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HUOMAUTUS: Romaani sisältää homoeroottista 
aineistoa, eikä se sovi alaikäisten käsiin.
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Yhdeksännellä luokalla ollaan kuin lentokoneessa, josta 
edelliset ovat juuri hypänneet laskuvarjolla, ja seuraavak
si on jo oma vuoro. Välillä hermostuttaa, kun ei tiedä mitä 
oikein pitäisi tehdä peruskoulun jälkeen, ja aikuiset ovat 
koko ajan selittämässä, kuinka tärkeitä ratkaisuja juuri nyt 
tehdään. Tuntuu että koko elämä menee pilalle, jos valit
see yhtään väärin.

Suoraan sanottuna en tiedä ollenkaan, mihin kouluun oi
kein menisin syksyllä. Äiti kyselee koko ajan, enkö sittenkin 
koettaisi päästä lukioon vai mille alalle menen ammattikou
luun. Koulu ei enää kiinnosta yhtään, mutta ei muutakaan 
mahdollisuutta ole. Armeijaan ei voi mennä 15-vuotiaana, 
ja asevelvollisuus kuulemma lakkautetaan ensi vuonna ja 
sitten kaikkien täytyy mennä siviilipalvelukseen. Jos vain 
jää työttömäksi, niin viranomaiset pakottavat Kansallis
nuorten toimintaan.

Jokin oppisopimuspaikka kuulostaisi kyllä kiinnostaval
ta, mutta miten sellaisenkin löytää? Niissä voi kai oppia lä
hinnä kellosepäksi, ja se on sellaista näpertelyä.

Jos ihan itse saisi valita, niin muuttaisin poikaystävä
ni Jusan luo ja auttaisin kaikissa kotihommissa ja Jusa pi
täisi huolta — ja ehkä pääsisin apupojaksi sinne asianajo
toimistoon. Jusa saisi oman kamaripalvelijan ja eläisim
me onnellisina.

Harmi ettei tuollaista voi ehdottaa aikuisille. Niistä am
mattilistoista ei löytynyt oikein mitään. Jokin ”eläinten
hoitaja” oli ehkä vähiten vastenmielisin. Voisi mennä Kor
keasaareen töihin, soutaa veneellä Jusan luota joka aamu.

Kaikille muille — pikkuveljellekin — tuntui jo olevan 
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selvää, mitä he haluavat tehdä peruskoulun jälkeen. Mei
dän luokallakin moni aikoo ”lukioon ja sitten ehkä lääkik
seen tai oikikseen”.

Pikkuveli oli jo seitsemännellä luokalla. Aluksi oli aina 
yllättävää nähdä hänet yläasteen pihalla.

Hän näytti jotain valokuvaa, josta näkyi kuinka älyttö
män paljon yliopistossa joutuu lukemaan kirjoja: ”Oikeus
tieteellisessä saa lukea kaikkein eniten eikä tarvitse leikel
lä kuolleita ihmisiä!”

Äiti kuuli ja ihmetteli: ”Kukas minua sitten hoitaa, kun 
minusta tulee vanha ja raihnas?”

Pikkuveli hämmentyi. ”No varmaan joku lääkäri”, hän 
vastasi syyllisen näköisenä, ja äitiä huvitti.

Yhdeksännen luokan keväällä oli paljon läksyjä ja koko 
ajan huolestutti, mitä oikein valitsen yhteishaussa ja mitä 
tapahtuu peruskoulun jälkeen. Se oli aika väsyttävää. On
neksi pääsi aina käymään Jusan luona. Kun oli ne kovat 
pakkaset, matkalla ehti tulla todella kylmä. Perillä Kuu
kiven tiellä riisuttiin vaatteet ja mentiin peiton alle lämmit
telemään. Makasin Jusan sylissä ja siinä tuli pian lämmin 
ja raukea olo eikä tarvinnut huolehtia mistään. Kaikki oli 
hyvin, eikä Jusan vieressä varmasti muuttuisi hirviöksi. 
Nukahdin siihen ja Jusakin varmaan nukahti ja heräsim
me vasta kun puhelin herätti ja piti jo lähteä kotiin, vaikka 
molemmilla oli kalu kovana. Emme ehtineet panna, vaikka 
sitä varten oikeastaan kävin. Näin sattui itse asiassa pari
kin kertaa. Panin nopeasti ja suutelimme ja sitten piti läh
teä kotiin syömään. Piti odottaa monta päivää kauheissa 
haluissa, että pääsee taas Jusan luo.

Jusan kanssa oli mukavaa, mutta koko ajan odotin ko
vasti, että hän käyttäisi edes joskus ikään kuin vahingos
sa minusta sanaa ”poikaystävä”. Tuntuisi vain hienolta, jos 
hän sanoisi niin. Itse en kehdannut ensimmäisenä sanoa.

 
 
 
 
Olin ollut yhdeksännelle luokalle asti melkein täysi pentu. 
Liikuntatunnilla olin nähnyt pukuhuoneessa, miten kaikil
la muilla kasvoi karvoja jo seitsemännellä luokalla ja mo
nilla oli viiksetkin, mutta itse olin vielä karvaton.

Keväällä huomasin, että kalun ympärille alkoi kasvaa vä
hän karvoja, mutta ne näyttivät todella noloilta. Kun peilis
tä katsoi tarkkaan, niin ylähuuleen oli tullut aidot viiksen
alut ja korvien eteen vähän pulisonkeja. Oli pakko opetel
la ajamaan partaa, koska tuo näytti jotenkin avuttomalta. 
Pyllykin saisi pysyä karvattomana.

Parranajoon olisi kyllä tehnyt mieli kysyä neuvoa  isältä. 
Partakoneeseen ei ollut varaa, ja partaterät vähän arve
luttivat: entä jos tulee haavoja niin kuin Homer Simpso
nille? D’oh! Miten päin pitää ylimalkaan ajaa? En ollut var
ma tekniikasta.

Pakko oli kokeilla jotakin. Lähdin kauemmas kauppaan 
ostamaan partateriä, jotta minua ei tunnettaisi. Partavaah
toa en kehdannut ostaa. Olisiko sitä tarvittu?

Kun muut eivät olleet kotona, menin kylpyhuoneeseen 
kokeilemaan parranajoa. Partavaahto oli kuulemma vain 
saippuavaahtoa, joten sitä voisi tehdä itse. Hieroin saip
puaa kasvoihini ja sitten otin kertakäyttöisen partaterän. 
Pussissa luki: ”Takaamme noin seitsemän ajokertaa.” Ih
mettelin, miksi niitä sitten nimitettiin kertakäyttöisiksi.

Vedin ylähuulesta rivakasti niin kuin elokuvissa tehtiin. 
Auh! Tuli pieni haava, verinen läiskä. Alkoi kirvellä. Oli pak
ko jatkaa. Ylähuuli tuli paljaaksi, mutta kolme haavaa syn
tyi. Pelkäsin, että ne jäävät pitkäksi aikaa näkyviin ja kou
lussa kaikki nauravat.
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Täytyi ottaa vielä posket. Terään jäi pitkiä kiharia kar
voja, eikä niitä saanut huuhtomalla pois. Koetin hieroa nii
tä sormella pois, mutta sormeen tuli kunnon haava. Kyl
lä tämä oli kamalaa! Alapäätä en uskaltaisi edes yrittää.

Huuhdoin kasvot, ja ne olivat yllättävän sileät. Verta ei 
enää tullut, mutta sormeen täytyi panna laastari. Sitten 
menin huoneeseeni murjottamaan. Olisin halunnut yhtä 
karvattoman alapään kuin Jusalla oli mutta en uskaltanut 
edes yrittää. Jusa järkyttyisi, kun tarjoaisin rupista kullia. 
”Jäikö tämä puimakoneeseen?”

Jotain piti kuitenkin keksiä. Oletin, että Jusa pitää nimen
omaan karvattomista nuorista pojista eikä enää välitä mi
nusta, kun kasvan aikuiseksi.

Kun seuraavan kerran menin Jusan luo, päätin lopulta 
rohkaista mieleni. Kun makasimme vierekkäin seksin jäl
keen, otin häntä kädestä ja vein sen kikkelini päälle.

”Haluaisitko sä ajella mut täältä?” kysyin viekoittelevasti.
Jusa oli heti valmiina. ”Kyllä, herra vääpeli!”
Menimme kylpyhuoneeseen. Minua vähän jännitti. Jusa 

otti partavaahtoa ja voiteli sillä kullini ympäristön ja pa
karoiden välin. Liukkaat sormet tuntuivat mukavilta. Kul
li alkoi sojottaa niin kovana että sattui.

”Hmm, toimenpidettä helpottaisi, jos herran sapeli ei oli
si näin kovana edessä.”

”Joo.” Koetin saada erektion menemään ohi. Jusa käski 
minut nelinkontin, avasi vesihanan ja alkoi ajella takapuol
tani. Pelkäsin, että sinne tulee isoja verisiä haavoja ja me
netän kivekset, ja kalu veltostui jonkin verran.

Sitten hän käski minut ylös ja alkoi ajella kullin ympäris
töä. Katsoin tarkkaan, jotta oppisin tekniikan. Hän otti kul
lista ja kiveksistä tiukasti kiinni ja höyläsi ihon paljaaksi, 
huuhtoi terän ja jatkoi. Ei pitänyt painaa liian kovaa, niin 
haavoja ei tullut.

Jusa käänsi suihkun päälle ja sain kokeilla jälkeä. Vehkee
ni olivat taas ihanan sileät! Sitten sain pestä Jusan vehkeet.

Näin sain ainakin jonkin verran lisäaikaa.
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Edes viimeisenä vuonna ei koulussa ollut kovin mukavaa. 
Jotkut sanoivat minua vieläkin ”Tumpiksi”, vaikka olin vä
hän kasvanut. Ensin olin luullut, että äiti oli pessyt vaattei
ta väärin ja alushousujen lahkeet olivat kutistuneet. Oli är
syttävää, kun lahkeet eivät pysyneet sukanvarressa. Sitten 
tajusin että olin varmaankin alkanut kasvaa. Oliko tämä 
nyt se kasvupyrähdys? Mielestäni olin aivan samankokoi
nen kuin ennenkin, mutta peili oli kyllä saattanut hiukan 
pudota. Välillä sääriä särki öisin. Jos kasvaisin ehkä 170 
senttiä pitkäksi niin se olisi jo mahtavaa!

Liikuntatunnilla olin kerrankin paras. Kuntotestissä teh
tiin punnerruksia ja sain enemmän kuin kukaan meidän 
luokan pojista. Tein 40 punnerrusta, ja liikunnanopettaja sa
noi: ”Taitaa se urheilija tulla sieltä esiin.” Muut olivat hiljaa.

Sitten innostuin ehkä liikaa. Testien jälkeen jotkut pojat 
tempoivat voimistelusalin köysiä ja pohtivat, voiko niitä 
kiivetä kattoon asti. Minua huvitti, kun kukaan ei kokeil
lut, kaikki vain puhuivat, ja kiipesin äkkiä ylös asti, vaikka 
vähän hirvitti, ja löin kämmenellä laipioon. Sitten he vas
ta huomasivat ja katsoivat ihmeissään ylös. ”Kyllä tänne 
pääsee!” hihkaisin.

”Katso, ihan hullu!” sanoi Timi. ”Sakkeus, tule nopeasti 
alas!” huusi Mikko, ja kaikki nauroivat.

Yritin laskeutua tyylikkäästi kuin George Clooney. ”Ihme 
marakatti!” Vaikka he haukkuivat, he olivat kateellisia.

Tänä keväänä oli lisäksi TET eli työelämään tutustumi
nen. Se hiukan hermostutti. Jo kahdeksannella luokalla 
piti olla pari päivää jossain työpaikalla, ja äiti järjesti mi
nut sinne pankkiin. Nyt pitäisi kuitenkin olla kokonainen 

viikko ja vielä hankkia koko TETpaikka itsenäisesti. Mi
nulla ei ollut mitään suunnitelmaa vielä. Työelämään oli 
kuulemma vaikea päästä, ja minä inhosin sitä jo. Kaikkein 
viimeiseksi haluaisin johonkin Alepaan hyllyjä täyttämään.

Onneksi järjestettiin infotilaisuus. Kaikki yhdeksäsluok
kalaiset oli käsketty sinne, ja rehtori selitti, miten pitää 
mennä yrityksiin ja muihin työpaikkoihin ja kysyä reip
paasti henkilöstövastaavaa tai vuoropäällikköä ja tiedus
tella TETpaikan mahdollisuudesta ja näyttää esitettä ja 
sopimuslomaketta, joissa selitetään TETvalmennuksen 
yleiset ehdot ja velvoitteet.

Siinä tilaisuudessa ei ollut mitään ihmeellistä, mutta sen 
jälkeen tapahtui jotain, mikä sai minut toimimaan.

Infotilaisuuden jälkeen oli vähän pitempi välitunti. Yht
äkkiä Ilpo meidän luokalta ilmestyi muiden luo kauhean 
innoissaan ja osoitteli kaikkia: ”Jokos sulla on TETpaik
ka?” Hän kulki ympäri ja osoitteli kaikkia voitonriemuises
ti, ja jotkut ihmettelivät, oliko hänellä muka jo paikka ja 
mistä hän näin pian sai sen, vaikka esitteet annettiin vas
ta äsken. Sitten hän jo ehti minun luokseni ja vinoili: ”Jo
kos sulla on TETpaikka? Ai niin, Jere menee tietysti äidin 
kanssa pankkiin laskemaan rikkaiden eiralaisten rahoja!”

Saman tien hän jo kiusoitteli Maria, mutta minua hiu
kan ärsytti, kun en muka saisi paikkaa kuin äidin avulla. 
Ilpo oli niin onnessaan Marin kanssa, ettei enää nähnyt 
minua. Muistin että olin joskus nähnyt kirjastossa koulu
laisia, joilla oli jonkinlaiset työliivit ja lapussa luki ”har
joittelija”. Koska välituntia vielä riitti, päätin juosta äkkiä 
Töölön kirjastoon kysymään, pääsisikö sinne TETharjoit
teluun. Hiivin muiden joukosta ja sitten juoksin pari kort
telia minkä jaloista lähti.

Kirjastossa ei ollut aamupäivällä paljon ihmisiä. Jäin au
laan seisomaan vähän neuvottomana, koska en tiennyt mi



1312

hin pitäisi mennä. Sitten huomasin kyltin, jossa luki että 
hallinto on neljännessä kerroksessa. Harpoin portaita ylim
pään kerrokseen. Aloin jo tajuta, että en ehtisikään ajoissa 
tunnille. Olisi kai pitänyt malttaa. Parempi kuitenkin ky
syä, kun kerran olin täällä.

Neljännessä kerroksessa oli himmeä lasiovi, jossa luki 
hallinto förvaltning. Ovi oli lukossa, mutta vieressä oli 
ovikello. Jännitti aika lailla. Vedin syvään henkeä ja soitin 
ovikelloa. Kyllä se toimi, koska jostain sisältä kuului vai
mea pirinä. Sitten ei tapahtunut mitään.

Yhtäkkiä ovi särisi voimakkaasti, ja tajusin että se täy
tyy vetää nyt auki. Oven takana oli käytävä, enkä yhtään 
tiennyt, mihin piti mennä. Jäin oven luo ja yritin katsoa 
ovien kylttejä. Silloin joku nainen käveli erään huoneen 
ovelle katsomaan.

”Hei. Olitko mihin menossa?”
”Päivää”, sanoin arasti. ”Keneltä voi kysyä TETharjoit

telupaikoista?”
”Niin...” nainen vastasi, ”Markettahan niitä täällä hoitaa. 

Mennään katsomaan, onko hän nyt paikalla.”
Masennuin jo vähän. Entä jos vastuuhenkilö ei ollutkaan 

paikalla? Oliko tämä hukkareissu?
Seurasin naista käytävän loppuun saakka. Siellä oli ovi 

raollaan. Ovenpielessä luki apulaiskirjastonjohtaja bi
trädande bibliotekschef wallin. Nainen koputti oveen: 
”Hei Marketta, täällä kysellään harjoittelupaikkoja.”

”Jaa, no käske tänne.”
Nainen viittasi minun mennä sisään. Työhuoneessa oli 

vanha rouva, jonka silmälasit roikkuivat ketjussa rinnal
la. Hän katsoi minua hyvin tarkkaan.

”No niin?”
”Päivää. Olisiko mahdollista päästä tänne TETharjoit

teluun?” Koetin esiintyä reippaasti.

Sitten tajusin, että olin tainnut tehdä emämunauksen. 
Olisi pitänyt ensin esittäytyä!

Täydensin hätäisesti: ”Olen Jere Ahtola TakaTöölön ylä
asteelta.”

Näytin että minulla on esite, mutta johtaja ei edes vil
kaissut sitä.

”Jaaha, jokos on taas se aika vuodesta?” Hän nosti silmä
lasit nenälleen ja avasi pöytälaatikon.

”Meillähän on perinteisesti ollut täällä kaksi harjoittelu
paikkaa...” hän jatkoi ja tutki pöytälaatikkoa. ”Olitkos sinä 
näitä yhdeksäsluokkalaisia?”

