eduskuntavaalien päivänä televisiossa kehuttiin kan
sallipuoluetta ja väitettiin, että äänestysvilkkaus ko hoai
si ennätyslukemiin ja puolue uudistaisi vaalivoittonsa. Kä
vin katsomassa meidän kaupunginosan äänestyspaikkaa. 
Siellä olivat ovet auki mutta ihmisiä ei näkynyt paljonkaan. 
Pikkuveli kysyi äidiltä, meneekö tämä äänestämään kan
sallispuoluetta, mutta äiti sanoi: ”Taitaa siellä mennä ää
net harakoille.”

Muutenkin koulussa oli enimmäkseen ikävää. Haluaisin 
tehdä asioita enkä vain lukea niistä. Ei kotitalouskaan sil
ti ollut kovin kiinnostavaa, vaikka siellä tehdään ruokaa. 
En ollut siinä kovin hyvä. Yritin vältellä isoja hommia mui
den poikien kanssa. Jotkut halusivat kauheasti olla luokka
kave reiden suosikkeja ja pelleilivät ja ärsyttivät opettajia 
ja tönivät minua, mutta meno ei kiinnostanut. Tuntui, et
ten ole ihan samalla tasolla, kun jo seurustelen (tosin sa
laa), ja seurasin lähinnä sivusta. Varsinkin silloin kun olin 

ollut Jusan kanssa ja pyllyssä oli yhä aikuisen miehen sie
mentä, oli jotenkin mahtava olo ja uusissa saappaissa tuntui 
kuin olisi leijunut muutaman sentin korkeudella ilmassa.

Joskus oli kuitenkin ärsyttävää, kun koulun käytävällä 
alkoi yhtäkkiä tuntua siltä kuin joku tuijottaisi. Käännyin 
vaistomaisesti katsomaan, ja aina joku seitsemäsluokka
lainen tyttö käänsi äkkiä katseensa pois. Minä jäin ihmet
telemään, miksi he tuijottivat minua, ja joskus tyttö muut
tui aivan punaiseksi. Olihan meidän luokalla muitakin poi
kia — tuijottaisivat heitä!

Sitten olivat yhdeksäsluokkalaiset pojat, jotka tönivät ja 
haukkuivat meitä, varsinkin minua, kun olin muita lyhyempi.

Jusa kyllä oli sanonut, että minusta oli kasvamassa ”sals
kea ja lihaksikas nuorukainen”, mutta en huomannut, että 
olisin muuttunut mitenkään. Olisin vain halunnut kasvaa 
pitemmäksi.

”Sinulle pitäisi ajaa irokeesikampaus”, sanoi Jusa kerran, 
kun hän hiplasi minua sängyssä, ”ja sitten kun menet uima
rannalle ja otat paidan pois, niin kaikki kuolaavat perääsi.”

Jusa oli lihaksikas mutta ei niin kuin painonnostaja vaan 
enemmänkin niin kuin uimari. Hän oli lapsena kuulemma 
ollut innostunut nyrkkeilystäkin. Kysyin kerran, käykö 
hän salilla, mutta hän ei kuulemma ehdi. Hän tekee pun
nerruksia ja vetää leukoja ja se kuulemma riittää. ”Ja on
han meillä nämä yhteiset ’treenit’”, hän virnuili.

Ei silti voinut ajatella, että alkaisin töniä yhdeksäsluok
kalaisia takaisin, koska he olivat isompia ja heitä oli aina 
monta.

Minulla oli ollut uudet saappaat viikon, kun meinasi käy
dä huonosti. Välitunnilla seisoin syrjässä ja yritin välttää 
nahistelijoita. Yhtäkkiä kolme yhdeksäsluokkalaista poi
kaa keksi minut ja he tulivat muka huolestuneina luokseni.

”Hei Tumppi, eikö sua pelota?”
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”Miten niin?”
”Sulta kastuu kengät, jos menet tuonne lätäkköön!”
En osannut vastata tuommoiseen mitään, kun kaksi poi

kaa jo tarttui minua käsivarsista ja alkoi raahata minua lä
täkön suuntaan selkä edellä.

”Voi pikku Tumppi, miksi ihmeessä sä menet lätäkköön? 
Lapsi parka!” he höpöttivät, ja kolmas kikatti.

Mielessä välähti sähköiskun lailla ajatus: ”Nyt saappaat 
menevät pilalle, enkä mahda mitään!”

Hätääntyneenä avasin suuni. Jostain syystä mietin, kuin
ka Jari Tervo reagoisi tällaisessa tilanteessa. Huusin en
simmäisen ajatuksen, joka mieleen tuli: ”Hei katsokaa!”

Jotkut kääntyivät katsomaan. Jatkoin, ikään kuin olisin 
selostanut maailman surkeinta kotivideota: ”Tarvitaan 
kolme ysiluokkalaista, ennen kuin saavat vietyä pikku
veikan lätäkköön!”

Pojat pysähtyivät hämmentyneinä kymmenen sentin 
päähän lätäköstä. Jostain taempaa kuului opettajan ääni:

”Osmo, Jussi ja Marko, muistakaas mitä viime viikolla 
puhuttiin!”

Pojat päästivät minusta irti ja jäivät seisomaan melko 
noloina. Aika monet tuijottivat meitä, ja tuntui että he oli
vat enemmänkin minun puolellani.

Kohensin vaatteitani korostetun arvovaltaisesti, kuin 
olisin tilanteen herra. Mieleen tuli outo ajatus, joka tuli sa
man tien ulos suustani:

”Meidän serkuilla on kani, jonka nimi on Osmo! Se järsii 
aina sähköjohtoja.”

En tiedä, mistä tuollainen juttu tuli. Eihän minulla ole 
serkkuja, enkä edes tiennyt, kuka pojista oli Osmo. Halu
sin vain teeskennellä ystävällistä, niin kuin hekin.

Sitten otin nyrkkeilyasennon, hypin kuin Muhammed Ali 
ja iskin leikilläni muutaman valelyönnin lähintä poikaa päin. 

Hänen silmänsä levisivät säikähdyksestä, ja hän väisteli ai
dosti kauhuissaan: ”Tuo hullu lyö!” Minua jo melkein nau
ratti — tuollaisetko minua olivat heittämässä lätäkköön?

Tuijotimme siinä toisiamme, kunnes kello soi.
Tämä oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun uskalsin 

pitää koulussa puoleni ja pärjäsin.



1514

 
 
 
 
Simpsonit on amerikkalainen piirrossarja, joka on tullut te
levisiosta kauemmin kuin minä olen elänyt. Se on alkanut 
jo 1980-luvulla, silloin kun Jusa oli pieni. Varmasti kaikki 
meidän luokalla katsovat Simpsoneita, ja Jusalla on DVD:llä 
kaikki kaudet, jotka on julkaistu. Me katsomme pikkuvel
jen kanssa Simpsoneita aina kun niitä tulee SubTVkana
valta. Joka viikko esitetään useita jaksoja. Yleensä ne ovat 
uusintoja, koska uusia jaksoja näytetään Suomessa paljon 
myöhemmin kuin Amerikassa. Erityisesti Kauhujen talo 
jaksot ovat hauskoja.

Sitten 21. päivänä huhtikuuta 2015 tapahtui jotain omi
tuista. Aamulla lehdessä luki, että illalla TV:stä tulisi Simp-
sonit niin kuin ennenkin ja tänään vuorossa olisi ”Kauhu
jen talo XIX”, mutta kun aloimme katsoa sitä, TV:stä tuli
kin Frendit eikä Simpsoneita. Minä ja pikkuveli olimme ih
meissämme.

Lopulta pikkuveli meni sanomaan äidille, että tele visios
ta ei tullutkaan Simpsoneita, vaikka lehdessä luvattiin.

”Siellä on varmasti tullut ohjelmanmuutos”, äiti sanoi 
hiukan kyllästyneenä. ”Onhan niitä Simpsoneita jo tar
peeksi nähtykin.”

Pikkuveli halusi katsoa internetistä, oliko siellä jotain 
tietoa uudesta ohjelmaajasta, mutta äiti sanoi, ettei enää 
panna tietokonetta päälle vaan mennään nukkumaan.

”Inhoan Frendejä!” sanoi pikkuveli nyrpeänä ja meni 
huoneeseensa.

Seuraavana päivänä koulussa kukaan ei puhunut Simpso-
neista mitään, mutta välitunnilla portaissa ihmettelin ihan 
yleisesti, minkähän takia Simpsoneita ei tullut eilen illalla. 

Joku sanoi, että heillä on ”Kauhujen talo XIX” DVD:llä, jo
ten eipä haittaa, jos sitä ei TV:stä tullutkaan.

Minä en ollut tyytyväinen. Miksi lehdessä oli aamulla 
luvattu, että ohjelma tulee, ja sitten tilalla tuleekin jotain 
muuta?

Internetissäkään ei ollut mitään tietoa. Simpsoneista ei 
ollut MTV:n sivuilla mitään mainintaa — ikään kuin sitä 
ei olisi koskaan esitettykään. Koulun jälkeen pikkuveli sa
noi, että hän lähetti MTV:hen sähköpostia mutta ainakaan 
vielä ei ollut tullut vastausta.

Illat tuntuivat jotenkin tyhjiltä, kun lempiohjelma oli yht
äkkiä jäänyt pois eikä ollut DVD:tä.

Perjantaina pikkuveli oli tohkeissaan. Hän oli saanut vas
tauksen MTV:stä. Näin se kuului:

”Hei Niko!

 Kiitos mielenkiinnostasi ohjelmistoamme kohtaan!
 Yhtiömme on esittänyt Simpsoneita yhtäjaksoisesti vuo
desta 1991 lähtien. Nyt on tullut aika uudistaa ohjelmis-
toam me, ja Simpsonit on jäänyt tauolle. Illan ohjelmapai
kalla esitämme vastaisuudessa amerikkalaista suosikki
sarjaa Frendit.
 Toivotamme viihtyisiä hetkiä uudistuneen ohjelmis
tomme parissa!

Terveisin
Suvi Schafer
tiedottaja
MTV3 OY”

Pikkuveli sanoi nyrpeänä: ”Simpsonit vain on jätetty pois 
— ei siellä mitään uudistusta ole tehty!”

En osannut sanoa oikein mitään. Oudolta tuollainen se
litys kuulosti. Uusimmat jaksot olivat Suomessa vielä esit
tämättä; Amerikassa tehtiin Simpsonien viimeistä kautta ja 
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tällä hetkellä kuulemma esitettiin viimeisiä jaksoja. Tuntui 
jotenkin väärältä, että Suomessa sarja lopetettiin juuri nyt.

Seuraavana päivänä pääsin taas Jusan luo. Minun teki niin 
kovasti mieli seksiä, että aluksi unohdin Simpsonit, mutta 
seksin jälkeen aloin selittää tilannetta Jusalle.

”Arvaa mitä!”
”No?”
”Viime tiistaina olisi pitänyt tulla Simpsonit telkkarista, 

mutta sitten tulikin Frendit.”
”Ai jaa.”
”Kuinka se sillä lailla vain otetaan pois? Aamulla lehdes

sä sanottiin, että illalla tulee Simpsonit, ja sitten tuleekin 
Frendit. Ja pikkuveli sai sähköpostin, jossa sanottiin, että 
Simpsonit jää tauolle, kun sitä on esitetty niin kauan, mut
ta uusia jaksoja on vielä esittämättä ja nyt niitä ei nähdä 
Suomessa ikinä.”

”Niin... onhan tässä kieltämättä loukattu nuorison pe
rimmäisiä oikeuksia”, Jusa aloitti raukeasti. Hän ei tuntu
nut suhtautuvan asiaan tarpeeksi vakavasti.

”Mutta kun luvataan esittää jonkin ohjelma, niin eikö se 
silloin pitäisi esittää?” tivasin. Tuntui, ettei kukaan ymmär
rä tilanteen vakavuutta.

”Voidaanhan siinä tietysti ajatella loukatun kuluttajien 
luottamuksensuojaa, mutta kaupallisella televisioyhtiöllä 
on vapaus muuttaa ohjelmistoaan niin kuin haluaa. Ehkä 
Simpsonit ei tuo enää tarpeeksi mainostuloja Maikkarille.”

”Onhan se yksi maailman suosituimmista ohjelmista”, 
huomautin.

”Katsojaluvuilla ei ole yhtä paljon merkitystä kuin mai
nostuloilla. Kun minä olin nuori, niin Nelonen jätti kaksi 
Star Trek sarjaa kesken eikä fanien vetoomuksilla ollut 
mitään merkitystä, koska emme kuuluneet riittävän osto
voimaiseen yleisösegmenttiin.”

”Ihanko totta?”
”Joo, loppuja jaksoja ei voinut nähdä muuten kuin tilaa

malla ulkomailta kalliita videokasetteja, joissa ei ollut edes 
tekstitystä.”

”Eikö silloin ollut DVD:tä?”
Jusa tuhahti huvittuneena. ”Ei, 1990-luvulla ei ollut DVD:tä.”
”Eikö niitä jaksoja ollut YouTubessa?”
”Ei silloin ollut YouTubeakaan.”
”No ehkä Simpsonien loput jaksot saa jostakin interne

tistä.”
”Se on tietysti nettipiratismia, ja sitä on viime vuosina  

onneksi kitketty. Mutta minä voin lainata DVD:llä niitä kau
sia, jotka on jo julkaistu.”

”En tiedä”, epäröin. ”Äiti ihmettelee, kuka lainaa minul
le DVD:itä.”

”No, ehkä teille löytyy jotain muuta katsottavaa”, Jusa 
lohdutti ja painoi minut syliinsä.

”Ei ainakaan Frendejä!”
”Ei sentään”, sanoi Jusa ja värähti inhosta. ”Brrh!”
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Ehdin jo ajatella, että Simpsonit ovat nyt mennyttä kalua 
ja pitää tottua elämään ilman.

Mutta seuraavalla viikolla kuulin koulun käytävällä ou
don keskustelun. Olin kävelemässä ohi, kun jotkut yhdek
säsluokkalaiset pojat pohtivat kiihkeästi:

”...ja siksi hallitus on kieltänyt sen Suomessa!”
”No eihän hallitus kai voi määrätä, mitä Maikkari esittää.”
”Kyllä voi, koska siellä oli pilkattu Suomea!”
”Kaikkiahan siellä pilkataan, mutta Brasilia on ainut maa, 

jossa siitä suututtiin. Ja Suomi.”
Oli pakko pysähtyä kuuntelemaan. Puhuivatko he Simp-

soneista?
Pojat vaikenivat ja kääntyivät katsomaan minua.
”Mitäs siinä nuuskit?” yksi kysyi epäystävällisesti. Osmo, 

Jussi ja Marko olivat heidän joukossaan.
Uteliaisuus kärvensi minua. Oli pakko kysyä varovasti: 

”Kuka on pilkannut Suomea?”
”Tämä ei kuulu pienille”, toinen poika sanoi ivallisesti.
Tuli hiljaista. Seisoin paikallani ja toivoin, että saisin tie

tää edes jotain.
Sitten kolmas, pisin poika selitti kärsivällisesti: ”Ameri

kassa esitettiin toissaviikolla Simpsonien jakso, jossa pil
kattiin Suomea, ja Kansallispuolue kielsi sarjan esitykset 
Suomessa.”

”Ei tuolle olisi tarvinnut kertoa”, ensimmäinen poika pro
testoi. ”Alahan laputtaa siitä!”

Lähdin pois aivan ymmälläni. Sehän kuului asiaan, että 
Simpsoneissa pilkataan milloin mitäkin — ei kai sen takia 
piirrossarjaa ruveta kieltämään? Ja oli jo aikakin, että Suo

meen viitattaisiin ihan kunnolla.
Seuraavalla välitunnilla, kun yhdeksäsluokkalaisia ei 

näkynyt lähistöllä, kysyin muilta: ”Onkohan Simpsonit to
dellakin kielletty sen takia, että siellä olisi pilkattu toissa
viikolla Suomea?”

Kaikki toljottivat minua ihmeissään.
”Mistä sä tuollaista olet keksinyt?”
”Ysiluokkalaiset pojat kertoivat viime välitunnilla.”
”Kyllä nyt on Tumpille syötetty pajunköyttä”, naureskeli 

joku. ”Simpsonit muka kielletty Suomessa! Eihän tämä nyt 
mikään kehitysmaa ole.”

Kun en tiennyt asiasta enempää, en voinut vastata mitään.
Koulun jälkeen etsin internetistä tietoa Simpsonien uu

simmista jaksoista. Etsin suomen ja englanninkielisestä 
Wikipediasta ja muualta, mutta mistään ei löytynyt tietoa. 
Välillä tuli virheilmoituksia: ”Palvelin vastaa liian hitaas
ti” ja niin edelleen. Mitään konkreettista tietoa ei löytynyt, 
vaikka muistelin, että Wikipediassa olisi ollut yksityiskoh
taisia selostuksia ja kuvia kaikista jaksoista. Nyt oli vain 
ylimalkaisia tietoja eikä juuri lainkaan kuvia. Tuntui yhä 
omituisemmalta: mihin kaikki oli kadonnut?

Koko asia alkoi harmittaa. Ensin katosi sarja ja sitten tie
to. Eikö tässä maailmassa voi luottaa mihinkään?

Kun menin Jusan luo, hän ihmetteli, mikä minua masentaa, 
kun seksi ei oikein kiinnostanut. Selitin apeana koko jutun.

”Jotkut yhdeksäsluokkalaiset pojat väittivät, että Simp-
sonit on kielletty Suomessa, kun siellä olisi toissaviikolla 
pilkattu Suomea, mutta muut nauroivat. Sitten yritin etsiä 
tietoa uusista jaksoista, mutta mistään ei löydy mitään. Jo
tenkin omituista!”

Jusa kuunteli mietteliäänä. Lopulta hän sanoi:
”Minä voisin tietysti ruveta selvittelemään tätä arvoituk

sellista asiaintilaa. Minulla on jonkinlainen aavistus siitä, 
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mitä tässä saattaisi olla takana, mutta ehkä ei siitä enem
pää, ennen kuin on jotakin konkreettista. On mahdollista, 
että olet oikeassa.”

Tuntui paremmalta, kun edes joku uskoi.
”Mistä tässä oikein on kysymys?” ihmettelin.
”Täytyy nyt selvitellä ensin. Mutta jos tulet lauantaina 

käymään, niin silloin on ehkä jotain selvinnyt.”
Päätin rauhoittua. Aikuinen osaa varmasti selvittää pa

remmin. Oli turvallista antautua Jusan käsiin. Riisuin hou
sut ja hän riisui paitani. Suutelimme pitkään, vaikka mo
lemmilla kulli sojotti kovana. Sitten käännyin mahalleni 
ja tarjosin pyllyäni hänelle. Hän nuoli minua ja työnsi sor
men sisääni. Nyt tunsin itseni rohkeaksi ja uskalsin sanoa 
”mmmh!” aina kun tuntui hyvältä. Vielä rivommalta tun
tui, kun aloin liikuttaa pyllyäni, jotta Jusan sormi liikkui
si siellä ripeämmin.

Oli jotenkin villi olo, ja ajattelin, että nyt uskallan sanoa, 
kun orgasmi tulee, niin kuin aikuisetkin tekevät. Olen oi
kea narttupoika. Kiveksissä alkoi tuntua niin hyvältä, ettei 
orgasmia voinut pidättää, vaikka jännitin kaikkia lihaksia. 
Voihkaisin ”Ooh! Ooh! Ooh!”, kun siemenet ruiskahtivat la
kanoille ja pyllyreikä alkoi nytkähdellä. Sydän hakkasi ko
vaa. Olin Jusan oma joka paikasta.

Jusa mutisi tyytyväisenä. Hän otti ja voiteli pyllyni ai
van liukkaaksi ja alkoi panna minua. Se tuntui mahtaval
ta, ja toivoin että sitä olisi jatkunut koko illan. Olisin voinut 
saada siinä toisen orgasmin, mutta Jusalta tuli melko pian. 
Hän jäi hengästyneenä makaamaan päälleni, kunnes hänen 
pippelinsä kutistui ja luiskahti ulos pyllystäni. Hän nuoli 
korvaani ja mutisi: ”Kultsimussukka...” Sitten hän asettui 
viereeni ja tarjosi omaa pyllyään. Kyllä kelpasi.

Teki mieli saada jonkinlainen muisto tästä päivästä. Ju
san hieno kamera oli kaapin päällä, ja ehdotin taas, että 

otettaisiin valokuvia. Jusa ei oikein halunnut. ”Se olisi sit
ten lapsi pornoa.” Kuitenkin kaikki muut ottivat valoku
via itsestään ja poikaystävästään, ja olisi niin hienoa, jos 
meistäkin olisi edes yksi kuva. Eihän sitä tarvitsisi pan
na internetiin.

Lopulta Jusa suostui, nosti kameran pöydälle, ja se otti 
meistä pari kuvaa, joissa olin alasti Jusan sylissä. Pippeli 
oli tietysti kovana — olin pornotähti.

Jusa siirsi kuvat kamerasta muistitikulle. Hän suojasi ne 
salasanalla. Sitten hän näytti, miten tikku voidaan piilot
taa hänen kirjoituspöytänsä sisään. Pöytää piti vähän ha
jottaa, ja tikku piilotettiin puurakenteen sisään. Jusan luo
na kaikki oli turvallista.
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Seuraavana päivänä pikkuveli tuli koulun jälkeen kysy
mään: ”Mitä se tarkoittaa, kun sinä olit kuulemma sanonut, 
että Simpsonit on kielletty, kun siellä olisi pilkattu Suomea?”

”Kuka sellaista on kertonut?”
”Meidän luokalla jotkut olivat puhuneet, mutta kukaan 

ei oikein usko sitä.”
”Joku ysiluokkalainen kertoi.”
”Ja sä uskoit?” ihmetteli pikkuveli.
”Minusta he olivat ihan tosissaan”, puolustauduin.
”On kyllä kummaa, ettei mistään löydy tietoa siitä, mitä 

siellä oikeastaan on näytetty. Simpsonit kuulemma loppuu 
tänä keväänä Amerikassa.”

”Ehkä se sitten oli jokin höpöjuttu”, aloin epäröidä. Ei 
auttanut muu kuin odottaa, saisiko Jusa mitään selville.

Viikko mateli hitaammin kuin ikinä, eikä lauantai mei
nannut koittaa millään.

Lopulta pääsin lähtemään Jusan luo. Jännitti niin etten 
uskaltanut kysyä, oliko hänellä mitään tietoja. Kun hän 
avasi oven, näin hänen ilmeestään, että jotain kerrotta
vaa hänellä taisi olla. Suoraan sanottuna halusin nyt tie
toa vielä enemmän kuin seksiä. Odotin mykkänä että hän 
sanoisi jotain.

”Niin...” hän lopulta aloitti, ”minullahan oli sellainen toi
meksianto, että piti selvitellä Simpsonien sisältöä ja sen 
mahdollista yhteyttä ohjelman viimeaikaiseen erityiskoh
teluun suomalaisissa joukkotiedotusvälineissä.”

”Öh...” ihmettelin.
”En ole varma mistä pitäisi aloittaa”, Jusa jatkoi. ”Tämä 

nimittäin osoittautui melko laajaksi asiaksi.”

”Kertoisit jo! Pilkattiinko Simpsoneissa Suomea?”
”Itse asiassa kyllä —”
”No mitä siellä tapahtui?” Olin kuin tulisilla hiilillä.
”Minä löysin oikeasta Wikipediasta jakson kuvauksen 

ja tulostin sen, kun varmaan haluat lukea itse.” Menimme 
olohuoneeseen ja hän antoi minulle monta sivua pitkän tu
losteen, jossa oli värikuviakin.

Aloin lukea paperia ihmeissäni. Siinä oli artikkeli, joka 
käsitteli pelkästään Simpsonien jaksoa ”All the King’s Mäm
mi”, esitetty Yhdysvalloissa 12. huhtikuuta 2015.

”Mistä tämä on?” ihmettelin. ”Katsoin Wikipediasta eikä 
siellä näkynyt tällaista. Miten niin ’oikea Wikipedia’?”

”Kansallispuolue on viime aikoina ryhtynyt paitsi sen
suroimaan internetiä myös rakentamaan erillistä vale
internetiä, joka näkyy vain Suomessa. Kun haluaa men
nä jollekin ulkomaalaiselle sivulle, jolla käsitellään kriit
tisesti Kansallispuoluetta, niin selaimeen tuleekin lume
sivu, joka näyttää aidolta mutta jonka sisältö ja koodi on 
tuotettu Suomessa.”

”Ei voi olla totta”, epäilin. ”Tuollaistahan voisi olla jos
sain Kiinassa mutta ei sentään Suomessa.”

”Me epäilemme, että valeinternet pyörii Haminassa 
Googlelta takavarikoiduissa palvelimissa. Siellä on esi
merkiksi monikielinen valeWikipedia, josta on poistettu 
kaikki kritiikki viime eduskuntavaaleista. Oikean Wikipe
dian palvelimethan sijaitsevat Floridassa, ja siellä on yhä 
myös aito suomenkielinen Wikipedia. Sitä voi yhä selata ja 
muokata mutta vain Suomen ulkopuolelta. Sieltä tämäkin 
sivu on tulostettu.”

”Mutta kuinka?”
”Meidän toimistolla on satelliittipuhelin, jolla saa netti

yhteyden suoraan Amerikkaan, eikä se mene Suomen ver
kon kautta lainkaan.”
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”Luulisi että tuollaisesta kirjoitettaisiin lehdissä ja ih
miset tietäisivät!” hämmästelin.

”Ihmiset eivät edes halua uskoa noin laajaan sensuuriin. 
Sitä on vaikea huomata. Lehdet eivät uskalla kirjoittaa, 
koska kansallisnuoret uhkailevat toimittajia, ja sanoma
lehtien verkkosivut vain korvattaisiin lumesivuilla, jotka 
näyttävät aidolta.”

En osannut sanoa mitään. Tämä oli yhtäkkiä paljon mo
nimutkaisempi asia kuin pelkkä SubTV:n ohjelmanmuutos.

”Kansallispuolueko kielsi Simpsonien esittämisen Suo
messa?” kysyin lopulta.