”Kyllä.”
Johtaja otti jonkin paperin ja katsoi sitä.
”No niin. Jos voisit täyttää tämän lomakkeen, niin saam

me sinulta henkilötiedot.”
Sain lomakkeen ja katsoin sitä neuvottomana. ”Olenko 

minä nyt jonossa?”
Johtaja otti silmälasit pois ja katsoi minua hiukan yllät

tyneenä: ”Niin, ensimmäinen paikka olisi sinulle menos
sa. Muita ei ole toistaiseksi käynyt kysymässä. Haluttuja 
paikkojahan nämä ovat yleensä olleet.”

Aloin äkkiä täyttää lomaketta ikionnellisena. Harjoittelu
paikka oli hankittuna! Nyt vain pitäisi ehtiä ajoissa tunnille.

Sitten tuli ongelma: kysyttiin pankkitilin numeroa, enkä 
tiennyt sitä. Tietääkseni minulla kyllä oli jokin tili.

”Tuota, voiko pankkitilin numeron ilmoittaa myöhem
min?”.

”Totta kai. Harjoittelusta maksetaan pientä palkkaa, ja 
siksi tarvitaan verokorttikin.”

Infotilaisuudessa ei ollut puhuttu mitään palkasta. Jo 
toinen hyvä uutinen! Jännitys alkoi mennä ohi. Tämä oli
si varmasti oikein mukava paikka. Pikkuveli olisi kateel
linen, kun tästä sopivasti ilmoitettaisiin.
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Johtaja otti lomakkeen ja katseli sitä.
”Jaa, Sallinkatu... onko Niko Ahtola sinulle jotain sukua?”
”Pikkuveli”, vastasin. Oliko hän muka jo noin kuuluisa?
”Mukavaa että saadaan Nikon isovelikin tänne. Katso

taankos nyt vähän paikkoja täällä?”
”Minun pitäisi kyllä lähteä oppitunnille”, vastasin. Aloin 

olla todella pahasti myöhässä.
”Niin, no, katsotaan sitten parin viikon päästä. Tulet 

maanantaina yhdeksän maissa henkilökunnan ovelle niin 
eiköhän sinulle jotain puuhaa keksitä”, sanoi johtaja ystä
vällisesti.

”Selvä. Kiitos. Näkemiin”, totesin hätäisesti ja lähdin ovelle.
Säikähdin. Aivan oven takana seisoi kaksi tyttöä, joita en 

tuntenut. He katsoivat minua jotenkin syrjäkarein ja astui
vat johtajan huoneeseen heti kun olin päässyt ulos. Kuu
lin, kuinka he sanoivat: ”God dag!” Sitten täytyi jo juosta.

Portaissa alkoi hymyilyttää: harjoittelupaikka oli ilmei
sesti mennyt kahdelta ruotsinkieliseltä tytöltä nenän edes
tä! Juoksin kouluun. Käytävät olivat tyhjiä ja reppu roik
kui yksinään käytävässä. Menin luokan ovelle ja koputin 
ja astuin sisään. Kaikki kääntyivät katsomaan, varsinkin 
matematiikanopettaja Timonen.

”Anteeksi että myöhästyin, mutta olin sopimassa TET
harjoittelupaikasta”, selitin kuuliaisesti.

Timonen näytti nyrpeältä. Hän osoitti tyhjää pulpettia 
ja komensi: ”Paikka!”

Jotkut tirskuivat. Oli hassua, kun Timonen käski mei
tä aina kuin koiria: ”Taulu!” ”Hiljaa!” ”Istu!” Hän kai piti 
enemmän numeroista kuin teineistä. Numerot kyllä nou
dattivat järjestystä.

Tunnin jälkeen jotkut tulivat kysymään, mihin menen 
harjoitteluun. He olivat melkein kunnioittavia. Kun sa
noin että Töölön kirjastoon, Mikko kysyi, eikö sinne ole 

aika vaikea päästä.
”Sinne oli jo jonoa, mutta jonkun täytyi olla ensimmäi

nen”, totesin aivan välinpitämättömästi ja tarkastelin kyn
siäni kuin Hannu Hanhi.

Muut eivät osanneet sanoa mitään.
Jusalle tästä oli kerrottava ensimmäisenä.
”Arvaa kuka sai meidän luokalla toisena TETharjoitte

lupaikan?” kysyin kun makasimme alasti peiton alla.
”Vai sellainen uutinen. Mihinkäs sinä menet?”
”Töölön kirjastoon.”
”Sehän on hieno paikka. 1968 Aarne Ervi.”
”Häh?”
”Lukee siellä seinässä.”
”Ai jaa.”
”Et sitten ollut ensimmäinen?”
”No en, kun eräs Ilpo meidän luokalta oli kuullut isovel

jeltään, että meidän kouluunkin voi päästä harjoitteluun, 
ja hän sai sen paikan.”

”Jaa”, ihmetteli Jusa. ”Mitä hän siellä sitten tekee? Opet
taa pienempiä?”

”Ei kun saa kulkea huoltomiehen mukana ja pääsee kaik
kiin paikkoihin, joihin oppilaat eivät pääse. Ehkä joutuu 
olemaan yhtenä päivänä keittolassa.”

”Hmm. Ehkä Töölön kirjasto sen voittaa?”
”No kyllä kai. — Oliko silloin TETharjoittelua, kun sinä 

olit nuori, silloin 1800-luvulla?” kysyin viattomasti.
”Joo”, virnuili Jusa, ”tsaari määräsi kaikki aatelittomat 

lapset kuukaudeksi hiilikaivoksiin.”
”Missä sä olit?”
”Espoon metsänhoitoyhdistyksessä.”
”Öh...? Mitä siellä tehtiin?” ihmettelin.
”Lähinnä ajeltiin ympäri Espoota tarkastamassa metsiä.”
”Saiko siitä palkkaa?”
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”Ei kai. Ei enää muista.”
”Kirjastossa maksetaan.”
”No sehän on kätevää. Työmies on palkkansa ansainnut.”
Illalla alkoi uudestaan jännittää. Mihin oikein olin ryh

tynyt? Entä jos en pärjää siellä tai en osaa jotakin ja sitten 
koko perhe joutuu naurunalaiseksi? Pikkuveljellekään ei 
voisi kertoa, kun hän on siellä jo iso herra.

 
 
 
 
TETharjoitteluviikko koitti nopeammin kuin toivoin. Vii
konloppuna alkoi jo hermostuttaa, kun maanantaiaamuna 
ei mentäisikään kouluun vaan työharjoitteluun. Tosin kai
killa oli sama edessä. Viimeisenä yönä ei oikein saanut nu
kuttua. Vasta aamulla sain kerrottua äidille, että en mene 
tällä viikolla kouluun vaan työharjoitteluun.

”Vai niin! Mihinkäs äidin pikku työmies astelee?”
”Töölön kirjastoon.”
”Mitä!?” huusi pikkuveli.
”Ihan itsekö sinä järjestit sinne?” ihmetteli äiti.
”Joo.”
”Siis mitä?” ihmetteli pikkuveli yhä edelleen. Kerrankin 

häneltä meni pasmat sekaisin.
”Sinähän toimit reippaasti. Saako siellä ruokaa?” kysyi äiti.
”Koululla saa käydä syömässä.”
”No hyvä.”
Pikkuveli ei sanonut mitään. Minua jännitti sen verran, 

etten osannut enemmälti ylvästellä. Lähdin ulos kävele
mään ja odottamaan, että kello tulisi yhdeksän. Mietin, 
millaiselle tyypille se toinen paikka meni ja tulisiko hänen 
kanssaan toimeen. Toivottavasti ei ainakaan ollut joku sel
lainen, joka tönii ja potkii.

Lopulta kello lähestyi yhdeksää. Ketään muuta ei näky
nyt henkilökunnan ovella. Soitin ovikelloa ja vahtimesta
ri tuli avaamaan.

”Päivää. Minä tulin TETharjoitteluun.”
”Neljänteen kerrokseen!”
Pääsin aulaan ja aloin kiivetä neljänteen kerrokseen. Kir

jastonjohtaja oli siellä aulassa jonkun tytön kanssa, ja mo



1918

lemmat katsoivat minua jotenkin innokkaasti, niin että al
koi vähän nolottaa.

”Huomenta! Nyt on molemmat harjoittelijat paikalla”, 
sanoi johtaja.

”Huomenta”, vastasin, ja tyttö sanoi: ”Moi!”, vaikka en 
tuntenut häntä.

”Lähdetäänpäs katsomaan paikkoja”, sanoi johtaja. ”Saat
te työvaatteet ja pääsette töihin. Sovimme Mereten kans
sa, että voidaan puhua ihan suomea.”

Se vielä puuttui, että olisi pitänyt puhua ruotsia! En tul
lut ajatelleeksi, että kaupungin työpaikoissa pitää osata 
sitä kin..

Lähdimme kulkemaan eri saleissa, ja johtaja selitti, mitä 
missäkin on. Tunsin ne tietenkin näöltä, mutta ehkä Me
rete oli jostakin kauempaa. Kurkistimme luettelointiin ja 
toimistoon ja kaikki olivat oikein ystävällisiä. Aloin ajatel
la, että ehkä täällä voisi pärjätä ihan hyvin.

Ihmisiä alkoi tulla kirjastoon. Katselimme, kuinka pa
lautusautomaatti toimii. Kirjat ja levyt menivät omiin laa
tikoihinsa, ja niitä täytyi välillä tyhjentää. Postissa tuotiin 
päivän lehdet, ja ne täytyi leimata ja viedä saliin. Toisista 
kirjastoista tuotiin kirjoja ja laatikot täytyi viedä hississä 
eri kerroksiin. Koko ajan riitti pikku hommaa eikä aina
kaan tullut aika pitkäksi. Johtaja osoitti meidät eri paikkoi
hin kirjastovirkailijoiden alaisiksi, ja ensimmäinen päivä 
meni ihan opetellessa. Minua ohjasi nainen, joka oli nuo
rempi kuin äiti. Hän sanoi, mitä piti tehdä, ja minä tein. Oi
keastaan oli mukavaa, kun kaikki sujui eikä vaadittu mi
tään liian vaikeaa.

Kello 12 juoksin kouluun syömään. Oli tullut aika kova 
nälkä. En juuri nähnyt Mereteä ensimmäisenä päivänä. 
Hän kulki jonkun toisen virkailijan komennossa. Kello kol
melta saimme lähteä ja haimme vaatteet pukuhuoneesta. 

En osannut sanoa hänelle mitään, kun emme tunteneet.
”Oliks kivaa?” hän kysyi hiukan uteliaasti. ”Jerekö sä olet?”
”Joo”, sanoin. Minua ujostutti, enkä keksinyt muutakaan 

sanottavaa vaan lähdin vähän tylysti kotiin. Sitten mietin 
koko illan, olisiko pitänyt olla jotenkin kohteliaampi.

Pikkuveli oli kotona. Hän tuli heti kyselemään:
”Millä osastolla sä olit? Kävitkö kellarissa? Pääsitkö lai

nausautomaatin sisään? Oliko mitään jänniä uutuuseloku
via? Milloin tulee poistokirjoja myyntiin? Kävikö siellä ke
tään julkkiksia? Ketä muita siellä on harjoittelussa? Kuin
ka sä yleensä pääsit sinne?”

Huokaisin. ”Piti vain olla ensimmäisenä jonossa. Ei meitä 
ole kuin kaksi. Se toinen on joku Merete, joka puhuu ruot
sia. Lainausautomaatti oli ihan jännä, ja lehtisalissa oli se 
näyttelijä, Oiva Lohtander.”

”Oho. Olisi pitänyt kysyä, tuleeko Raidille jatkoa! Raid 
paljastaa kansallispuolueen juonet”, innostui pikkuveli.

”Sellaista ei varmaan voitaisi Suomessa esittää. Harri 
Nykäselle kävisi huonosti”, arvelin.

”Niinpä”, totesi pikkuveli.
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Seuraavana aamuna ei enää jännittänyt yhtä paljon läh
teä harjoitteluun. Jos muut päivät olisivat yhtä helppoja 
kuin ensimmäinen, niin pärjäisin kyllä työelämässä ihan 
kuin kuka tahansa. Pahinta varmaan olisi, jos pitäisi neu
voa jotakuta asiakasta eikä osaisi. Jos joku mummo tulisi 
kysymään: ”Missä teillä oikein on Velkuan kirkonkirjat?”, 
niin en tietäisi.

Aamulla kirjastonjohtaja toi meille henkilökortit, jotka 
ripustettiin kaulaan.

”Nämä olisi pitänyt saada jo eilen, mutta posti hidasteli.”
Kortti oli ihan hieno, sinivalkoinen, ja siinä luki isolla: 

jeremias ahtola harjoittelija. Sitten katsoin Mereten 
korttia ja leuka meinasi pudota. Siinä luki: merete von 
frenckell praktikant. En ollut koskaan tavannut ke
tään, jonka nimessä olisi ”von”.

Merete vilkaisi korttiani ja sanoi iloisesti: ”Ai sä olet ihan 
Jeremies?”

”No niin”, sanoin nolona. Olisiko pitänyt lisätä: ”Er Hög
het”?

”Nähdään!” hän sanoi, kun lähdin toiseen kerrokseen. 
Minut opetettiin hyllyttämään kirjoja, jotka oli palautet
tu. Piti ottaa huomioon numerojärjestys ja aakkosjärjes
tys. Se oli aika tarkkaa hommaa, ja pikkuveli olisi varmasti 
ollut onnessaan. Kirjan piti olla tarkasti oikeassa kohdas
sa, jotta se ylipäänsä löytyisi.

Välillä piti käydä hakemassa kirjalaatikoita. Jotkin olivat 
melko painavia. Virkailijat sanoivat, ettei niitä tarvitse yk
sin nostella vaan pitää pyytää apua, mutta ajattelin, että 
siihen menee turhaan aikaa. Odotin vain että päivä menisi 

ohi, koska tänään menisin Jusan luo panemaan. Harjoittelu 
oli jännittänyt sen verran, ettei ollut tehnyt mieli itsetyy
dytystä, ja nyt halusin todella kovasti jätkäkaverin syliin.

Iltapäivällä olin jo ajatuksissani Jusan luona enkä ole var
ma, sanoiko Merete lähtiessä jotain ja vastasinko mitään. 
Kulli oli turvoksissa, mutta en usko että se näkyi. Kirjoitin 
jo Jusalle tekstiviestiä: ”Nyt olen päässyt töistä!”

Kymmenen minuutin päästä tuli vastaus: ”Neljältä koto
na... Haluttaisiko painaa vähän ylitöitä?” Täytyi nauraa ää
neen. Jusa oli niin ainutlaatuisen mahtava. Vastasin: ”Joo. 
Nähdään.” Puhelin ehdotti tuohon aina myös sanaa ”nai
daan”, mutta en kehdannut kirjoittaa ihan niin.

Pikkuveli tuli kotiin, kun olin lähdössä. Hän olisi halun
nut kysellä kaikkea, mutta sanoin että käyn lenkillä ja voin 
kertoa sitten. Hän sanoi vähän nyrpeästi: ”Ai ’lenkillä’?”, 
mutta olin jo porraskäytävässä.

Menomatka sujui aina tuskastuttavan hitaasti. Teki vain 
mieli päästä suutelemaan ja hyväilemään ja naimaan. Lo
pulta olin Jusan ovella.

”Mitäs työmies?” tiedusteli Jusa. ”Joko tuli burnout?”
”No ei ihan vielä.”
”Voisi vaikka mennä päiväunille.”
”Sopii mulle!”
Oli mukavaa, kun päästiin aina suoraan asiaan. Riisuim

me vaatteet ja menimme peiton alle. Jusa otti minut syliin 
ja aloimme pussailla. Molemmilla seisoi kalu jo ihan ko
vana. Jusa silitti pyllyäni ja minä ajattelin: ”No niin!” Ha
lusin Jusaa jokaisella solullani. Oli niin ihanan herkkä olo. 
Jusa käänsi minut mahalleni ja kävi päälleni kuin koira ja 
alkoi nuolla sääriäni ja sitten reisiäni ja eteni vääjäämät
tä pyllyä kohti. Tuntui niin mukavalta, että täytyi hengit
tää syvään ja kipristellä varpaita. Tykkäsin saada kyrpää 
pyllyyn, eikä Jusan kanssa tarvinnut hävetä yhtään, kun 
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olimme molemmat samanlaisia.
Lopulta Jusa nuoli pyllyreikääni ja työnsi sormea sisääni. 

Sitten hän otti liukuvoidetta ja hinkkasi peräreikääni vel
toksi ja liukkaaksi. Hengitin syvään, kun hän työnsi kullin
sa sisääni ja alkoi panna minua. Se tuntui yhtä aikaa iha
nalta ja tuhmalta. Vähitellen alkoi tuntua siltä, että omat 
siemenet roiskahtavat kesken kaiken. Puristin käsiä nyrk
kiin ja purin hammasta, mutta en voinut estää sitä. Muu
taman päivän lasti ruiskusi lakanoihin ja jouduin haukko
maan henkeä.

”Voi kulti!” huohotti Jusa. Hän oli kiihottunut. Hän al
koi nuolla korvaani, ja se sai hänet aina laukeamaan. Hän 
imi korvanlehteäni, ynisi kovasti ja alkoi yhtäkkiä puus
kuttaa ja lakkasi liikkumasta. Hän vain painautui makaa
maan päälleni ja hengitti aivan uupuneesti. Se oli ehkä pa
ras hetki, mitä poikaystävän kanssa voi kokea.

Muutaman minuutin päästä Jusan kikkeli oli kutistunut 
niin veltoksi, että se luiskahti ulos. Jusa suuteli niskaani. 
”Kyllä olet ihana”, hän mutisi raukeasti. Hän kävi vieree
ni mahalleen pylly tarjolla. Nousin heti hänen päälleen ja 
painoin korvani hänen selkäänsä vasten. Halusin kuulla, 
miten hänen sydämensä löi. Hän kokeili kädellään lätäk
köä, joka minulta oli tullut, ja nuuhki kättään.

”Haisee ihan keväältä”, hän arveli.
Minua panetti yhä kovasti. Voitelin Jusan peräaukkoa, 

kunnes se muuttui veltoksi, ja työnsin kullini sinne. Ajat
telin, kuinka komea aikuinen jätkä saa 15-vuotiaalta pojal
ta tuoretta siementä, ja se oli varsin kiihottavaa. Jokaisella 
työnnöllä Jusan pakarat koskettivat kupeitani, ja se tuntui 
niin lämpimältä ja mukavalta, että orgasmi tuli.

Teki mieli uudestaan. Sitten minulle tuli vähän outo ku
vitelma mieleen. Olen nuori neekeriorja, ehkä kolme toista
vuotias, joka on jäänyt kiinni eläimeensekaantumises ta. 

Isäntä sitoo orjan alasti oviaukkoon ja antaa piiskaa. Pojan 
iso kalu alkaa seisoa kovana, kun hän saa mieheltä piiskaa, 
ja lopulta orjan siemenet roiskahtavat pitkin ladon lattiaa.

Sadistinen isäntä alkaa kokeilla, millä kaikilla keinoil
la pojan saa laukeamaan koskematta kaluun, esimerkiksi 
kusemalla päälle, työntämällä sormen peräsuoleen, hiero
malla öljyttyä vartaloa. Siellä tilalla ei olisi muita kuin se 
isäntä ja orjapoika. Lopulta isäntä ymmärtäisi, että pojal
la vain on voimakas vietti ja se pitää tyydyttää joka aamu 
ja ilta, niin poika tekee päivät kiltisti työtä isännän apuna.

Kuvittelin, kuinka olisin lihaksikas ja öljystä liukas nee
keripoika, ja taas tuli orgasmi. Sitten orjan oli pakko levä
tä. Pippeli väsyi seisomaan. Makasin hiljaa ja kuuntelin Ju
san hengitystä.

Lopulta kellahdin viereen. Jusa kääntyi ja katseli minua 
silmät jotenkin tuikkien.

”Kyllä sinä olet aikamoinen työmies!” hän sanoi.
En jaksanut väittää vastaan.
”Kuinkas töissä meni?” hän kysyi ja silitti nännejäni.
”Ihan hyvin...” selitin raukeasti. ”Kirjat pitää panna nu

mero ja kirjainjärjestykseen ja silleen...” Haukottelin. ”Ai 
niin, se toinen harjoittelija on joku von Frenckell, joka pu
huu ruotsia.”

”Oho. Tuletteko te toimeen?”
”Kyllä kai, mutta emme ole samalla osastolla.”
”Milläs sinä olet?”
”Enimmäkseen aikuisten kaunokirjallisuudessa ja leh

dissä.”
Sitten kello jo hälytti, että pitää lähteä kotiin syömään. 

En olisi millään halunnut lähteä Jusan vierestä. Siinä oli 
maailman paras paikka.

Täytyi kuitenkin marssia suihkuun. Ehkä Jusallakin oli 
vielä tekemistä. Olohuoneessa oli yhä isompia paperikaso
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ja pöydällä. Nälkäkin alkoi kurnia.
Illalla tunsin oloni melkein aikuiseksi. Kevät oli tulossa, 

pärjäsin töissä ja minulla oli mahtava salainen poikaystä
vä ja peruskoulu päättyisi pian. Ruoan jälkeen koetin se
littää kärsivällisesti pikkuveljelle, kuinka palautusauto
maatti toimii, vaikka se ei mielestäni ollut kovin kiinnosta
va aihe. Hän kerjäsi että päästäisin hänet katsomaan sitä, 
mutta en ollut varma kävisikö se. Televisiosta ei edelleen
kään tullut Simpsoneita, mutta katsoimme DVD:ltä jakson, 
ja siinä Marge Simpson opetti lapsia kirjastossa.

 
 
 
 
Keskiviikkoaamuna ajattelin, että tämän päivän jälkeen 
olisi harjoittelun puoliväli ohi. Sitten saisi palkan ja viikko
rahan ja voisi ostaa vaikka mitä.

Aamulla sain ensin kuljettaa tyhjiä kärryjä edestakaisin, 
kun en osannut viedä niitä oikeaan paikkaan. Sitten minut 
käskettiin kellariin odottamaan päivän kuljetuksia. Me
retekin osoitettiin sinne, ja saisimme huolehtia vastaan
otosta. Ensimmäistä autoa jouduttiin kuitenkin odotte
lemaan. Istuimme pöytien reunalla. Merete heilutteli jal
kojaan ja näytti siltä kuin olisi halunnut jutella, mutta en 
tiennyt mitä sanoisin.

Hän hivuttautui lähemmäs ja tuli lopulta samalle pöy
dälle istumaan. Hänellä oli jotenkin itsevarma ilme, ja mi
nua alkoi jännittää, koska tajusin, että hän kai katsoi mi
nua vähän sillä silmällä.

”Oletko sinä urheilija?” hän kysyi aivan tavallisesti.
”En ole”, vastasin vähän varuillani.
”Teillä kuulemma on suvussa.”
”No vaari on.”
Merete mietti hetken. ”Sä olet vähän äijä — paljon et puhu, 

mutta laatikot nousee kevyesti. Paljonko lähtee penkistä?”
En ollut varma, oliko tuo kiusoittelua vai ihailua, enkä 

osannut sanoa oikein mitään.
”Oletko sinä jo kuusitoista?” hän kysyi
”Syksyllä täytän.”
”Wau, sakkolihaa”, hän sanoi. Hän liukui aivan viereeni 

ja kysyi: ”Saako kokeilla sun lihaksiasi?”
Sitten hän jo puristeli oikeaa hauistani. Kukaan tyttö ei 

ollut koskenut minuun tuolla tavoin, ja hätkähdin aika lailla.
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”Oi, oletko sä vielä neitsyt?” hän ihmetteli muka aivan 
viattomasti.

”Een ole”, puolustauduin, ja ääni vinkaisi nolosti. Punas
tuin, koska tavallaan valehtelin. Olin ollut miesten kanssa 
mutta en tyttöjen.

”Niin”, sanoi Merete sellaisella äänellä kuin tietäisi kai
ken. Sitten hän jatkoi: ”Minä muuten jään perjantaina yk
sin kotiin. Olisi hyvä jos joku äijä tulisi turvaksi, kun pel
kään aina, että Batman loikkaa vaatekomerosta.” Hän kat
seli minua ja liikutti kieltään jotenkin hassusti poskessa. 
En tajunnut koko juttua.

Sitten hän painautui minua vasten, ja minä aloin olla pa
niikissa! Suoraan sanottuna olisin halunnut lähteä pakoon. 
Mitä pitäisi tehdä, kun hieno tyttö yrittää iskeä?

”Mä tykkään urheilijoista”, hän sanoi jo melko vihjailevasti.
Olin hädissäni eikä mieleen tullut kuin yksi ajatus: joskus 

totuus on paras puolustus. Karautin kurkkuani ja mietin 
kohteliasta sanamuotoa. ”Kiitos, mutta... kyllä tuota... mi
nulla on oikeastaan jo joku”, koetin sanoa selvällä äänellä, 
mutta se kai kuulosti aika pelästyneeltä.

”Ai jaa”, sanoi Merete hiukan pettyneenä, ”onko joku äi
jän jo napannut? Onko teidän luokalta?”

”Ei.”
”No sillä lailla. Onko kiva gimma?”
Kysymys yllätti niin että minulta pääsi suusta vain ”ä”, 

ennen kuin punastuin uudestaan. Oli niin mahdotonta aja
tella, että Jusa olisi gimma. ”No joo”, sain sitten sanottua, 
mutta se ei ehkä kuulostanut kovin vakuuttavalta. Olisin 
vain halunnut lähteä pois.

Silloin Merete naulasi minut: ”Oletko sä homo?” hän kysyi.
Kalpenin säikähdyksestä. Kuinka hän oli arvannut? Ku

kaan ei olisi saanut tietää! Tämä oli kuin poliisikuuluste
lussa. Katsoin vaistomaisesti ovelle, ettei kukaan vain ollut 

kuuntelemassa. Aika tuntui pysähtyvän, kun koetin kek
siä, mitä sanoisin. Tässä tilanteessa en pystyisi enää va
lehtelemaan vakuuttavasti. Kiinni jäin! Miten nyt kävisi?

”Ei siinä mitään”, sanoi Merete, ”mä vain toivoin, että 
tuommoinen äijä olisi ollut hetero.”

”Ethän kerro kenellekään?” pyysin hätäisesti.
”Ai sä olet vielä kaapissa? Ei, en kerro, jos sä et halua. 

Zip. — Ehkä täällä provinssissa vielä kohdataan suvaitse
mattomuutta...”

Hölmistyin. ”Provinssissa?”
Mereteä huvitti. ”No täällä kaukana Bulevardin pohjois

puolella, junttiSuomessa. Mä tulin tänne vain slummaile
maan... onko sellaista sanaa? Kyllähän tämä on vähän pe
lottavaa aluetta ja varmaan homoja hakataan Töölössä 
tosi usein.”

”No ei nyt sentään”, koetin vastata hermostuneena.
”Meidän luokalla on kaksi homoa, Lasse ja Roman, eikä 

heitä ole koskaan hakattu. On vain niin huvittavaa, kun 
he inhoavat toisiaan ihan todella, vaikka me aina ehdot
telemme, että heidän pitäisi alkaa olla yhdessä. Kumpikin 
on pihkassa poikien liikunnanopettajaan! Ja kun he ovat 
sellaisia ruipeloita, niin minä rukoilen, että älkää hei ot
tako paitaa pois.”

Kuuntelin ihmeissäni. Jossain koulussa saattoi olla kak
si homoa poikaa samalla luokalla eikä siitä koitunut heil
le mitään kauheaa. Meidän koulussa varmasti huudeltai
siin ja tönittäisiin ja potkittaisiin ja lopulta pitäisi vaihtaa 
koulua eikä siitäkään olisi apua.

”Missä koulussa?” kysyin.
”Svenska normallyceum. Olitko sä täältä läheltä?”
”TakaTöölön yläasteelta.”
”Onko se kaukana?”
”Urheilukadulla.”
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”Voisikohan siellä käydä syömässä? On nimittäin hanka
laa lähteä sinne kauas. Meille kyllä sanottiin, että lähim
mässä koulussa saa käydä syömässä, mutta vähän jänskät
tää täällä provinssissa.”

”Varmaan sinne voi mennä”, mietin.
”Kauanko te olette olleet yhdessä?”
”Kaksi vuotta”, sanoin nolona. Niin kauan salaisuus sit

ten säilyi.
”Oho”, sanoi Merete silmät pyöreinä. ”Sieltäkö teidän kou

lusta? Voisit näyttää ruokatunnilla.”
”Ei ole.”
”Mä luulin, että sä olet vähän hissukka, mutta sä oletkin 

homoillut jo monta vuotta! Onko se kaverikin sakkolihaa?”
”Ei.”
”Ahaa. Mitä jäbä duunaa?”
”On juri–”, ehdin sanoa, ennen kuin tajusin, ettei Mere

teä ehkä pidä yllättää loputtomiin.
”Häh? Opiskelee jo yliopistossa?” hämmästeli Merete.
Epäröin silmänräpäyksen, ja Merete päätteli heti: ”Vai 

onko siis jo valmistunut? Siis ihan joku aikuinen?”
”Niin.” Ei auttanut kuin myöntää.
”Jösses mikä äijä!” taivasteli Merete. ”Tässähän ihan hou

sut kastuu, kun vierellä istuu! Ja te olette uskollisia toisil
lenne?”

”Niin.”
”Kunnes kuolema teidät erottaa?”
”Niin.”
Odotin kovasti, että tapahtuisi jotakin, mikä saisi kes

kustelun vihdoin päättymään, esimerkiksi maailmanloppu.
”Eikö se ole vähän riskaabelia, kun sinä olet alaikäinen?” 

hän jatkoi kyselyä.
Hengitin syvään. ”No viime kesänä jouduimme poliisi

kuulusteluun. Ethän kerro kenellekään?” vetosin.

”Härregud!” Merete katsoi minua silmät yhä suurempina. 
Lopulta hän kysyi hiljaisella äänellä: ”Miten siellä kävi?”

”Valehtelimme poliisille, ja asia jäi siihen.”
”Onneksi sulla oli pystyvä lakimies.”
Yhtäkkiä ovisummeri pärähti soimaan ja ryntäsimme 

yhtä aikaa ovelle. ”Mielenkiintoinen keskustelu!” kommen
toi Merete hilpeästi. Sitten täytyikin keskittyä kirjalaati
koiden kuljettamiseen.

Ruokatunti alkoi melko pian ja Merete tuli etsimään mi
nua: ”Hei äijä, lähdetäänkö syömään?”

Ei auttanut muu kuin myöntyä. En tuntenut oloani kovin 
varmaksi Mereten seurassa. Voiko häneen luottaa? Mitä 
muut sanoisivat, kun tuon hänet ruokalaan?

Matkalla Merete alkoi selittää: ”Oletko nähnyt sellaisen 
elokuvan kuin Easy A?”

Ei ollut tuttu.
”Mä voisin esittää sun tyttöystävääsi, ja sitten kukaan ei 

epäile sua. Mennään vaikka johonkin bileisiin ja sitten sul
keudutaan komeroon muka sekstailemaan niin että kuuluu 
’uuh! aah! uuh!’, ja kaikki uskovat että sä olet aito hetero, 
joka duunailee gimmoja täyttä häkää. Miltäs kuulostaa?”

”Tuota...” En ollut varma, pärjäisinkö sellaisessa tilan
teessa. Pokka saattaisi pettää; enkä edes käynyt missään 
bileissä, kun ei sellaisiin kutsuttu. ”En ole ihan varma”, koe
tin vastata kohteliaasti.

”Mennäänkö näin käsikynkkää teidän koululle?” hän 
kysyi ja ripustautui minuun. ”Tai käsi kädessä niin kuin 
Minttu sekä Ville?”

Olin lähinnä kauhuissani ja toivoin, ettei kukaan näkisi. 
”Ehkä se vaikuttaa vähän liioittelulta.”

”Okei. El Duderino tuntee paikalliset tavat”, kikatti Me
rete ja päästi hyvin hitaasti irti.

Matka tuntui loputtoman pitkältä. Kun pääsimme ruoka
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laan, kaikki katsoivat uutta tyttöä ja sitten minua. Otimme 
lihapullia ja menimme syrjäiseen pöytään. Aluksi jännitti 
niin ettei ruoka meinannut maistua, mutta sitten iski sel
lainen nälkä, että melkein heikotti.

En osannut jutella mistään, mutta Merete kyseli kaikkea.
”Onko sulla pitkä koulumatka?”
”Ei.”
”Asutteko jossain lähellä?”
”Melkein vastapäätä.”
”Oho!”
”Missä te asutte?” rohkaistuin kysymään.
”Kaivopuistossa.”
Ihmettelin, miten joku voi asua siellä puistossa. Ei Mere

te näyttänyt pultsarilta. ”Jossain veneen allako?”
Merete purskahti nauruun. ”Veneen alla! Ei, ihan kerros

talossa.”
Hän otti puhelimensa, joka oli melko hieno. ”Voin näyt

tää. Otin talvella yhden kuvan...” Hän selasi valokuvia näy
töllä. Vilkuilin kokoelmaa, ja siellä näkyi melko monta ku
vaa David Beckhamista ilman paitaa. Sitten hän näytti ku
vaa, jossa oli ihan tavallinen kerrostalo paksuissa nietok
sissa. ”Tuossa on minun huoneeni.”

Hän jatkoi etsimistä. ”Venaas... eikö ole ihana?” Hän näyt
ti valokuvaa, jossa kaksi amerikkalaista jalkapallonpelaa
jaa suuteli kentällä ilman paitaa. Oikeastaan ihan mukava 
kuva. ”Teettekö tekin tuolleen?” hän kuiskasi.

Tajusin, että minun odotettiin myöntyvän. Kieltämättä 
Jusan kanssa oli mahtavaa suukotella.