”Kyllä, niin oletan. Kuten esittämästäni asiakirjasta il
menee, kyseisessä viihdesarjassa esitettiin jakso, jonka 
juonenkulku oli omiaan saattamaan Suomen eduskunta
vaaleissa noudatetun äänestysmenettelyn voimakkaan 
julkisen halveksunnan alaiseksi ja äänestystuloksen epäi
lyksenalaiseksi ja vakavasti horjuttamaan yleistä luotta
musta viranomaisten toiminnan asianmukaisuuteen, sil
tä osin kuin joku vielä saattoi pitää vuoden 2011 vaalitu
losta oikeana.”

Katsoin Jusaa tarkkaan, koska en ollut varma, kuinka to
sissaan hän oli. Hän puhui joskus hiukan hassusti.

”Ehkä minun sitten pitää paneutua esittämänne asiakir
jan sisältöön”, koetin vastata samassa tyylilajissa.

Menimme sängylle ja asetuin Jusan syliin lukemaan. Ta
rina oli aivan uskomaton! Jakson juoni meni seuraavasti:

Johtaja Burns hermostui, kun hän joutui maksamaan 
Springfieldin kaupungille yhä enemmän kunnallisveroa 
ydinvoimalastaan, ja hän päätti asettua ehdokkaaksi por
mestarinvaaleihin ja voittaa pormestari Quimbyn. Vaali
keskustelu sujui kehnosti, koska Burns luuli koko ajan väit
televänsä Woodrow Wilsonin kanssa. Sitten johtaja Burns 
kuuli suomalaisesta äänestyskoneesta, jolla voi saada mie

lensä mukaisia tuloksia. Hän ja Smithers naamioituivat hy
väntekijöiksi, jotka lahjoittivat Springfieldin kaupungille 
uudet äänestyskoneet, ”Made in USA.” Kukaan kaupunki
laisista ei uskonut Burnsin voittoon, mutta äänestyksessä 
hän sai yllättäen 80 % äänistä. ”Kansa on puhunut, vetäy
tykää asumuksiinne tai päästän koirat irti!” hän komensi 
otettuaan vallan.

Springfieldissä koittivat ankeat ajat, kun suurten yritys
ten verot lakkautettiin. Lisa Simpson alkoi kuitenkin ihme
tellä, miksi Springfieldiin lensi joka yö Finnairin lentokone 
heidän talonsa yli. Hän lähti lentokentälle tarkkailemaan, 
eikä koneesta noussut koskaan matkustajia — joka kerta 
sieltä tuotiin vain iso laatikko. Vastaanottajaksi oli mer
kitty pormestari Burns.

Lisa ihmetteli kotonaan, miksi pormestari Burnsille len
nätettiin joka yö Suomesta iso laatikko, mutta Homer Simp
son vain nurisi: ”Viheliäiset suomalaiset! Mitä he ovat ikinä 
tehneet meidän hyväksemme?” Lisa vastasi: ”He maksoi
vat sotaavustuksensa tunnollisesti takaisin.” Samanaikai
sesti Maggie ohjelmoi tietokoneella linuxia. Homer kiljaisi: 
”Minä arvasin! He yrittävät hukuttaa meidät rahaan!” Hän 
otti lompakosta kaikki rahansa ja sytytti ne tuleen. Mar
ge hermostui, mutta Homer tyynnytteli: ”Älä huoli, tämä 
on suomalaisten rahaa!”

Milhouse halusi kuitenkin leikkiä salapoliisia ja lähti Li
san kanssa tutkimaan laatikoiden salaisuutta. He seurasivat 
uutta laatikkoa kaupungintalolle. Aamuyöllä alkoi tapah
tua. Smithers meni taskulampun kanssa varastoon, jossa 
äänestyskoneita säilytettiin. Kun Smithers avasi keskus
yksikön luukun, teippi irtosi ja alta paljastui teksti: ”Made 
in Finland.” Koneen sisällä asui suomalainen kääpiö nimeltä 
Tauno Jyrsinki. Hänelle piti antaa joka päivä ruoaksi kala
kukkoa ja tuoretta mämmiä, jotta hän ohjelmoisi äänes
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tyskoneeseen halutun tuloksen eikä paljastaisi huijausta. 
Lisa kuvasi tapahtumat ja lähetti videonsa Bob Woodwar
dille ja Carl Bernsteinille The Washington Postiin.

Luin selostusta silmät suurina, mutta lopussa tuli todel
linen jymyyllätys: jaksossa esiintyivät vierailevina ääninä 
myös George Clooney, Barack Obama ja Mona Sahlin! Ame
rikan presidentti oli tullut Simpsoneihin, koska hän halusi 
osoittaa tukea Suomen demokratialle!

Katsoin Jusaa ja minulla oli vain yksi kysymys:
”Missä tämän voi nähdä?”
”Toistaiseksi ei kai missään. Kyllä se aikanaan Suomeen 

vuotaa, mutta finternetistä se siivotaan varmasti pois ja 
levittäjiä rangaistaan. Ei ole tiedossa, milloin 26. kausi tu
lee edes Amerikassa bluraylle. Voi mennä vuosia.”

”Voi hitsi!” manasin pettyneenä.
”Toistaiseksi on vain tuo seloste. Ehkä siitä on kuiten

kin hyötyä juvenaalisissa sosiaalisissa yhteyksissä”, sanoi 
Jusa jotenkin vihjaillen.

Juuri tuo oli aikuisissa ärsyttävää: kun he selvästikin tie
sivät jotakin, he eivät suostuneet sanomaan suoraan vaan 
lapsi joutui arvailemaan ihan sokkona.

”Pitäisikös meidänkin työstää sosiaalista suhdettam
me?” hän maanitteli ja alkoi kutitella ja käpälöidä minua. 
Hän tunsi, kuinka pippelini alkoi turvota, eikä auttanut 
muu kuin antautua luonnon vietäväksi.

Kun olimme panneet toisiamme, menimme kylpyhuo
neeseen. Nyt Jusa teki jotain, mitä hän ei ollut aikaisemmin 
tehnyt. Hän otti kikkelinsä ja kusi vessanpönttöön niin että 
lorisi. Kusi oli aivan keltaista, eikä voinut olla katsomat
ta sitä. Äkkiä mieleen välähti ajatus: voi kun saisi maistaa 
tuollaista suihkua. Olin joskus nähnyt internetissä valo
kuvan, jossa vanhempi mies kusi nuoren skinheadpojan 
kasvoille ja poika oli polvillaan kalu kovana ja kieli pitkäl

lä. Olin ihmetellyt, miten joku voi tykätä sellaisesta, mutta 
nyt mieleen tuli ajatus, että minä voisin olla ihan helposti 
samassa tilanteessa ja saada kokea, miltä se tuntuu. Pip
peli alkoi seisoa niin kovana että sattui, ja nyt se nolotti, 
koska Jusa voisi arvata, että se tuli kusemisen katselemi
sesta. Käännyin selin ja menin suihkuun. Jusa tuli perässä, 
ja tukala olo helpotti lämpimän veden virratessa. Itse en 
varmaankaan pystyisi pissaamaan, jos Jusa olisi vieressä.

Sitten rupesin tekemään lähtöä. Jusa ojensi tulostetta ja 
sanoi: ”Tämä oli ihan sinua varten — saat viedä.”

Vasta silloin tajusin, että hänellähän oli sivu tietokoneel
la tallessa ja hän voi tietenkin tulostaa sen myös itselleen. 
Olin kovin kiitollinen.

Illalla aioin näyttää juoniselostusta pikkuveljelle, mut
ta sitten tuli kaikenlaista tekemistä ja läksyjä, ettei ollut 
oikein aikaa, ja sitten jo väsytti.

Sängyssä oli pakko vielä itsetyydyttää, vaikka olin il
tapäivällä pannut. Ajattelin, kuinka Jusa ottaa minua nis
kasta ja taluttaa kylpyhuoneeseen ja käskee polvilleni ja 
ottaa ison kikkelinsä ja lausuu virnistellen: ”Täten kastan 
sinut poikaystäväkseni!” Tämä toi orgasmin melkein heti, 
ja siitä tuli pitkäksi aikaa lempikuvitelmani.

Seuraavana päivänä pikkuveli sai monisteen nähdäk
seen. Hän vain hoki: ”Mistä tämä on peräisin? Ei tämä voi 
olla totta!”

Yritin kertoa hänelle internetin sensuroinnista, mutta 
hän alkoi selittää, miksei internetiä muka voinut sensu
roida. ”Se kumoutuisi heti! Reitittimet korjaisivat kaiken 
itsestään!”

Sitten hän yritti ainakin tunnin ajan etsiä todisteita, jot
ka osoittaisivat tulosteeni vääräksi, mutta eipä löytänyt.
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Maanantaina välitunnilla satuin kuulemaan, kuinka jotkut 
rinnakkaisluokan pojat väittelivät Simpsoneista.

”Siellä ammutaan Sauli Niinistöä päähän ja koirat syö
vät ruumiin!”

”Ei kai”, epäili toinen poika, ”tuo kuulostaa enemmän 
South Parkilta.”

”Meidän isoveli kertoi, ja hän on kansallisnuorissa.”
”No sieltä kyllä kerrotaan kaikenlaista”, toinen poika jat

koi epäilyä. ”Meidän isä on professori Helsingin yliopistos
sa, ja hän sanoo aina: ’Muista lähdekritiikki!’”

Tajusin, että minullahan sattui olemaan Jusan antama 
tuloste povitaskussa. Rohkeuden puuskassa otin tulosteen 
esiin ja menin sanomaan:

”Minulla on sen jakson juoniseloste oikeasta Wikipe
dias ta.”

Kaikki tuijottivat minua. Yhtä hyvin olisin voinut tokais
ta: ”Hei, minäpä olen Jeesus ja astuin juuri taivaasta luok
senne.”

”Miten niin ’oikeasta Wikipediasta’?”
Koetin selittää: ”Kansallispuolue sensuroi internetiä. Oi

keaan suomenkieliseen Wikipediaan pääsee vain Suomen 
ulkopuolelta. Suomeen on luotu erillinen valeinternet, jos
ta on poistettu kaikki kriittinen aineisto. Tämä sivu on tu
lostettu Suomen ulkopuolelta.”

”Aivan uskomatonta!” yksi epäili. ”Eihän tuollaista sen
suuria ole kuin jossain Kiinassa ja ValkoVenäjällä.” Kaik
ki nauroivat.

”Nyt myös Kansallisessa Suomessa”, täräytin.
Pari poikaa katsoi tulostetta. ”Mistä tämä on?”

”Sain yksiltä kavereilta.”
”Ja tämä siis on aito?”
”Kyllä. Tässä on sellainen juoni, että Kansallispuolue 

päätti kieltää Simpsonit Suomessa kokonaan. Siellä on vie
railevana äänenä Barack Obama.”

”Häh?”
Nyt kaikki kokoontuivat katsomaan tulostetta. He kään

telivät sivuja.
”Kiinnostavaa — mutta onko tämä aito?” kysyi yliopis

topoika.
”Minulla ei ole syytä epäillä”, vastasin. Luotin Jusaan.
”Saisiko tästä ottaa kopioita?” kolmas poika kysyi.
Epäröin. ”Koulun konetta ei varmastikaan saa käyttää. 

Mutta kirjastosta saa värikopioita.”
”Paljonko ne ovat?”
”Kai 50 senttiä kappaleelta”, vastasin. Pikkuveli olisi tien

nyt paremmin.
”Meillä loppuu kolmelta. Entä teillä?”
”Samoin.”
”Voidaanko mennä silloin kirjastoon?”
”Joo”, lupasin.
Sitten kello soi ja piti mennä tunnille. Tavattiin ruotsik

si: ”Rulle är mammas bästa häst.”
Tunnin jälkeen lähdin Töölön kirjastoon. Ovella oli aina

kin kymmenen poikaa odottamassa. Kopiot olivat 50 senttiä 
ja tulosteessa oli 5 sivua. Pelkäsin, että sählään jotenkin ja 
rahaa menee hukkaan. Otin ensin kokeeksi yhden ko pion, 
ja kun se näkyi onnistuvan, tein sitten lisää, jokaisesta si
vusta kymmenen kappaletta. Virkailija tuli katsomaan, kun 
hälisevä poikajoukko räpläsi kopiokonetta ja syötti vim
matusti kolikoita. Emme osanneet käyttää lajittelutoimin
toa, joten levitimme kopioita pöydille, kunnes kaikki saivat 
oman nivaskansa ja syventyivät lukemaan. Virkailija läh
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ti, ja kuulin kun hän sanoi jollekulle: ”Wikipediasta siellä 
jotain vain kopioivat. Hyvä että pojillekin tieto maistuu.”

Seuraavana päivänä minulta pyydettiin lisää kopioita, ja 
mukana oli tyttöjäkin. Täytyi tehdä uusia reissuja kirjas
toon. Joku mummo valitti: ”Eikö täällä pääse kopioimaan 
perukirjoja?”, ja kaikki nauroivat.

Kopioita tehtiin varmasti ainakin kolmekymmentä kap
paletta. Olin yhtäkkiä todella suosittu eikä kukaan hauk
kunut minua ”Tumpiksi”. Kuulin, kun joku sanoi, että hä
nellä oli ”ensimmäisen polven kopio”. Ilmeisesti jotkut te
kivät omista kopioistaan lisää kopioita.

Niinpä tuntui hienolta, kun ne kolme yhdeksäsluokka
laista poikaa, Osmo, Jussi ja Marko, lopulta tulivat hiukan 
vaisuina kysymään, oliko minulla sellaista monistetta, jos
sa paljastettaisiin Simpsonien Suomijakson juoni. Päätin 
olla oikein jalomielinen ja lupasin heillekin kopiot saman 
välitunnin aikana. He antoivat minulle rahat ja juoksin ha
kemassa kopiot kirjastosta. Sitten he lähtivät tunnille, ja 
joku heistä huudahti tyytyväisenä: ”¡Ay caramba!”

 
 
 
 
Oikeastaan oli mukavaa olla suosittu. Minua ei enää tönitty, 
ja monet moikkasivat käytävällä. Lisäksi minulla oli maa
ilman komein poikaystävä ja osasin tehdä seksiä varmas
ti paremmin kuin monikaan meidän luokalla.

Olin tyytyväisissä tunnelmissa matematiikan tunnilla ja 
melkein ymmärsin, mistä binomissa on kysymys, kun yht
äkkiä keskusradio vinkaisi ja rehtori kuulutti: ”Jere mias 
Ahtola, tuletko kansliaan. Jeremias Ahtola. Kansliaan.”

Ensin hölmistyin ja sitten vähän säikähdin. Mistähän täs
sä oli kysymys? Saanko rangaistuksen synneistäni? Ettei 
äidille ollut tapahtunut mitään pahaa?

Kun yläaste alkoi, eräs Pasi meidän luokalta sanoi: ”Kaik
kia kuulutetaan varmasti kerran yläasteen aikana.” Kui
tenkaan varsin harvoja oppilaita oli koskaan kuulutettu 
nimeltä. Nyt minua kuulutettiin ja kaikki kuulivat.

Astelin kansliaa kohti melkoisen hermostuneena. En edes 
tiennyt, miten pitäisi esittäytyä.

Avasin oven ja kanslisti tuijotti minua pöytänsä takaa.
”Minua kuulutettiin”, sanoin vaisusti.
Kanslisti ei sanonut mitään, viittasi vain rehtorin huo

neeseen päin. Ovi oli auki, ja menin kuuliaisesti sisään.
Rehtori sanoi: ”Ahtola?” Hän vaikutti tuohtuneelta.
”Niin.”
Huoneessa oli toinenkin mies, jota en tuntenut lainkaan. 

Hänellä oli kalju pää ja leukaparta ja sininen talvitakki pääl
lä. Hän mulkoili minua vihaisesti mutta ei puhunut mitään.

”Pitääkö paikkansa, että sinä olet levittänyt oppilaiden 
keskuuteen valtionvastaista propagandaa ja ottanut siitä 
vieläpä rahaa?” kysyi rehtori tuimasti.
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Hätkähdin. ”Ei pidä.”
”Onko tällainen moniste tuttu?” hän kysyi ja levitti pöy

dälle Simpsonitaiheisen tulosteeni kopion.
”On. Jotkut kaverit ovat pyytäneet kopioita, mutta en 

ole ottanut maksua”, puolustauduin. ”Kirjastossa valoko
piot maksavat 50 senttiä kappaleelta, ja he ovat maksa
neet vain sen.”

”Minulle on kerrottu, että tämä moniste on halpamaista 
propagandaa, jolla ei ole mitään tekemistä todellisuuden 
kanssa. Joku sairasmielinen hyypiö on kuulemma luonut 
tällaisen monipolvisen tekeleen käännyttääkseen lapset 
Kansallispuoluetta vastaan!” hän paasasi. ”Kuinka irvo
kasta ja häpeällistä! Meidän koulussa!”

Pelästyin rehtorin äkäistä vuodatusta. Ei hän ollut oi
keas taan koskaan ollut noin vihainen.

Toinen mies nyökytteli yrmeän näköisenä. En osannut sa
noa mitään. Toivoin, että joku aikuinen olisi ollut tukenani.

”Onko sinulla vielä näitä monisteita?”
”Ei ole.”
Rehtori viittasi toiselle miehelle, ja tämä harppoi luokse

ni ja alkoi penkoa taskujani. Minusta tuntui, ettei hän oli
si saanut tehdä niin, mutta en uskaltanut vastustella. Hän 
löysi tulosteet povitaskustani ja iski ne näyttävästi pöy
tään. Näytti siltä kuin rehtori olisi hiukan kyyristynyt.

Rehtori otti tulosteeni ja vilkaisi niitä ja sanoi:
”Mistä nämä oikein ovat peräisin?”
”Sain yksiltä kavereilta.”
”Keneltä tarkemmin?”
En osannut sanoa mitään.
”Nämä otetaan takavarikkoon. Tästä seuraa Ahtolalle 

huomautus ja käytösnumeron alennus.”
Seisoin hämmentyneenä.
”Nyt Ahtola voi poistua”, tokaisi rehtori tylysti.

Lähdin kansliasta aivan pökertyneenä. Puhuttelu ei ol
lut kauan kestänyt, mutta tuntui kuin olisin saanut tui
man selkäsaunan. En halunnut palata oppitunnille, vaikka 
niin olisi periaatteessa kuulunut tehdä. Istuin vain johon
kin nurkkaan odottamaan välituntia. Oliko Jusa tosiaan
kin väärentänyt koko paperin ja huijannut minua ja koko 
koulua? Mitä äiti sanoisi, kun saisi kuulla huomautukses
ta? Tunsin itseni todella pieneksi.

Välitunnilla muut katsoivat minua varovasti eivätkä tul
leet enää kysymään valokopioita. Pelotti mennä kotiin.
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Äiti ei saanut huomautuksesta tietoa, ennen kuin hän vih
doin vilkaisi Wilmaa, ja siellä oli punaisella merkitty huo
mautus ja ilmoitus käytösnumeron alentamisesta.

Olin pelännyt monta päivää, että äiti suuttuisi, mutta 
hän oli enemmän ihmeissään.

”Mitä sinä oikein olet mennyt tekemään?”
Yritin selittää: ”Annoin kaverien kopioida monistetta, 

jossa kerrottiin Simpsonien jaksosta.”
”Oliko siinä jotakin lapsille sopimatonta?” tiukkasi äiti.
”Ei ollut.”
”No miksi siitä tuli huomautus? Häiritsitkö sinä opetus

ta, vai mistä tässä oikein on ollut kysymys?”
Huokaisin, ennen kuin vastasin. ”Simpsoneissa on pil

kattu Suomea, ja Kansallispuolue kielsi Simpsonien esittä
misen Suomessa, ja siinä monisteessa oli sen jakson juoni, 
joka oli tulostettu oikeasta internetistä.”

”Mitä sinä oikein sepität?” äiti tivasi. ”Miten sellaisesta 
nyt voi tulla huomautus?”

”No siinä jaksossa pilkattiin suomalaista äänestyskonet
ta, ja Kansallispuolue sai tietää monisteesta ja jouduin reh
torin puhutteluun, kun olin levittänyt sitä koulussa.”

”Voitko näyttää sitä monistetta?” kysyi äiti epäuskoise
na. ”Minä en ymmärrä ollenkaan.”

”Se otettiin pois.”
”Mistä sinä sait sen?”
”Yksiltä kavereilta.”
Äiti ei osannut sanoa mitään. Pikkuveli oli vaaninut jos

sain ja hyökkäsi selittämään: ”Minä näin sen monisteen! 
Siinä oli ihan uskomattomia juttuja! Barack Obama muka 

oli Simpsoneissa! Jere väitti, että Suomessa sensuroidaan 
internetiä, vaikka se on mahdotonta. Reitittimet korjaa
vat kaiken.”

”Minä en ymmärrä ollenkaan”, äiti toisti, ”mutta älä, Jere, 
vastedes levitä sopimattomia papereita koulussa. Ehkä se 
oli jonkinlainen ketjukirjehuijaus, ja koulussa haluttiin kat
kaista se. Minä muistan sellaisia omilta kouluajoiltani. Oli 
syöpälapsia ja vaikka mitä, ja ne piti lähettää kuudelle ys
tävälle, tai se lapsi kuolee.”

Teki mieli selittää, ettei tämä ollut sellainen, mutta tun
tui siltä, ettei kannata edes yrittää. Vastasin alistuneesti: 
”Hyvä on.” Pikkuveli näytti siltä kuin olisi saanut Nobelin 
palkinnon.

Kun pääsin Jusan luo käymään, hän alkoi heti kysellä, 
mitä on sattunut.

”Kaikki ei nyt taida olla ihan kohdallaan?”
En tiennyt, miten voisin kertoa rehtorin puhuttelusta ja 

äidin nuhteista. Lopulta kysyin varovasti:
”Oliko se tuloste varmasti aito?”
”Oli, totta kai. Katsoin muualtakin, ja esimerkiksi Simp

sons.comissa oli samanlainen kuvaus. Kuinka niin?”
”Minä näytin sitä tulostetta muille ja siitä tehtiin valoko

pioita ja sitten jouduin rehtorin puhutteluun ja hän sanoi, 
että se on sairasta propagandaa, jolla viekoitellaan lapset 
kansallispuoluetta vastaan ja sain huomautuksen.”

”Oho”, sanoi Jusa täysin ällistyneenä. ”En todellakaan 
tarkoittanut, että sinulle tulisi hankaluuksia.” Hän näytti 
neuvottomalta, ja minustakin alkoi tuntua kurjalta.

”Tämä oli varmaankin puolueen junailema toimenpide”, 
hän jatkoi. ”Jos haluat, niin meidän toimistolta saa apua, 
kun tämä oli oikeastaan minun syytäni. Olisi pitänyt va
roittaa, mutta en arvannut, että siitä tulisi niin iso asia.”

”Miltä toimistolta?”
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”Ai, sinä et tiedä? Minä olen töissä asianajotoimistos
sa, jonka on hoitanut kansallispuolueen vastaisia juttuja.”

”Oletko sinä asianajaja?” kysyin ihmeissäni. Jusan am
matti oli yllätys.

”Ei, avustava lakimies.”
”Mitä eroa niillä on?”
”Asianajajan täytyy suorittaa tutkinto, ja hän saa parem

paa palkkaa.”
”En oikein tiedä”, jarruttelin, ”kun äiti varmasti ihmet

telee, miksi jokin asianajotoimisto haluaisi yhtäkkiä tulla 
asiaan mukaan, eikä meillä ole sellaiseen rahaa.”

”Hyvä on, mutta tällaisessa tapauksessa voit kyllä riitaut
taa huomautuksen perusteettomana, ja sen voi tehdä itse
kin. Ei puoluetta pidä pelätä. Olemme nähneet tapauksia, 
joissa ihmisiä on kiusattu ja uhkailtu työpaikoilla, kun he 
olivat arvostelleet kansallispuoluetta. Oikeuskeinoilla ti
lanne on yleensä saatu korjaantumaan. Ongelmana on kui
tenkin se, että kansallispuolue muuttelee nykyään lakeja ja 
perustuslakiakin mielensä mukaan ja me toimistossa jou
dumme vetoamaan kansainvälisiin ihmisoikeussopimuk
siin, kun kansallisesta lainsäädännöstä ei aina ole apua.”

”Missä toimistossa?”
”Joutsivirta Åkerlund Apossa.”
”Oletko sinä niitä ihmisoikeusjuristeja, jotka vahingoit

tavat maamme mainetta ja kansainvälistä kilpailukykyä?” 
kysyin pelästyneenä. Televisiouutisten mukaan ihmisoi
keusjuristit olivat nykyään yksi Suomen pahimmista on
gelmista.

Jusa hymähti surumielisesti. ”Myönnän nimikkeen oi
keaksi mutta en teonkuvausta.” Sitten hän jatkoi: ”Et sinä 
ole ainoa. Puolue hyökkäilee kaikkia vastaan, jotka yrit
tävät levittää asioista oikeaa tietoa, varsinkin toimittajia, 
ja demareita häädetään maasta. Mutta siellä on varmasti 

jo uusi tapaus kiikarissa eikä sinuun ehditä enää kiinnit
tää huomiota.”

”Niin kai sitten.”
”Sinä olet minun oma pikku dissidenttini!” sanoi Jusa ja 

kaappasi minut syliinsä.
”Enkä ole”, vastustin, ”osaan jo käydä potalla!”
Jusaa nauratti ja minullekin tuli parempi olo. En tien

nyt, mitä ”dissidentti” tarkoittaa, mutta onnistuin vastaa
maan hauskasti.

”Mennäänkö peiton alle?” kysyi Jusa, ja suostuin heti. 
Riisuimme vaatteet ja menin hänen syliinsä peiton alle. 
Siinä tuli vähitellen hyvä ja lämmin olo ja alkoi tehdä mie
li seksiä niin kuin ennenkin.
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Niin toukokuu alkoi madella kohti loppuaan ja kesäloma 
lähestyi. Odotin lomaa todella kovasti, vaikka silloin ei oi
keastaan pääsisi mihinkään — paitsi pois koulusta. Hel
singissä oli kesällä tosi mukavaa, ja ehkä Jusallakin olisi 
enemmän aikaa. Äidillä oli vain lyhyt loma heinäkuussa.

Toukokuun viimeisellä viikolla kirjauduin eräänä aa
muna tietokoneelle ja huomasin, että minulle oli lähetetty 
sähköpostia jostain koulun ulkopuolelta! Lähettäjän nimi 
oli ”someone@microsoft.com” ja viestin otsikko oli ”VAA
TIMUS”. Se vaikutti hiukan epämiellyttävältä. Ehkä viesti 
oli roskapostia, jota ei ollut saatu suodatettua.

Napsautin viestiä, ja se sai minut pelästymään kunnol
la! Siinä luki:

”Moi! Maksa 500 € tilille FI5685635180800 tai POLIISI SAA 
TIETÄÄ, kenen luona käyt lenkillä!”

Säikähdin niin etten kyennyt edes liikkumaan. Teki mie
li vain juosta pakoon! Silmäilin vaivihkaa ympärilleni — 
oliko joku nähnyt viestin sisällön? Vakoiliko joku minua? 
Muut meuhkasivat niin kuin muulloinkin. En tiennyt mitä 
tehdä. Ei minulla ollut viittäsataa euroa. Poistin viestin hä
täisesti ja poistin sen vielä roskakoristakin ja toivoin, että 
koko asia lakkaisi olemasta. Joku tiesi minusta ja Jusas
ta, ja nyt Jusa joutuisi kuudeksi vuodeksi vankilaan! Ehkä 
joku täällä koulussa. Pelotti niin että mahaan alkoi sattua.

En kyennyt keskittymään tunneilla mihinkään. Pelkä
sin, että poliisit tulevat hakemaan tai rehtori kuuluttaa 
taas minua. Oli huono olo ja oli vaikea hengittää. Jos opet

taja kysyi jotakin, sanoin: ”En osaa vastata.”
Koulun jälkeen jäin sängylle makaamaan. Olin uupunut. 

Pikkuveli tuli ihmettelemään: ”Oletko sinä kipeä?” Sanoin 
että haluan olla rauhassa.

Myöhemmin äitikin tuli katsomaan. ”Ehkä se on kevät
väsymystä”, hän sanoi kokeiltuaan otsaani. ”Pianhan koulu 
loppuu. Eikö sinulle tosiaankaan ole löytynyt kesätöitä?”

”Ei ole”, mutisin. Oikeastaan en edes halunnut kesäksi 
töihin, vaikka äiti jankutti siitä.

En tiennyt, pitäisikö Jusalle kertoa uhkauksesta. Koko asia 
tuntui olevan minun syytäni, minä olin tehnyt jonkinlai
sen virheen, ja aikuinen joutuisi minun takiani vankilaan! 
Se olisi kauheaa. Muut vangit haukkuisivat häntä pedofii
liksi. Ja lakimiehiä vihataan varmaan erityisesti. Alibissa 
kerrottiin, että yleensä pedofiilit tapetaan vankiloissa, he 
kaatuvat portaissa, vaikka heitä pidettäisiin muista eril
lään. Minä joutuisin johonkin hoitolaitokseen ja Jusa kuo
lisi takiani. Niinkö tässä kävisi?

Minulla oli monta päivää synkkä ja lohduton olo. Ei uh
kauksesta voinut kertoa kenellekään. Odotin vain, että jo
tain pahaa tapahtuisi. Ulkona oli jo täysi kesä ja aurinko 
paistoi mutta en halunnut lähteä ulos, koska varmaankin 
joku vakoilisi minua.

Lauantaina lähetin Jusalle tekstiviestin: ”En nyt pääse tu
lemaan, kun olen kipeänä.” Pian häneltä tuli vastaus, jossa 
hän kertoi, että hänellä oli minua ikävä. Se tuntui hiukan 
huojentavalta — hänelle ei ainakaan ollut tapahtunut mi
tään pahaa eikä hän tiennyt koko asiasta. Ehkä se uhkaaja 
ei uskaltaisikaan tehdä mitään, vaikka ei saisi rahaa. Ehkä 
hän siirtyisi seuraavan uhrin kimppuun.

Uusia uhkausviestejä ei tullut. Aloin vähitellen toivoa, 
että pahin olisi ohi ja asia unohtuisi. Seuraavana tiistaina
kin ilmoitin Jusalle, etten pääsisi tulemaan. Ajattelin, että 
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sillä tavoin suojelisin häntä. Rangaistukseksi olisin vähän 
aikaa tekemättä seksiä, ja kaikki olisi taas ennallaan.

Kesäloma alkoi. Tuntui, että voi hengittää vapaammin. 
Yritin olla kuin mitään pahaa ei olisi tapahtunut. Uusia uh
kauksiakaan ei enää tullut. Ehkä se viesti oli tullut väärään 
osoitteeseen tai se oli vain roskapostia, joka lähetettiin tu
hanteen osoitteeseen; jos vain viisikin erehtyi maksamaan, 
niin sillä sai ihan hyvät tienestit. Varmaan niin moni ihmi
nen kuitenkin kävi väärässä paikassa ”lenkillä” ja pelästyi 
tuollaisesta epämääräisestä uhkauksesta.

Lopulta uskalsin lähteä Jusan luo käymään. Etsin kartas
ta toisen reitin ja katsoin joka paikassa, ettei minua seurat
tu. Kiersin Tammisalon kautta ja meinasin eksyä. Lopul
ta pääsin Jusan luo. Hän oli odottanut minua kovasti ja ih
metteli, miksi olin niin vaisu, vaikka kesäloma oli alkanut.

”Harmittaako sinua vielä se puhuttelu?”
”No joo.”
En tiennyt, olisiko Jusalle kerrottava uhkauksesta, enkä 

oikein osannut ryhtyä selittämään koko asiaa.
”Minkälainen käytösnumero tuli?”
”Yhdeksän.”
”No, onhan se vielä kiitettävä”, Jusa lohdutti. ”Rehti ja 

luotettava kaverihan sinä kuitenkin olet, aivan omaa luok
kaasi. Kyllä se numero ensi vuonna korjaantuu, kunhan pi
dät sopivasti matalaa profiilia.”

Jusan sanat viilsivät kipeästi — mutta en tiennyt, kuin
ka hänelle voisi kertoa uhkauksesta.

”Kuinkahan tämän nuorukaisen nyt saisi piristymään?” 
Jusa aprikoi. Hän otti minua kädestä ja vei makuuhuonee
seen. Hän riisui paitansa ja aloimme pussailla sängyllä. 
Aika nopeasti tuli parempi olo Jusan sylissä. Päätin unoh
taa puhuttelut ja uhkaukset ja kansallispuolueen ja se on
nistui. Riisuimme kaikki vaatteet ja panimme niin kuin 

ennen vanhaan.
Voi kun saisi muuttaa Jusan luo asumaan! Saisi olla joka 

päivä hänen sylissään.
Lojuin Jusan vieressä ja kuuntelin kun hänen sydämen

sä sykki. En jaksanut jutella mitään. Tuntui hyvältä kun 
sai ihan vain olla.

Sitten Jusa kyseli lomasuunnitelmistani.
”Olen kaupungissa taas varmaan koko kesän”, vastasin 

poissaolevana. Äiti ei ollut sanonut mitään matkoista.
”Onko se hyvä vai paha?” tiedusteli Jusa varovasti.
”No hyvä tietysti”, ihmettelin. ”En minä haluaisi joutua 

johonkin Rymättylään keskelle korpea!”
”Sulla on oikea asenne”, Jusa nauroi. ”Stadin kollille stadi 

on luontainen elinympäristö. Täällä on kaikki mitä veik
konen kaipaa.”

”Ja sä!” lisäsin.
”Ja sä!” vastasi Jusa.
”Ei sitten minukaan kannata täältä mihinkään lähteä”, 

hän jatkoi.
Olin hiljaisesti varsin tyytyväinen, kun saisin olla Jusan 

kanssa koko kesän. Ehkä jonain päivänä voisi olla pitem
päänkin.

Sitten täytyikin jo lähteä suihkuun ja kotiin. Ovella Jusa 
sanoi: ”Näihin kuviin, näihin tunnelmiin!” Lähdin kotiin 
tavallista reittiä ja olin paremmalla tuulella kuin pitkään 
aikaan. Tuntui, että olin mies ja selviäisin vaikka mistä 
haasteista.
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Seuraavana tiistaina lähetin Jusalle jo aamupäivällä teksti
viestin ja kysyin, tulenko taas. Hänelle sopi entiseen aikaan.

Oli oikein kaunis päivä, mutta pikkuveli istui sisällä, 
vaikka äiti oli käskenyt ulos. Hänellä oli kylässä joku ka
veri heidän luokaltaan. Molemmat olivat yhtäkkiä innos
tuneet rakentelemaan lentokoneiden pienoismalleja. Sitten 
he istuivat pikkuveljen huoneen lattialla ja lukivat vakavi
na kirjasta: ”Rockwellissa on neljä General Electric ohi
virtausmoottoria, kunkin nimellisteho 64,94 kilonewtonia 
vapaana ja 136,92 kilonewtonia jälkipolttimella. Suurin len
toonlähtömassa on 216 365 kilogrammaa.”

Minusta se oli jotenkin koomista. Teki mieli mennä kom
mentoimaan: ”On siinä muovinpalasessa kapasiteettia”, 
mutta en sitten viitsinyt.

Kun he kuitenkin vain nyhjöttivät sisällä, tokaisin lopul
ta: ”Eikö olisi jännempää mennä lentokentälle katsomaan 
ihan oikeita koneita?”

Molemmat katsoivat minua vakavina, ja pikkuveli vasta
si: ”Emme varmaan saa lähteä yksin. Mutta tulisitko sinä 
mukaan, niin äiti ehkä päästäisi?”

Lentokoneet eivät niin kiinnostaneet, joten vastasin: 
”Tuskin se niin vaarallista voi olla. Kysykää äidiltä ja men
kää joskus vaikka bussilla Malmille.”

”Joo”, molemmat vastasivat kuuliaisesti yhteen ääneen.
Minua kiinnostivat muut asiat kuin pikkuveljen kaitse

minen. Odotin että tulisi iltapäivä ja Jusa pääsisi töistä ja 
voisin lähteä kyläilemään. Aika tuntui matelevan, vaikka 
mitä yritti. Päätin tehdä viisikymmentä punnerrusta, jot
ta olisin oikein lihaksikas, mutta en jaksanut ihan niin pit

källe. Jusa ei meinannut saada silmiään irti minusta, kun 
riisuin vaatteet, ja se tuntui aika mukavalta. Halusin näyt
tää niin hyvältä, että Jusa ei koskaan kyllästyisi minuun.

Sitten tuli vihdoin iltapäivä ja livahdin ulos, ennen kuin 
äiti tulisi kotiin. Poljin pyörällä Sörkkaan ja sieltä metrol
la Herttoniemeen. Ajoin tuttua reittiä Jusan luo, koska en 
enää ajatellut sitä uhkausta. Kuukiventiellä oli pysäköity
nä valkoinen pakettiauto, jossa oli tummennetut ikkunat, 
vaikka siihen ei saisi pysäköidä, mutta en kiinnittänyt sii
hen sen enempää huomiota. Kiiruhdin suoraan Jusan ovel
le ja soitin ovikelloa.

Jusa ei tullut avaamaan.
Katsoin puhelimesta, mutta sinne ei ollut tullut mitään 

viestejä. Olin hiukan neuvoton, koska näin ei ollut aikai
semmin käynyt. Mihin Jusa oli jäänyt? Odotin siinä hetken 
ja päätin sitten lähteä kävelemään takaisin päin — ehkä 
Jusa olisi juuri tulossa pysäkiltä ja virnuilisi hiukan nolo
na: ”Hups, meni hiukan pitkään.” Lähettäisin viestin, jos 
häntä ei alkaisi kuulua.

Lähdin kävelemään ylämäkeen pakettiauton ohi. Silloin 
auton takaovet avattiin ja kolme miestä piiritti minut. Pe
lästyin kovasti, sillä siitä ei päässyt pakoon mihinkään! 
Miehet katsoivat minua jotenkin oudosti.

”No niin, kukas sinä olet?” yksi kysyi.
”Kuinka niin? Ketä te olette?” kysyin peloissani. Pelkä

sin, että minut siepataan ja munuaiset ja muut elimet myy
dään pimeille markkinoille.

”Keskusrikospoliisista Mattila”, mies vastasi ja kaikki 
näyttivät kortin, jossa oli poliisin tunnus.

Pelästyin niin että meinasin kaatua siihen paikkaan. Tun
tui kuin olisi lyöty moukarilla päähän.

Poliisi oli jo vanginnut Jusan ja oli jäänyt tänne vaani
maan minua! Nyt kaikki luhistuisi ja Jusa joutuisi vanki
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laan ja minut pakotettaisiin johonkin hoitoon ja äiti saisi 
tietää kaiken ja isä ja isoisä ja koko koulu!

”Me haluaisimme keskustella kanssasi, ja olisi parem
pi, jos tulisit mukaamme”, mies sanoi. ”Kerrotko nimesi?”

”Jeremias Ahtola”, sanoin alistuneesti.
”No niin, tuletko tänne kyytiin, niin lähdetään.”
Purin hammasta. Päätin, että kun kerran tuho on edes

sä, niin marssin sinne sitten pää pystyssä. Polkupyörä jäi 
Jusan oven eteen, mutta siitä ei nyt voinut huolehtia.

Kaksi miehistä meni ohjaamoon ja minun piti mennä taak
se. Siellä oli kameroita ja pitkittäiset penkit. Minut käsket
tiin istumaan ja auto lähti liikkeelle. En edes nähnyt, mi
hin ajettiin. Minulle ei enää puhuttu. Ajattelin vain, että 
entinen elämä oli yhtäkkiä mennyttä ja loppuelämä oli pi
lalla — ja Jusankin elämä oli pilalla. Hänetkin oli varmas
ti siepattu ihan varoittamatta, eikä hän ollut osannut va
rautua, kun minä en ollut kertonut siitä uhkauksesta. Hän 
joutuisi vankilaan minun takiani, ja vankiloissa pedofiileja 
vainotaan ja tapetaan. Teki mieli paeta johonkin piilopaik
kaan itkemään, mutta ei tästä päässyt mihinkään. Tämä 
oli kuin painajaisunta.

Lopulta auto ajoi johonkin kellariin ja tuli hämärää. Pel
käsin, että nyt joudun johonkin salaiseen kidutuskeskuk
seen, jossa minua ja Jusaa rääkätään tekojemme tähden.

Takaovet avattiin ja minut käskettiin ulos. Olimme jon
kinlaisessa ahtaassa pysäköintihallissa.

”Mennäänpä tännepäin”, yksi miehistä sanoi ja lähti vie
mään minua.

Menimme ovesta sisään, ja siellä oli lasiikkuna ja jon
kinlainen tiski.

”Tällainen kaveri on nyt tulossa puhutettavaksi Lehto
maan hyväksikäyttöasiassa”, saattaja sanoi. ”Ahvolako si
nun nimesi oli?”

”Ahtola.”
”Näytäpä jotain henkilöpaperia”, sanoi tiskin takana is

tuva mies.
Kaivoin koululaiskortin esiin ja annoin sen. Mies kirjoit

ti tiedot ylös johonkin paperiin. Sitten hän sanoi: ”Kuulus
teluhuone 6B on valmiina.”

Mahassa tuntui inhottava vihlaisu. Nyt pelotti vielä enem
män kuin äsken.

Mies vei minut kuulusteluhuoneeseen. Siellä oli vain iso 
pöytä ja tuoleja ja yhdellä seinällä oli iso läpinäkymätön ik
kuna, joka näytti peililtä. Minun piti istua yhteen tuoliin ja 
jäädä odottamaan. Sitten mies jätti minut yksin huoneeseen.

Minulla oli surkea olo. Sydän hakkasi ja mahaan sattui. 
Tämä oli pahempaa kuin rehtorin kansliassa. Yritin hen
gittää syvään ja rauhoittua, mutta ei se oikein onnistunut. 
Jusaa ei näkynyt missään, enkä tiennyt, oliko peilin takana 
ihmisiä katselemassa minua. Varmaankin oli. Istuin neu
vottomana ja puristelin käsiä rystyset valkoisina.

Mieleeni juolahti, että poliisit varmaankin ilmoittivat 
asiasta juuri nyt äidille ja hän ryntää kohta tänne. En voisi 
kestää sitä häpeää, kun äiti saisi tietää, että tykkään mie
hen kikkelistä niin kuin hän! Ehkä sitten olisikin parem
pi joutua johonkin laitokseen. Siellä varmaan kiusattai
siin paljon pahemmin kuin koulussa. Pitäisi opetella tap
pelemaan. Löisin nyrkillä ja potkisin kaikkia, jotka käyvät 
kimppuun, enkä pelkäisi muutamaa naarmua. Kukaan ei 
kuitenkaan tulisi apuun. Löisin heti alussa niin että veri 
roiskuu! Sitten pakenisin Tukholmaan niin kuin Ollin op-
pivuosissa enkä palaisi kotimaahan ennen kuin aikuisena, 
ja silloin kaikki olisivat pahoillaan ja pyytäisivät anteeksi. 
Jossain taustalla väikkyi Jusan hauta, mutta en halunnut 
päästää sitä ajatuksiini, koska silloin itku tulisi väkisin.

Yritin keskittyä tarkastelemaan pöytää. Se oli valkoinen 
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ja melko kulunut. Tuolitkin olivat kuluneita. Pöydällä oli 
kaksi mikrofonia. Täällä oli varmaankin kuulusteltu pal
jon rikollisia. Nyt tuli sitten narttupojan vuoro.

Äkkiä huoneen toinen ovi avattiin rivakasti ja sieltä tuli 
kolme uutta ihmistä sisään. Ensin tuli lihava mies, sitten 
laihempi mies ja viimeisenä nainen, jolla oli poliisin uni
vormu. Miehillä roikkui henkilökortit kaulassa, mutta en 
erottanut, mitä niissä luki. He iskivät paperinippunsa pöy
tään, asettuivat vastapäätä istumaan eivätkä aluksi pu
huneet mitään. Molemmat miehet selasivat papereitaan; 
naispoliisi tuijotti minua, enkä tiennyt miten pitäisi olla.

Lopulta lihava mies sanoi: ”Jeremias... Ahtola?”
”Niin”, vastasin.
Seurasi tauko, ja miehet vain katselivat papereita.
”Tiedätkö sinä, miksi olet...?” hän kysyi ja jätti lauseen 

kesken. En uskaltanut sanoa mitään, ennen kuin hän lo
pulta jatkoi: ”...täällä?”

”En”, valehtelin. Äsken oli nimittäin sanottu, että tämä 
oli Lehtomaan hyväksikäyttöasia.

Sitten seurasi taas tauko.
”Sinun nähtiin menevän sinne...” mies aloitti. Hän kat

soi minuun, mutta en tiennyt, pitikö minun sanoa jotakin. 
Lopulta hän jatkoi: ”...menevän sinne Kuukiventie kymme
neen soittamaan huoneiston kaksitoista...”

Taas tuli hiljaista. Ihmettelin, pitikö minun sanoa jota
kin. Koulussa opettajat sanoivat kysymyksen aina kerralla.

”...huoneiston kaksitoista ovikelloa... Onko näin?” hän ky
syi lopulta.

”On kai”, sanoin. Enhän minä voinut tietää, nähtiinkö mi
nua sieltä autolta asti.

”Miksi...?” hän aloitti. Istuin hiljaa ja odotin.
”Miksi olit menossa...?” mies jatkoi kysymystä, mutta se 

tuntui yhä jäävän kesken. Seurasi lyhyt hiljaisuus. Toinen 

mies katseli papereitaan ja vilkuili minua epäluuloisesti. 
Naispoliisi tuijotti minua hellittämättä, ja se alkoi tuntua 
ahdistavalta.

”...menossa sinne?” sanoi lihava mies lopulta.
”Katsomaan elokuvia”, vastasin. Niinhän oli Jusan kans

sa sovittu.
”Haluaisitko...?” mies aloitti ja teki kädellään kysyvän 

eleen. En ymmärtänyt, mitä minun pitäisi haluta, ja jäin 
odottamaan kysymyksen jatkoa. Hermostutti. Kaikki kat
soivat minua odottavasti, ikään kuin minun olisi jo pitä
nyt osata vastata.

Hetken oli aivan hiljaista, kunnes mies kysyi: ”Haluaisit
ko... kertoa enemmän?”

En tiennyt, mitä vastata. Pelkäsin koko ajan. Keitä oli pei
liikkunan takana? Oliko siellä äiti tai se uhkailija? Kaikki 
tuijottivat minua, varsinkin se naispoliisi.

”Niin kuin mistä?” sain lopulta ihmeteltyä.
Tuli taas hiljaista.
”Miksi...?” aloitti lihava mies. En taaskaan osannut vas

tata. Jäin odottamaan kysymyksen jatkoa.
”Miksi käyt... siellä katsomassa... elokuvia?” hän lopulta 

lausui verkkaisesti.
Hämmennyin koko kysymyksestä. Mies sai elokuvien 

katsomisen kuulostamaan jotenkin epäilyttävältä. Yritin 
sorvata sellaista vastausta, jonka joku toinen meidänluok
kalainen voisi antaa.

”No siellä on hienompi televisio kuin meillä ja Miskan fai
jalla on paljon DVD ja bluraylevyjä, joita en ole nähnyt.”

”Miskan faijalla...?” lihava mies ihmetteli hetken mietit
tyään.

”Miskan faija asuu siellä, ja käyn heillä joskus kylässä.”
”Vai niin...” Miehet selasivat papereitaan, ja nainen tui

jotti minua herkeämättä. Yritin olla katsomatta hänen 
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suuntaansa.
”Kukas...?” aloitti lihava mies. En tiennyt, kenestä oli ky

symys, ja odotin jatkoa.
”Kukas... tämä Miska...?”
”Hän on Miskan faijan poika”, minulta livahti suusta, 

vaikka se kuulosti aivan hölmöltä. Yritin paikata ja lisä
sin: ”Miska on kavereitani.”

”Vai että kavereita...” sanoi lihava mies itsekseen joten
kin epäuskoisena. En osannut sanoa mitään. Tuntui kur
jalta, että piti turvautua Miskaan, ja jos häntä kuulustel
taisiin, valhe varmaankin paljastuisi.

”Ja siksi... olit menossa...?” lihava mies kyseli verkkaisesti.
”Niin, mutta siellä ei ollut ketään kotona.”
”...kaverisi isän luo?” mies jatkoi verkkaisesti välittämät

tä vastauksestani.
”Ei koululaisilla yleensä ole omaa kotia”, puolustauduin. 

Naispoliisi tuijotti minua aivan ilmeettömästi, ikään kuin 
hän ei olisi elävä. Se tuntui jotenkin kaamealta.

Tuli hiljaista. Miehet katselivat papereitaan.
Toinen mies rykäisi ja kysyi: ”No mitäs te olette viimek

si katsoneet?”
”Hohdon”, vastasin, niin kuin oli sovittu.
”Mitäs siinä tapahtuu?”
Nyt jouduin selostamaan elokuvaa, jota en ollut kos

kaan nähnyt. Se oli kuulemma lapsilta kielletty. Kerroin 
sen mitä tiesin:

”Jack Nicholson muuttaa perheen kanssa talonmieheksi 
autioon hotelliin, mutta murhatut kaksoset ja muut asukkaat 
alkavat kummitella siellä ja isä menee sekaisin. Se oli aika 
pelottava enkä uskaltanut katsoa sitä ihan loppuun asti.”

Taas tuli hiljaista. Yritin olla katsomatta naispoliisia. 
Koetin kuvitella, että hän oli vain pumpattava nukkepo
liisi, joka oli otettu mukaan paikkaamaan viranomaisten 

resurssivajetta.
”Onkos tämä... Lehtomaa...?” aloitti lihava mies.
Odotin jatkoa. Puristelin käsiä niin lujaa, että niihin al

koi sattua. Tuntui siltä, että jotain pahaa oli tulossa. Jusa 
joutuisi vankilaan, jos vastaisin väärin.

”...koskaan yrittänyt...?”
Nyt aavistin, mihin keskustelu oli kääntymässä. Yritin 

pysytellä levollisena ja tietämättömän näköisenä ja odotin 
jatkoa. Yritin hengittää rauhallisesti, vaikka isku oli var
masti tulossa. Naispoliisi oli pelkkä nukke eikä hän edes 
pystyisi kääntymään — unohda hänet.

Lihava mies teki käsillään kysyvän eleen ja katsoi minua, 
mutta en tiennyt mitä vastata, koska kysymys oli jäänyt 
kesken. Minulle alkoi tulla jotenkin huimaava olo, ikään 
kuin tilanne ei olisi todellinen, ikään kuin tämä olisi pa
haa unta. Kumarsin hiukan päätä osoittaakseni, että odo
tin kysymyksen loppua. Olin muka täysin neuvoton.

Lihava mies aloitti uudestaan. Näköjään hänen piti aina 
ottaa vauhtia, ennen kuin hän sai kysymyksen sanottua 
loppuun asti.

”Onkos... tämä Lehtomaa koskaan... yrittänyt... lähen
nellä...?”

Jäin odottamaan loppua. Huone tuntui pyörivän.
”...sinua?”
”Ai Miskan faija?” ihmettelin ja yritin näyttää epäuskoi

selta.
Vastaus viipyi hetken: ”Niin.”
”Ei ole”, vastasin ja yritin olla punastumatta, sillä se oli 

oikeastaan totta. Jusan lähentely ei jäänyt koskaan yrityk
seen: hän otti koulupoikia niskasta kiinni kuin kissanpen
tua ja vei sänkyynsä ja rytkytti kullia perseeseen niin että 
sänky kolisi.

Tuo mielikuva meinasi hymyilyttää, ja koetin olla ajatte
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lematta sitä. Ehkä se naispoliisi pystyi lukemaan ajatuksia.
Toinen mies sanoi: ”Tiedäthän, että voit luottaa meihin 

ja puhua aivan vapaasti.”
Taas meinasi hymyilyttää. Minut oli siepattu tänne, enkä 

tiennyt missä Jusa oli, ja nyt pitäisi vielä luottaa heihin! Al
koi tuntua kuin oltaisiin Simpsoneissa: lihava mies oli po
liisipäällikkö Wiggum, ja toinen mies oli rehtori Skinner, 
ja minä olin Bart Simpson. Naispoliisi oli kissarouva. Ehkä 
minulla tosiaankin olivat vastassa kaupungin hölmöim
mät aikuiset.