”Mä haluaisin tästä julisteen seinälle”, huokasi Merete.
”Mutta mitä teidän vanhemmat sanovat?” ihmettelin.
”No faija ei koskaan edes käy siellä, ja mamma vain vouh

kaisi: ’Vihdoin meidän tytöllä on tullut fallinen faassi!’” 
nauroi Merete.

En tajunnut juttua. Ei Merete silti ollut hullumpaa seu
raa. Minulla ei ollut oikeastaan ollut ketään koulukaveria 
sen jälkeen kun Aleksi muutti Ruotsiin. Mietin, millaista 
elämä olisi ollut, jos Aleksi ei olisi lähtenyt. Ehkä nyt jah
taisimme yhdessä tyttöjä?

Merete näytti siltä kuin yrittäisi lukea ajatuksiani. Lo
pulta hän vinoili: ”Maa kutsuu äijää, kuuleeko äijä?”

En osannut sanoa mitään. Tyttöjen kanssa oli melko vai
keaa seurustella.

Ruoat oli syöty, joten ehdotin että lähtisimme. Kunhan 
pikkuveli ei näkisi meitä, niin kaikki olisi hyvin.

Kadulla Merete kysyi, missä talossa asuimme. Menimme 
Sallinkatua ja osoitin neljänteen kerrokseen.

”Aika vaikuttava kortteeri”, sanoi Merete. ”Montako tei
tä on?”

”Minä ja pikkuveli ja äiti.”
”Aha. Minä olen ainoa lapsi.”
Niin kävelimme takaisin kirjastoon. Ajattelin, että nyt 

olin ollut ensimmäistä kertaa treffeillä tytön kanssa. Vai
kutti haastavalta toiminnalta.
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Kaksi viimeistä harjoittelupäivää menivät nopeasti, kun 
ei ollut enää mitään pelättävää.

Silti näin eräänä yönä painajaisunta. Kuljin koulussa ja 
kotona ilman housuja ja kaikki katsoivat jotenkin oudosti. 
Unessa oli muka ihan normaalia liikkua ihmisten keskuu
dessa ilman housuja, mutta jotenkin taustalla tuntui epä
miellyttävä aavistus, ettei näin sittenkään pitäisi olla. Se 
oli ahdistava uni, koska se tuntui niin todelta.

Kävin Mereten kanssa syömässä, ja hän kertoi heidän 
koulustaan. Hän osasi oikeastaan aika hyvin suomea. Vii
meisenä päivänä hän kysyi puhelinnumeroani.

Samana päivänä pikkuveli pääsi aikaisemmin ja tuli kir
jastoon etsimään minua. Hän halusi nähdä palautusauto
maatin sisään. Merete oli vieressä, ja esittelin hänet hiu
kan vaivaantuneena: ”Tässä on Merete, joka on täällä toi
nen harjoittelija.”

”Aha. No päästätkö sä katsomaan sitä automaattia?”
”Mennään kierrokselle”, sanoi Merete ja otti minua kä

destä. En ehtinyt estää. Kun pikkuveli huomasi sen, hän 
hätkähti ja meinasi törmätä oveen. Sen jälkeen hän ei sa
nonut sanaakaan, katseli vain silmät pyöreinä minua ja 
Mereteä, kun yritin selittää mekanismeja. Mietin, kertoo
ko hän tästä illalla äidille.

Sitten hän lähti matkoihinsa, ja Merete sanoi: ”Moi moi, 
pikkuveli!”

”Hän on Niko”, täydensin.
”Hän taisi vähän hämmentyä”, arveli Merete. Sitten hän 

kuiskasi möreällä äänellä: ”Onneksi en ollut aikuinen miäs!”
Minuakin nauratti. Tirskuimme automaatin luona, kun

nes Mereten virkailija tuli sanomaan, että voisimme ruve
ta lopettelemaan. Tilinauha ja todistus kuulemma tulevat 
postissa.

Onneksi pikkuveli ei ruvennut selittämään äidille näke
määnsä. En osannut edes arvailla, miten äiti olisi reagoi
nut — ehkä ruvennut vornuilemaan ja olisin tahtomatta
ni paljastanut jotain.

Jusalle uudesta tuttavuudesta täytyi kuitenkin kertoa. 
Mietin vain miten pitäisi lähteä liikkeelle.

”Kuule”, aloitin sängyssä lauantaina.
”No?”
”Tunnetko ketään juristia, jonka nimi on von Frenckell 

ja joka asuu Kaivopuistossa?”
”Olen varmaan nimen kuullut. Kuinka niin?”
”Hänen tyttärensä oli siellä TETharjoittelupaikassa — 

se ruotsinkielinen.”
”Ai jaa. Haastoiko hän sinut jo oikeuteen?” ihmetteli Jusa.
”No ei... Mutta hän sai jotenkin ongittua selville, että 

minä olen homo ja että minulla on aikuinen juristi p– jon
ka kanssa olen.”

”Mistä hän sellaisen tiedon on saanut?” kysyi Jusa hiu
kan huolissaan.

”En minä oikein ymmärrä! Hän olisi halunnut että me
nen perjantaina hänen luokseen, kun hän on yksin kotona 
ja Batman kuulemma voi hypätä vaatekomerosta, ja minä 
kieltäydyin kohteliaasti ja sanoin että olen oikeastaan va
rattu, ja hän alkoi heti arvailla kaikkea enkä pystynyt va
lehtelemaan riittävän nopeasti.”

Jusaa alkoi huvittaa. En uskaltanut kertoa, että olin mai
ninnut poliisikuulustelunkin.

”Sinä vain olet niin vilpitön. Hän oli varmaan vähän kiin
nostunut ja luki sinua kuin avointa kirjaa.”

”Niin kai”, tuumin nolona.
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”Pitääkös minun nyt olla mustasukkainen?”
”Ei.”
”Kun ihan paronitar yritti iskeä minun kultimussukkaa

ni?”.
”Häh?” ihmettelin ja käännyin katsomaan Jusan kasvo

ja. Mitä hän oikein selitti?
”Tämä von Frenckell on vapaaherra. Minä tiedän vain 

että hän on ruotsinkielinen asianajaja, joka hoitaa talous
juttuja. Rouva on kuulemma psykoanalyytikko.”

”No sitten on kai varaa asua Kaivopuistossa”, arvelin.
”Sitä en tiennyt, että heillä on jo sinun ikäisesi lapsi. — 

Tytärkin voi saada aatelisarvon mutta vain isän puolelta.”
”Minä luulin ettei Suomessa enää ole aatelisia.”
”On meillä vielä monia aatelissukuja, mutta mitään eri

oikeuksia ei enää ole. On vain arvo, niin kuin vapaaherra 
tai kreivi. Ja yleensä varallisuutta.”

Äkkiä alkoi tuntua varsin hienolta, että olin Mereten ka
veri, vaikka olinkin ihan ”provinssista”. Merete oli oikea 
paronitar — jutut vain olivat välillä hiukan levottomia.

”Eikös olisi hienoa päästä seurapiireihin?” vinoili Jusa.
Hätkähdin. En osaisi niissä käyttäytyä. ”Mulla on ihan 

hyvä tässä”, totesin kuivakkaasti, ja Jusa koetti kovasti 
olla nauramatta.

 
 
 
 
Keväällä oli loputtomasti kokeita, ja TETharjoittelusta täy
tyi pitää esitelmä. Jouduin puhumaan melkein ensimmäi
senä, koska mentiin aakkosjärjestyksessä, enkä tiennyt, 
miten esitelmä oikein pitäisi muotoilla. Pitäisikö kertoa 
enemmän työpaikasta vai työtehtävistä? Koetin selittää 
molempia ja kirjoitin kaiken paperille, vaikka esitelmää ei 
kuulemma saisi lukea suoraan paperista. Esitelmät jännit
tivät aina, enkä osannut puhua kovin taitavasti.

Niin sitten kävi, että minun esitelmäni ei ollut lähellä
kään parhaita. Monet olivat ottaneet valokuvia, varsinkin 
jos olivat olleet hienoissa paikoissa, kuten Jari Sarasvuon 
yrityksessä. Mikko oli ollut Fazerilla jossain Vantaalla, ja 
hän pukeutui työasuun ja toi suklaata ja jakoi kaikille, vaik
ka opettaja sanoi, ettei sellainen ollut enää aivan asianmu
kaista. Hänen esitelmänsä äänestettiin sitten parhaaksi. Il
polle naurettiin, kun hän selitti, miten mahtavaa oli päästä 
koulun ullakolle. Hän koetti urheasti selostaa, miksi mei
dän koulussa ei ole hometta (Uponorilmanvaihtokone), 
mutta se kiinnosti kaikkia vielä vähemmän kuin Töölön 
kirjaston lainakierto.

Merete lähetti aina joskus tekstiviestejä, ja vastasin koh
teliaasti. Hän kyseli, onko meilläkin kokeita ja kuinka poi
kaystävän kanssa panee, ja minä kyselin, onko Batman py
synyt komerossa. Oikeastaan ihan hauskaa sananvaihtoa.

Huhtikuun lopulla tuli uusin Batmanelokuva Batman: 
Resurrection. En ollut edes ajatellut, että lähtisin sitä kat
somaan, mutta Merete kirjoitti: ”Lähdetkö pe kimppaan 
katsomaan ResurRexonaa?”

Katsoin internetistä, paljonko liput maksoivat, ja ne oli vat 
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melkein 15 euroa! Sitten alkoi jännittää, millainen poruk-
ka Mereten mukana oikein olisi tulossa. En kai sopisi seu
raan? Ehkä olisi parempi jättää tällä kertaa väliin.

”Liput hiukan tyyriitä. Liekö niin hyvä?” kirjoitin.
”Sulle on lippu. Pappa betalar. Joseph GordonLevitt il

man paitaa!!! Tuu mukaan pliis! Sua tarvitaan.” Mereten 
vastaus ei oikein jättänyt valinnanvaraa.

Ei auttanut muu kuin vastata: ”OK. Mihin aikaan?”
”Tennispalatsin edessä kl. 20.”
Nyt piti vielä saada äidiltä lupa. Omasta mielestäni olin 

kyllä jo niin iso, että iltamenon pitäisi olla pelkkä ilmoi
tusasia, niin kuin hyvinvointivaltion alasajon, mutta siel
lä menisi kai melko myöhään. Pikkuvelikin kai ilmoittau
tuisi heti mukaan.

Koetin olla koko torstain oikein kiltti, jotta äiti suostuisi 
iltamenoon. Tuntui että menoni olivat hiukan suurennus
lasin alla. Odotin, ettei pikkuveli ollut kuuloetäisyydellä 
ja aloin kysellä.

”Kuule.”
”No mitäs Jere?”
”Minä pääsisin huomenna kavereiden kanssa elokuviin, 

Tennispalatsiin, mutta siellä voi mennä vähän myöhään. 
Ei kai haittaa?”

”Mitäs siellä menee? Entä jos äitikin lähtisi katsomaan?”
Kauhistuin. ”B–Batman: Resurrection. Mutta... tuota... 

heillä on lippu vain mminulle”, sopersin. Merete ja äiti sa
massa tilanteessa olisi vähän liikaa.

”Kai sitten täytyy päästää äidin pikku kullanmuru yk
sinään sinne viettelysten esikartanoon”, tuumi äiti. Ilmei
sesti hän vornuili jotenkin. ”Miten myöhään siellä menee?”

”Varmaan yli yhdentoista.”
”Tulet sitten suoraan kotiin. Ei mihinkään kaljabileisiin 

hillumaan.”

”Ei”, vastasin helpottuneena.
”Mihin Jere on menossa?” kysyi pikkuveli, joka oli ilmes

tynyt keittiöön. ”Pääseekö mukaan?”
”Kavereiden kanssa elokuviin, mutta se on K-15”, ilmoitin.
”En pääse ikinä mihinkään”, mutisi pikkuveli äärimmäi

sen nyrpeänä. ”Ovatko ne muut koulusta vai sieltä harjoit
telupaikasta?”

”Joo.”
Pikkuveli alkoi murjottaa. Muistelin lukeneeni lehdestä, 

että kasvattajien kuuluu tuottaa lapsille pettymyksiä, jo
ten osasin huolehtia pikkuveljestä ammattimaisesti.

”Ennen puoltayötä pitää olla kotona — muuten tulee 
tupen rapinat”, painotti äiti.

”Joo.”
Oikeastaan oli ihan hienoa päästä näkemään elokuva jo 

ensiillassa ja ilmaiseksi.
Perjantai mateli todella hitaasti. En kehdannut tiedus

tella Mereteltä, ketä muita sinne oli tulossa. Varmaankin 
he osasivat kaikki suomea.

En syönyt päivällisellä kovin paljon, kun ruoka ei mais
tunut. Ajattelin, että teatterissa voisi syödä karkkia. Sitten 
piti vain odotella, että kello lähestyi kahdeksaa.

Lähdin paikalle polkupyörällä jo puoli kahdeksalta. Kes
kustassa oli paljon porukkaa. Merete oli istumassa Tennis
palatsin edustalla kahden tytön kanssa. Kaikki olivat pu
keutuneet hienosti ja kaikilla oli käsilaukut ja huulipunaa. 
Taisin näyttää hiukan rentulta heidän seurassaan, mutta 
ei se tuntunut haittaavan.

”Moi Jere! Suojele meitä tänään! Tässä on Olivia ja Milla.”
”Moi”, vastasin vähän hämilläni. Tytöt kikattivat, enkä 

osannut sanoa muuta.
”Aika hyvä”, tuumi Olivia, ”ja tietysti varattu!”
”Joo”, vastasi Merete, ”onneksi saatiin illaksi lainaan.”
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”Mennäänkö jo sisälle? Mua paleltaa”, sanoi Milla.
Siirryimme Tennispalatsiin. Siellä oli tolkuttoman pal

jon teinejä. Hälinä kaikui ja popcorn haisi. Etsimme istu
mapaikkaa ja löysimme sohvannurkan, johon tytöt mah
tuivat juuri ja juuri, ja minä istuin viereen lattialle.

Tytöillä oli hauskaa. He puhuivat aika nopeasti muista 
elokuvista ja laulajista ja aina välillä puhe lipsahti ruot
siksi. Yritin seurailla mukana sen näköisenä kuin ymmär
täisin kaiken. Sitten puhe siirtyi lukioihin ja miesnäytteli
jöihin ja lihaksiin ja alettiin vertailla Josh Hutchersonia ja 
Liam Hemsworthia, ja äkkiä Merete ilmoitti, että minul
lakin on ”habaa”, ja Olivia ja Milla halusivat heti kokeilla, 
vaikka minua nolotti. He halusivat roikkua hauiksissani 
yhtä aikaa enkä voinut kuin suostua. Nousin ylös ja jak
soin juuri ja juuri kannatella heitä, ja molemmat sanoivat 
Meretelle: ”Aika äijä!”

Kun siinä odottelimme, aloin ymmärtää, miksi minua 
oli pyydetty mukaan. Vanhempia poikia kierteli ympäril
lä kuin nälkäisiä susia, ja he olisivat varmaan tulleet ju
tuttamaan kauniita tyttöjä vaivaksi asti, jos en olisi ollut 
seurassa. Jotkut katsoivat minua vähän epäuskoisen nä
köisenä kuin olisivat kysyneet: ”Panetko sä kaikkia kol
mea?” Jouduin tuumimaan, että jos asiat olisivat toisella 
lailla, niin saisin kai kolme tyttöäkin hoideltua. Toisaalta 
tytöt kuulemma haluavat mahdollisimman isoa kyrpää, ja 
sellaista minulla ei ollut. Sitä paitsi pidän aika paljon siitä, 
että minua itseänikin pannaan. Onneksi Jusa tykkää täl
laisesta pikkupojasta.

Ostimme karkkia ja menimme isoon saliin, joka oli täyn
nä ja tunnelma oli korkealla. Mainoksia tuli loputtomasti, 
ennen kuin sali pimeni.

Elokuva oli pitkä mutta jännittävä. Batman ja Robin tun
tuivat viihtyvän aika hyvin keskenään — vähän niin kuin 

Jusa ja minä. Jennifer Lawrence yritti vikitellä Joseph Gor
donLevittiä, mutta tämä pysyi tuimana. Vaalituosta tääl
läkin väärennettiin. Yleisö eli mukana, kun epärehellisen 
poliitikon juoni paljastui. Russell Crowe oli siinä vähän oi
keusministeri Vapaavuoren näköinen.

Elokuvan päätyttyä aloimme valua vähitellen ulos. Oli 
kylmää ja pimeää mutta ihmisiä oli liikkeellä rutkasti. Kel
lo oli jo melko paljon ja minun olisi pitänyt lähteä kotiin. 
En tiennyt, mitä tytöt halusivat tehdä.

”Oliko hyvä leffa?” kysyi Merete, kun olimme päässeet 
tungoksesta.

Myöntelin muiden mukana.
”Ainakin testosteronia piisasi”, hihitti Olivia, ”nyt voisi 

kävellä seinistä läpi.”
”Ei taideta päästä oikein mihinkään”, sanoi Milla tyyty

mättömänä.
”Mitäs Jeremies aikoo?” kysyi Merete. ”Lähteekö äijä 

baanalle?”
Katsoin taas kelloa ja vastasin nolona: ”Pitäisi oikeas

taan olla kohta kotona.”
”Oi, kello lyö 12 ja Askungen pitää olla kotona... mikä se 

on suomeksi?” hämääntyi Milla.
”Cinderella — onko se Tuhkimus?” kysyi Merete, ja kaik

ki katsoivat minua kysyvästi. Olisi pitänyt tietää.
”On kai, siis miespuolinen Tuhkimo?” koetin selittää.
”Kun kello lyö 12, polkupyörä muuttuu vihanneksiksi”, 

nauroi Milla, ”sikäli kuin se on enää jäljellä.”
”No ainakin mutsi menee ihan pähkinöiksi”, koetin vit

sailla ja katselin huolissani pyörätelineiden suuntaan, mut
ta pyörä oli yhä paikoillaan.

”Meidän pitää saattaa Jere matkaan”, päätti Olivia. ”Mi
hinpäin olet menossa?”

Viittasin pohjoiseen. ”Töölöön.”
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Niin haimme polkupyöräni ja menimme Fredrikinka
dulle. Tytöt halusivat bussipysäkille, ja jäin siihen hetkek
si odottamaan heidän kanssaan, kunnes Eiran bussi näkyi 
tulevan. Oli niin myöhä, että täytyi haukotella, ja tytöistä 
se oli hauskaa.

”Voi, pitääkö pikkuisen päästä jo sänkyyn?” kikatti Milla.
”Meidän Minni haukottelee aina tuolla lailla”, selitti Oli

via, ”kissaparalta melkein lähtee pää aina irti.”
”Oli kivaa”, sanoi Merete. ”Toivottavasti sullakin.”
”Joo”, sanoin. ”Palaillaan!”
”Joo, moi!”
”Moi Jere”, sanoivat Milla ja Olivia, ja lähdin polkemaan 

kohti kotia. Ilta oli oikeastaan ollut ihan mahtava.
Kadulla oli humalaisia ja kansallisnuoria mutta ajoin lu

jaa ja väistelin kaikkia ja pääsin ajoissa kotiin.
Kotona äiti tuli eteiseen vastaan. ”Niko kävi lenkillä ja 

meni jo nukkumaan. Otatko syötävää?”
”On mulla vähän nälkä.”
”Mennään ottamaan leipää. Oliko mukavaa?”
”Joo”, mutisin.
”Taitaa nuorta miestä jo vähän raukaista. Sitten ham

paat pesemään ja nukkumaan!”
Oli mukavaa päästä peiton alle, kun raukaisi. Kaikissa 

jäsenissä tuntui mukavaa värinää. Kääriydyin peittoon ja 
ajattelin, kuinka olisin Jusan vieressä. Väsytti niin ettei jak
sanut runkata. Kulli roikkui turpeana, huomista odottaen.

 
 
 
 
Ehdin olettaa, ettei elokuvakäynnistä seuraisi mitään ih
meempää, mutta lauantaina pikkuveli yritti kehittää siitä 
ruokapöydässä aivan mieletöntä tarinaa.

Olin käynyt Jusan luona ja olin hyvällä tuulella. Söin kai
kessa rauhassa lihakeittoa, kun pikkuveli yhtäkkiä alkoi 
jutella kummia.

”Äiti.”
”No?”
”Kuinka meidän perheessä suhtaudutaan moniavioisuu

teen?”
Äiti puuskahti epäuskoisena, ja minäkin aloin kuunnel

la ihmeissäni.
”Kuinka sinä nyt tuommoisia kyselet?” äiti hämmästeli.
Silloin pommi putosi. ”Jerellä on haaremi!” ilmoitti pikku

veli tohkeissaan.
”Häh?” ihmetteli äiti, ja minä huusin: ”Mitä!?”
Pikkuveli alkoi selittää: ”Minä menin... tai siis satuin ei

len menemään Tennarin ohi, ja Jerellä oli siellä kolme tyt
töä sylissä ja he tappelivat Jerestä tällä lailla.” Hän reuh
toi itseään.

Äiti katsoi minua ihmeissään. Ateria oli yhtäkkiä muut
tunut painajaiseksi. Pikkuveli selitti asiat niin väärin ettei 
sellainen voi olla edes mahdollista!

”Eikä ole!” huudahdin tuohtuneena. Koetin muistella, 
mitä edellisenä iltana oli tapahtunut. ”Se vain näytti siltä! 
Me olemme ihan kavereita.”

Jostain syystä selitykseni huvittivat äitiä. ”Vai sellainen 
Casanova meidän perheessä”, hän ihmetteli muka lempeästi.

”Siellä oli se nätti tyttö kirjastosta, joku ’von’, joka piti 
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Jereä kädestä, vaikka kaikki kirjaston asiakkaat näkivät!”
Äiti ja pikkuveli tuijottivat minua, ja minä muutuin niin 

punaiseksi kuin vain voi muuttua. Vaikka sanoisin mitä 
hyvänsä, siitä ei olisi apua. Keskityin tökkimään lihanpa
loja lusikalla. Teki mieli vajota maan alle.

”Olisi ihan mukavaa, jos kutsuisit joskus tännekin niitä 
tyttöjä”, ehdotti äiti, ”matalaan majaamme.”

”Ne tytöt sanoivat Jereä äijäkseen”, täydensi pikkuveli.
”Niko liioittelee”, vastasin myrtyneenä. Keitto ei enää 

meinannut mennä alas.
”No niin, maistuisikos isännälle jälkiruoka?” kysyi äiti, 

kun sain lopulta lautasen tyhjäksi. ”Voitaisiin syödä se jää
telö pois.”

Minulle ei maistunut, mutta pikkuveli halusi. Kiitin ruoas
ta ja menin huoneeseeni murjottamaan. Pikkuveljille pitäisi 
määrätä hölötyskielto, kun he näköjään ymmärtävät kai
ken aivan väärin! Nyt äitikin kuvittelee kaikkea. Väärin
käsitystä ei voinut edes oikaista kertomalla totuutta — 
että en seurustellut niiden tyttöjen kanssa, koska minulla 
oli aikuinen poikaystävä. Sitä ei kukaan saisi tietää, mut
ta en silti olisi halunnut, että kaikki kuvittelisivat jotakin 
täysin päinvastaista, tyttöhaaremia.

Toivoin, että pikkuveli olisi ollut ainoa, joka oli nähnyt 
minut Tennispalatsissa, mutta joku meidän luokalta oli kai 
ollut siellä. Kun maanantaiaamuna menimme ensimmäi
selle tunnille, joku hihkaisi takanani: ”Mitä äijä!” Jotkut 
muut tirskuivat, ja kun käännyin katsomaan, muutama 
poika tuijotti minua ja sitten alkoi äkkiä katsella muual le 
viattoman näköisenä.

Pelkäsin pahinta. Huudeltaisiinko minulle nyt koko 
touko kuu?

Seuraavalla välitunnilla Mikko tuli heti kysymään kas
vot virneessä: ”Oliko Batman hyvä?” Muutkin pysähtyivät 

kuuntelemaan, mitä sanoisin.
”En mä tiedä, oli kai”, koetin vastata välinpitämättömästi.
”Mistä sä sellaiset muijat olit pokannut?”
”TETharjoittelusta.”
”Oho!” ihmetteli Ilpo. ”Löytyykö sellaisia muka kirjas

tosta?”
”Juu.”
”Sallinkadun sulttaani!” tokaisi joku ja kaikki nauroivat. 

Timi tarttui heti ideaan: ”Äijä pani haaremin pystyyn!” Jot
kut nauroivat jo kippurassa.

Koetin teeskennellä kuuroa. Sillä keinolla pärjäsin aamu
päivän läpi. Ainakaan ei homoteltu.

Päivän mittaan aloin tajuta, etteivät toiset vilkuilleet
kaan minua ilkeästi, niin kuin kiusaajat, vaan se oli taval
laan hyväntahtoista, vähän kuin olisin päässyt johonkin 
mukaan. Jotkut seitsemäs ja kahdeksasluokkalaiset ty
tötkin vilkuilivat ja sitten tirskuivat. Ehkä sieltä olisi he
runut pesää. Olin kuitenkin varattu ihan oikealle äijälle.
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Toukokuun pari viimeistä viikkoa saattoi ottaa vähän ren
nommin. Kokeet oli pidetty ja todistuksia kuulemma jo 
kirjoitettiin. Ei ollut väliä, vaikka ei jaksanut seurata ope
tusta kovin tiiviisti — koulu olisi pian ohi. Odotin vain ke
sää, jolloin ehkä saisi olla enemmän Jusan kanssa ja tehdä 
kaikkea kivaa yhdessä.

Kevätjuhla pidettiin koulun juhlasalissa. Monien van
hemmat olivat paikalla, äitikin. Isä ei tullut enkä edes odot
tanut. Juhla oli pitkäveteinen, koska siellä oli pappi puhu
massa ja hän saarnasi viettelyksistä ja kansallispuoluees
ta. Se oli pitkä ja omituinen puhe, enkä jaksanut kuunnella 
kaikkea. Ilmeisesti siinä tarkoitettiin, etteivät nuoret saisi 
kokeilla seksiä. Kansallispuolue haluaa nykyään tuoda us
kontoa joka paikkaan, vaikka monet eivät edes kuulu kirk
koon. Mutta sisä ja opetusministeri Soini oli harras kato
lilainen. Lisäksi eräs kansanedustaja, joku Hakkarainen, 
toisteli eri paikoissa, että lesboilta pitäisi ottaa lapsilisät 
pois, eikä oikeastaan kukaan saanut esittää vastaväitteitä.

Kesäkuun ensimmäisenä lauantaina äidillä oli pitkästä 
aikaa koulutuspäivä ja saisin viettää koko päivän niin kuin 
halusin. Periaatteessa piti tietysti olla pikkuveljen kanssa, 
mutta hän pärjäsi itsekseenkin. Jusalle sopi, että tulisin jo 
aamupäivällä ja olisin iltaan asti kylässä!

Lauantaiaamuna äiti selitti, että jääkaapissa on ruokaa 
ja sitä voi lämmittää mikroaaltouunissa. Piti siivota ja olla 
ulkona, kun näkyi tulevan kaunis päivä. Sitten hän jo lähti.

Aloin heti kirjoittaa Jusalle tekstiviestiä. Pikkuveli seu
rasi vierestä.

”Mitä tehdään tänään?”

”Sä voit keksiä mitä haluat”, mutisin.
”Onko sulla jo ohjelmaa?”
”Juu.”
”Menetkö johonkin?”
”Kyllä varmaan.”
”Tulenko mukaan?”
”Ei taida enää mahtua.”
”Menetkö niiden tyttöjen luo?”
”Saa nähdä.”
En ehtinyt enää keskustella, kun Jusa viestitti: ”Nähdään

kö Kulosaaren metroasemalla?”
Ihmettelin, miksi hän halusi sinne, mutta sopihan se mi

nulle. Niin lähdin matkaan. Ulkona tarkeni shortseissa ja 
Tpaidassa ja aurinko paistoi.

Jusa oli polkupyörineen metroaseman luona. Sanoimme 
”Moi” ja Jusa ehdotti: ”Lähdetäänkö ajamaan?”

Hiukan jännitti, kun en tiennyt, mihin oltiin menossa, 
mutta jotain mukavaa varmasti olisi luvassa.

Ajoimme Kulosaaren läpi ja vastaan tuli kyltti, jossa luki 
”Korkeasaari”. Olimmeko menossa eläintarhaan? Poljin 
kuuliaisesti perässä.

Ajoimme sillan yli Mustikkamaalle. Sitten Jusa kääntyi
kin äkkiä vasemmalle, ja tienviitassa luki ”Uimaranta”. Tätä 
uimarantaa en ollut aikaisemmin nähnyt. Lekotellaan siis 
hiekkarannalla poikaystävän kanssa!

Mäen alla näkyi leveä uimaranta, ja siellä oli jo paljon 
väkeä, vaikka oli vielä aamupäivä. Jotkut jo uivat meres
sä, vaikka vesi oli varmasti kylmää.

”Kun tuulee pohjoisesta tai luoteesta, täällä on tosi suo
jaisaa”, selitti Jusa.

Hiekkarannan länsipuolella oli hauskoja pikkupoukamia 
piilossa kaislikon keskellä. Niissäkin oli kaikissa ihmisiä. 
Sitten huomasimme, että eräästä poukamasta oli lapsi perhe 
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jo tekemässä lähtöä, ja menimme lähelle norkoilemaan.
Sitten valtasimme hiekkapoukaman itsellemme. Jusa otti 

repusta todella suuren rantapyyhkeen ja levitti sen hieti
kolle. Jusa riisuutui uimahoususilleen ja minäkin otin pai
dan pois, ja rantaleijonat pääsivät ottamaan aurinkoa ihan 
kahdestaan. Oli todella mukavaa!

”Kuinkas loma on alkanut?” kysyi Jusa.
”En mä tiedä. Ihan hyvin kai.”
”Onkos kesätöitä löytynyt?”
”Ei ole. Mutsi motkottaa siitä.” Suoraan sanottuna en ol

lut edes etsinyt kesätyöpaikkaa kovin innokkaasti.
”Kyllähän sitä työelämässä ehtii vielä uurastaa”, arve

li Jusa.
”Niin.”
Oli mahtavaa lojua auringossa kahdestaan poikaystävän 

kanssa. Aurinko paistoi ja oli melko lämmintä. Lokit kir
kuivat kauempana. Jusalla oli repussa limsaa.

Jonkin ajan kuluttua Jusa kysyi: ”Jokos mennään uimaan?”
”Taitaa olla aika kylmää tuo vesi”, arvelin.
”Yrittänyttä ei laiteta.”
Jusa kahlasi veteen mutta pysähtyi melko pian. ”Helk

kari kun on kylmää!” Hän loikki takaisinpäin ja yhtäkkiä 
roiski kylmää vettä päälleni.

”Älä!” kiljuin kauhuissani. Vesi oli todella kylmää.
”Karaistaan vähän nuorta miestä”, selitti Jusa ja yritti 

hymyillä, vaikka hampaat kalisivat.
Vielä ei pystynyt uimaan.
Istuimme rannalla pari tuntia. Vähitellen alkoi tulla näl

kä, mutta ajattelin, että Jusalla on varmasti jokin suunni
telma. Ehkä menisimme Herttoniemeen hampurilaiselle. 
Sänkyynkin olisi mukavaa päästä peuhaamaan.

”Joko aletaan olla kypsiä?” kysyi Jusa lopulta.
Mutisin myöntävästi.

”Lähdetäänkö menemään?”
”No joo.”
Jusa pakkasi tavarat ja lähdimme pyöräilemään Jusan 

kotia kohti. Mahassa alkoi kurnia.
Pääsimme sisään ja halasimme kovasti. Jusa tuoksui au

rinkoiselta. Aloimme suudella, ja odotin kalu kovana, että 
menisimme sänkyyn, mutta Jusa kysyi: ”Alkaako nuorella 
miehellä olla nälkä?”

”Ehkä vähän.”
”Tässä voisi vaikka juhlia oppivelvollisuuden täyttymis

tä”, ehdotti Jusa.
”Miten vain.” Ehkä Jusalla oli jotain hyvää jääkaapissa.
Menimme keittiöön ja Jusa otti esiliinan. ”Paistettaisiin

kos lettuja?”
”Sopii mulle!” minä innostuin. Alkoi kuulostaa lupaaval

ta. Äiti paistoi joskus lettuja mutta ei turhan usein, ja ne 
olivat todella hyviä.

”Pestään kädet ja pannaan toimeksi!”
Ilmeisesti minun odotettiin osallistuvan paistamiseen. 

En ollut kovin taitava kotitalousasioissa.
Sain oman esiliinan ja seurasin, kun Jusa alkoi vatkata 

taikinaa, johon tuli maitoa ja munia ja jauhoja ja sokeria. 
Lopputulos näytti erilaiselta kuin äidin taikina. Toivotta
vasti näitä lettuja kuitenkin pystyi syömään! Olisi noloa, 
jos ne maistuisivat kengänpohjalta mutta ei kehtaisi sa
noa mitään.

Sitten alkoi paistaminen kahdella pannulla. Minun piti 
lisätä voita vuoron perään kummallekin pannulle, ja Jusa 
kaatoi taikinaa päälle. Minua vähän arvelutti, kun letut 
tuntuivat jäävän raa’an näköisiksi.

”Onko tuo varmasti jo kypsä?” kysyin monta kertaa. Äi
din letut olivat tummempia ja pienempiä ja rapeita.

Jusaa huvitti. ”Ei näitä pidä karrelle päästää.”



4948

Lettuja syntyi vadille vino pino, ennen kuin taikina lop
pui. Seurasin kärsivällisesti, kun letut kannettiin ruoka
pöytään ja Jusa vei sinne ruokailuvälineitä.

”Juotko maitoa?”
”Joo.”
Onneksi Jusa ei juonut kaljaa niin kuin jotkut aikuiset. 