Sanoin: ”Joo.” Oli hiukan helpompi hengittää. Tarvitsi 
vain odottaa seuraavaa hoopoa kysymystä. Jusa oli Läski
Tonyn vankina ja pääsisi varmasti ikkunasta pakoon. Aloin 
miettiä, kuka esitti LäskiTonyn ääntä, mutta en muista
nut. Sen muistin, että Hank Azaria oli Wiggum.

Kun kukaan ei sanonut mitään, aloin miettiä, ketkä 
Springfieldin kiltit asukkaat voisivat tulla puolelleni niin 
etten olisi yksin: Marge Simpson, Lisa Simpson, Pukin pik
ku apuri, Barack Obama...

”Minkäslainen mies tämä... Miskan faija... on?” kysyi li
hava mies.

”En osaa sanoa.”
”Tuleeko hän...?” Taas kysymys jäi kesken.
”...toimeen...?”
”Kyllä kai”, vastasin ihmeissäni. Ei Jusa köyhältä vaikut

tanut.
”...lasten kanssa?” jatkoi lihava mies.
”En osaa sanoa.” En ollut nähnyt Jusaa koskaan lasten 

seurassa.
Sitten tuli taas hiljaista. Naispoliisi vain tuijotti minua, ja 

oikeastaan se alkoi tuntua jo koomiselta. Ehkä hän oli jo
tenkin dementoitunut eikä kyennyt liikkumaan; ehkä hän 
oli jommankumman miehen äiti, jolle ei ollut löytynyt hoi

topaikkaa, ja hänelle puettiin täällä univormu päälle ja ta
lutettiin mukana eikä kukaan huomannut mitään.

”Haluaisitko nyt tässä vaiheessa...?” aloitti lihava mies 
jotenkin alistuneesti. Toinenkin mies näytti hiukan siltä 
kuin hän ei olisi onnistunut jossain yrityksessä.

”...nyt kysyä jotakin... omasta puolestasi?” sanoi lihava 
mies.

Silloin lävitseni kulki yhtäkkiä sellainen tunne, että olin 
voitolla, vähän kuin sähköisku. Pelkäsin yhä, mutta joten
kin suustani livahti äkkiä kysymys, jota äiti oli eräänä il
tana jauhanut vihaisena puhelimessa jonkun kanssa. Sa
nat tulivat ulos, ennen kuin ehdin ajatella niitä, enkä saa
nut niitä peruutettua:

”Jos Danske Sampo pesee Venäjän mafian rahoja, niin 
miksi te viranomaiset ette tee mitään?”

Silloin se lihava mies sanoi hämmästyttävän nopeasti: 
”No niin, eiköhän tämä ollut tässä!”, ja molemmat miehet 
nousivat sukkelasti ylös, ottivat paperinippunsa, ja nais
poliisi käänsi ensimmäistä kertaa katseensa alas. He ei
vät enää vilkaisseetkaan minuun vaan marssivat peräk
käin huoneesta ulos.

Jäin hämmästyneenä istumaan. En tiennyt, oliko peilila
sin takana ketään tai saisinko lähteä. Odotin jonkin aikaa 
ja nousin sitten ylös. Jalkoihin sattui, kun en ollut liikku
nut, ja olin aivan hikinen. Käsiä särki. Menin ovelle, josta 
minut oli tuotu sisään, ja kurkistin ulos. Käytävässä ei nä
kynyt ketään. Menin käytävään ja ihmettelin, miten täältä 
pääsisi ulos. Käytävän toisessa päässä näkyi vihreä kyltti, 
joka osoitti poistumistietä. Menin sinne, ja ovi oli lukossa, 
mutta lukko aukesi, kun painoin punaista nappia.

Oven takana oli kierreportaat, jotka näköjään nousivat 
monta kerrosta. Menin porrashuoneeseen, ja ovi loksah
ti lukkoon takanani. Lähdin nousemaan, mutta joka ker
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roksessa kaikki ovet olivat lukossa. Aloin pelätä, että olin 
jäänyt tänne loukkuun. Lopulta neljännessä tai viidennes
sä kerroksessa ovi avautui kahvaa painamalla ja pääsin 
pois. Sielläkin oli käytäviä ja huoneita, mutta oli myös ik
kuna, josta näkyi ulos. En osannut sanoa, missäpäin kau
punkia olin.

Etsin ulospääsyä, kun nurkan takaa ilmestyi joku aikui
nen mies henkilökortti kaulassa.

”Hei”, hän ihmetteli, ”millä asioilla liikut?”
”En löydä uloskäyntiä”, sanoin arasti ja yritin pidätellä 

itkua ja oksetuksen tunnetta. Mahaan alkoi taas sattua.
”Täällä pitää olla saattaja mukana. Kuka sinut tänne toi? 

Oliko kyse omaisuusrikoksesta?” mies kysyi ankarasti.
Pelästyin. ”En muista nimeä”, vastasin.
”Mihin olet menossa?”
”Sanottiin, että saisin lähteä”, puolustauduin.
”Tänne ei saa lähteä yksin hortoilemaan. Pitää odottaa 

saattajaa.”
”Ketään ei tullut, vaikka odotin.”
Mies katsoi minua epäluuloisesti. ”Onko sinulta otettu 

henkilötiedot?”
”On.”
”Suoritettiinko kuulustelu?”
”Joo.”
”Ja sanottiin, että saisit lähteä?”
”Niin.”
”Mennään pääovelle selvittämään.”
Mies kävelytti minua pitkän matkaa, kunnes nurkan ta

kaa löytyi kaksi hissiä. Hän painoi nappia ja veti kortin lu
kulaitteesta läpi.

”Meillä on ovet lukossa, joten yksin et pääse ulos”, hän 
sanoi hiukan ystävällisemmin.

Hississäkin piti vetää kortti lukulaitteesta, ennen kuin 

hissi alkoi liikkua. Ajettiin kaksi kerrosta alas.
”Yleensä kuulustelut suoritetaan alakerrassa eikä tut

kintaosastolla”, sanoi mies.
”Eksyin.”
”Oletko asianomistaja vai epäilty?”
Pelästyin. ”En tiedä.”
”No”, naurahti mies hissin pysähtyessä, ”tuskinpa tääl

lä epäiltyä jätettäisiin yksinään tutkintaosastolle kulek
simaan.”

Astuimme isoon aulaan, ja lasiovista näkyi kadulle. Nyt 
olin jo näin lähellä vapautta! Kunpa pääsisin ulos!

Mies meni lasiikkunan luo puhumaan vahtimestarille. 
Molemmat tuijottivat minua. Heiltä ei uskaltaisi kysyä Ju
san kohtalosta.

”Tulehan tänne. Mikä sinun nimesi on?” saattajani kysyi.
”Ahtola.”
Hän hätkähti ja katsoi minua tarkkaan: ”Koko nimi?”
”Jeremias Ahtola.”
Vahtimestari selasi papereitaan ja sanoi: ”Täällä ei näy 

sellaista nimeä.”
Saattaja kysyi: ”Koska tulit tänne?”
Yritin katsoa kelloa. ”Noin puoli tuntia sitten kai.” En ol

lut varma, paljonko aikaa oli kulunut.
”En muista, että olisi tällainen kaveri tullut puoli tuntia 

sitten”, sanoi vahtimestari, ja taas molemmat katsoivat mi
nua epäluuloisesti.

”Tulin alakerrasta”, sanoin arasti.
”Jaaha — tarkistetaan”, sanoi vahtimestari. Hän otti pöy

täpuhelimen ja soitti johonkin.
”No tässä Larsson pääovelta, terve... Kuule, täällä on täl

lainen nuorimies, Ahtola, tullut sisään kuulemma puoli tun
tia sitten kuulusteluun. Ei näy kulkupapereissa. Kuulem
ma tuli sieltä. Voiko päästää lähtemään?”
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Sitten seurasi odottelua. Vähän ajan päästä vahtimesta
ri vilkaisi saattajaani vahingoniloisena ja jatkoi odottelua.

Lopulta puhelimessa sanottiin jotakin, ja vahtimestari 
vastasi: ”Joo, selvä, päästetään... Moi.” Sitten hän virnuili: 
”Siellä oli taas protokollat sekaisin!”

Saattaja kääntyi ovelle päin ja sanoi yllättäen: ”Mahtaa
ko teillä olla urheilijoita suvussa?”

”Vaari...” sanoin epävarmasti, ”vaari on Aarne Ahtola.”
”No niin”, mies vastasi jotenkin juhlallisesti, ”minä ajat

telin, että teissä on hiukan samaa näköä kuin olympiames
tarissa.”

Hän avasi välioven ja ulkooven minulle ja sanoi: ”Pahoit
telen tätä häslinkiä. Näkemiin.”

”Kiitos, näkemiin”, sanoin konemaisesti. Liikenteen melu 
ja lintujen laulu iski korviin niin että sattui. Halusin vain 
päästä pois! Lähdin kävelemään jalkakäytävää pitkin, vaik
ka en edes tiennyt, missä olin.

Kadun keskellä oli raitiokiskot. Olin ainakin Helsingis
sä. En ollut varma, mitä pitäisi tehdä ja mihin pitäisi men
nä. Ehkä Jusa oli vielä siellä rakennuksessa. En uskaltaisi 
jäädä odottamaan. Katsoin kelloa, mutta en ymmärtänyt, 
mitä se näytti. Katu näytti jotenkin tutulta, mutta en tien
nyt, mihin suuntaan pitäisi lähteä kulkemaan. Jusan takia 
oli niin suuri hätä, että oli raskas hengittää.

Takaa kuului kolinaa. Sieltä tuli raitiovaunu, joka otsassa 
oli numero 10. Lähdin konemaisesti juoksemaan pysäkil
le. En osannut muutakaan. Pysäkissä luki, että 10 menisi 
PikkuHuopalahteen. En käsittänyt, mitä se merkitsi. Olin 
niin hädissäni, etten osannut kotiin! Nousin vaunuun ja is
tuin turtana penkille.

Pian raitiovaunu kolisteli tutunnäköisen tavaratalon luo. 
Seinässä luki pystysuoraan ”STOCKMANN”. Seinustalla oli 
polkupyöriä. Mieleeni juolahti, että polkupyörä oli jäänyt 

Jusan luo ja se pitää hakea pois, jottei tapahtuisi mitään pa
haa. Katsoin taas kelloa, mutta en tajunnut ajasta mitään. 
Oli ärsyttävää, kun en kyennyt ymmärtämään kellonaikaa!

Seuraavalla pysäkillä nousin pois kyydistä. Jotenkin tie
sin, että täältä pääsisi metroon, vaikka en muistanut pai
kannimiä. Suunnistin vaistonvaraisesti liukuportaisiin yhä 
alemmas maan alle. Laiturilla luki ”Itään Länteen”, mutta 
se ei merkinnyt mitään. Tunnelma oli kaiken aikaa joten
kin epätodellinen. Käännyin vaistonvaraisesti vasemmal
le, koska siellä oli enemmän ihmisiä.

Pian metrojuna tuli ja astuin sisään, vaikka en ollut var
ma siitä, mihin se oli menossa. Vaunu tuli aivan täyteen 
enkä päässyt istumaan. Pian tuli seuraava asema, ”Kaisa
niemi”, enkä osannut vieläkään sanoa, olinko menossa oi
keaan suuntaan.

”Kulosaaren” jälkeen maisema alkoi näyttää sellaiselta, 
että seuraavalla asemalla pitää jäädä pois. Sieltä pitäisi 
ajaa bussilla Jusan luo, mutta mikä bussi olisi oikea? Ase
man nimi oli ”Herttoniemi, Herttonees”, ja herttinen sen
tään kun se kuulosti hassulta.

Menin kartan luo ja yritin etsiä sieltä bussireittejä, mut
ta siitä ei tullut mitään, kun en osannut numeroita enkä 
muistanut Jusan katuosoitetta. Ei auttanut muu kuin nous
ta bussiin, joka oli tutunnäköisessä laiturissa. Muistaak
seni matkaa oli vain muutama pysäkinväli.

Jonkin matkan jälkeen bussi kääntyi risteyksestä, ja tie
sin, että tuon mäen takana oli Jusan koti. Nousin kyydistä 
ja lähdin etsimään polkupyörää, vaikka en saanut mielee
ni, millainen polkupyörä minulla oli. En pystynyt juokse
maan, koska päässä alkoi heti tuntua jyskyttävää kipua. 
Rivitalossa oli paljon ovia, ja vaikka olin käynyt Jusan luo
na ainakin sata kertaa, en yhtäkkiä osannut sanoa, mikä 
oli hänen kotinsa. Erään oven luona oli polkupyörä. Menin 
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arasti pyörän luo, mutta se oli lukossa. Joku ikään kuin sa
noi minulle: ”Sinulla on avaimet taskussa.” Otin avaimet, ja 
ne sopivat pyörän lukkoon! Katsoin huoneiston ikkunoita. 
Tässä kai oli Jusan koti. En muistanut hänen sukunimeään 
enkä uskaltanut soittaa ovikelloa, eikä siellä näkynyt lii
kettä. Lähdin ajamaan hitaasti takaisinpäin. Halusin kotiin.

Tuntui kuin olisin ajanut polkupyörällä sakeassa sumussa. 
Maisemat olivat aivan vieraita, ja tie oli tuttu vain muuta
man metrin matkalta kerrallaan. Risteyksissä valitsin sen 
suunnan, joka näytti vähiten pelottavalta, ja annoin pyö
rän ajaa sinne mihin se halusi. Niin pääsin lopulta metro
asemalle ja junan kyytiin.

Vähitellen olo alkoi helpottaa. En ollut tunnustanut po
liisille mitään, ja ehkä Jusa oli päässyt vapaaksi. Silti pe
lotti mennä kotiin. Poliisi oli varmaankin soittanut äidille 
ja äiti olisi hirvittävän vihainen. Mutta olin lapsi eikä mi
nulla ollut muutakaan paikkaa. Ehkä kaikki olisikin hy
vin? Tajusin, että kotiin piti ehtiä ennen ruokaaikaa, mut
ta kellonajat olivat nyt liian vaikeita. En ehtinyt ihmetel
lä, miksi olin muuttunut näin tyhmäksi, koska matkante
ko vei kaikki voimat.

Metrosta piti jäädä pois ensimmäisellä asemalla sen jäl
keen kun se menee tunneliin. Niin etenin vaivalloisesti ko
tia kohti. Halusin vain päästä omaan huoneeseeni ja telje
tä oven kiinni ja piiloutua peiton tai ehkä maton alle, niin 
tämä painajainen loppuisi ja olisi taas kaunis kesäpäivä ja 
kaikki olisi hyvin eikä mitään ollut tapahtunut.

Lopulta pääsin taloon, jonka täytyi olla kotitalo, koska 
avain sopi ulkooveen. En muistanut, minkä oven takana 
asuimme. Jouduin ottamaan koululaiskortin, ja siinä luki 
sukunimi AHTOLA. Kiersin porraskäytävissä ja vertasin 
korttia ja postiluukun nimeä. Lopulta löytyi postiluukku, 
jossa oli sama nimi. Avainkin sopi oveen.

Pelotti mennä sisään. Oliko tämä varmasti koti? Jos äiti 
tiesi poliisiasiasta, hän varmasti hyökkäisi heti kimppuun 
ja alkaisi huutaa ja elämäni olisi ohi. Menin ovesta niin hil
jaa kuin pystyin ja hiivin omaan huoneeseeni. Äiti ja pik
kuveli kolistelivat keittiössä eivätkä huomanneet minua. 
He vaikuttivat niin iloisilta, ettei mitään pahaa varmaan
kaan ollut pelättävissä.

Vihdoin pääsin huoneeseeni! Nyt olin turvassa! Täällä oli 
tuttuja tavaroita. Telkesin oven tuolilla ja käperryin peiton 
alle. Oli niin paha olo, ettei voinut edes itkeä. Mahaan kos
ki ja päähän sattui. Tärisin. Täytyi haukkoa henkeä. Pelkä
sin, mitä Jusalle oli tapahtunut. Tämä oli oikeastaan minun 
syytäni, kun en ollut kertonut siitä uhkauksesta — olisi 
ainakin voitu varautua jotenkin. Nyt olin yksin ja avuton, 
eikä tällaisessa tilanteessa voinut kysyä keneltäkään neu
voa. En uskaltanut lähettää Jusalle viestiä, kun molempien 
puhelinta varmasti seurattiin, enkä muistanut numeroa
kaan. Piti vain maata hiljaa ja toivoa, että tämä menisi ohi.

Eteisestä kuului keskustelua.
”Milloinkas Jere on tullut kotiin? Takki on täällä”, ihmet

teli äiti.
”En minä tiedä”, vastasi pikkuveli.
”No, käskepäs Jere katsomaan, mitä löysit”, vastasi äiti.
Pikkuveli koputti ja yritti tulla sisään.
”Ovi ei aukea!” hän huudahti närkästyneenä.
”Jere, oletko siellä? Ruoka alkaa olla valmista”, huhuili äiti.
Ei kuulostanut siltä, että olisi nuhdesaarnaa tulossa. Yri

tin tuntea oloni helpottuneeksi, mutta ei se onnistunut.
”Tule katsomaan, mitä löysin!” kerjäsi pikkuveli malt

tamattomana.
”Joo joo”, mutisin.
”On se vissiin vielä elossa”, nauroi äiti.
Nousin sängystä, ja heti alkoi paleltaa omituisesti. Täy
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tyi kävellä hitaasti. Avasin oven ja kurkistin ulos.
Äiti hämmästyi: ”Kuinka sinä olet noin kalpea?”
Pikkuvelikin toljotti silmät suurina.
”En tiedä”, sanoin. Sanat tulivat hitaasti.
”Ettet sinä vain ole kipeänä?” äiti kysyi.
”En kai.”
”Tulepas katsomaan, mitä Niko löysi. Se on varmaan ollut 

samanlaisessa huoneistossa, kun sopi tuonne niin hyvin.”
Laahustin keittiöön. Täytyi kävellä varovasti, etten kaa

tunut. Keittiöön oli ilmestynyt jonkinlainen nuhjuinen 
maustehylly lieden viereen ylös. Katselin sitä hölmisty
neenä enkä osannut sanoa mitään, vaikka äiti ja pikkuve
li katselivat minua odottavaisen näköisenä.

”Eikö ole hieno?” kysyi pikkuveli. ”Se on ehkä 20-luvulta.”
”Mistä se on?” ihmettelin.
”Minä tongin roskiksia!” julisti pikkuveli voitonriemui

sen näköisenä.
Silloin minä jotenkin repesin. Pikkuveli seisoi siinä aivan 

kuin Homer Simpson, joka aina sanoi päättäväisesti täysin 
hölmöjä asioita. Purskahdin nauruun ja nauroin niin että 
täytyi nojata pöytää vasten. En voinut lopettaa nauramis
ta, vaan hirnuin niin että vedet tulivat silmistä. Päätä al
koi särkeä, ja siitä tuli mieleen vielä tyhmempi asia, jonka 
Homer Simpson oli kerran sanonut: ”Aivo on pipi!”

Äiti ja pikkuveli eivät käsittäneet, miksi minulla oli niin 
hauskaa. Yritin selittää ja sopersin naurun lomasta: ”Aivo... 
on... pipi!” Aloin kikattaa, koska mitään hullunkurisempaa 
ei kukaan voisi ikinä sanoa, mutta äiti ja pikkuveli eivät 
tajunneet, että yritin viitata Simpsoneihin. He tuijottivat 
minua jotenkin peloissaan ja pikkuveli vilkuili ovea ikään 
kuin varmistaisi pakotietä.

Lopulta nauru taukosi, sillä minun oli pakko haukkoa 
henkeä. Tuli hiljaista.

”Jere sai hepulin!” sanoi pikkuveli lopulta levottomana 
ja vilkuili äitiä.

Tajusin, että he luulivat minun tulleen hulluksi. Yritin 
pelastaa tilanteen.

”Tonkii roskiksia!” huohotin närkästyneenä. ”Ollaanko 
me muka... jotain valkoista... roskaväkeä?” Sanat meinasi
vat juuttua kurkkuun.

”Onkohan Jere nyt aivan kunnossa?” kysyi äiti lopulta. 
”Pitäisikö lähteä lääkäriin?”

Taas äiti alkoi jankuttaa lääkäriin menemisestä. Ärsytti. 
Toisaalta hän ei selvästikään tiennyt poliisikuulustelusta. 
Oli kai parempi myöntyä.

”Ehkä minulla on jokin flunssa”, mutisin. ”On vähän huo
no olo.”

”Pystytköhän sinä syömään?” kysyi äiti.
”Kyllä.” En muistanut, milloin olin viimeksi syönyt. Sil

ti ei ollut nälkä.
”No hyvä. Ruoan jälkeen voit mennä peiton alle ja ottaa 

lääkettä.”
Istuin ruokapöydän ääreen pää riipuksissa. Äiti ja pik

kuveli kattoivat pöydän. En jaksanut edes katsella. Pikku
veli oli tietysti toivonut, että hänen löytöään olisi kehuttu.

Söin lihakeittoa sen mitä jaksoin. Sitten pyysin särky
lääkettä.

”Päätä särkee.”
Raahustin sänkyyn peiton alle. Oli jotenkin hutera olo. 

Päänsärky ei helpottanut. Yritin olla ajattelematta minun 
ja Jusan tilannetta. ”Ajattele mukavia asioita!” komensin 
itseäni, mutta niitä ei tullut mieleen, koska kaikki muka
vat ajatukset liittyivät aina Jusaan.

Kuulin kuinka äiti meni vessaan. Kompuroin keittiöön ja 
otin omin luvin lisää särkylääkettä. Sen jälkeen alkoi tulla 
parempi, hiukan lämmin olo, ja taisin nukahtaa. Yhtäkkiä 
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minua riepoteltiin ympäriinsä; en nähnyt kasvoja, mutta 
kaikilla roikkui henkilökortti kaulassa, ja minua vietiin 
kierreportaissa yhä alemmaksi, kunnes lopulta menetin 
otteeni ja aloin pudota ja heräsin siihen. Olin ihan hiestä 
märkänä.

Lopun iltaa makasin kyyryssä peiton alla ja tunsin itseni 
erittäin pieneksi ja turvattomaksi. Tämä oli koko elämäni 
kamalin päivä. Mieluummin kuolisin kuin eläisin tätä kos
kaan uudelleen. Jusa oli nyt varmaan vankilassa minun ta
kiani ja moottoripyöräjengiläiset hakkasivat häntä eivätkä 
vartijat tulleet väliin. ”Onpahan yksi pedofiili vähemmän!” 
Ehkä minunkin olisi parempi kuolla. Meidän molempien 
elämä oli joka tapauksessa pilalla.

 
 
 
 
Seuraavana päivänä oli edelleen surkea olo. Söin lisää sär
kylääkettä ja lojuin peiton alla. Välillä äiti kävi katsomas
sa. Koko ajan pelkäsin, että poliisi soittaa hänelle ja paljas
taa kaiken. Kerran nukahdin ja näin unta, että poliisit tu
livat meille ja kertoivat Jusasta äidille ja naispoliisi marssi 
huoneeseeni ja kiskoi minulta housut jalasta, osoitti taka
puoltani ja sanoi: ”Katsokaa, noin pilalle se on pantu!” Sit
ten hän käänsi minut kovakouraisesti ympäri ja osoitti 
sydämeni kohtaa ja sanoi paheksuvasti: ”Se on ylettynyt 
tuonne asti!” Siihen heräsin.

Ei tehnyt mieli lähteä huoneesta mihinkään. Kun pysyi 
sairaana, heti kohdeltiin paremmin. Äiti oli kuitenkin niin 
huolissaan, että se tuntui hiukan pahalta. Olin kaksinaa
mainen roisto. Jos kuolisin, hänelle tulisi niin paha mieli, 
ettei sitä ajatusta voinut kestää. Makasin sängyssä ja yri
tin olla ajattelematta näitä asioita, mutta ne tulivat väki
sin mieleen. Jusa ei varmaankaan antaisi minulle ikinä an
teeksi. Kunpa vain tietäisin, mitä hänelle oli tapahtunut. 
Hän oli aikuinen, ja häntä oli varmasti kohdeltu vielä ru
jommin kuin minua. Uutisissakin aina luki: ”Pitkällisten 
kuulustelujen jälkeen poliisi onnistui murtamaan rikollisen 
vastarinnan ja saamaan tunnustuksen.” Kun Jusa murtui
si, olisi minunkin kohtaloni sinetöity. Meistä kirjoitettai
siin lehdissä, ja kaikki arvaisivat heti, kenestä on kysymys. 
Joutuisin johonkin laitokseen, jossa aikuiset yrittäisivät 
eheyttää minua ja isommat pojat kiusaisivat yötä päivää.

Vasta iltapäivällä uskalsin nousta ylös. Ulkona oli kuuma 
kesäpäivä, ja se tuntui aivan etäiseltä. Etsin sanomalehdes
tä pedofiiliuutisia, mutta ainakaan vielä ei ollut julkaistu 
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mitään. Katsoin iltapäivälehtien verkkosivuiltakin, mutta 
siellä oli vain Vesa Keskisen ylinopeudesta. Miss Suomi oli 
kuulemma ollut kyydissä.

Seuraava päivä oli samanlainen. Tuntui hyvältä, kun 
sai maata peiton alla sykkyrässä aivan hiljaa. Se oli ikään 
kuin rangaistus. Kun vain pahat ajatukset olisivat pysy
neet poissa. Yritin tehdä listaa asioista, joita en halunnut 
ajatella, mutta tarkemmin harkittuna se oli aivan hölmöä, 
koska silloin niitä joutui nimenomaan ajattelemaan.

Koetin muistella mukavia tilanteita: isän kanssa kah
destaan Linnanmäellä, Aleksin kanssa jahtaamassa ka
neja Töölönlahdella, kerran saimme yhden kiinni ja se oli 
niin söpö ja arka mutta emme saaneet pitää sitä. Voi kun 
saisi olla aina kuusivuotias eikä tarvitsisi välittää aikuis
ten maailman murheista!