Sitten hän olisi juottanut sitä minulle, ja se olisi ollut lä
hinnä kurjaa.

”Mitäs haluat lettujen kanssa? Täällä olisi hunajaa.”
”Vaikka sitä.” Kotona oli yleensä mansikkahilloa.
Niin istuimme pöytään. Katselin isoja ja ohuita lettuja 

vähän epävarmana enkä tiennyt, miten niitä pitäisi ryhtyä 
syömään. Jusa kaatoi letun päälle hunajaa ja rullasi sen ja 
haukkasi. Seurasin esimerkkiä ja haukkasin reunasta epä
luuloisena hyvin pienen palan. Jusa tarkkaili huvittuneena.

Nämä letut maistuivat todella hyviltä! Ne eivät olleet 
lainkaan niin pahoja kuin pelkäsin. Annoin nälälle perik
si ja aloin ahmia hunajaisia lettuja. Yksi lettu mahtui juuri 
ja juuri kerralla suuhun, joten pystyin syömään niitä no
peasti, paljon nopeammin kuin Jusa.

Hotkin aika monta, mutta yhtäkkiä alkoi tuntua, ettei 
enää menekään enempää. Otin maitoa.

”Tuliko kylläinen olo? Näkyi nimittäin maistuvan.”
”Joo.”
Maha oli täynnä ja tuntui hiukan raukealta, mutta seksin

nälkä oli vielä jäljellä.
”No niin”, sanoi Jusa ja alkoi kerätä astioita, ”sitten hoi

detaan tiskit, etteivät jää kuivumaan.”
Tämä olikin samanlaista kuin kotona. Ei auttanut muu 

kuin ruveta kiltisti tiskaamaan poikaystävän kanssa.
”Sun pitäisi hankkia tiskikone”, mutisin.
”Enhän mä tarvitse”, nauroi Jusa, ”kun mulla on tämmöi

nen kotiorja, joka tiskaa ja pussaa!”

Murisin muka vähän tyytymättömänä — minäkö muka 
orja?

”Noin — se oikein kehrää onnesta, kun pääsee tiskaa
maan”, kujersi Jusa ja sipaisi minulle tiskivaahtoa nenän
päähän.

Minulta meni silloin pasmat sekaisin enkä pystynyt sa
nomaan mitään. Teki vain mieli ottaa ja rutistaa Jusaa kai
kin voimin ja hihkua: ”Sä olet ihana! Mennään naimisiin!”, 
mutta se olisi ollut jo liian noloa. Tosi mies hillitsee itsensä.

Tiskin jälkeen kuului vihdoin kaivattu kehotus: ”Men
näänkös vähän päiväunille?” Olin heti valmiina ja kiskoin 
vaatteet yltäni ja asetuin sängylle odottamaan Jusaa, joka 
ei ollut yhtä nopea. Sitten hän painautui alasti päälleni ja 
aloimme suudella kiihkeästi. Molemmilla kalu seisoi kova
na. Jusa siirtyi nuolemaan kiveksiäni. Nyt olin ajellut siel
tä itse karvat häntä varten.

Jusa alkoi nuolla terskaani kuin kiimainen koira. Se tun
tui niin hyvältä, ettei sitä enää voinut hallita. Alapäässä al
koi tuntua yhä voimakkaampi ja ihanampi paine. Ajattelin, 
kuinka kullini uppoaisi kohta syvälle Jusan perä reikään 
— ja silloin siemenet jo roiskahtivat Jusan naamalle. Täy
tyi haukkoa henkeä.

Jusa nousi suutelemaan minua. Sain nuolla omaa sper
maani hänen kasvoiltaan. Väkevältä maistui. Sitten hän 
käänsi minut mahalleni ja alkoi nuolla pyllyäni. Makasin 
raukeana ja odotin, että saisin kyrpää suoleen. Hän nuoli 
pyllyni märäksi ja hinkkasi reikää sormella, kunnes olin 
erittäin vastaanottavainen.

Lopulta hän painoi kyrpänsä sisääni ja työnteli sitä voi
mallisesti. Menin kananlihalle, kun hän painautui minua 
vasten ja alkoi nuolla korvaani. ”Voi... namupala...” hän huo
hotti. Melkein saman tien hänelle tuli orgasmi ja hän voih
ki ja ruiski spermat niin syvälle kuin pystyi.
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Jusa jäi makaamaan päälleni. Molemmilla oli oikein mu
kava olo. Jusa mutisi tyytyväisenä, kunnes hänen kikke
linsä veltostui ja luiskahti ulos.

Käännyimme kyljellemme ja asetuin Jusan syliin. Minua 
halutti vielä kovasti, mutta oli niin kylläinen ja raukea olo, 
että taisin nukahtaa, ja Jusakin kai nukkui.

Havahduin siihen, kun Jusa alkoi silittää rintaani ja vat
saani ja kopeloida kulliani. Tunsin kuinka hänen kalunsa 
alkoi jököttää pyllyäni vasten. Ehkä hän halusi panna uu
destaan! Sellaista tapahtui todella harvoin, koska meillä 
ei ollut niin paljon aikaa olla yhdessä. Olin jo täynnä Jusan 
spermaa ja nyt saisin lisää.

Hieroin pyllyäni häntä vasten, ja hän tulkitsi sen aivan oi
kein. Hän käänsi minut taas mahalleni ja kaatoi lisää liuku
voidetta peräaukkooni ja työntyi rivakasti sisääni. Hänen 
kalunsa tuntui todella kovalta.

Kun hän oli pannut minua jonkin aikaa, peräaukko al
koi tuntua vähitellen kipeältä. Jusa uikutti niin onnellise
na, etten kehdannut sanoa mitään. Piti maata hiljaa ja aja
tella isänmaata. Jos Jusa panisi minua tällä lailla joka päi
vä, niin pyllyreikä kai muuttuisi väljäksi ja veltoksi kuin 
vanhalla papalla. Ehkä siihen tottuisi. Itsehän tätä halu
sin. Koetin maata oikein rentona ja toivoin, että Jusa pää
sisi pian loppuun asti.

Jusa lisäsi vauhtia, ja minä aloin olla kestokykyni rajoil
la. Ajattelin sängyn kolinan tahtiin: kohta tulee... kohta tu
lee... kohta tulee...

Lopulta Jusa vinkaisi tuskissaan ja ynisi vähän aikaa. Sit
ten hän putosi päälleni hikisenä ja hengästyneenä. Hänen 
kyrpänsä oli yhä kivikovana peräsuolessani. Oliko hän ot
tanut Viagraa? Kolmatta kertaa en kestäisi.

”Pentu sai kyytiä?” mutisi Jusa tyytyväisenä.
”Joo.”

Vihdoin hän veti jäykän kalunsa ulos suolestani. Kään
nyin katsomaan sitä, ja minun oli pakko kysyä: ”Otitko sä 
Viagraa?”

Jusa tuhahti huvittuneena. ”En minä nyt niin vanha ole.”
Oma pippelini roikkui pienenä ja velttona. Minun täytyi 

tointua, ennen kuin pystyisin mihinkään. Oli ihan oikeas
ti perse hellänä.

Jos asuisimme yhdessä, niin meillä olisi kai joka päivä 
tällaista. Eiköhän siihen tottuisi. Voisimme saada yhdes
sä ainakin tuhat orgasmia vuodessa; minun osuuteni oli
si kaksi kolmasosaa ja Jusan loput. Heterot kuulemma sai
vat noin kymmenen.

Jusa huokaisi ja kääntyi mahalleen. Nyt olikin minun 
vuoroni, vaikka kalu ei edes seisonut. Nousin kuuliaisesti 
hänen selkäänsä ja asetuin makaamaan. Painauduin aivan 
häntä vasten, niin että tuli hyvä olo. Oikeastaan halusin 
kyllä panna, mutta pippeli mokoma oli vielä aivan šokissa.

Makasin Jusan päällä ja aloin suudella ja nuolla hänen 
niskaansa ja miehekkäitä hartioitaan. Vähitellen veri alkoi 
kiertää kullissa ja se turposi. Kuvittelin, kuinka olen kii
mainen koira, joka nuolee Jusan selkää yhä alempaa, kun
nes kieli osuu peräaukkoon ja luiskahtaa syvälle sisään. 
Vaikka en sitä harrastanutkaan, kulli jämähti niin kovaksi, 
että piti haukkoa henkeä. Nyt oli Jusan vuoro saada kivi
kovaa kyrpää!

Otin liukuvoidetta ja hinkkasin hänen ryppyistä perse
reikäänsä. Se varmasti kestäisi kovaakin kyytiä. Ei sää
liä! Survaisin kullin sisään ja aloin rytkyttää oikein kun
nolla. Minäkään en tarvinnut Viagraa. Kulli seisoi nyt niin 
kovana että vähän sattui. Ehkä Jusalla kesti toinen kerta 
pitkään siksi että seisokki teki kipeää.

Minusta alkoi tuntua kuin olisin Teräsmies joka pystyy 
mihin hyvänsä. Päätin että nyt panen kaikin voimin!
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Jusan persereikä muuttui vähitellen niin väljäksi ja peh
meäksi, ettei mitään parempaa voinut maailmassa olla. 
Litinä vain kuului, kun äijä sai nuorelta jannulta kyrpää.

Vähitellen kikkelin kipu alkoi tuntua yhä ihanammalta 
ja orgasmi uhkasi tulla, vaikka olisin halunnut jatkaa koko 
päivän. Koetin pidättää orgasmia kaikin voimin, mutta se 
tuli väkisin. Orgasmin nytkähdykset sattuivat kaluun niin 
kovasti, että täytyi huutaa! Tuntui, että nyt kyrpä räjäh
tää kokonaan.

Jäin makaamaan paikoilleni. Oli yhtä aikaa kivulias ja 
mahtava olo. Hengitin syvään ja koetin olla mahdollisim
man rentona. Suljin silmät ja hengitin syvään. Vähitellen 
kulli veltostui ja kipu lakkasi melkein yhtäkkiä. Jäljelle jäi 
niin mahtava olo, että oli pakko hekottaa onnellisena.

”Siinähän on sellainen peto että oksat pois!” sanoi Jusa 
kunnioittavalla äänellä.

Aloin tirskua. ”Itse olet!” Tuntui kerrassaan taivaalliselta. 
Koko kesä tällaista, niin mikään harmi ei tuntuisi missään!

Vedin kikkelin ulos, ja se oli aivan limainen ja turpea. Ro
jahdin Jusan vierelle. Hänkin oli oikein hyvällä tuulella. Hän 
otti minua kädestä ja katsoi silmiin, ja minun täytyi purra 
kieltäni, jotta en olisi vinkunut onnesta kuin pieni porsas.

”Tuli kesäkausi avattua”, hän lausui.
”Mmmh”, mutisin.
”Nyt saattaisi pieni suihku tehdä terää”, hän ehdotti.
Olin samaa mieltä. Olimme aivan märkiä ja limaisia. La

kanoista näkyi, että niissä oli peuhattu. Lakanat haisisivat 
meiltä vielä illalla kun Jusa kävisi nukkumaan.

Suihkussa pesimme toisiamme. Kokeilin Jusan isoja ki
veksiä, jotka roikkuivat niin kuin sonnilla. Niitä oli muka
vaa pidellä kädessä. Ajattelin, että jos minulla olisi tuon
kokoiset kivekset, niin kävelisin suurin piirtein seinistä läpi.

Oli raukea ja kylläinen olo. Haimme alushousut ja me

nimme sohvalle katsomaan televisiota. Ei jaksanut muu
takaan. Painoin rintani Jusaa vasten; sillä tavalla halusin 
sanoa: siinä on sydämeni, ota se! Jusan sylistä ei ollut kii
re mihinkään. Olisi mahtavaa asua yhdessä.

Lopulta tuli ilta ja minun täytyi lähteä kotiin. Oli parem
pi olla paikalla, kun äiti tulisi. Ihan pikkuisen alkoi olla 
nälkäkin.

Suutelimme Jusan kanssa vähän aikaa ilman paitaa niin 
kuin Mereten kuvassa. Minulla alkoi tietysti taas seisoa ja 
Jusankin kalu tuntui pullealta, mutta pyllyssä tuntui siltä, 
että parin päivän loma olisi paikallaan.

”Nähdäänkö taas?” kysyi Jusa
”Joo!”
”Turvallista kotimatkaa!”
”Moi!”
Kun pääsin kotiin, pikkuveli oli siellä synkeän näköise

nä. Hän katseli minua kyräillen, ja näytti siltä kuin hän 
olisi itkenyt.

”Onko jotain sattunut?” minun täytyi kysyä.
Pikkuveli alkoi selittää: ”Me lähdimme ilmailumuseoon 

mutta sitten menimme bussilla väärään suuntaan ja ek
syimme johonkin Vantaalle ja matkakortista loppui arvo ja 
yritin soittaa sinulle monta kertaa mutta puhelin oli kiin
ni ja pelkäsimme ettemme pääse kotiin.”

”No selvisitte kuitenkin?”
”Niin. Sinne pysäkille tuli sellainen vanhempi täti, joka 

oli kauhean ystävällinen ja antoi lippurahaa.”
”Jaa, teillä oli sellainen jännittävä seikkailu”, kuittasin 

hiukan välinpitämättömästi.
”Pelotti kyllä ihan oikeasti, kun ei tiennyt missä oltiin. 

Missä sinä oikein olit?”
”Rannalla. Puhelimesta kai loppui akku. — Ensi kerral

la osaatte sitten paremmin”, koetin lohduttaa.
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Sitten äiti jo tulikin kotiin. Hän alkoi tehdä iltapalaa. 
Ruoka pöydässä hän katseli meitä ja sanoi: ”Jere on tain
nut olla ulkona, kun on hiukan päivettynyt. Olisit ottanut 
Nikonkin vähän ulkoilmaan, kun oli niin kaunis päivä.”

Pikkuveli murjotti, mutta minä olin tyytyväinen. Näyt
ti siltä, että edessä olisi mahtava kesä: seksiä ja lekottelua 
poikaystävän kanssa. Koulu takana, elämä edessä!

 
 
 
 
Tiistain vastaisena yönä Jusalta oli tullut epäselvä teksti
viesti. Siinä luki vain ”K\n”. Ihmettelin sitä aikani. Ehkä 
Jusa halusi kutsua ”Kylään”, mutta äkirjaimet olivat men
neet matkalla jotenkin rikki. Niin saattoi käydä sähköpos
tissakin.

Lopulta lähetin vastauksen: ”Joo...?” Jusa ei kai tiennyt, 
ettei viesti ollut tullut kunnolla perille.

Hetken kuluttua kännykkä piippasi, mutta viestini ei ol
lut vielä mennyt perille: ”Odottaa toimitusta.” Jusalla oli 
varmaan jokin palaveri ja hänellä oli oma puhelin kiinni. 
Iltapäivällä kuitenkin nähtäisiin.

Oli loma, ja aika kului hitaasti. Odotin että Jusa vihdoin 
vastaisi ja voisin lähteä käymään. Teki kovasti mieli, ja us
koin että kestäisin jo kunnon kyytiä, kuin aikuinen mies 
ainakin.

Mitään vastausta ei kuitenkaan tullut, eikä oma viestini 
ollut mennyt perille. Kello tuli neljä ja sitten viisi, eikä tä
nään ehtisi enää lähteä ennen ruokaa. Kyllä Jusa olisi saa
nut jotakin vastata, jos tänään ei sovikaan! Ehkä oli tullut 
jokin kiireellinen ihmisoikeusasia. Niitähän nykyään riitti.

Sitten tuli jo ruokaaika, mutta Jusa ei ollut vastannut 
mitään. Kyllä hänen piti tietää, millainen aikataulu minul
la on, ja tiistaina oli aina ennenkin tavattu.

Ruoka ei meinannut maistua, kun olin niin ymmälläni. 
Viikonloppuna oli niin vahvasti tuntunut siltä, että olem
me yhä ikuisesti yhdessä. Ei kai Jusa ollut yhtäkkiä hylän
nyt minua? Ehkä jommankumman puhelimessa oli jotain 
vikaa? Olivatko poliisit vieneet taas Jusan? Oliko sattunut 
tulipalo? Vähitellen alkoi tuntua yhä kurjemmalta. En oi
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kein tiennyt, mitä pitäisi tehdä.
Katsoin jatkuvasti, olisiko puhelimeen tullut mitään vies

tiä. Ruoan jälkeen ei ollut mitään tekemistä, ja päätin, että 
voisin äkkiä käydä ihan muuten vain katsomassa, miltä Ju
san luona näyttää. Saisi ainakin jonkinlaisen varmuuden, 
ettei ole sattunut mitään. Jos matkan aikana tulisi jokin 
viesti, niin voisin kääntyä takaisin.

Niin lähdin taas Herttoniemeen mutta aivan erilaisissa 
tunnelmissa kuin yleensä. Aikaisemmin ei ollut tiennyt hy
vää, kun Jusaan ei saanutkaan yhteyttä. Koetin olla ajatte
lematta niitä tapauksia.

Kun pääsin Laajasalon sillalle, alkoi jännittää niin että 
mahaan koski. Ajoin varovasti yläreittiä ja katselin, näkyi
kö poliisiautoa. Mitään erikoista ei näkynyt, ei edes Mis
kan mopoa. Niin, ehkä Miskalle oli sattunut jotakin ja Ju
san piti olla paikalla?

Jäin vähäksi aikaa mäen päälle katselemaan. Mietin, pi
täisikö jo kääntyä takaisin kotiin. Sitten ajattelin, että kyl
lä oman poikaystävän ovikelloa pitää uskaltaa käydä soit
tamassa milloin vain. Eihän tässä ventovieraita olla.

Ajoin hitaasti Jusan oven luo ja toivoin koko ajan, että 
hän tulisi itse jostain näkösälle ja esittäisi selityksen. Ver
hot roikkuivat ikkunoissa ja kaikki näytti elottomalta. Jo
tenkin tuli paha aavistus.

Pakotin itseni soittamaan ovikelloa, mutta mitään ei ta
pahtunut. Soitin uudestaan ja odotin, ja sydän hakkasi. Ei 
mitään elonmerkkejä.

Vaisto sanoi, että olisi parempi lähteä kotiin ja kaikki sel
viäisi huomenna ja Jusa olisi yhtä iloinen kuin ennenkin.

Lähdin polkemaan kotiinpäin. Katsoin jokaista vastaan
tulevaa bussia tarkasti, olisiko Jusa kyydissä. Ei näkynyt.

Illalla en osannut tehdä oikein mitään. Äiti ja pikkuveli 
pelasivat jotakin peliä mutta en jaksanut mennä mukaan 

vaikka pyydettiin. Koetin ajatella, että huomenna kaikki 
selviää — Jusa saa uuden puhelimen tai pakolainen saa tur
vapaikan tai Miska pääsee kotiin jalka kipsissä ja Jusalla 
on taas aikaa minulle. Kun vain jaksaisi odottaa! Jusa on 
tärkeä ihminen, ja muutkin tarvitsevat häntä kuin minä.

Yöllä uni ei meinannut tulla. Oli melko apea olo. Kulli al
koi seisoa, kun muistelin miten yleensä olimme panneet 
iltapäivällä. Nyt vasta tajusin, miten kovasti pidin Jusan 
pylly reiästä. Päätin, että jos tämä tilanne ratkeaa onnel
lisesti, niin minä nöyrryn ja nuolen kiltisti Jusan perse
reikää ja olen kiitollinen. Aloin runkata ja kuvittelin taas, 
että olen alistuva koira ja nuolen aikuisen äijän perserei
kää niin kuin isäntä haluaa. Nuolen kuuliaisesti ja kieli 
luiskahtaa joka kerta yhä syvemmälle äijän peräsuoleen. 
Ajatus kiihotti niin, että orgasmi tuli voimalla ja siemenet 
roiskuivat rinnalle.

Saman tien tuli jotenkin tyyni olo: kaikki järjestyy. Toi
saalta nolotti, kun tuollainen kuvitelma toi voimakkaan 
orgasmin. Siitä pitivät enemmänkin aikuiset.
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Aamulla nukuin pitkään, mutta heti kun olin herännyt, tuli 
levoton tunne: onko Jusa vihdoin vastannut?

Otin kiireesti puhelimen, mutta mitään viestejä ei ollut 
saapunut! Kädet tärisivät, kun kirjoitin uutta viestiä: ”Mis
sä oot?” Sekin jäi odottamaan toimitusta. Alkoi tuntua sil
tä, ettei kaikki ollut kohdallaan. En tiennyt ollenkaan, mitä 
tässä oikeastaan voisi tehdä.

En pystynyt keskittymään oikein mihinkään koko päi
vänä. Odotin vain vastausta, ja vähitellen alkoi tulla yhä 
levottomampi olo. Ruoka ei maistunut.

Iltapäivällä oli pakko lähteä uudestaan Jusan luo. Oli se
kin parempi kuin vain istuskella neuvottomana. Ehkä kaik
ki selviäisi tänään.

Kuljin samaa reittiä kuin eilenkin. Oli hiljaista eikä Ju
san rivitalon luona näkynyt poliisiautoja eikä paloauto
ja eikä ambulansseja. Ajoin hitaasti ulkooven luo. Kaikki 
näytti rauhalliselta.

Jotain oli kuitenkin muuttunut! Makuuhuoneen ikkunas
sa verho oli painunut yhdestä kohdasta kiinni ikkunalasiin, 
ikään kuin sisällä joku nojaisi verhoon. Olin varma, ettei 
ikkuna näyttänyt eilen tuolta. Ilmeisesti joku oli kotona. 
Mitähän oikein oli tapahtunut?

Sydän hakkasi, kun soitin ovikelloa. Hengitin syvään, 
enkä oikein tiennyt mitä sanoisin, kun ovi aukeaisi. Jän
nitti aika lailla.

Kukaan ei tullut avaamaan. Soitin vähän ajan päästä ovi
kelloa uudelleen. Nytkään ei tapahtunut mitään eikä ver
ho liikkunut.

Kun nyt olin tullut tänne saakka, niin pitäisikö kiertää 

pihan puolelle katsomaan? Ehkä sieltä löytyisi selitys. Naa
pureiden takia arastelin lähteä talon toiselle puolelle, mut
ta rohkaisin mieleni. Robinkin lähti etsimään Batmania.

Pihan puolellakin verhot olivat kiinni. En uskaltanut jää
dä seisomaan nurmikolle kuin joku hiippari. Ihan varmuu
den vuoksi täytyisi kurkistaa asuntoon sisälle, ettei siellä 
ole tapahtunut mitään onnettomuutta. Menin määrätietoi
sen näköisenä terassin luo ja otin avaimen piilostaan. Mie
tin, syyllistyisinkö murtovarkauteen, mutta Jusa auttaisi 
varmasti. Sitten kiersin takaisin etuovelle ja avasin sen.

Silloin säikähdin niin että jalat meinasivat mennä alta. 
Asunnossa oli hirvittävä sekasotku — lattiat olivat täyn
nä rikottua tavaraa, kirjahyllyt nurin, pöytä rikki! Jusalle 
oli tapahtunut jotakin kauheaa.

Pysähdyin katselemaan. Koko asunto oli myllätty läpiko
taisin. Kirjoja oli revitty, televisio rikottu, huonekaluja ha
jotettu — ikään kuin asialla olisi ollut iso porukka. Asun
nossa ei päässyt edes liikkumaan kunnolla, enkä uskalta
nut ensin mennä edemmäksi, koska pelkäsin että Jusa löy
tyy murhattuna jostakin nurkasta.

Koetin olla nyyhkyttämättä ja sanoin varovasti: ”Ha
loo?” Ehkä Jusa olisi jossain elossa. Kuka tällaista tekee?

Asunnossa oli aivan hiljaista. Jääkaappikaan ei hurissut. 
Lähdin varovasti edemmäksi. Olohuoneessa ei ollut ruu
mista. Kokeilin kaikki isommat kasat läpi. Paperia oli ehkä 
vähemmän kuin olisi pitänyt olla. Pelkäsin, että joku tulee 
juuri silloin asuntoon ja luulee minua syylliseksi. Menin 
keittiöön ja kylpyhuoneeseen. Sotkua riitti, mutta Jusaa 
ei näkynyt elävänä eikä kuolleena. Ei ollut verijälkiäkään.

Makuuhuoneessa sänky oli hajotettu ja yksi lauta noja
si verhoja vasten. Nurkassa oli puhelimen osia. Ilmeisesti 
tämä kaikki oli tapahtunut viime yönä.

Kirjoituspöytäkin oli rikottu. Silloin muistin valokuvat, 
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jotka oli piilotettu pöydän sisään. Jos ne olisivat joutuneet 
rikollisten käsiin, minulle ja Jusalle kävisi huonosti! Aloin 
etsiä muistitikkua hädissäni. Koetin päätellä, minkä lau
dan sisään se oli piilotettu.

Helpotus oli suuri, kun tikku löytyi. Kun vain Jusakin 
löytyisi, niin kaikki olisi hyvin. Varmuuden vuoksi päätin 
ottaa tikun mukaan. Nyt pitäisi hälyttää apua.

Lattialla oli puhelinluettelo. Etsin Jusan työpaikan nu
meron. En uskaltaisi soittaa poliisille. En keksinyt ketään 
muuta kuin Reino Carpelanin, joka oli Jusan työkaveri. Hän 
oli aikuinen ja tietäisi mitä tehdä. Oli soitettava pian, kos
ka toimisto menisi kohta kiinni.

Soitin asianajotoimiston vaihteeseen. Ensin puhelin vain 
hälytti. Lopulta joku nainen vastasi. Hän kuulosti joten
kin kiireiseltä.

”Päivää”, sanoin, ”olisiko Samuli Lehtomaa siellä paikal la?”
”Ei ole”, vastasi nainen. Tuli hiljaista.
”Onko hän kuitenkin ollut tänään töissä?” kysyin arasti.
”Nyt en voi valitettavasti vastata tuohon”, sanoi nainen.
Henkäisin pelästyneenä. ”Olisiko sitten Reino Carpelan 

tavoitettavissa?” kysyin melkein itku kurkussa.
”Asianajaja Carpelan ei ole paikalla”, vastasi nainen no

peasti.
”Kuinka häneen saisi yhteyden? Asia on tärkeä.”
”Emme tiedä, missä asianajaja Carpelan tällä hetkellä 

on, emmekä saa häneen itsekään yhteyttä”, sanoi nainen, 
ja hän kuulosti melkein yhtä pelästyneeltä kuin itse olin. 
”Olen pahoillani”, hän lisäsi ja sulki puhelimen.

Minua alkoi pelottaa yhä enemmän. Liittyikö tämä kaik
ki jotenkin asianajotoimistoon ja Carpelaniin? Sanomaleh
dessä ei ollut kerrottu mistään sellaisesta tapauksesta.

Nyt ei ollut jäljellä enää muita kuin Miska. Olin niin pa
hoillani siitä, mitä olin tehnyt hänelle, etten ollut ollut hä

neen missään yhteydessä kahteen vuoteen. En voisi tavata 
häntä, enkä halunnut, että hän ehtisi tulla tiellä vastaan.

Lähdin ulos asunnosta ja vein avaimen takaisin. Mietin, 
mitä kirjoittaisin hänelle, kun ajoin kohti metroasemaa. 
Menin jonkin talon pihaan ja kirjoitin tekstiviestin:

”Onhan tämä Miskan numero? Samulin kotiin on mur
tauduttu, eikä häntä tai Reino Carpelania saanut töistä
kään kiinni. Tiedätkö missä hän on? – Jere.”

Tämä viesti meni ainakin heti perille. Lähdin metroase
malle, mutta Miskalta tuli vastaus melkein saman tien: 
”Lähden katsomaan.”

Olin helpottunut. Nyt Jusan sukulaiset voisivat selvittää 
asioita ja soittaa poliisille, ja toivon mukaan Jusa löytyi
si ehjänä ja terveenä. Ehkä hän oli joutunut piiloutumaan 
ihmisoikeusrikollisilta ja nämä olivat kostoksi sotkeneet 
asunnon. Pian hän palaisi ja kertoisi seikkailustaan, ja sii
tä voitaisiin tehdä jännityselokuva. (Pamela Tola esittäisi 
vaimoa, ja alaikäisestä poikaystävästä vaiettaisiin hieno
tunteisesti.) Sitten auttaisin siivoamaan asuntoa ja vakuu
tus korvaisi vahingot. Uusi sänky ei enää kolisisi.

Illalla oli levollisempi olo. Kuvittelin, kuinka Miska nä
kee sekasotkun ja kertoo äideilleen ja nämä ryhtyvät heti 
toimenpiteisiin, tekevät rikosilmoituksen ja katoamisil
moituksen ja Helsingin poliisi suhtautuu asiaan vakavasti, 
kun näkee huoneistolle ja irtaimistolle aiheutetut tuntu
vat aineelliset vahingot ja saa tietoonsa uhrin henkilöyden.

Sitten alkoi hermostuttaa. Asunnosta kai otetaan sormen
jälkiä, ja minunkin sormenjälkiäni löytyy. Onneksi toin 
ne valokuvat pois. Rikollisten sormenjäljet ovat kuitenkin 
poliisin rekisterissä, poliisi keskittyy niihin ja suorittaa 
kiinniottoja ja kuulusteluja. Sitten talon luo saapuu omi
tuinen pitkätukkainen kulkuri, jolla on kyömynenä ja iso 
lierihattu. Hän riisuu peruukin ja irrottaa tekonenän — ja 
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siinä on Jusa!
”Piti vähän oleskella maan alla, jotta paine hellittää. Ry

mättylässä on muuten Suomen siistein lehmäkahvila!” hän 
virnistää. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Miskasta ei enää kuulunut mitään. Illalla ruoan jälkeen 
menin huoneeseeni, ja kun ei ollut muutakaan tekemistä, 
painoin muistitikun USBporttiin. Syötin salasanan, ja tie
dostot aukenivat. Varmistin, etteivät äiti ja pikkuveli ol
leet tulossa huoneeseeni, ja katsoin pikaisesti kuvia. Näyt
ti kuin ne olisi otettu pitkän aikaa sitten. Makasin iloise
na sylissä, ja Jusa oli kuin leijona, joka oli ottanut kissan
poikasen hoiviinsa.

Suljin kuvat nopeasti ja aioin ottaa muistitikun pois. Jäin 
kuitenkin katsomaan tiedostonhallinnan ilmoitusta: ”Va
paana 286 KB.”

Kahden gigatavun muistitikussa oli vain muutama valo
kuva. Tyhjää tilaa olisi pitänyt olla vaikka kuinka. Ihmet
telin ja aloin tutkia tikun sisältöä tarkemmin. Aluksi en 
nähnyt kuin valokuvakansion, jossa oli neljä valokuvaa. Ne 
veivät tilaa 9,3 MB. Mihin loppu tila katosi? Pikkuveli osai
si selvittää näitä paremmin, mutta häneltä ei voisi nyt ky
syä. Ilmeisesti tikussa oli piilotettuja tiedostoja.

Aioin hakea Googlella: ”Windows 7 näytä piilotetut tie
dostot”, ja se näkyi ensimmäisenä ehdotuksena heti kun 
aloin kirjoittaa. Ohje löytyi suomeksi, ja kun olin muuttanut 
asetuksen, tiedostoikkunaan ilmestyi lisää kansioita. Niillä 
oli sellaisia nimiä kuin ”Varmistus”, ”Viestit”, ”Isot kuvat” 
ja niin edelleen. Ne oli kai salattu aivan syystä, enkä ollut 
varma, saisiko niitä katsoa ensinkään. Nämä olivat toden
näköisesti Jusan luottamuksellisia työasioita, ja ne oli var
ta vasten piilotettu. Jätin ne sikseen, piilotin tikun ja läh
din katsomaan televisiota, vaikka huoli oli suuri.

 
 
 
 
Seuraavanakaan aamuna ei kuulunut mitään uutta. Pää
tin, että iltapäivällä voisin vilkaista äkkiä Jusan tiedosto
ja, jos ei muuta tietoa tule.

Äiti ihmetteli, miksi olin niin hajamielinen, ja kysyi taas 
kerran, oliko opiskelupaikka jo varmistunut. En jaksanut 
ajatella koko asiaa. Sanoin vain, että lähipäivinä selviää ja 
kaikki on järjestyksessä. Kesätyöpaikkaakin kannattaisi 
kuulemma edelleen etsiä. Nyt en vain oikein ollut sellai
sessa tilassa, että työnhaku onnistuisi.

Iltapäivällä otin muistitikun ja aloin sitten katsella tie
dostoja, kun muutakaan ei voinut. Niitä oli paljon, enkä 
tiennyt mitä oikein pitäisi etsiä. Eräässä kansiossa oli pal
jon isoja kuvia kirjeistä, joista osassa näkyi TietoFobUpsin 
logo. Suurin osa oli englanniksi, enkä ymmärtänyt niistä 
mitään. Kirjeet olivat vanhoja, vuosilta 2010–2011. Lisäk
si sinne oli skannattu erilaisia muistiinpanoja. Mikään ei 
näyttänyt liittyvän tähän vuoteen eikä Jusan katoamiseen.

Selailin tiedostoja neuvottomana. Ehkä näistä ei ollut
kaan mitään apua? Jotenkin pitäisi selvittää, mitä oli tal
lennettu viimeksi. Silloin keksin, että varmasti löytyisi jo
kin apuohjelma, joka listaa tikun kaikki tiedostot aikajär
jestyksessä. Googlesta löytyi neuvo, että pitää avata DOS
ikkuna ja antaa komento DIR ja koko joukko parametre
ja. Näin löytyi alikansio ”Whistlebl2”, jonka tiedostoja oli 
muutettu viimeksi kesäkuussa 2016.