Perjantaiaamuna herätessä oli parempi olo. Pippeli seisoi 
kovana ja teki mieli nylkyttää sitä oikein kunnolla. Pippelin 
syytä kaikki! Jos tänäänkään ei poliisista kuulunut mitään, 
niin ehkä vaara oli tosiaankin ohi. Ehkä Jusalle ei ollut ta
pahtunut mitään. Hän oli kuitenkin lakimies ja osasi var
masti pitää puolensa. Voisimme jatkaa niin kuin ennenkin 
ja kaikki olisi taas hyvin. Päätin, että jos huomennakaan 
ei ilmaantuisi mitään uutista, niin uskaltaisin lähettää hä
nelle viestin ja tiedustella tilannetta. Heti tuli parempi olo.

Kurkistin ikkunasta kadulle, eikä siellä näkynyt yhtään 
pakettiautoa. Menin syömään aamiaista, ja nyt oli nälkä. 
Tein kaksi kinkkuvoileipää. Pikkuveli tuli keittiön ovelle 
kurkkimaan.

”Oletko sä nyt terve?”
”Joo.”
”Mikä sulla oli?”
”Varmaan joku flunssa.” En halunnut, että pikkuveli pel

käisi minua, ja selitin: ”Anteeksi että nauroin sulle. Mulla 

oli silloin huonompi olo kuin tajusin.”
”Okei... Kun sä hekotit: ’Aivo on pipi’, niin se vähän pelotti.”
”Se oli Simpsoneista. Mä yritin olla hauska, mutta se ei 

onnistunut.”
Pikkuveli mietti hetken. ”Ralph Wiggum?”
”Ei kun Homer Simpson.”
”Ai. Olenko minä muka sellainen kuin Homer?” pikku

veli pahastui
”No et ole. Sekoilin. Minä olin.”
”Sä olit ihan kalpea silloin. Niin kuin kalkkilaivan kap

teeni.”
”Olenko mä vielä?”
”No ehkä vähän. Äiti oli aika hermona.”
”Nyt tuntuu ihan terveeltä.”
”Miltä tuntui olla... silleen mielenhäiriössä?” pikkuveli 

kysyi arasti.
Kaikkea sitä kysytään! Yritin miettiä, vaikka teki mieli 

unohtaa koko tapaus.
”Siinä vain ei osaa arvioida kunnolla, mikä on hauskaa 

ja mitä muut ajattelevat. Ehkä se on vähän niin kuin hu
malassa”, epäröin.

”Olitko sä humalassa? Äiti vähän epäili.”
”No en todellakaan!”
”Oletko sä koskaan ollut? Minkälaista se on?”
”Lasketaanko sokerihumala?” kysyin hiukan ärtyneenä.
”Ei se kai ole ihan sama. Kirjoissa sanotaan, että alkoholi 

on myrkyllistä mutta sokeri on ravintoainetta.”
”En minä sitä juokaan. En edes tiedä, miltä se oikein 

maistuu.”
”Älä vaan juo. Ratikassa on aina spurguja ja he haisevat 

aika pahalle.”
Huokaisin syvään. Pikkuveljen kanssa ei voinut keskus

tella järkevästi. Päätin lähteä ulos.
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Pihalla ei näkynyt epäilyttäviä autoja. Lähdin nyt vas
takkaiseen suuntaan kuin yleensä ja ajoin pyörällä Savi
lankadulle. Sielläkään ei ollut pakettiautoja. Lähdin pol
kemaan Meilahteen ja vilkuilin koko ajan, lähteekö joku 
seuraamaan. Ehkä se uhkailija vaani jossakin. Ketään ei 
näkynyt. Meilahdessa piilouduin pensaaseen ja jäin odot
tamaan, tuliko ketään perässä, mutta siellä oli vain sauva
kävelijöitä. Ajoin Mäntyniemen ohi ja mietin, istuiko Sauli 
siellä Jennin kanssa. En ymmärtänyt laulua, jossa sanot
tiin: ”Prinsessa Sauli linnassa on pahan juntan pauloissa.” 
Portilla oli poliisiauto enkä uskaltanut mennä lähemmäksi.

Tamminiemen luona oli paljon turisteja, mutta osa oli 
varmaankin menossa Seurasaareen. Entä jos kuningastal
tio olisikin piilotettu Seurasaareen eikä suoraan Tammi
niemeen? Olisi aika urakka etsiä sitä ilman vihjeitä.

Perjantai oli oikeastaan varsin mukava päivä. Ainakaan 
en ollut vankilassa, eikä Jusakaan ehkä ollut. Halusin niin 
kovasti kysyä häneltä, mistä tässä kaikessa oikein oli ky
symys ja miten meidän käy. En enää osaisi tottua elämään 
ilman Jusaa.

 
 
 
 
Lauantaina oli harmaa päivä. Oli jotenkin malttamaton olo 
ja teki koko ajan mieli seksiä. Aamiaisen jälkeen menin kir
jastoon ja päätin lähettää sieltä tietokoneen kautta Jusal
le anonyymisti tekstiviestin. En uskaltanut käyttää omaa 
puhelinta, koska sitä saatettiin seurata. En ollut edes pitä
nyt sitä päällä kuin lyhyen aikaa.

Mietin pitkään, mitä kirjoittaa. Lopulta viestistä tuli täl
lainen: ”Moi! Mitä kuuluu näin lauantaina? Kaikki reilas
sa? Terv. A.” Toivoin Jusan tajuavan, että viesti oli minulta.

Panin puhelimen päälle ja jäin odottamaan vastausta. 
Kohta puhelin piippasi — Jusalta oli tullut viesti! ”Moi! Vies
tittelitkö? Kaikki reilassa. JS.” Kivi putosi sydämeltäni. Olin 
aivan tajuttoman helpottunut. Kädet tärisivät, kun kirjoi
tin vastausta: ”Olisikohan viisasta vaikka nähdä joskus?”

Vastaus tuli nopsaan: ”OK. Pahoittelen tiistaita. Täytyy 
kertoa siitä. Tänään vapaata.”

Tuli ikionnellinen olo. Vaarat tuntuivat pois pyyhkäis
tyiltä. Ajattelin vain, kuinka saisin kohta seksiä, enkä mei
nannut pysyä nahoissani. Kotona ei juuri nyt kaivattaisi 
ja voisin lähteä vaikka heti. Kirjoitin vain: ”Joskus puolen 
tunnin päästä?”, ja lähdin jo polkemaan Kampin metro
asemalle. Vasta perillä katsoin puhelinta, ja sinne oli tul
lut Jusan viesti: ”Selvä.” Tuntui mahtavalta, kun Jusa halu
si minua entiseen tapaan. Nivusissa kihelmöi mukavasti.

Metroasemalla katselin karttaa ja mietin, pitäisikö men
nä jotakin toista reittiä kuin tavallisesti, ja varmistaa, ettei 
kukaan seurannut. Muunlaisia reittejä ei kuitenkaan juu
ri ollut. Sitten muistin sanalaskun: parempi virsta väärää 
kuin vaaksa vaaraa. Päätin ajaa Roihuvuoren ja Tammi
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salon kautta, ja kiertäisin loppumatkan yläpolkua pitkin. 
Jos siellä olisi taas pakettiauto vaanimassa, näkisin sen ja 
pääsisin ainakin livahtamaan pakoon. Kaipa Jusa oli kui
tenkin varmistanut reitin siellä päässä.

Jouduin kulkemaan aivan uudenlaisten maisemien kaut
ta ja ajamaan jyrkkiä mäkiä. En nähnyt, että kukaan oli
si lähtenyt seuraamaan, mutta välillä pelkäsin eksyvä
ni. Lopulta pääsin tutuille kulmille ja talutin pyörää ylös 
jyrkkää polkua. Ylhäältä näkyi kauas. Ei näkynyt seuraa
jia eikä näkynyt pakettiautoa. Niinpä uskaltauduin mene
mään Jusan ovelle muina miehinä, mutta sydän kyllä hak
kasi, kun soitin ovikelloa.

Jusa tuli avaamaan ilman paitaa. Hän oli iloinen mutta 
väsyneen näköinen. Ajattelin, että hänetkin oli viety kuu
lusteluun ja hän oli tullut siellä sairaaksi. Ehkä poliisita
lossa oli myrkyllistä hometta tai asbestia sisäilmassa ja 
se lihava mies puhui niin hitaasti, koska hän oli tullut sii
tä kroonisesti sairaaksi.

”Moi!” sanoi Jusa. ”Nöpöliini osasi vielä tänne.”
”No joo.”
Riisuin kengät ja Jusa pörrötti tukkaani.
”Kiva kesätukka.”
”Niin.” En edes muistanut, koska olin viimeksi käynyt 

parturissa. ”Suojaa auringonpistokselta”, lisäsin.
”Sä olet mun oma hippipojuni!” sanoi Jusa ja puristi mi

nut syliinsä.
”En oo hippi!” mutisin hänen rintaansa vasten. Tuli hyvä 

olo.
Jusa otti ja kantoi minut makuuhuoneeseen sängylle. Hän 

asettui viereeni ja silitti sormella nenääni ja ylähuultani. 
Minulla oli kalu jo aivan kovana.

”Viime tiistaista ei tullutkaan mitään”, hän alkoi selittää. 
”Sattui sellainen aivan absurdi juttu enkä pystynyt ilmoit

tamaan, etten päässytkään ajoissa kotiin.”
”Niin”, sanoin hätkähtäen.
”Olin tulossa ruokatunnilta, kun poliisi tuli hakemaan ja 

jouduin moneksi tunniksi kuulusteluun.”
”Minäkin jouduin puhutteluun”, lisäsin vaisusti.
”Ai, mitäs kolttosia sinä tällä kertaa olit tehnyt?” kysyi 

Jusa hajamielisesti ja aikoi jatkaa kertomustaan.
Silloin ymmärsin, ettei hän edes tiennyt minunkin jou

tuneen poliisin kuulusteluun saman asian takia.
Minun täytyi keskeyttää hänet: ”Minä siis tulin tänne ja 

soitin ovikelloa, mutta ketään ei ollut kotona. Kun lähdin 
takaisin, poliisit tulivat valkoisesta pakettiautosta ja otti
vat minut kiinni.”

Jusa oli kuin puulla päähän lyöty. Hän katsoi minua sil
mät suurina ja ihmetteli: ”Häh?”

Ajattelin, että minun pitää selittää uudestaan. ”Tulin tiis
taina tänne, mutta ketään ei ollut kotona. Sitten poliisit tu
livat valkoisesta pakettiautosta ja ottivat minut kiinni ja 
veivät kuulusteluun.”

”Ei kai?”
”Joo.”
”No mitä sinulle sanottiin? Missä sinut otettiin kiinni? 

Täällä pihallako?” kyseli Jusa.
”Tuossa tiellä. Sanottiin, että keskusrikospoliisi haluaa 

keskustella kanssani.”
”Ohhoh.”
”Sitten minut vietiin siinä pakettiautossa keskustaan 

Kasarmikadulle. Siellä sanottiin, että tämä oli Lehtomaan 
hyväksikäyttöjuttu, ja minulta kysyttiin, oletko sinä yrit
tänyt käyttää minua hyväksi.”

Jusa oli niin järkyttynyt, ettei saanut sanaa suustaan.
”Minä sanoin, että et ole”, täydensin.
”Mutta kuinka...? Sinutko vain vietiin sinne? Oliko si
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nulla siellä avustajaa? Ilmoitettiinko siitä vanhemmille?”
”Ei ollut eikä ilmoitettu”, sanoin surkeana. ”Onneksi.”
”Jouduitko sinä siis olemaan ihan yksin siellä puhutet

tavana?”
”Joo.”
”Se oli varmasti ahdistava tilanne”, sanoi Jusa empien.
”No ehkä vähän.”
”Sinä olit alaikäinen ja sinulle olisi kuulunut avustaja. 

Mainittiinko siitä?”
”Ei.”
”Siellä ei menetelty aivan asianmukaisesti. Mitä poliisi 

sitten sanoi?”
”Kerroin, että käyn täällä katsomassa elokuvia. Lopuk

si poliisi sanoi: ’Eiköhän tämä ollut tässä.’”
”Olen pahoillani, että jouduit kokemaan tuollaista”, Jusa 

sanoi. ”Se oli kokonaan minun syytäni. En ollenkaan tien
nyt, että sinuakin kuultiin siellä.”

”Se oli kokonaan minun syytäni!” parahdin. Meinasin 
itkeä.

”Ja höpön pöpön”, sanoi Jusa päättäväisesti. ”Minun syy
täni se oli. Miten se muka sinun syytäsi olisi voinut olla?”

Huokaisin syvään. Oli vaikea puhua. Jusa katseli minua 
ihmeissään.

Lopulta sain sanotuksi: ”Minun olisi pitänyt kertoa. An
teeksi.”

”Kertoa mitä?”
”Minulle tuli viime kuussa sähköpostiin sellainen uh

kaus, että jos en maksa viittäsataa euroa, niin poliisille 
kerrotaan, että käyn täällä ’lenkillä’.” En uskaltanut edes 
katsoa Jusaa.

”Häh? Kuka sellaisen oli lähettänyt?” kysyi Jusa ihmeis
sään.

”Ei siitä näkynyt lähettäjän nimeä. Minä säikähdin niin 

etten uskaltanut sanoa siitä sinulle mitään.”
”No tuo kyllä selvittää tapausta. Voi kun olisit kertonut! 

Sehän koski meitä molempia.”
”Anteeksi”, niiskutin.
”Onko sinulla se viesti tallessa? Miten siinä käskettiin 

maksamaan?”
”Ei ole”, sanoin surkeana. ”Siinä oli tilinumero, johon oli

si pitänyt maksaa.”
”Etkä muista sitä numeroa?”
”En.”
”Voi harmi, kun siinä olisi ollut meidän henkivakuutuk

semme. Sen vaatimuksen lähettäjä syyllistyi rikokseen, ja 
tilinumeron avulla olisi voitu selvittää, kenestä on kysy
mys. Jos poliisi olisi ryhtynyt jatkamaan esitutkintaa, niin 
olisimme voineet osoittaa, että poliisi toimii rikollisen an
tamien tietojen varassa, ja juttu olisi hyvin todennäköises
ti kaatunut siihen.”

”Ai.” Harmitti, kun en osannut pitää päätä kylmänä vaan 
jouduin paniikkiin.

”Kerroitko siitä uhkauksesta poliisillekaan?”
”En uskaltanut.”
”Voi sinua raasua, kun olet joutunut pelkäämään tuol

laisten juttujen takia!” säälitteli Jusa. ”Siinä on ollut nuo
relle miehelle hiukan liikaa kannettavaa.”

”Niin kai”, niiskutin. Onneksi Jusa ei ollut kovin vihainen. 
Hän säikähti sitä, mitä minulle tapahtui.

”Onko sinulla mitään käsitystä siitä, kuka tässä voisi olla 
takana?” hän kysyi varovasti.

”Ei ole. En todellakaan tiedä.”
”Meistä vaikutti siltä, että siinä on ollut joku nuori hen

kilö. Mutta siitä ei näillä näkymin tarvitse enää huolehtia. ”
”Kuinka? Olemmeko me nyt turvassa?” kysyin arasti.
”Kyllä. Eilen tuli tieto, että esitutkinta on lopetettu. ’Pe
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rätön ilmoitus.’ Jos vielä tulee uusia uhkavaatimuksia, niin 
pidäthän ne tallessa ja kerrot minulle?”

”Joo. — Minä pelkäsin että sinä joudut vankilaan minun 
takiani.”

”Eipä tässä sellaista vaaraa ehtinyt olla. Minulla oli siel
lä ärhäkkä kollega mukana.”

”Niinkö?”
”Niin. Mennäänkö peiton alle, niin kerron koko jutun?”
Ei tarvinnut kahta kertaa käskeä.

 
 
 
 
Olin silloin tiistaina tulossa ruokatunnilta Carpelanin Rei
non kanssa. Reino on sellainen mainio tyyppi! Hän on aina 
tarkkana kuin porkkana ja pitää tiukasti oikeuden puol
ta. Hänellä on esimerkiksi sanelukone jatkuvasti taskussa 
valmiina ja sillä hän on saanut monta epärehellistä virka
miestä kiikkiin, kun nämä ovat menneet sanomaan kaik
kea hölmöä. Hän on saanut todisteet nauhalle, ja oikeus
kansleri on jakanut heille moitteita. Jos Reino olisi rikollis
ten puolella, niin Suomen asiat olisivat vielä pahemmassa 
jamassa kuin nykyään.

Olimme jo melkoisen myöhässä, mutta olimme vatvoneet 
työasioita pitkällä lounaalla. No, minä pääsin juuri alaovel
le ja Reino oli jo sisällä menossa, kun siellä jalkakäytävällä 
seisoi hooposti pysäköity auto ja sieltä karkasi kolme ka
veria perääni ja alkoivat tivata: ”Oletteko Lehtomaa? Se on 
lähtö nyt keskusrikospoliisiin!”

Minä ehdin huikata vain: ”Hei Reino, minua viedään nyt! 
En taida päästä loppupäiväksi!” Jotenkin aavistin, mitä 
asia koskee.

Reino säntäsi takaisin jalkakäytävälle ja alkoi tivata: 
”Kenenkäs poikia te olette ja millä asialla? Ei meidän laki
miehiä noin vain käydä muiluttamaan!”

Miehet eivät suostuneet kertomaan syytä. Siinä tuli vä
hän suukopua ja Reino totesi, että hän lähtee nyt mukaan 
valvomaan toimiston työntekijän oikeutta ja etua. Minä
kin jo yritin toppuutella, koska en halunnut sotkea häntä 
tällaiseen kiusalliseen asiaan, mutta hän piti päänsä niin 
kuin muulloinkin ja ahtautui mukaan.

Siinä köröteltiin pari korttelia mykkänä KRP:n kellariin ja 
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vietiin kuulusteluhuoneeseen odottamaan. Melkoinen tovi 
siinä vierähtikin, ja Reino ihmetteli, mistä tässä oikein on 
kysymys. En osannut sanoa oikein mitään, mutta vakuut
telin, että tämä on todennäköisemmin henkilökohtainen 
asia kuin toimistoon liittyvä juttu. En uskaltanut edes vih
jata, että hänen pitäisi ehkä varautua pedofiilisyytöksiin.

Vihdoin sitten kuulustelu pääsi alkamaan. Reino otti ti
lanteen heti haltuunsa eikä minun tarvinnut puhua pal
jonkaan. Hän pani sanelukoneen pöydälle ja ilmoitti: ”Kes
kustelu tallennetaan.”

Kuulustelija vastasi: ”Tämä nauhoitetaan kyllä ihan ta
lon puolesta, joten tuo on oikeastaan turhaa.”

”Otetaan nyt vain tähänkin, ihan siltä varalta että viran
omaistallenne katoaa bittiavaruuteen niin kuin dema rien 
vaalivoitto”, napautti Reino. Kuulustelijat menivät hiljai sik si.

Ensin puhuttiin niitä näitä: ”Kertokaa henkilötieton
ne. Onko teillä käsitystä siitä, miksi olette täällä?” ja niin 
edelleen.

Sitten kuulustelija pudotti pommin: ”Meillä on aihetta 
epäillä teitä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäy
töstä, joka on jatkunut pitemmän aikaa. Kuinka haluaisit
te kommentoida tällaista epäilyä?”

Tuntui kuin olisi lyöty nuijalla päähän. Minulle tuli jo toi
voton olo, mutta Reino pysyi tyynenä kuin viilipytty. Hän 
ei voinut kuvitellakaan, että minä voisin tosiaankin olla 
syyllinen. Tavallaan se oli hyvä, koska hän pystyi puolus
tamaan minua täydellä kapasiteetilla. Hän totesi rauhal
lisesti: ”Tuo on melkoisen vakava syytös. Ymmärtäähän 
poliisi, että jos tuollaisia syytöksiä esitetään perusteetto
masti, se voi toteuttaa muun muassa virkarikoksen tun
nusmerkistön?”

Kuulustelija hiukan hätkähti ja muuttui varovaisemmaksi.
(”Keitä siellä oli kuulustelemassa?” kysyi Nöpöliini. ”Oli

ko sellainen lihava mies, joka puhui hitaasti?”
”Ei ollut”, selitin, ”siellä oli kaksi valpasta kaveria, jotka 

kärkkyivät joka sanaa kuin nälkäiset susikoirat.”)
Minä en siihen ehtinyt kommentoida oikeastaan mitään, 

koska Reino alkoi seuraavaksi tivata, millaisen näytön pe
rusteella tuollaisia epäilyjä voidaan ”arvostetusta työnte
kijästä” esittää. Siinä kuulustelijat muuttuivat melkoisen 
vaiteliaiksi. Reino muistutti: ”Ymmärrättehän, että te jou
dutte aikanaan luovuttamaan kaiken esitutkintaaineiston 
meidän käyttöömme ja viimeistään silloin kaikki käy ilmi?”

”Juu, juu”, myöntelivät kuulustelijat, ”mutta keskitytään
pä nyt tähän kysymykseen. Onko teillä mitään käsitystä, 
miten tällainen epäily on voinut teitä kohtaan viritä?”

”Minäkin haluaisin tietää, miten tuollainen epäily on voi
nut viritä”, totesi Reino ironisesti. ”Ettei vain yritetä siivo
ta hankalia ’ihmisoikeusjuristeja’ pois jaloista tekaisemal
la vaikka minkälaisia syytteitä? Julkisuudessahan tuollai
nen epäily saa aikaan suurta vahinkoa, vaikka se olisi pe
rusteeton, niin kuin keskusrikospoliisinkin odottaisi ym
märtävän.”

”Te siis pidätte tällaista epäilyä täysin perusteettomana?”
”Kyllä”, paukautti Reino. Hänelle ei tullut mieleenkään, 

että olisin ehkä teoriassa voinut myöntää epäilyn aiheel
liseksi.

Sitten tuli hiljaista, kun kuulustelijat selasivat paperei
taan. Lopulta toinen selitti melkoisen vaivautuneena: ”Po
liisin tietoon on saatettu, että luonanne osoitteessa Kuu
kiventie 10 as. 12, Helsinki vierailee säännöllisesti ainakin 
yksi alaikäinen poika ja on perusteltua aihetta epäillä, että 
asunnossa häneen kohdistetaan seksuaalista väkivaltaa 
tai häneltä ostetaan seksuaalipalveluja.”

Reino tuhahti aivan ällistyneenä. ”Kuka on saattanut? 
Millaisia havaintoja ylipäänsä on tehty? Tuohan on aika 
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pitkälle menevää spekulaatiota.”
”Kai tekin myönnätte, että nuoren pojan vierailut yksin 

asuvan aikamiehen luona voivat vaikuttaa epäilyttäviltä?”
”Mikä tahansa voi vaikuttaa epäilyttävältä, jos havain

noijalla on tarpeeksi likainen mielikuvitus”, vastasi Reino. 
”Minä en ymmärrä, minkälaiseen näyttöön te olette tämän 
jutun perustaneet. Tuohon voidaan esittää monia muunkin
laisia selityksiä. Onko tämä poika mielikuvituksen tuotet
ta vai onko häntä tavoitettu, ja mikä on hänen versionsa?”

”Tuohon emme voi ottaa toistaiseksi kantaa”, sanoi kuu
lustelija.

”Oletan tuon tarkoittavan, ettei ole tavoitettu”, totesi 
Reino, ”vaietkaa jos olen oikeassa.” Tuli hetken hiljaisuus, 
ja Reino oli voitonriemuisen näköinen.

”Voisimmeko kuitenkin saada päämiehenne kannan
oton?” kysyi toinen kuulustelija tympääntyneenä. ”Myön
tääkö Lehtomaa seikaston siltä osin oikeaksi, että hänen 
luonaan vierailee säännönmukaisesti ainakin yksi alaikäi
nen poika?”

Minä totesin siihen: ”Kyllä.”
Reino hiukan tuohtui: ”Tiedät hyvin, ettei tuollaista tar

vitse myöntää. Vastapuoli kaivelkoon todisteet.”
Nyt kuulustelijat näyttivät melkoisen voitonriemuisil

ta. ”No niin! Hyvä että juttu alkaa edistyä!” toinen sanoi. 
”Kertokaapa, millainen suhde teillä on kyseiseen poikaan!”

Reino ehätti vastaamaan: ”Päämieheni ei halua kommen
toida asiaa enemmälti. Kuule Samuli, pitäisikö meidän nyt 
neuvotella, ennen kuin tästä jatketaan?”

Minä rauhoittelin: ”Ei, ei”, ja käännyin sanomaan kuulus
telijoille: ”Onkohan tässä kysymys Miskasta, joka on poi
kani mutta asuu äitinsä luona?”

”Onko sulla poika?” ihmetteli Reino. ”En tiennytkään.”
”Hän asuu äitinsä luona”, sanoin.

Minä kyllä otin siinä aikamoisen riskin, kun vetosin Mis
kaan, mutta kyllä hänkin täällä aina käy.

Muilta menivät siinä kohden pasmat aika lailla sekaisin. 
Reino totesi kuulustelijoille: ”Jaaa, minäkään en tiennyt, 
että kollega on AUiskä, mutta kai poliisi oli tästä asiasta 
ottanut selon, ennen kuin alkoi syytöksiä heitellä? Ihanko 
tässä sukurutsauksesta päämiestäni epäillään? Poika vie
railee isänsä luona, ja heti arvellaan seksuaalirikolliseksi!”

Kuulustelijat muuttuivat taas hiljaisiksi ja plarasivat kuu
meisesti papereitaan. Lopulta he kysyivät Miskan henkilö
tunnusta ja lähtivät huoneesta. He viipyivätkin todella 
kauan, toista tuntia. Reino ihmetteli, että minulla oli poi
ka eikä hänkään tiennyt mitään. En viitsinyt ryhtyä tilan
netta enempää siinä avaamaan. Keskustelimme sitten työ
asioista aikamme kuluksi.

Lopulta kuulustelijat tulivat ilmeettöminä takaisin. Ih
mettelin, missä he olivat viipyneet. Reino oli arvellut, että 
kuulustelu päättyisi siihen, mutta poliisilla olikin vielä ky
syttävää.

”Minkäslaisilla asioilla tämä Miskapoika käy luonanne?”
Reino hengähti epäuskoisena. Minä selitin: ”Riippuu ti

lanteesta. Joskus käymme hampurilaisella tai elokuvis
sa, joskus katsomme videoita, joita olen keräillyt, neuvon 
läksyissä...”

”Onko hänellä koskaan kavereita mukana?” kysyttiin.
”Joskus on, jos olen saanut jonkin uutuuselokuvan.”
”He tulevat silloin kotiinne?”
”Niin.”
”Mitä olette viimeksi katsonut?”
Varmuuden vuoksi vastasin: ”Hohdon kai.”
”Oletteko... edellyttänyt näiltä kavereilta seksuaalipal

veluja vastineeksi elokuvaesityksistä?” kuulustelija kysyi 
hiukan kiusaantuneena.



7776

”No voi yhden kerran!” ärähti Reino.
Kuulustelija selitti: ”Ymmärrättehän, että meidän on täl

lainen seikka selvitettävä, ja haluaisimme kuulla nimen
omaan päämiehenne kannanoton.”

Minäkin olin hiukan tuohtunut: ”En todellakaan!”
Sitten tuli taas tauko.
Nyt Reino alkoi johtaa kuulustelua: ”Pääseekö tämä Mis

ka sinne, jos et ole paikalla?”
”Kyllä, hänelle on annettu varaavain.”
”Ja ilmeisesti sinulla on siellä kunnon TV ja hifi-laitteet?”
”Myönnän syyllisyyteni tältä osin”, minä vastasin.
”No niin”, Reino sanoi hiukan kyllästyneenä, ”me esitäm

me seuraavanlaista tapahtumakulkua: Päämieheni poi
ka on oleskellut kavereineen isänsä asunnossa ja isännän 
poissaollessa tämä kuriton sukupolvi on intoutunut kat
somaan elokuvia tarkoituksettoman suurella äänenvoi
makkuudella. Joku häiriintynyt naapuri on tämän johdos
ta suivaantunut ja on laatinut poliisille šikaaninluonteisen 
ilmiannon, jossa väittää, että asunnossa raiskataan nuo
ria poikia. Todellisuudessa kysymys olisi siis korkeintaan 
pienimuotoisesta järjestyshäiriöstä yksityisellä alueella eli 
kotirauhan rikkomisesta (rikoslaki 24), ja semmoinen kuu
luu ensi vaiheessa asuntoosakeyhtiön isännöitsijän eikä 
keskusrikospoliisin hoidettavaksi. Onko isännöitsijää tältä 
osin kuultu, ja onko ilmianto siis tullut seinänaapurilta?”

”Toistaiseksi emme voi sitä kommentoida”, sanoi kuu
lustelija.

”Te kuitenkin myönnätte, että tuonsisältöinen ilmian
to on tullut?”

”Tässä vaiheessa poliisi ei voi kommentoida asiaa enem
mälti.”

”Onko ilmiannon tekijää jo kuultu?” tivasi Reino.
”Tuohonkaan ei voida vielä tässä vaiheessa tutkinnalli

sista syistä vastata.”
”Kun tässä nyt vaikuttaa melkoisen selvältä, ettei mitään 

rikosta ole tapahtunut, niin meidän mielestämme sen il
moituksen sepittäjä on syyllistynyt perättömään ilmian
toon ja ryhdymme aikanaan asianmukaisiin oikeustoimiin 
häntä vastaan. Tehän ette voi salata aineistoa asianosai
selta loputtomiin”, saarnasi Reino.

”Kyllä kyllä, toimimme tässä tarkoin lakien mukaan, ta
sapuolisesti kaikkien osapuolten eduksi, rikoksia selvittä
mään pyrkien”, vastasi kuulustelija.

Siellä sitten meni monta tuntia, ennen kuin pääsimme 
lähtemään. Oli jo iltapäivä, kun pääsimme toimistolle.

”Että semmoinen tapaus”, sanoin Nöpöliinille. Poika oli 
kuunnellut minua kovin vakavan näköisenä eikä juuri ol
lut keskeyttänyt. Hän ei tainnut ymmärtää juristeriasta 
paljonkaan. Miten joku voikin olla noin söpö!

”Eikö sinua pelottanut siellä kuulustelussa?” hän kysyi 
lopulta hiljaa.

”No jossain vaiheessa ehkä vähän. Se odottelu taisi olla 
pahinta, mutta se kuuluu poliisin keinoihin. Minä olen kui
tenkin nähnyt, että kaikenlaisista epäilyistä on vielä pitkä 
matka lainvoimaiseen tuomioon, ja Reinon seurassa saattoi 
olla turvallisin mielin. Hän on todella lojaali ja ärhäkkä.”

”Minua pelotti siellä aika kovasti”, Nöpöliini sanoi hiljaa. 
Silloin tunsin syyllisyyttä. Poika oli joutunut olemaan siel
lä yksin hiillostettavana, tilannetta ymmärtämättä. Aloin 
ymmärtää, miksi hän oli noin vaisu. Kuinka häntä saisi hiu
kan piristettyä? Nyt tuli neuvoton olo. Minulle ja Reinolle 
puhuttamiset ja kuulustelut olivat arkirutiinia, mutta poi
ka joutui sinne ensimmäistä kertaa ja yksin. Häntä kuultiin 
uhrina, mutta puhuttelu taisi olla vielä traumaattisempaa 
kuin monenkin rikoksen uhriksi joutuminen.
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Pitäisikö tilannetta ruveta purkamaan, vai pitäisikö vain 
neuvoa unohtamaan se?

”Ei meillä ollut mitään todellista vaaraa”, selostin asiain
tilaa. ”Meidät pitäisi saada kiinni itse teosta, jotta voitai
siin langettaa tuomio. Jos molemmat kiistämme yhtä lail
la, ei poliisi mahda mitään. Olemme olleet täällä kahdes
taan neljän seinän sisällä, eikä silminnäkijöitä ole. Tarvi
taan aina todisteita tai tunnustus.” Vilkaisin merkitsevästi 
kirjoituspöydän suuntaan. ”Poliisi voi kysellä kaikenlaista 
ja houkutella tunnustamaan, mutta tämä on yksityisasia, 
jonka saa pitää omana tietonaan. Epäillyn ei tarvitse osal
listua syyllisyytensä selvittämiseen.”

”Niin.”
”Kestikö se kauan se kuulustelu?” kysyin sitten varovasti.
”En tiedä”, Nöpöliini sanoi hiljaa. ”Kun minä lähdin siel

tä, niin minä en ymmärtänyt kellonaikoja enkä meinannut 
tuntea kaupunkia. Pelkäsin, että äidille on kerrottu tai että 
hän oli siellä peililasin takana.”

”Ohhoh.” Tuo kuulosti vakavalta. Poika oli mennyt säi
kähdyksestä suunniltaan. ”Oliko siellä jotakin... erityisen 
pelottavaa?”

”Se kivinen nainen, joka tuijotti koko ajan kuin jonkin
lainen robotti”, huokaisi poika. Hän puristeli käsiään ko
vasti nyrkkiin.

”Joo, arvaan ketä tarkoitat. Konstaapeli Kivinen on ot
tanut nuorukaisten ja aikamiesten seksisuhteet oikein sy
dämenasiakseen.”

”Onko se tosiaan hänen nimensä?” ihmetteli Nöpöliini ja 
katsoi minua silmät suurina.

”On, joo. Hän on nähnyt sopimattomia suhteita sielläkin, 
missä niitä ei ole. Oikea vanhan ajan siveyspoliisi. Harmi 
että hän otti sinut silmätikukseen.”

”Ja se lihava mies puhui niin hitaasti, ettei tiennyt, mil

loin hän lopetti kysymyksen.”
”Se oli varmaankin tarkastaja Salmivaara. Ei ehkä aivan 

kirkkain muumi siinä laaksossa.”
Nöpöliini tuhahti melkein huvittuneena mutta muuttui 

saman tien taas vakavaksi. Voi raasua!
”Tulisitko ihan syliin, niin toivutaan yhdessä.”
”No joo.”
Tiesin, että Nöpöliini pitää tästä. Hänellä meni aina iho 

kananlihalle, kun otin hänet tiukasti syliin. Minullekin tuli 
siinä aina taivaallinen olo ja lerssi alkoi turvota. Nytkin 
pojan iho reagoi, kun puristin hänet itseäni vasten ja hain 
mukavaa asentoa. Sitten lepäsimme alasti, aivan hiljaa. 
Vähän ajan päästä kokeilin hänen pippeliään, mutta se oli 
aivan pieni ja kylmä. Yleensä hänellä jöpötti taukoamatta 
kuin kanilla. Näköjään hän oli säikähtänyt melko lailla, kun 
hengittikin noin raskaasti ja ruumis oli jännittynyt. Täytyi 
antaa hänen toeta omaan tahtiinsa. Aika haavat parantaa.

Nöpöliinin vieressä oli niin suloista levätä. Taisin nukah
taa, sillä heräsin aikamerkkiin — pojun täytyi lähteä ko
tiin syömään.

”Nyt mun täytyy mennä”, hän sanoi apeana.
”Voi harmi.”
”Minua pelottaa... että sanoin siellä lähtiessä jotain typerää 

ja siitä tulee rangaistus”, Nöpöliini tunnusti epävarmana.
”Ai, mitä sinä sanoit?” huolestuin.
”No kun se lihava mies, Salmivaara, sanoi lopussa, onko 

mitään kysyttävää, niin minä kysyin, vaikka ei oikeastaan 
ollut tarkoitus, että jos Danske Sampo pesee Venäjän ma
fian rahoja, niin miksi te viranomaiset ette tee mitään.”

”Vauvauvau!” minä ällistyin. Voiko joku olla noin urho
kas ymmärtämättä sitä itse? Lasten ja imeväisten suusta!

Nöpöliini katsoi minua pelästyneenä.
”Sinähän olet vielä rohkeampi kuin Reino”, koetin selit
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tää. ”Se on todellakin ihan akuutti kysymys. Mutta kuin
ka sinä saatoit edes tietää tuosta?”

”Kuulin kun äiti puhui eräänä iltana puhelimessa.”
”Suomessa on meneillään laajoja hämäräbisneksiä, joita 

ei oikein ymmärretä. Kansallispuolueella on salaperäisiä 
tulonlähteitä, kun kansallisnuorille pystytään maksamaan 
niin isoa palkkaa. Jopa Venäjän rikollisjärjestöjä on epäil
ty, mutta kukaan ei ole onnistunut ottamaan siitä selkoa.”

”Onko Suomi vaarassa?”
”Ei varmastikaan”, valehtelin. Turha säikyttää poikaa 

enemmälti. ”Kun jo tavalliset koululaisetkin kyselevät 
 asian perään, niin kyllä viranomaiset alkavat asiaa tut
kia. On vain hankalaa päästä alkuun, kun Björn Wahlroos 
on nykyään sosiaali, terveys ja elinkeinoministeri ja hän 
omistaa sen pankin.”

”Niin kai.”
Täytyi ihan pysähtyä kuvittelemaan sitä tilannetta. ”Oli

sinpa halunnut olla siellä kärpäsenä katossa!” myhäilin hä
nelle. ”Aarne Ahtolan pojanpoika läksyttää Suomen keskus
rikospoliisia!” Ajatuksena se oli suorastaan hykerryttävä.

Pikku jellona ei edes hymähtänyt. Nöpöliini taisi säikäh
tää omaa urheuttaan.

”Ole vain rohkealla mielellä”, lohdutin. ”Ei meillä ollut 
mitään todellista hätää. Me voimme itse päättää, tuleeko 
tästä meille seuraamuksia vai ei — kerrommeko kenelle
kään vai emme. Siitä kiristäjästäkään ei ollut todellista 
uhkaa. Jos hän yrittää uudestaan, niin poliisi ei enää avaa 
samaa juttua, kun se kerran on jo lopetettu, eikä poliisilla 
ole enää paljon resurssejakaan. Ehkä tästä haluttiin teh
dä sellainen näyttävä juttu, jolla pidettäisiin yllä ihmisten 
turvallisuudentunnetta. Ei meidän tarvitse enää huoleh
tia tästä asiasta.”

”No joo”, poika epäröi pukeutuessaan. Sitten hän kysyi 

hiukan peloissaan: ”Jääkö minusta tieto sinne poliisiin?”
Ai pahus! Tuo olisi pitänyt selvittää, mutta eilen ei vielä 

tiedetty, että Jereä on puhutettu.
”En ole varma”, kerroin. ”Reino soitti sinne eilen ja kuuli, 

että esitutkinta on päätetty. Hän vaati meille vain sen ilmi
antokirjeen, ja se lähetettiin sähköpostitse. Se oli jonkun 
nuoren henkilön kirjoittama nimetön sähköpostiviesti, jos
sa oli kirjoitusvirheitä ja mainittiin vain minun osoittee
ni. Reino ei edes arvannut pyytää muita papereita. Mutta 
minä käyn itse maanantaina katsomassa enkä kerro Rei
nollekaan. Vaikka siellä olisikin sinusta pöytäkirja, niin 
tällainen juttu on salassa pidettävä eikä siitä mene tietoa 
kenellekään.”

”Eikö äidillekään?”
”Ei mene. Jos tarkkoja ollaan, niin teidän äidille olisi kyllä 

pitänyt antaa mahdollisuus olla puhuttelussa läsnä, mutta 
niin ei tehty, eikä poliisi varmaankaan ole siitä kovin yl
peä, varsinkin kun koko rynnäkkö perustui huteraan ni
mettömään ilmiantoon. Ei siitä enää jälkikäteen huudella. 
Kaikki on hyvin.”

”Sovitaan sitten niin.” Nöpöliini kuulosti yhä apealta. 
Ehkä siinä tuli liikaa sulateltavaa yhdellä kertaa.

”Sinä olet reipas ja ainutlaatuinen poika. Älä suotta vä
hästä hätkähdä! Minulle tuollaiset kuulustelut ovat ihan 
työrutiinia, ja kaikkia siellä grillataan yhtä lailla — syyt
tömiäkin!”

”No joo.”
”Suukotellaanko vähän, ennen kuin menet?”
Nöpöliini suostui. Kirsu oli aivan kylmä.
”Nyt kun on kesäloma, niin tee jotain oikein mukavaa”, 

kannustin, ”ja ehkä voitaisiin joskus ottaa taas pieni peu
hatuokio ihan jätkien kesken?” Halusin Nöpöliiniä joka so
lullani.
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”Olisi kiva.”
”Niin minustakin. — Luotetaan toisiimme!”
”Okei. Moi!”
”Moi!”
Niin Nöpöliini otti pikku polkupyöränsä ja lähti polke

maan ylämäkeen. Menin takaisin lakanan alle. Oli pakko 
vetää tumppuun, kun paineita oli monelta päivältä. Kes
kityin kuvittelemaan Jeren sileää pikku pyllyä, äijälle tar
jottiin nuorta halukasta lihaa, nuolin kiihkeästi, hyväilin 
hoikkaa vartaloa, Jere makasi päälläni pikkukanki kova
na, otti kyrpäni suuhunsa, työnsin sormen hänen perä
suoleensa, hieroin eturauhasta, hän ruiskautti spermaa 
rinnalleni, persereikä nytkähteli, poika hengitti syvään ja 
iho nousi kananlihalle, työnsin kielen yhä syvemmälle hä
nen suoleensa...

Lasti roiskahti naamalle asti. Kuivasin enimpiä klöntte
jä lakanaan ja käännyin kyljelleni. Tuli niin suloisen uni
nen olo, ettei mitään rajaa. Jere...

 
 
 
 
Yritin tehdä niin kuin Jusa käski ja unohtaa koko tapauk
sen. Poliisi oli kuulemma jättänyt asian sikseen eikä ke
tään epäilty enää mistään. Minua kuitenkin pelotti edel
leen. Entä jos uhkauksia tulee lisää ja seuraavaksi se uh
kaaja aikoo kertoa äidille? Silloin olisi edessä vielä pahem
pi kuulustelu, enkä ehkä selviäisi siitä. Pitäisi taas valeh
della, että mitään luvatonta ei ole tehty, mutta äiti ei usko 
yhtä helpolla kuin poliisi, jos valehtelee.

Miksi tässä maailmassa on niin vaikeaa olla onnellinen?
Elämääni tuli uudenlaisia haasteita. Aluksi minun oli vai

kea katsoa valokuvia. Niissähän mikään ei liiku, ja niistä 
tuli aina mieleen se kivinen nainen, joka tuijotti minua kuin 
kuollut. Mihinkään ei päässyt pakoon. Kaupoissa tuntui in
hottavalta, kun mallinuket tuijottivat liikkumatta eivätkä 
räpytelleet silmiään eivätkä kääntäneet katsettaan pois.

Yritin vältellä sellaisia tilanteita, joissa joutuisi näke
mään valokuvia. Lakkasin lukemasta lehteä, enkä välit
tänyt katsoa televisiotakaan. Oli inhottavaa, jos kuva py
sähtyi ja joku jäi katsomaan suoraan kameraan. Katset
ta ei voinut väistää eikä edes arvata ennalta. Piti katsoa 
muual le tai nostaa käsi silmien eteen, koska se tuntui niin 
kaamealta. Välillä ärsytti, että olen näin heikko — ei ai
kuisille varmasti ikinä käy näin.

Tuntui myös inhottavalta joutua suljettuun huoneeseen 
tai hissiin muiden kanssa. Halusin päästä raitiovaunusta 
heti ensimmäisenä ulos.

Monta kertaa näin unta siitä kierreportaikosta. Minun ei 
olisi pitänyt mennä koko portaikkoon. Ovi nimittäin pau
kahti lukkoon takanani enkä olisi päässyt sieltä enää ol
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lenkaan ulos, ellei ylhäällä olisi yksi ovi unohtunut auki.
Unessa portaita piti kiivetä yhä kauemmin ylös eikä 

mistään päässyt ulos. Kun sitten käännyin takaisinpäin, 
ei alla ollutkaan enää askelmia vaan putosin pimeään yhä 
syvemmälle ja heräsin pelästyneenä enkä ensin tiennyt, 
missä olin. Sitten uni ei meinannut tulla, ja aamulla väsyt
ti, vaikka oli loma. Alkoi olla jatkuvasti väsynyt olo. Äiti ih
metteli, miksi ruoka ei maistu, mutta en minä sille mitään 
voinut. Sanoin vihaisesti, ettei ole mitään hätää. Pelkäsin, 
että hän alkaa tuijottaa minua, ja jouduin nostamaan kä
den otsalle silmien eteen.

Toivoin, että edes Jusan kanssa kaikki olisi taas hyvin, 
mutta ei sekään sujunut. Mennessä pelkäsin, että minua 
seurataan, ja jouduin menemään erilaisia kiertoreittejä ja 
pysähtymään kulmien taakse nähdäkseni, tuliko siellä ke
tään perässä. Ketään ei koskaan näkynyt. Mutta entä jos 
seuraaminen tapahtuisi muulla tavoin? Oliko polkupyö
rään asennettu jokin siru, jota seurattiin satelliitin avul
la, silloin kun pyörä jäi odottamaan? En löytänyt sellaista, 
mutta sehän saattoi olla hyvinkin pieni.

Jusan kanssa oli koko ajan sellainen olo, että tämä onni 
loppuu kokoaan aivan pian, ehkä jo huomenna. Yritin suu
della ja leikkiä Jusan kanssa niin kuin ennenkin, mutta pip
peli ei suostunut seisomaan, vaikka olisin halunnut. Hän 
tarjosi paljasta pyllyä, mutta en pystynyt panemaan. Jusal
la seisoi niin kuin aina, mutta hän olikin aikuinen eikä yksi 
poliisikuulustelu häntä paljon hetkauttanut. Olisin halun
nut kasvaa pian yhtä isoksi ja varmaksi. Nyt vain oli koko 
ajan sellainen jäytävä pelko, vaikka mitään vaaraa ei oi
keas taan näkynyt missään.

Kun oli pari kertaa tavattu eikä pippeli suostunut toimi
maan, Jusakin alkoi ihmetellä, oliko kaikki hyvin.

”Nöpöliini näyttää niin nuutuneelta.”

”En tiedä.”
”Et kai sinä ole kipeänä?”
”En kai.”
”Muuten vain väsyttää?”
”Niin.”
”Ei siitä poliisiasiasta tarvitse enää välittää. Se on ollut

ta ja mennyttä.”
”Niin kai.” En uskaltanut edes sanoa, että seuraavaksi 

ehkä uhataan kertoa äidille. Käännyin selin ja painauduin 
Jusaa vasten. Halusin että hän pitää minua sylissä. Tämä 
oli maailman paras paikka, ja tässäkin pelko vallitsi.

”Ehkä se kuulustelu sitten järkytti sinua enemmän kuin 
minä ensin tajusin”, sanoi Jusa. ”Kyllä se menee ohitse.”

”Toivotaan niin”, mutisin.
Välillä melkein toivoin, että jäisimme kiinni ja saisimme 

rangaistuksemme. Sitten ainakin tämä epävarmuus lop
puisi. Se olisi melkeinpä pienempi paha.



8786

 
 
 
 
Vähitellen aloin kyllästyä jatkuvaan levottomuuteen. Koe
tin ajatella sitä kuulustelua, ikään kuin siinä ei olisi mitään 
pelättävää. Poliisi kuulustelee eri ihmisiä varmaankin joka 
päivä eikä kukaan siihen kuole ja syyttömät pääsevät pois.

Pulmana oli kuitenkin se, että oikeastaan minä olin syyl
linen ja olin valehdellut poliisille. Olin halunnut suojella 
Jusaa, jotta hän ei joutuisi vankilaan kuolemaan. Ei ollut 
täysin varmaa, teinkö oikein vai väärin.

Siitä minulle tuli jotenkin ajatus, että voisin käydä kuu
lustelun uudestaan läpi mielessäni ja nyt osaisin vastata 
oikealla tavalla kaikkeen. Se olisi kuin peli, jonka oli en
sin vaivalla selvittänyt ja oppinut ja toisella kerralla meni
si mestarina läpi — mutta yrittäisin valehdella niin vähän 
kuin mahdollista ja vastata niin viisaasti kuin osaisin. En 
kumminkaan voisi unohtaa keskustelua. Illalla sängyssä, 
kun uni ei tullut, oli kosolti aikaa vatvoa kaikkea.

Ensin minulta kysyttiin, tiesinkö miksi olin siellä.
Siihen vastaisin selvällä ja kirkkaalla äänellä: En tiedä, 

herra rikostutkija! Ei varmasti jäisi epäselväksi, ja varmasti 
uskottaisiin. Naispoliisi katsoisi minua ällistyneenä: onpas 
reipas ja rohkea poika — ei varmasti ole hyväksikäytetty.

Ensimmäinen kysymys selvitetty!
Seuraavaksi kysyttiin, nähtiinkö minun menevän Jusan 

ovelle soittamaan ovikelloa.
Siihen vastaisin johdonmukaisesti ja kohteliaasti: Her

ra tutkija, en tiedä, nähtiinkö minun menevän ovelle soit
tamaan ovikelloa vai ei. Kyseinen seikka jää tyystin tieto
piirini ulkopuolelle. Kun minut kuitenkin on tänne vastoin 
tahtoani rahdattu, on minun niin muodoin oletettava, että 

minun on nähty kyseistä ovikelloa soittavan, sillä se tun
tuu teille kiinnioton varsinaisin peruste olleen.

Näin ilmoittaisin kohteliaasti, että kysymys oli hassusti 
muotoiltu, ja kaikki ajattelisivat heti: Voi, kuinka hienos
tunut poika hän onkaan! Ei lainkaan vaikuta pedofiilin 
sur keal ta uhrilta! Suotta muilutimme hänet tänne porno
rikollisten kuulustelukellariin! Naispoliisi painaisi katseen
sa lattiaan. Lihava mies esittäisi kysymykset nopeammin, 
jotta kiusallinen tilanne saataisiin päättymään pian.

Seuraavaksi haluttiin tietää, miksi olin menossa Jusan 
luo. Tähän vastaisin niin kuin oli sovittu: Arvoisa herra 
tutkija! Olin menossa vierailulle hyvien ystävieni luo ko
kemaan elokuvataiteen mestariteoksia omilla kuolevaisil
la silmilläni. Seitsemäs taide on suuri rakkauteni!

Nyt kaikki olisivat aivan ällistyneitä. Vai olisiko tuo jo 
liian uhkarohkeaa? Entä jos se herättäisikin epäilyksiä? 
Luultaisiin, että yrittäisin puhua itseäni pois pussista kuin 
joku keikaroiva hintti, joka yrittää salata totuuden? Pitäi
sikö mieluummin olla ärtynyt, niin kuin se Carpelan? ”Voi 
yhden kerran!” Ei kai se oikeastaan kuulu poliisille, mik
si joku menee jonkun toisen luo kylään? Nyt se naispoliisi 
tuijotti minua taas epäluuloisena! Mutta vastausta ei saa
nut takaisin.

Sitten tuli se outo kysymys: Haluaisitko kertoa enem
män? Varmaan kaikki meidän luokalta sanoisivat tuohon: 
”Kuusi kertaa kuusi on kolmekymmentäkuusi, kuusi ker
taa seitsemän on neljäkymmentäkaksi, kuusi kertaa kah
deksan on neljäkymmentäkahdeksan. Vieläkö?” Tuskin oli
si viisasta vastata poliisille noin. Se olisi kai viranomaisen 
halventamista? Kostoksi minua ei päästettäisi sieltä ol
lenkaan pois ja äidille soitettaisiin töihin: Hinttipoikanne 
pilkkaa täällä poliisia!

Parasta olisi vain sanoa: Arvoisa herra tutkija! En ole 
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varma, mistä minun halutaan enemmän kertovan? Olkaa 
hyvä ja täsmentäkää.

Sen jälkeen minulta kysyttäisiin, miksi käyn siellä kat
somassa elokuvia.

Tähänkään ei saisi vastata näsäviisaasti: Miksi en? Nyt 
voisi puhua vaihteeksi totta ja jättää sanomatta Miskasta 
mitään: Arvoisa herra tutkija! Ystävilläni on erittäin kor
kealuokkaiset kuvan ja äänentoistolaitteet sekä laaja ko
koelma videotallenteita, joiden katseleminen ystäväpiiris
sä kuuluu yksityisten kansalaisten tavanomaiseen vuoro
vaikutukseen.

Tuo ei olisi valehtelua. Varmasti poliisit olisivat samaa 
mieltä. Joku voisi jopa myöntää: Minäkin käyn joskus ys
tävieni luona katsomassa elokuvaa. Ei siinä mitään pahaa 
ole. Ei pitäisi olla mitään pahaa siinäkään, että käyn aina 
Jusan luona ja pussailemme alasti. Teemme toisillemme 
hyvää. Miehillä on miesten tarpeet. Ei se poliisille kuulu!

Sitten minulta kysyttäisiin, mitä olimme viimeksi kat
soneet. Nyt joutuisin taas valehtelemaan, mutta koska sii
tä oli sovittu, niin se olisi melkein totta. Sanoisin: Viimek
si katsoimme Stanley Kubrickin kuolemattoman mestari
teoksen Hohto teräväpiirtoversiona ystävieni uudesta hie
nosta televisiosta. Sellaista herkkua ei voi jokaisessa ko
dissa kokeakaan!

Nyt poliisi halusi aivan rutiiniluonteisesti varmistaa, 
että vastaus oli totta. Siksi minulta kysyttiin, mitä Hoh-
dossa tapahtuu. Olen vain kuullut siitä elokuvasta, ja taas 
joutuisin valehtelemaan. Pitäisi vastata niin hyvin kuin 
voi: Arvoisa herra tutkija! Vastaukseksi kysymykseen se
lostan elokuvan Hohto juonirakennetta seuraavasti. Elo
kuvassa esiintyy amerikkalainen mestarinäyttelijä Jack 
Nicholson. Hän näyttelee perheenisää, joka ottaa vastaan 
talonmiehen työtehtävät hoitaakseen autiota hotellia tal

vikauden. Hän muuttaa hotelliin perheineen (vaimo ja lap
si). Hotelliin murhatut ihmiset alkavat kuitenkin kummi
tella heille, esimerkiksi kaksostytöt, ja isä tulee hulluksi 
ja käy perheensä kimppuun kirveitse. (Onkohan tuo suo
mea?) Ymmärrättehän, arvoisa herra tutkija, että koska 
olen vain pieni arka poika, en uskaltanut katsoa aivan ko
konaan väkivaltaista tapahtumakulkua, jossa tyypillisen 
amerikkalaisen ydinperheen sisäiset jännitteet kärjisty
vät niin yltiöpäisen verisellä tavalla äidin ja lapsen turval
lisuutta ja henkeä uhaten!

Näin neuvokas vastaus saisi poliisitkin nyökyttelemään, 
ja he myöntäisivät, että kysymys oli tahdittomasti esitet
ty, koska se pakotti pienen aran pojan kertaamaan pelot
tavia tapahtumia aivan suotta. Samalla elokuvien ikärajo
jen tarpeellisuus kävisi kiistattomasti ilmi.

Mutta sitten olisi vuorossa se paha kysymys. Minun pi
täisi kertoa, oliko Jusa koskaan yrittänyt lähennellä mi
nua. Koetin ajatella asiaa poliisin näkökulmasta: heidän oli 
pakko kysyä asiaa, koska se uhkailija oli petkuttanut heitä.

Tilanteesta selvitäkseni minun olisi vastattava selvästi 
ja rehellisesti: Ei, minua ei ole koskaan yritetty lähennel
lä kyseisessä asuinhuoneistossa.

Kyllä poliisit nyt ymmärtäisivät, että he olivat aivan ha
koteillä. Heitä oli vedetty nenästä.

Sitten he haluaisivat tietää, tuleeko Jusa toimeen lasten 
kanssa, ikään kuin siinä olisi jotakin pahaa. Minun kanssa
ni Jusa tulee oikein hyvin toimeen, mutta en ole enää lap
si. Lapset ovat ärsyttäviä, niin kuin pikkuveli, eikä kukaan 
välttämättä tule hyvin toimeen lasten kanssa. Nytkin voi
sin sanoa aivan suoraan, etten tiedä miten Jusa tulee las
ten kanssa toimeen. Se Carpelan varmaankin voisi jo lyö
dä kämmenellä otsaansa: ”Kaikkea sitä kysytään!” Minun 
täytyisi malttaa mieleni, niin että pääsisin pian pois.
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Asia olisi nyt selvä eikä edessä olisi enää kuin yksi kysy
mys. Viimeksi kävin siinä liian ylvääksi, vaikka olisi pitä
nyt pysyä nöyränä. Kun poliisi kysyisi: ”Haluaisitteko nyt 
tässä vaiheessa kysyä jotakin omasta puolestanne?”, niin 
vastaisin: Ei kysyttävää. Oli mukava rupatella. Voinko nyt 
lähteä? Silloin minua ei kostoksi jätettäisi yksin kuuluste
luhuoneeseen enkä eksyisi yrittäessäni päästä ulos! Ehkä 
voisin vielä kysyä: Missä päin on uloskäynti? Tarvitaanko 
rakennuksessanne liikuttaessa saattajaa? Näin välttyisin 
joutumasta kierreportaisiin. Minut ohjattaisiin ulkoovelle 
ja saisin lähteä vapaana miehenä hakemaan polkupyörää. 
Oikeastaan poliisin olisi pitänyt viedä minut takaisin sin
ne, mistä minut oli otettu kiinni, mutta ei sellaista uskal
taisi vaatia. Don’t push your luck, sanovat aina amerikka
laiset. En ole varma, miten se kuuluisi suomeksi.

Jokailtainen kuvitteluurakka kävi voimille. Piti muistaa 
kaikki oikein ja esittää täsmälleen oikeat vastaukset. Oli
vatko ne varmasti parhaita? Entä jos johonkin vastaukseen 
tartuttaisiin ja alettaisiin tivata jotakin, mitä ei osannut 
odottaa? Entä jos se naispoliisi hyökkäisi pöydän yli ja al
kaisi rääkyä: SAATANAN RETKUPERSE! TUNNUSTA HETI 
ETTÄ HUORAAT SEN JUIPIN KANSSA!! Minusta tuntui että 
kun hän tuijotti minua, hän olisi halunnut koko ajan tehdä 
niin. Onneksi en jäänyt yksin hänen kanssaan. Ehkä hän ei 
ollut ihan terve. Se oli kaamea tilanne, koska siellä olisi oi
keastaan voinut tapahtua aivan mitä hyvänsä.

Niin minua alkoi jälkikäteen pelottaa se kuulustelu vie
lä enemmän kuin silloin kuulustelun aikana: olisi voinut 
sattua vaikka mitä kauheaa, olisin voinut sanoa vahingos
sa jotakin vahingollista, olisin saattanut menettää Jusan ja 
joutua hirveisiin koettelemuksiin. Äiti olisi mennyt suun
niltaan. Hän olisi ehkä sanonut: Viekää se laitokseen, en 
halua tuollaista enää kasvattaa! Yhtä viheliäinen on kuin 

isänsä! Riittää että Niko on kunnon poika.
Alkoi olla niin kurja olo, että itku meinasi tulla. Olin jo 

niin uupunut, että itkeminenkin olisi tuntunut juhlallisen 
ihanalta.
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Kun sitä jälkikäteen ajattelee, niin elämäni alkoi muuttua 
kesän aikana oikeastaan varsin kummalliseksi. Elämäs
tä tuli ikään kuin peliä, jonka haasteista ja tehtävistä ko
etin selvitä rutiininomaisesti. Täytyi vältellä valokuvia ja 
tuijotusta ja huoneita ja poliiseja. Kuulustelu täytyi käydä 
joka ilta uudelleen läpi, jotta keksisin, kuinka sen muutet
tua vaarattomaksi eikä Jusa kuolisi, mutta toistaiseksi en 
ollut onnistunut täydellisesti. En saanut lihavaa miestä pu
humaan nopeasti, ja konstaapeli Kivinen kääntyi yhä uu
destaan tuijottamaan minua ja lopulta karkasi kasvoilleni.

Päivisin haasteita oli onneksi kohtuullinen määrä, ja sel
visin niistä enempiä ajattelematta ja sain pisteitä. Eloku
vassa Click oli kohtia, joissa päähenkilö oli ”autopilotilla”. 
Hän kelasi elämästä tylsät kohdat ohi. Ehkä hänestäkin 
tuntui kelausten aikana samanlaiselta.

Vähitellen tuntui kuin se ei olisi ollut minun omaa elä
määni vaan olisin hortoillut jonkun toisen elämässä, puo
liksi autiossa rakennuksessa. Muiden näkemä Jere oli peli
hahmoni, ja minä piilottelin jossain kulissien takana ja pi
telin ohjaimia, kun hahmoni liikkui lavasteissa.

Elämä heitti eteeni tehtäviä, joista yritin selvitä vähim
män voimankäytön avulla. En yrittänytkään saada huip
pupisteitä. Tein niin kuin aikuiset — äiti ja Jusa — halusi
vat ja ihmettelin, miksi he eivät olleet tyytyväisiä.

Olin jo jossain taustalla, kun pelihahmoni meni taas käy
mään Jusan luona niin kuin minäkin olin aina tehnyt. Hah
mossani oli jotakin vikaa, koska sen pippeli ei seisonut. Ju
sankin kikkeli lakkasi seisomasta, enkä ymmärtänyt miksi.

Hän sanoi minulle jotakin, mutta kuulin vain mutinaa, 

ja käskin pelihahmon mutista takaisin. Jusa katsoi minua 
ihmeissään, ja hahmoni nosti automaattisesti kätensä sil
mäkameroiden eteen välttyäkseen tuijotukselta.

Käskin hahmoni sanoa: ”Kaikki on hyvin”, mutta jonkin 
ohjelmointivirheen takia hahmoni ärisi: ”Mikä saatanan 
vittu siinä on, ettet sä pane mua?” Se meinasi hätkähdyt
tää, mutta ajattelin, että se on vain pelin haaste, josta pi
tää selvitä, enkä menettänyt kuin 500 pistettä. Jusa muti
si jotakin, mistä en saanut selvää, ja käskin hahmoni mu
tista samalla lailla takaisin. Sitten panin hahmoni mahal
leen makaamaan ja odottamaan kullia peräsuoleen (10 000 
pistettä), mutta sitä ei tullutkaan.

Makuutin hahmoa siinä pylly tarjolla, kunnes aikamerk
ki ilmoitti, että pitää lähteä kotiin. Pelkäsin, että hahmo
ni sanoo jotakin tyhmää, ja käskin sen sanoa vain ”moi”. 
Silti hahmon suusta tuli: ”Vitun juippi!” Jusa mutisi jotain, 
mistä en saanut selvää, eikä hän halannut hahmoani, vaik
ka se oli aikaisemmin tapana. (Jäi saamatta 300 pistettä.)

Kotimatkalla ajattelin, että hahmoni oli kohdellut Jusaa 
melkoisen ikävästi. Panin hahmoni lähettämään Jusalle 
tekstiviestin: ”Anteeksi. Hahmossa vika.” Jusalta tuli vas
taus, mutta hahmo alkoi tehdä minulle kiusaa, enkä saanut 
vastauksesta selvää, vaikka käskin pitämään puhelinta ai
van silmäkameroiden edessä. Teksti oli ikään kuin muut
tunut klingonin kielelle.

Mieleeni tuli, että peli oli nyt siirtynyt uudelle, vaikeam
malle tasolle, vaikka en vielä ollut ehtinyt hallita edellis
täkään tasoa kunnolla. Tämä oli epäreilua, ja suoraan sa
nottuna alkoi tuntua siltä, että en ehkä selviäisi tästä pe
listä. Pisteet menisivät miinukselle ja eteen tulisi ”GAME 
OVER” ja kuolisin hahmoni mukana, kun se esimerkiksi 
kävelisi venäläisen gangsterin eteen ja sanoisi jotain vää
rää enkä saisi estettyä sitä eikä tästä pääse pois kyydis
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tä. Oikeastaan koko elämä tuntui jo niin vastenmieliseltä, 
ettei pelin lopullinen päättyminen olisi kovin suuri vahin
ko. Hahmoni ei enää toiminut kunnolla, enkä tiennyt mitä 
se saisi päähänsä. Kuoleminen kyllä pelotti, mutta muis
tin mitä Sirius Musta sanoi Harry Potterille: ”Nopeampaa 
ja helpompaa se on kuin nukahtaminen.”

Niin pääsin kotiin. En saanut selvää äidin ja pikkuveljen 
puheesta, mutta arvasin rutiininomaisesti, mitä he mil
loinkin sanoivat. Panin hahmostani äänet pois päältä ja 
käskin sen kattaa pöydän (100 pistettä). Äiti sanoi jotain 
monta kertaa, mutta en tajunnut mistä oli kyse. Lopulta 
hän korjasi matalat lautaset pois ja toi keittolautaset pöy
tään. Jouduin pitämään hahmon kättä silmien edessä, kos
ka hän tuijotti minua niin pitkään. Syöminen oli hankalaa 
vasemmalla kädellä enkä saanut täysiä pisteitä.

Äkkiä äiti tarttui oikeaan käteen ja koetti vetää sitä pois 
otsalta. Hahmoni karjaisi vihaisesti ja tempaisi kätensä 
pois, kiroili ja löi nyrkillä pöytään niin että astiat hyppivät. 
Jäykistyin kauhusta: oikea käsi oli muuttunut klingo
nin kädeksi! Oliko tämä jokin digitaalinen erikoistehoste?

Kokeilin hahmon otsaa: sekin oli muuttunut uurteisek
si! Nyt minua alkoi pelottaa toden teolla. Olin joutunut 
viimeiselle tasolle ja hahmoni oli muuttunut raivohulluk
si klingoniksi, joka hyökkää keskusrikospoliisin taloon ja 
kuolee poliisin luoteihin. Sellaisesta taistelusta en osaisi 
selvitä, enkä myöskään pääsisi pois. Oli vaikea hengittää 
— se oli menoa nyt!

Hahmoni katseli ympärilleen keittiössä. Onneksi ikkuna 
oli kiinni, sillä pelkäsin että hahmoni ottaa ja loikkaa siitä 
ulos. Käskin kaikin voimin hahmoa menemään huoneesee
ni. Se lähti raahustamaan oikeaan suuntaan. Käskin lyödä 
oikeaa nyrkkiä kaikin voimin seinään, jotta erikoistehos
te purkautuisi ja saisin normaalin käden takaisin; hahmo 

ilmoitti kivusta ja karjahteli. Taustalta kuului outoa kiti
nää. Pikkuveli oli alkanut itkeä ja äiti piteli hänestä kiin
ni. Minun tuli paha mieli: tässä oli kyse ainoastaan minun 
hahmoni loppurytäkästä — he saisivat jatkaa elämäänsä 
kuten ennenkin, parempi että ilman minua.

En halunnut lähteä Kasarmikadulle sotimaan vaan halu
sin turvaan huoneeseeni. Hahmoni eteni sinne raivostut
tavan hitaasti. Kiroilin ja käskin sen totella: ”Huoneeseen 
siitä, saatanan rakkine! Et vittu yritä tappaa niitä poliise
ja!” En tajunnut, että se ehkä kuului kaiuttimista ulos. Nyt 
piti ennen kaikkea saada ohjattua hahmo huoneeseen ja 
teljetä ovi (100 pistettä), ennen kuin hahmo muuttuisi ko
konaan klingoniksi.

Hahmo eteni vastentahtoisesti huoneeseeni. Käskin ot
taa tuolin ja teljetä oven, ja klingoni totteli hampaat irves
sä, ärjyi ja viskasi tuolin päin ovea. Piti yrittää monta ker
taa, ennen kuin tuoli osui kohdalleen. Oven täytyi pysyä 
kiinni. Olin muuttunut hirviöksi.
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”Terve!” sanoi joku. ”Millainen on vointi?”

Heräsin. Olinko nukkunut? Olin vaatteet päällä peiton 
alla. Vuoteen luona tuolilla istui joku mies, enkä ollut var
ma, kuka siinä oli. Miten hän oli päässyt huoneeseen? Äiti 
näkyi ovella.

Katsoin oikeaa kättä, ja se oli ihmisen käsi. Käteen sat
tui. Otsassa ei tuntunut uurteita. Olin ikään kuin pudonnut 
hahmoni sisään ja täyttänyt sen kokonaan. ”Minä olen Jere!” 
sanoin ällistyneenä puoliääneen. Oliko minut resetoitu?

”Joo, anteeksi, minä olen Parkkisen Jari tuolta naapurista.”
Katsoin miestä ihmeissäni.
”Äitinne tuli pyytämään apua, kun molemmat pojat tun

tuivat olevan suunniltaan. Minä olen nuorisopsykiatri, ja 
olemme joskus äitinne kanssa jutelleet yhtiökokouksessa.”

”Ai”, vastasin. Olin kai nähnyt miehen joskus pihassa.
”Nikodeemus jäi meille katselemaan piirrettyjä. Hän oli 

vähän peloissaan, kun isoveli raivostui kuulemma aika lailla.”
”Anteeksi”, mutisin.
”Onko nyt parempi vointi?” mies kysyi myötätuntoises

ti. Hänellä oli jotenkin rauhoittava ääni.
”On kai.”
”Haluaisitko kertoa, mikä sai sinut niin tuohtumaan?”
Vilkaisin ovelle, missä äiti seisoi katselemassa. Parkki

nenkin kääntyi sinne ja sanoi: ”Ehkä voisimme keskus
tella Jeremiaan kanssa hetken ihan luottamuksellisesti?”

Äiti siirtyi pois ovelta ja sulki sen jäljessään. Jäimme 
kahden.

”Onko hiljattain ehkä sattunut jotain ikävää?” mies kysyi.
”No... joo”, vastasin varovaisesti. En millään voisi kertoa 

hänelle Jusasta.
”Minulla on vaitiolovelvollisuus”, sanoi Parkkinen, ”voit 

puhua vapaasti.”
En osannut sanoa mitään.
”Liittyykö se jotenkin poliisiin?”
”Joo”, myönsin apeana.
”Etkö ole kertonut siitä kotona? Äitinne oli ymmällään.”
”En.”
”Jos jokin sattumus kovasti painaa mieltä, niin olisi pa

rempi jutella jonkun kanssa. Puhuminen auttaa.”
”Niin kai.”
Parkkinen odotti kärsivällisesti. En tiennyt, miten ker

toisin ja kuinka paljon. Ei saisi lipsauttaa mitään tyhmää.
”Oletko joutunut poliisin kanssa tekemisiin?” hän kysyi 

lopulta. ”Sellaista kyllä sattuu kaikille joskus.”
”No joo”, huokaisin.
”Äitinne ei ollut saanut mitään ilmoitusta, joten ei se var

maan vakavaa ollut?”
”Ei kai.”
Parkkinen koetti pidätellä hymyään. ”Kovin on niukka

sanainen nuori mies.”
Koetin sommitella soveliasta vastausta. En ollut koskaan 

puhunut psykiatrin kanssa. Olin kai jonkin aikaa hiukan 
hullu, varsinkin silloin kun muutuin klingoniksi. Nyt hä
vetti että riehuin niin.

Vedin henkeä ja selitin karhealla äänellä: ”Jouduin polii
sikuulusteluun, mutta se johtui perättömästä ilmiannosta. 
Pelkäsin siellä kuulustelussa ja... menetin yöuneni sen takia.”

”Vai niin. Oliko se ehkä jonkinlaista kiusaamista se ilmi
anto?”

”En tiedä. Se oli kuulemma nimetön.”
”Olin luullut, ettei sellaisia edes tutkita.”
”Niin minäkin.”
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”Minkälaista rikosta se koski? Haluatko kertoa?”
”Oomaisuusrikosta”, sanoin vaisusti. Sinne osastolle

han päädyin.
”Olipas ikävä tapaus!”
”Niin”, niiskutin. Olisin halunnut Jusan syliin. Pitäisikö 

hän enää minusta?
”Jäikö se tapaus sitten pyörimään mieleen?”
”Joo.”
”On ihan normaalia, että sellainen pelottava tilanne ker

tautuu mielessä. Ihminen yrittää jälkeenpäin ikään kuin 
päästä tilanteen herraksi, oppia hallitsemaan sitä vastai
sen varalle.”

”Niin.”
”Aina se ei kuitenkaan onnistu. Joskus ihmisen mieli 

hyökkää häntä itseään vastaan, kun uhka oli ollut ylivoi
mainen. Ensimmäisen maailmansodan aikana sitä sanot
tiin sotaneuroosiksi, kun sotatapahtumat jäivät pyörimään 
sotilaiden mieleen. Se oli ihan epidemia.”

Kuuntelin vaiti. Noin kai minullekin oli käynyt.
”Minäpä kerron pienen tarinan”, sanoi Parkkinen. ”Eräällä 

isällä — vihanneskauppiaalla — oli poika, joka teki kerran 
kolttosen. Isä antoi pojalle paperilapun ja käski viedä sen 
poliisiasemalle. Siellä poliisi luki lapun ja sulki 5-vuotiaan 
pojan selliin viideksi minuutiksi. ’Näin käy tuhmille pojille.’ 
Poika pelästyi kovasti eikä unohtanut tapausta koskaan.”

”Alfred Hitchcock”, sanoin. Tiesin minäkin jotain.
”No niin”, ilahtui Parkkinen. ”Ehkä tiedät hänen elokuvi

aan, joissa väärä mies joutuu poliisin epäilemäksi?”
Epäröin; en ollut nähnyt kuin muutaman. ”Ainakin 39 as-

kelta ja... Sabotööri?”
”Joo, Suomessa sen nimi oli Viidennen kolonnan mies. Sit

ten Hitchillä on sellainen elokuva, jonka nimi on ihan Väärä 
mies. Se perustuu tositapahtumiin: Mies joutui vankilaan, 

vaikka hän oli syytön. Hänestäkin se oli raskasta, mutta 
vaimo järkyttyi niin että sairastui psyykkisesti. Minuun 
se vaikutti aikoinaan voimakkaasti”, huokasi Parkkinen.

”En ole nähnyt.”
”Kun ihmisille tehdään vääryyttä, se vaikuttaa läheisiin

kin. Nyt äitinne on kovasti huolissaan, ja Nikodeemusvel
jeä pelottaa.”

Jusakin on ehkä huolissaan, ajattelin. Pystyisinköhän nyt 
lukemaan sen tekstiviestin?

”Tapahtuiko ruokapöydässä jotakin, mikä sai suuttu
maan?” kysyi Parkkinen varovasti.

”Suutuin kun äiti tarttui käteen.”
”Sinä olit kuulemma alkanut pitää kättä jatkuvasti kas

vojen edessä?”
”Niin kai.”
”Oliko siihen jonkinlainen syy?”
Huokaisin. Uskaltaako psykiatrille kertoa, ettei hän ala 

pitää minua ihan hulluna? Katsoin Parkkista arasti. Hän 
muistutti fantasiaelokuvien ohjaajia: hänellä oli harmaa 
parta ja pyöreät silmälasit, eikä hän näyttänyt vihaiselta 
eikä halveksivalta. Ehkä hän näki tällaisia tilanteita joka 
päivä eikä vähästä hätkähtäisi.

”Minusta alkoi tuntua hankalalta, kun minua tuijote
taan”, aloitin. ”Nostin käden eteen, jotta en joutuisi näke
mään sitä. Ne poliisit tuijottivat minua niin tiukasti.”

”Ahaa. He varmaan yrittivät nähdä, oletko sinä rikollinen, 
kun heille oli niin uskoteltu. He joutuivat sitten katsomaan 
erittäin tarkkaan, kun mitään ei näyttänytkään löytyvän.”

”Silloin oikea käsi muuttui klingonin kädeksi”, huokaisin.
”Keittiössäkö?”
”Niin.”
”Klingoneita taitaa olla Star Trekissä?”
”Niin.”
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”Minkälaisia olentoja nämä klingonit ovat?” tiedusteli 
Parkkinen.

”Kovia taistelijoita, he puolustavat kunniaansa, ja hyvä 
päivä on sellainen, kun saa kuolla taistelussa”, luettelin.

”Kuulostaa hiukan suomalaiselta mieheltä.”
”No ehkä”, myönsin.
”Mitä sen jälkeen tapahtui?”
”Minä yritin lyödä oikeaa kättä seinään, jotta se palau

tuisi ennalleen, mutta se ei auttanut. Minä aloin muuttua 
kokonaan klingoniksi. Se oli ikään kuin jossain pelissä, jos
sa siirrytään vaikeammalle tasolle ja saadaan uusi hah
mo, mutta en hallinnut tätä hahmoa enkä saanut sitä pois 
päältä. Pelkäsin, että se lähtee sinne poliisiasemalle riehu
maan ja kuolee poliisien luoteihin. Pakotin sen tänne huo
neeseen, vaikka se raivostui. Yritin teljetä ovea tuolilla ja 
sitten kai nukahdin tähän.” En uskaltanut katsoa Parkkis
ta, kun selostin iltapäivän tapahtumia.

”Nyt olet taas ihminen?”
”Niin. Olenko minä... hullu?” epäröin.
”Ei tässä ilmene mitään psykoosin piirteitä”, rauhoitte

li Parkkinen. ”Sanoisin, että kyseessä oli pitkittynyt post
traumaattinen stressireaktio, joka kärjistyi hetkelliseen 
harhaaistimukseen. Nyt vaikutat olevan ihan tolkuissasi.”

”Tuleeko sellainen uudestaan?”
”Ei, enpä usko. Varmasti se tapaus pyörii vielä mielessä 

— ei se yhtäkkiä katoa, mutta tuollaisen hevoskuurin jäl
keen sen odottaisi kyllä lieventyvän. Olisi kuitenkin hyvä, 
jos voisit jutella siitä jonkun kanssa, esimerkiksi äitisi tai 
ihan ammattilaisen kanssa. Meillähän on nuorille päivys
tysvastaanotto tuolla HYKSissä, ja sinne voi tulla keskus
telemaan kaikesta mikä mieltä painaa.”

”Katsotaan nyt.”
Äkkiä vain tuli sellainen olo, että pitäisi saada selittää 

asiat Jusalle. Jos puhuminen kerran parantaa, niin puhu
taan sitten hänelle!

”Nythän on vielä lomaakin jäljellä. Nautit kesästä, niin 
jaksat mennä skarppina kouluun”, kannusti Parkkinen. 
”Millekäs luokalle sinä menet?”

”Yhdeksännelle.”
”Sitten olettekin yläasteen kunkkuja”, totesi Parkkinen. 

”Mutta ota nyt loppupäivä rauhallisesti — ei televisiota 
eikä tietokonepelejä eikä tyttöystäviä”, hän virnisti. ”Ja 
ihan lääkärin määräyksestä saat nyt syödä kokonaisen 
suklaalevyn, kun viime aikoina ei ole tainnut ruoka mais
tua. Jooko?”

”No joo.” Muistin, että Harry Potter sai aina suklaata, 
kun ankeuttajat olivat hyökänneet.

”Hyvä. Minä lähetän äitinne ostoksille ja menen sitten 
katsomaan, miten Nikodeemusveli jakselee.”

”Mitä sanotte äidille?” huolestuin.
”No, minä en voi sanoa oikeastaan mitään”, hymyili Park

kinen, ”sinähän päätät itse, mitä kerrot — mutta hän oli 
kyllä niin hädissään, että jonkinlainen selitys olisi paikal
laan. Jos voin sanoa hänelle, että Jeremias on nyt kunnos
sa, niin se helpottaisi enempää läpityöskentelyä.”

”Sovitaan niin.”
”Hyvä. Minä jätän tähän numeron, johon voi soittaa, kun 

aihetta ilmenee.” Hän nousi ja jätti käyntikortin pöydälle 
ja lähti ovelle. ”Pärjäillään!”

”Näkemiin”, vastasin.
Kuulin, kun hän puhui jotain äidin kanssa. Kohta äiti tuli 

ovelle takki päällä ja sanoi ihan tavallisesti: ”Minä käyn 
kaupassa ja haen Nikon. Ei mene kauan.” Sitten he lähti
vät ja jäin yksin.

Kävin hakemassa puhelimen ja menin takaisin peiton 
alle. Aloin melkein itkeä, kun luin Jusan viestin: ”Hei Kulta! 
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Olen todella huolissani! Sinä et ole enää kunnossa. Tarvit
set apua. Mitä voisin tehdä?”

Kyynelet silmissä kirjoitin vastausta: ”Anteeksi! Minulla 
oli posttraumaattinen stressireaktio. Se on nyt mennyt ohi.”

Pian Jusa kirjoitti: ”Voitko nyt varmasti hyvin? Olit ilta
päivällä jo niin poissa tolaltasi että pelkäsin ihan oikeasti.”

Vastasin: ”Pyydän anteeksi! En hallinnut itseäni. Sain rai
vokohtauksen ja äiti haki naapurin psykiatrin joka auttoi.”

Jusa oli helpottunut: ”Ei tarvitse pyytää anteeksi! Näin 
ettet ollut oma itsesi. Saatiinko nyt vanha tuttu Jere ta
kaisin?”

Nyt melkein itkin onnesta. Kirjoitin Jusalle: ”Joo. Kerron 
lisää kun nähdään. Qapla’!”

Uskalsin jo laskea vähän leikkiä siitä, mitä minulle oli ta
pahtunut. Se alkoi tuntua ikään kuin painajaisunelta, josta 
oli herännyt. Katselin oikeaa kättäni. Kieltämättä se eri
koistehoste oli vakuuttava.

Äiti ja pikkuveli tulivat takaisin. Aloin lukea sarjakuvia. 
Äiti toi suklaata ”toipilaalle”. Jonkin ajan kuluttua pikku
veli hiipi ovelle ja kurkisti sisään silmät suurina ja kipitti 
heti takaisin huoneeseensa.

 
 
 
 
Nyt nukuin mainosti. Näin jotain mukavaa unta, jossa len
nettiin enkä pudonnut, mutta en pystynyt muistamaan 
tarkemmin.

Aamiaisen jälkeen äiti käski pikkuveljeä lähtemään ulos. 
”Etkä taas mene kirjastoon! Täytyy vähän olla ulkona.” Sit
ten äiti tuli puhumaan kanssani. Ihmettelin, miksei hän 
lähtenytkään töihin.

”Onkos nyt kaikki hyvin?” hän kysyi. Hän ei ollut aina
kaan niin vihainen kuin pelkäsin.

”No on”, vastasin hiljaa.
”Sinä suutuit eilen niin kovasti, että me aloimme pelätä 

ja lähdin Parkkiselle hakemaan apua.”
”Anteeksi! Menetin malttini.”
”Mutta mistä se johtui? Onko tapahtunut jotain ikävää? 

Liittyykö siihen poliiseja?” kyseli äiti neuvottomana. ”Sinun 
pitäisi kertoa eikä jäädä hautomaan sellaisia asioita yksin.”

”Anteeksi.”
”Mitä on sattunut?”
”No minä jouduin poliisin puhutteluun, mutta se oli pe

rätön ilmianto”, selitin vaisusti.
”Hyvänen aika! Milloin sellaista on tapahtunut?” huo

lestui äiti.
Mietin. ”Se oli samana päivänä kun tuo maustehylly tuli.”
”Minä ihmettelin, kun oikeastaan silloin sinä aloit käyt

täytyä jotenkin kummasti. Kuka sellaisen ilmiannon oli 
tehnyt ja miksi? Kas kun siitä ei ilmoitettu kotiin!”

”Se oli nimetön, ja asia jätettiin sillensä. Minä vain pel
käsin niitä poliiseja, ja Parkkinen sanoi, että minulla oli 
posttraumaattinen stressireaktio.”
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”Nimetön? Kuka se voi olla?” ihmetteli äiti.
”En tiedä”, sanoin. Samalla hetkellä mielessäni välähti 

kuva: Osmo, Jussi ja Marko antavat minulle rahaa, minä tuon 
heille monisteita, ja melkein heti joudun rehtorin puhut
teluun. Eikö heistä jonkun isoveli ollut Kansallisnuorissa?

Täydensin: ”Arvelimme, että se oli ehkä jonkinlaista kiu
saamista.”

”Onpas törkeää! Mitä siinä väitettiin?”
”Omaisuusrikosta. Mutta asia selvisi ja sen voi nyt unoh

taa.”
”No hyvä on, minä luotan sinuun. Mutta rakas lapsi, vas

taisuudessa sinun pitää kertoa tuommoisista, niin mietitään 
yhdessä kuinka tehdään! Minä olin jo pitkään huolissani. Ja 
jos et minulle voi kertoa, niin juttele vaikka sen Parkkisen 
kanssa. Hän tietää, millaisia ongelmia teillä nuorilla on.”

”Sovitaan niin.”
Äiti piti pienen tauon ja sitten ikään kuin teki  päätöksen 

ja alkoi selostaa: ”Ymmärräthän sinä, että äiti rakastaa las
taan ja joskus huolehtii vähän liikaakin? En minä tarkoi
ta pahaa, kun olen aina lääkäriä hakemassa, mutta sinä 
olit pienenä sairas ja siitä on jäänyt minulle sellainen huo
li. Sinä synnyit hiukan liian aikaisin ja sairastuit. Minul
la oli niin suuri hätä, kun lääkärit olivat vakavan näköisiä 
eivätkä suostuneet sanomaan mitään. Meidän piti katsel
la lasin takaa, kun pieni keskosvauva makasi letkuissa. 
Mutta sitten sinä paranit. Kyllä minulta ja Mikaelilta pää
si itku, kun vihdoin saimme oman lapsemme syliin. Ylilää
käri tuli sanomaan: ’Totisesti teidän esikoisenne on mel
koinen taistelija!’”

Tuo oli minulle aivan uutta tietoa! En tiennyt, että olin 
syntynyt liian aikaisin. Siksi kai olin lyhyempi.

Äiti oli tullut kertomuksesta surulliseksi.

”Reipas poikahan sinusta on kasvanut! Jos joskus vähän 
temperamentti kuohahtaa, niin eiköhän siitä selvitä!” hän 
sanoi ja tuli halaamaan minua. En muistanutkaan, koska 
äiti oli viimeksi halannut minua. Mutisin muka hiukan kiu
saantuneena.

”Menepäs tuonne pihalle katsomaan, onko Niko jäänyt 
sinne pyörimään. Minä menen loman kunniaksi vielä kau
neusunille.”

”Joo”, sanoin. Olin helpottunut, kun äiti ei ollutkaan kovin 
vihainen vaan kertoi minulle, millainen olin ollut vauvana.

Lähdin ulos etsimään pikkuveljeä. Hän istui etupihalla 
neuvottomana keinussa. Ehkä hän ei todellakaan osannut 
leikkiä ulkona. Minua alkoi melkein naurattaa, ja sanoin: 
”Mennään Töölönlahdelle! Näytän jotain.”

”Okei. Ethän ole enää vihainen?”
”En ole. Se on ollutta ja mennyttä.” Sitten tajusin lisätä: 

”Ei se liittynyt sinuun millään lailla. Minua kiusattiin, mut
ta se on historiaa.”

”Hyvä on. Mitä Töölönlahdella on?”
”Kohta näet.”
Menimme oopperatalon taakse ja aloin tähystää kane

ja. Lopulta huomasin kaksi, mutta ne lähtivät heti karkuun 
kun aloimme lähestyä. Niinpä ehdotin: ”Leikitäänkö... että 
minä olen citykani ja sä olet... jellona?”

”Ai?” Pikkuveli nyrpisti nenäänsä.
”Anna 20 askelta etumatkaa, ja koko ajan täytyy mennä 

neljällä raajalla!” Samalla harpoin kauemmaksi ja kävin 
nurmikolle: ”Alkaa nyt!”

Nauroin lopulta aivan vedet silmissä, kun pikkuveli kont
tasi horjahdellen perässäni ja koetti äristä kuin leijona. 
Pian olin niin läkähtynyt, että jäin kiinni ja pikkuveli al
koi raadella minua. Vähän matkan päähän oli ilmestynyt 
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japanilaisia turisteja, ja he tuijottivat ja osoittelivat meitä 
tohkeissaan. Kai he tajusivat, että tämä oli leikkiä?

Oikeastaan se oli koko kesän hauskin päivä.

 
 
 
 
Minulla oli monta päivää aivan loistava olo. Taas tuntui sil
tä kuin olisi leijunut muutaman sentin ilmassa. Varmaan 
uskovaisista tuntui samanlaiselta, kun he olivat ”uudesti
syntyneitä”.

Odotin ihan oikeasti, että pääsisin Jusan luo omana it
senäni. Seksiä teki nyt mieli aamusta iltaan, ja pippeli jökötti 
kunnolla. Uskoin, että nyt se toimisi taas Jusankin kanssa.

Pyysin äidiltä rahaa, jotta pääsisin parturiin. Hän kat
soi vähän sen näköisenä, että oli jo aikakin. Lähin parturi 
oli vastapäätä, ja pääsin sinne melkein heti. Siellä oli taas 
naistenlehtiä, joissa oli kuvia Catharina von Wespstran
din vauvasta. En viitsinyt katsoa, vaikka olihan se minun 
sisarpuoleni. Käskin lyhentämään reilusti, ettei tarvitsisi 
tulla ihan heti uudestaan, mutta lopputulos tuntui oudol
ta, kun korvat näkyivät. Lattialle jäi aika läjä tukkaa.

Illalla katselin itseäni kylpyhuoneen peilistä. Otin pai
dan pois ja koetin näyttää oikein lihaksikkaalta. Ei mi
nusta taitaisi soturiksi olla, kun olin ihan karvaton vielä 
14-vuotiaana. Mutta ehkä soturin assistentiksi? Jusa olisi 
ritari ja minä aseenkantaja. Joka yö teltassa ritari käskisi 
pojan vuoteeseensa ja he hyväilisivät toisiaan kalut kan
keina kukonlauluun asti. Päivällä linnanneidot katselisivat 
kateellisina: kukaan ei anna meille! Menin nukkumaan ja 
ajattelin Jusan isoa kullia ja aloin itsetyydyttää. Hieroin 
pippeliä vain parilla sormella, ja silti orgasmi tuli nopeas
ti enkä voinut pidätellä siementä.

Pelkäsin että lauantaina olisi kovin kaunista ja äiti ha
luaisi meidän silloin lähtevän Hietaniemeen koko päiväksi 
enkä pääsisi Jusan luo. Rannalla olisi silloin kauhea tungos 
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ja ehkä joitakin luokkatovereita. Olimme jo olleet torstai
na ja perjantaina, koska äidin mukaan nyt ”täytyy nauttia 
kesästä, ennen kuin sekin kielletään”. Uiminen oli kyllä ki
vaa ja jäätelö hyvää, vaikka sitä sai jonottaa.

Olin helpottunut, kun lauantaiksi luvattiin puolipilvis
tä ja tuulista. Kysyin aamupäivällä, oliko ruoka kuudelta, 
ja aloin tehdä lähtöä Jusan luo niin varhain kuin kehtasin. 
Lähetin Jusalle viestin: ”Moi! Nukutko vielä?” Pian tuli vas
taus: ”Yhä sängyssä... tuutko viereen?” Hihitin ihastukses
ta — kaikki oli taas entisellään.

Pikkuveli seurasi nyrpeänä: ”Tuliko jokin kiva juttu?”
”Ei oikeastaan”, vastasin.
”Lähdetkö kaverien luo?”
”Varmaan joo.”
”Pääsenkö mukaan?” hän kysyi, vaikka ei koskaan saa

nut tulla.
”Ehkei nyt tänään.”
”Kyllähän sinä, Jere, voisit joskus pyytää kavereitasi tän

nekin”, totesi äiti, ”kun Nikokin tuo. Olisi vain mukava tie
tää, millaisissa piireissä sinä oikeastaan liikut.”

”Joo joo”, myöntelin, ikään kuin niin muka voisi joskus 
tapahtua. Enhän mitenkään voisi esitellä äidille aikuista 
miestä, joka panee minua.

Matkalla koetin kuvitella, millaista kahvipöytäkeskus
telua äiti ja Jusa voisivat edes käydä:

”Päivää, minä olen Samuli Lehtomaa! Minä olen ihmis
oikeus juristi ja panen tuota teidän Jereä.”

”No päivää. Raakel Ahtola. Hauska tavata! Onkos meidän 
Jere osannut olla ihmisiksi?”

”Voi kyllä! On tainnut tulla vähän äitiinsä, kun on tuol
lainen kiimainen narttu.”

”Muistaahan Jere aina pestä pyllynsä, niin että herra ju
risti saa hyvää tavaraa?”

”Puhtaampaa en ole maistanutkaan!”
Pikkuveli kärkkyisi silmät pyöreinä oviaukossa ja kuis

kisi: ”Panetteko te pyllyyn? Saanko mä nähdä?”
En ehkä todellakaan haluaisi olla läsnä noin tajutonta 

juttelua kuuntelemassa.
Olin hilpeällä tuulella, kun pääsin Jusan ovelle. Hän avasi 

oven ja näytti aluksi vähän huolestuneelta. Silloin muistin, 
miten ilkeästi olin hänelle puhunut. Vedin henkeä ja sanoin:

”Anteeksi että puhuin silloin niin rumasti! En ole enää 
sellainen.”

”Ei mitään”, rauhoittui Jusa. ”Minä näin, että sinä kärsit 
kovasti, enkä osannut auttaa. Minun pitää pyytää anteeksi.”

”Ei kai?” ihmettelin. Miksi Jusan pitäisi pyydellä anteeksi?
”Teistä nuorista miehistä täytyisi pitää oikein hyvää 

huolta, mutta sinua kovisteltiin liian ankarasti eikä ku
kaan tullut väliin.”

”Kaikki on nyt hyvin”, vakuutin. ”Tapasin psykiatrin ja 
hän sanoi, että puhuminen auttaa.”

”Jouduitko kertomaan meistä?”
”Ei, sanoin vain että minusta oli tehty väärä ilmianto ja 

poliisi puhutteli niin että menetin yöuneni.”
”Niinhän se tavallaan meni. Mutta jos tilanne vaatii, niin 

totta kai sinun pitää selostaa tilanne niin kuin se on. Tär
keintä on että sinulla on asiat kunnossa.”

”Mutta minä pelkäsin niin kovasti, että sinä joudut kuu
deksi vuodeksi vankilaan ja kuolet minun takiani!” huo
kaisin.

”Sekö sinua on painanut?” kysyi Jusa lempeästi. ”Mennään
kö peiton alle, niin voisit kertoa tarinan ihan kokonaan?”

Oli mukavaa päästä tuttuun sänkyyn oman kullan vie
reen. Päätin kertoa kaikki vaiheet niin perusteellisesti, 
että paranen kerta kaikkiaan.
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”Sinutko vietiin täältä pakettiautossa?” kysyi Jusa, mut
ta päätin aloittaa ihan alusta ja kerroin ensin kolmesta po
jasta, Osmosta, Jussista ja Markosta, jotka kiusasivat pie
nempiä ja meinasivat raahata minut vesilätäkköön. Tämä 
oli Jusalle aivan uutta tietoa. Kerroin, kuinka hain heille 
valokopioita Simpsonien tulosteesta ja heti kohta jouduin 
rehtorin puhutteluun. Sitten minulle tuli se uhkaus. Ehkä 
he olivat sen takana? (”Se saattaisi olla yksi mahdollisuus”, 
sanoi Jusa.) Mutta kuinka he tiesivät, että käyn täällä? 
Toisaalta pikkuvelikin tiesi jo viime vuonna, että minulla 
muka oli tyttöystävä Sörkassa. Jusa sanoi, ettei se välttä
mättä selviä koskaan.

Sitten tuli kyyditys ja kuulustelu. Muistin yhä kaikki vuo
ro sanat. ”Tiedätkö sinä miksi olet... täällä?” ja niin edelleen. 
Välillä Jusa kysyi: ”Miltä se tuntui?” ja ”Miten reagoit?” Hän 
tarkoitti nyrkkejäni. Näytin, miten puristelin käsiäni pöy
dän alla rystyset valkoisina.

Sitten minut jätettiin yksin kuulusteluhuoneeseen, kunnes 
lähdin hortoilemaan ympäri rakennusta. Selostin kierre
portaat kerros kerrokselta. Lopulta jouduin omaisuus
rikos ten osastolle. Jusasta se oli aivan uskomatonta. Ker
roin poliisista, joka saattoi minut sieltä alaaulaan, mutta 
minua ei meinattu päästää ulos. Lopulta se poliisi muut
tui kohteliaaksi, kun sai kuulla vaarista. Jusa ei osannut 
sanoa, kuka tämä poliisi oli.

Pääsin kadulle mutta en tiennyt missä olin ja mitä kel
lo oli. Kuljin kuin sumussa hakiessani polkupyörää, ja an
noin pyörän ohjata itsensä kotiin.

Kotona kaikki meni hyvin, kunnes pikkuveli sanoi: ”Minä 
tongin roskiksia!” Siitä minä sain hepulin ja aloin selittää: 
”Aivo on pipi!” Jusakin ihmetteli, mikä juttu se oli, vaikka 
hänellä oli Simpsoneita DVD:llä. Sitten hän tajusi, kun seli

tin. ”Kaikki eivät ehkä tunne Simpsoneita yhtä hyvin kuin 
sinä”, arveli Jusa, ”joten viittausta ei tajuttu heti.”

Niin kuin äiti sanoi, minä aloin kai siitä lähtien käyttäy
tyä omituisesti. Eläminen muuttui ikään kuin peliksi, jos
sa piti ohjata omaa hahmoa, välttää tuijotusta ja kerätä 
pisteitä. Sitä oli vaikea selittää, mutta Jusa sanoi, että sitä 
nimitetään alienaatioksi. Sitten hahmoni alkoi oikutella 
ja esimerkiksi sanoi Jusalle ilkeästi, vaikka halusin sanoa 
ystävällisesti. Lopulta hahmoni alkoi muuttua ruokapöy
dässä raivohulluksi klingoniksi, joka aikoi kuolla. Siitä oli 
vaikea kertoa. Hengitin syvään.

”Oliko se pelottavaa?” kysyi Jusa lopulta.
”Oli”, niiskutin. ”Oikeastaan minä... vähän aikaa halusin 

silloin kuolla.”
”Voi hyvänen aika”, murehti Jusa. ”Sinä olet minulle kal

leinta maailmassa! Ja äidillesi ja pikkuveljelle.” Hänen ää
nensä oli niin surullinen, että aloin itkeä, vaikka en olisi 
halunnut. Jusa otti minusta kiinni, mutta se vain pahensi 
itkua: tämänkin olisin menettänyt, jos olisin kuollut! Ja sit
ten olin niin kauan saanut pelätä, että Jusa kuolee! Tuli niin 
raskas olo, että täytyi haukkoa henkeä. Ulisin kuin koira, 
mutta Jusa ei jättänyt minua. Tuntui etten oikeastaan an
saitsisi tällaista huolenpitoa.

Halusin kasvaa vahvaksi aikuiseksi, jonka ei enää tarvit
se itkeä vollottaa.

Vähitellen pystyin hillitsemään itkua ja tyydyin niiskutta
maan. Kohta Jusa kysyi varovasti: ”Kaikki päättyi kuiten
kin hyvin? Vietiinkö sinut lääkäriin?”

”Ei”, selitin, ”kun äiti haki naapurista psykiatrin, joka oli 
oikein kiltti ja sanoi, että minulla oli pitkittynyt posttrau
maattinen syndrooma ja harhaaistimus.”

”No sehän järjestyi hyvin. Kun hätä on suurin, on apu
kin lähinnä”, lohdutti Jusa. ”Sinä olit vain ylirasittunut.”
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sa, niin ei jää mitään epäselvää.”
”No joo.” Oikeastaan olin kovin helpottunut. Olin pelän

nyt paljon pahempaa ja vähän turhaan.
”Onko nyt parempi olo?” kysyi Jusa ja asettui nelinkon

tin päälleni kuin iso koira ja hieroimme nenää. Oli mahta
vaa olla ihan alasti.

Vaistomaisesti vedin polvet koukkuun mahaa vasten ja 
tarjosin pyllyäni Jusalle. Hänen kalunsa muuttui jäykäk
si ja alkoi painaa pyllyreikääni vasten. Aloimme suudella. 
Ajattelin, että voisimme kokeilla panemista näin päin, kos
ka aiemmin olimme aina panneet takaapäin.

Jusa otti liukuvoidetta ja nosti jalkani hartioilleen ja al
koi voidella peräreikääni ja kaluaan. Hän lisäsi vähän syl
keä mukaan. Minua jännitti, miten seksi onnistuisi näin 
päin. Hänen kalunsa sojotti aivan kovana, kun hän työn
si sen sisääni. Ei tuntunut hullummalta. Sitten hän asettui 
ylleni ja alkoi panna minua. Hän liikutti kaluaan aivan hi
taasti. Hänen kasvonsa olivat aivan lähellä minun kasvo
jani, ja välillä hän kumartui suutelemaan.

Toivoin, että Jusa katsoisi minua silmiin orgasmin het
kellä: se liittäisi meidät lopullisesti yhteen. Hänestä alkoi 
tuntua todella hyvältä, sillä hän irvisti yhä voimakkaam
min ja silmät menivät kiinni. Kokeilin hänen nännejään, 
ja ne olivat aivan kovat. Se tuntui Jusasta mukavalta, sillä 
hän alkoi uikuttaa jokaisella työnnöllä. Olin täynnä hänen 
 kaluaan. Katselin hänen lihaksiaan, ja minustakin alkoi 
yhtäkkiä tuntua siinä niin hyvältä, ettei sitä voinut hallita. 
Otin häntä lanteilta kiinni ja silloin hyvä olo leimahti kes
tämättömän voimakkaaksi ja siemenet ruiskahtivat ma
halle. Minäkin taisin irvistää. Silloin Jusa voihkaisi ikään 
kuin häneen olisi sattunut kovasti ja alkoi nytkähdellä ja 
huohottaa silmät tiukasti kiinni ja lopetti liikkumisen. Olin 
taas saanut suolen täyteen aikuisen siementä. Sitten hän 

”Minun piti levätä loppupäivä. ’Ei televisiota, ei tieto
kone pelejä eikä tyttöystäviä.’”

”Taidan arvata, mistä oli helpointa luopua”, virnuili Jusa.
Minuakin vähän hymyilytti. Sitten jatkoin:
”Psykiatrin täytyi puhua pikkuveljenkin kanssa, kun 

hän säikähti. Sitten aloin parantua ja menimme pikkuvel
jen kanssa puistoon leikkimään ja kävimme Hietsussa.”

”Paremmin ei olisi voinut käydä”, ilahtui Jusa.
Sitten hän vakavoitui. ”Miksi sinä pelkäsit, että minä 

ihan kuolisin?”
”No kun lehdissä sanotaan, että pedofiileja halveksitaan 

ja hakataan vankilassa ja he kuolevat.”
”Ei se todellisuudessa ihan noin mene”, rauhoitteli Jusa. 

”En edes tiedä kuin yhden tuollaisen kuolemantapauksen; 
Suomessa vankilat ovat turvallisia eikä pelkääjävankeja edes 
panna muiden sekaan. Enkä minä sinne kuudeksi vuodeksi 
joutuisi — ehkä kuudeksi kuukaudeksi ja todennäköisesti 
senkin viettäisin avovankilassa ja voisin käydä töissä, jot
ta valtio ei menettäisi verotuloja, ja sitten pääsisin jo eh
donalaiseen. Ei valtio halua ottaa sellaista riskiä, että ju
risti tapettaisiin vankilassa — siitähän tulisi kauheat kä
räjät ja vahingonkorvausvaatimukset. Vähän sama juttu
han minulla oli armeijassa: olin jo valmistunut yliopistos
ta, ja alkeiskoulutuksen jälkeen minut määrättiin pääesi
kuntaan lähetiksi. Siellä sitten tilitin päivärahoja ja kuun
telin radiota. Ei armeija halunnut ottaa sitä riskiä, että ju
risti nyrjäyttää nilkkansa metsässä ja haastaa valtion oi
keuteen”, Jusa myhäili. ”Ja vankilassa minä voisin auttaa 
muita vankeja valitusten ja hakemusten teossa, niin tus
kin siellä näin hyödyllistä toveria tapettaisiin tai edes ha
kattaisiin. Sinä olet luullut tilannetta paljon pahemmaksi 
ja murehtinut aivan suotta! Aina pitäisi neuvotella tällai
sista asioista mahdollisimman varhain lakimiehen kans
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painui aivan päälleni makaamaan ja henkäisi: ”Voi kulti!” 
Hän oli aivan hikinen ja uupunut.

Oli aivan hiljaista, kun makasimme sylikkäin. — Ehkä 
tällaista elämää voisi vielä jonkin aikaa katsella.