Alikansiossa oli vain tekstitiedostoja, joiden otsikkona 
oli ilmeisesti päivämääriä: 20160520.TXT ja niin edelleen. 
Avasin yhden uudehkon tiedoston. Siinä oli sähköposti viesti 
mutta mukana olivat kaikki otsikkorivit. Lähettäjä oli joku 
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”virta9112@yahoo.co.uk”, ja vastaanottaja oli  ”jslehtom@
joutsilaw.fi” — siis Jusa! Ehkä näistä selviäisi, mitä Jusa oli 
tekemässä, kun hän katosi ja asuntoon hyökättiin.

Aloin lukea uusimpia viestejä, mutta en ymmärtänyt, 
mistä niissä puhuttiin. Jusan viestejä ei ollut mukana, mut
ta niistä oli lainauksia Virta9112:n tekstissä. Täytyi siis lu
kea viestit aikajärjestyksessä.

Ensimmäisissä viesteissä Virta9112 kertoi, että hän halusi 
auttaa jossakin kanneasiassa ja hänellä oli TietoFobUpsin 
reskontran muutosloki, josta kuulemma selviäisi kirjanpi
don vääristely. Hän haluaisi luovuttaa lokin, jos vain voi
si luottaa asianajotoimistoon. Jusa vastasi, että tiedot pi
detään luottamuksellisina, mutta todistelun kannalta oli
si hyvä, jos Virta9112 voisi lausua tuomioistuimessa. Vir
ta9112 ei ilmeisesti halunnut tehdä niin, vaikka hän halusi 
koko ajan luovuttaa lokitiedostot. Tästä oli monta viestiä. 
”Voitteko kuitenkin ottaa muutoslokit vastaan?” Eikö Vir
ta9112 pelännyt, että Kansallispuolue vakoilisi sähköposte
ja? Lopulta ilmeisesti asiasta päästiin sopimukseen, koska 
viimeisessä viestissä 5. 6. 2016 Virta9112 kirjoitti, että hän 
tulisi tuomaan tiedostot ”toimistollenne” 6. päivänä illal
la kello 22. ”Pääseehän Carpelan paikalle?”

Tuo oli viime maanantaina! Ilmeisesti Jusa ja Carpelan 
olivat menneet illalla toimistoon ja jotain pahaa oli tapah
tunut. Miksi luovutus piti hoitaa yöllä? Ja Jusan asunto oli 
myllätty seuraavana yönä.

Mitä oikein voisin tehdä? Pitäisikö tiedot antaa jollekul
le aikuiselle? Tuo Virta9112 vaikutti jotenkin epäilyttäväl
tä. Oli parempi, etten ainakaan lähetä hänelle sähköpostia. 
Jos hän ei itse olisi hyökkääjä, niin Kansallispuolue voisi 
päästä minun jäljilleni. Kun vain saisi selville, kuka hän oli 
ja missä, niin voisi käydä edes ohimennen vilkaisemassa, 
näkyisikö siellä panttivankeja. Sitten voisi ilmoittaa Jusan 

työnantajalle, että lakimiehenne ovat siellä lukkojen taka
na, käykää hakemassa.

Tuollaisen sähköpostiosoitteen voi kuitenkin luoda kuka 
tahansa. Edes Yahoo ei tiennyt, kenelle se kuului. Pitäisi 
olla mestarihakkeri, että omistajan saisi selville.

Jokaisessa viestissä oli pitkästi otsikkorivejä. En ollut 
varma, kuinka niitä luetaan. Niistä vain näkyi, mitä reit
tiä viesti oli kulkenut. Sana ”Received” tarkoitti, että vies
ti oli otettu vastaan jostakin. Näillä riveillä kellonajat oli
vat käänteisessä järjestyksessä. Alimmainen Receivedri
vi kertoi siis, mistä viesti oli lähtenyt! Aloin heti vertailla 
eri viestejä — ehkä niistä näkyisi, missä Virta9112 piileksi.

Kaikissa viesteissä näkyi sama kaava: jokainen viesti 
oli lähtenyt osoitteesta ”k77-142-205-117.elisa-laajakaista.fi 
[77.142.205.117]”, mennyt sieltä Englantiin ja tullut takaisin 
Suomeen. Nyt pitäisi vain selvittää, missä tuo laajakaista
yhteys sijaitsee. Internetistä löytyi useita palveluita, joil
la voisi selvittää IPosoitteen ”fyysisen sijainnin”, ja kokei
lin kaikkia ilmaisia, mutta jokainen osoitti vain Helsinkiin, 
Finlandiatalon viereen. Se ei tuntunut oikealta osoitteelta; 
kun kokeilin meidän oman laajakaistan numeroa, se osoit
ti samaan kohtaan eikä TakaTöölöön.

Tuntui, että nyt olin umpikujassa. Ei osoitetta, ei etsit
tävää. Tarvitsisin apua.

Pitäisi löytää joku hakkeri, joka osaa tällaiset asiat. Ka
dunkulmasta heitä ei ainakaan löydä. Koulussa joku oli jos
kus selittänyt, miten jokin IRC oli suomalainen keksintö ja 
kaikki hakkerit toimivat nykyään siellä, koska kansallis
puolueen oli vaikea valvoa sitä. Täytyi siis ruveta etsimään 
tietoa tuosta IRC:stä ja toivoa, ettei kansallis puolue satu 
seuraamaan tämän laajakaistaliittymän tieto liikennet tä 
juuri nyt.

IRC oli jonkinlainen keskustelujärjestelmä, jossa kuka 
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tahansa saattoi perustaa ”kanavia” ja ne lakkasivat ole
masta, kun niistä poistuttiin. Nykyään käytettiin sellais
ta salausta, ettei kukaan pysynyt syntyvien kanavien pe
rässä. Keskusteluun tarvittiin vain ”IRCasiakas”, ja se oli 
ilmainen ohjelma.

Yhtäkkiä pikkuveli seisoi ovella kurkkimassa. ”Pelaat
ko jotakin nettipeliä, kun sulla vilkkuu linja koko ajan?” 
Modeemi oli olohuoneessa, ja merkkivaloista näkyi, liik
kuiko dataa.

”Ei, kun... lataan päivityksiä”, selitin.
”Ai jaa. Koulussa jotkut pelaavat Infinityä, vaikka se on 

aika kallista.”
”Mä en tiedä sellaisesta”, mutisin ja halusin olla rauhas

sa. Jos ei kansallispuolue niin pikkuveli...
”Eikö Windowsiin tule päivitykset vasta ensi viikolla?” 

pikkuveli tivasi.
”On siellä aina jotakin.” Keskityin näyttöruutuun kuin 

paraskin hakkeri.
”Mä katson.”
Selailin IRCasiakasohjelmia Tucowsissa. Niitä oli mo

nenlaisia, ja otin summamutikassa suosituimman. Ohjeet 
olivat suomeksikin. Asensin sen koneeseen ja käynnistin 
ohjelman. Säätämistä oli paljon, mutta lopulta olin IRC:ssä 
suojatulla palvelimella. Otin käyttäjänimen ”maaGi”, kun 
en muutakaan keksinyt.

Nyt piti vain löytää niitä hakkereita. Helpommin sanot
tu kuin tehty. Ohjelma kertoi, että kanavia oli sillä hetkellä 
yli 100 000. Kanavia voi selata aakkosjärjestyksessä, mut
ta siitä ei ollut paljon apua. Sitten keksin hakutoiminnon. 
Kokeilin erilaisia hakusanoja, kuten ”hackers”, ”hakkeri”, 
”hakkeroijat” ja niin edelleen, mutta vasta ”hackerz*” an
toi yhtäkkiä satoja tuloksia. Nämä kanavat oli kai nimet
ty maan mukaan, koska mukana oli ”#hackerz.fi”. Ohjeita 

noudattaen kirjoitin ”/join #hackerz.fi”, mutta kanavalle 
ei päässytkään.

Selasin kuumeisesti ohjeita. Suljetulle kanavalle pääsee 
vain jos kutsutaan komennolla ”/invite username”. En tun
tenut ketään. Saatoin vain nähdä, ketä kanavalla oli — kah
deksan näkyvää ja yhdeksäntoista näkymätöntä jäsentä.

Ehkä joku näkyvä käyttäjä olisi niin ystävällinen että voi
si neuvoa. ”Oljobot” oli kai kanavan robotti. ”Killshot666” 
kuulosti pelottavalta, mutta ”Holjanderilta” uskaltaisi var
maankin kysyä.

Lähetin yksityisviestin:
/msg Holjander moi... voisitko neuvoa IP-asiassa?

Vastaus tuli välittömästi: ”Holjander is off (zzzZZZ). Sin
ce 6 hours 44 minutes.”

Tuo käyttäjä oli siis nukkumassa. Käyttäjät Zardoz ja 
Telepathos_ eivät vastanneet mitään. Ehkä minua luultiin 
kansallisnuorten kätyriksi.

Lopulta K0r0m0lli vastasi: ”Kerro.”
/msg k0r0m0lli Miten saisi selville Elisan 

laajakaistan fyysisen sijainnin?

Hän kutsui minut kanavalle #k0r0m0lli, jolla ei ollut ke
tään muita.

<k0r0m0lli> sulla ip?

<maaGi> 77.142.205.117

<k0r0m0lli> joo. tuollaisen tietää vain Elisa ja nz

<maaGi> nz?

<k0r0m0lli> nz = natsit = kansallispuolue

<maaGi> ok

<k0r0m0lli> myöskään traceroute ja ping eivät auta. 

saattaa tosin olla Espoossa

<maaGi> eikö ole mitään keinoa?
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<k0r0m0lli> ainut mikä tuollaiseen tietenkään voi 

auttaa on nocker

<maaGi> miten?

<k0r0m0lli> se koputtelee portteja ja ilmoittaa jos 

jotakin on auki

Etsin toisesta ikkunasta ohjelmaa nimeltä ”nocker”, mut
ta sellaisesta ei löytynyt Googlella mitään mainintaa.

<maaGi> mistä sen nockerin voi löytää?

K0r0m0lli ei vastannut, mutta melko pian hän lähetti 
tiedoston nocker.zip.

<k0r0m0lli> vaikutat niin avuttomalta että panin 

Win-version ;-)

<maaGi> joo. kiitos!

<k0r0m0lli> kiinnostaako Kagaali?

”Kagaali” kuulosti vähän pelottavalta. Mitä se edes oli?  
Huumetta? Päätin kieltäytyä kohteliaasti.

<maaGi> kiitos, mutta ei...

<k0r0m0lli> ok. käytä mieluummin tätä tiedostoa:

Sitten hän lähetti uuden tiedoston nockerforreal.zip. Se 
oli isompi kuin äskeinen. Ihmettelin, miksi hän lähetti eri 
tiedoston. Ehkä tämä oli tehokkaampi versio?

<maaGi> kiitos

Sitten kirjoitin ”/quit kokeilemaan”, ja yhteys sulkeutui.
Purin isomman tiedoston ja katsoin, mitä se sisälsi. Siel

lä oli ohjeet vain englanniksi: README.TXT. Niissä selitet
tiin, mitä ohjelma tekee. Se koputtelee hitaasti IP:n portte
ja halutussa järjestyksessä ja ilmoittaa, jos jokin on auki. 
Ohjelma osaa väärentää kyselijän IP:n, niin ettei kohteen 
palomuuri hälytä, koska koputukset näyttävät tulevan sa
tunnaisesti eri puolilta maailmaa. Lopuksi ohjeissa muis
tutettiin, että ohjelman käyttö on monissa maissa laitonta.

Hätä ei lue lakia, ajattelin. Käynnistin ohjelman, vaikka 

jännitti aika lailla. Ilmeisestikään Jusa ei ollut suorittanut 
tällaista tutkintaa. Ohjelma pyysi IPnumeroa ja sitten ky
syi, edetäänkö numerojärjestyksessä vai todennäköisessä 
järjestyksessä. Valitsin jälkimmäisen. Ohjelma aloitti koput
telun. Järkytyin, kun näyttöön tuli teksti: ”Time remaining: 
45 hours 21 minutes.” Tämä kestäisi vaikka kuinka kauan!

Puhelimeen ei ollut tullut mitään viestejä. Jusa oli yhä 
teillä tietymättömillä. Johtolankana oli vain IPnumero, 
ehkä Espoossa.
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Viisi tuntia myöhemmin havahduin tietokoneen merkki
ääneen. Oli melkein keskiyö, ja nocker oli löytänyt jotakin!

Ohjelma ilmoitti:
63 ports scanned. HTTP content found at port 5088. 

Access http://77.142.205.117:5088 with default 

browser (y/n)?

Ensin aioin heti valita ”yes”, mutta sitten epäröin. HTTP
palvelimen lokiin kuulemma jää aina tieto vierailijan selai
mesta ja osoitteesta, ja jos katsoisin tuota osoitetta, sinne 
menisivät minun tietoni. Olisi parempi lähteä kirjastoon 
katsomaan, niin Virta9112:n palvelimeen ei menisi mitään 
yksityisiä tietoja. En osannut väärentää oma IP:tä. Tuskin 
näin yöllä Jusaa pystyisi mitenkään auttamaan. Kirjoitin 
osoitteen huolellisesti muistiin ja koetin nukkua.

Uni ei tullut. Ajattelin vain Jusan myllättyä asuntoa. 
Aamulla lähdin kirjastoon niin aikaisin kuin pääsin. 

Keneltäkään ei ollut tullut viestiä. Menin postitalon kir
jastoon, koska siellä oli turisteille pikapäätteitä, joihin ei 
jäänyt käyttäjätietoja. Suomessa vain ei nykyään näky
nyt enää paljon turisteja, koska kansallispuolue ei pitänyt 
ulko maalaisista.

Kirjaston tietokone käynnistyi hitaasti. Käyttöjärjestel
mä oli jokin vanha Linux. Käynnistin selaimen ja annoin 
URLosoitteen.

Sivu alkoi latautua hitaasti ja nykien. Lopulta tajusin, mitä 
kuva esittää — siinä oli moottoripyöriä ja teksti ”Gary’s 
Cycle”. Miten tämä liittyi TietoFobUpsiin, joka oli jonkin
lainen tietokonefirma?

Lopulta sivu oli latautunut kokonaan. Kyseessä oli jon

kin moottoripyöräkaupan keskeneräinen ja kömpelö sivu. 
Tämä vaikutti pelottavalta — ajattelin kaikkia moottori
pyöräjengejä, joita Suomessa toimi. Sivulla ei ollut paljon 
luettavaa: ”Moottoripyörät asiantuntemuksella luotetta
vasti. Tämä sivu kesken.” Sitten oli täytetekstiä: ”Blah blah 
blah...” ja sama kuva monta kertaa. Yläreunassa oli linkke
jä: ”Huolto · Varaosat · Blah · Blah.” Nuo sivut olivat samal
la tavoin keskeneräisiä. Etsin yhteystietoja, kunnes huo
masin, että jokaisen sivun alareunassa oli pieni keltainen 
palkki, jossa luki: ”© 2016 Gary’s Cycle | Hvittorpintie 207 
| 02430 Masala.”

Tuo oli jossain kaukana maalla! Sielläkö Jusa oli vanki
na? En pystynyt ajattelemaan, että hänelle olisi tehty jo
takin pahempaa, esimerkiksi tapettu. Ei sellainen voinut 
olla mahdollista.

Mietin, mitä pitäisi tehdä. Tuo osoite oli selvitetty laitto
min keinoin, joten siitä ei voisi kertoa kenellekään. Itketti 
ja väsytti ja pelotti. Minä olin vain pieni poika, joka ei saa 
mistään apua.

Tuijotin Gary’s Cyclen sivua. Näkyikö siellä liikkeessä, 
että joku katseli juuri nyt keskeneräisiä sivuja Helsingin 
kaupunginkirjaston tietokoneelta?

Suljin selaimen. Sitten aloin miettiä, pitäisikö siellä lä
histöllä käydä kuitenkin vilkaisemassa. Käynnistin selai
men uudestaan ja aloin etsiä osoitetta kartasta. Masala oli 
Kirkkonummella, ja sinne kulki juna. Hvittorpintie lähti 
pohjoiseen Masalan junaaseman lähistöltä. Voisin ottaa 
polkupyörän junaan ja sitten ajaa Masalassa tuon osoit
teen lähistölle.

Toisaalta ei tehnyt yhtään mieli lähteä, toisaalta Jusaa 
täytyi auttaa jotenkin. Talutin polkupyörää hitaasti rauta
tieasemalle ja mietin, pitääkö lähteä Masalaan vai odottai
sinko vielä. Jännitti niin että mahaan sattui. Koetin kuvi
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tella, kuinka pelastaisin Jusan jotenkin ja sitten olisin san
kari, mutta se ei helpottanut yhtään. Olin niin kahden vai
heilla kuin olla voi.

Masalaan meni ainakin Sjuna, ja se oli juuri lähdössä. 
Oli pakko päättää, koska seuraava juna menisi joskus pit
kän ajan päästä. Tämä tuli kalliiksikin, koska polkupyö
rästä piti maksaa erikseen. Huokaisin syvään ja nousin 
polku pyörän kanssa viimeiseen vaunuun. Sitten juna jo 
lähti liikkeelle. Jospa matkan aikana vain tulisi jokin vies
ti, niin voisin kääntyä saman tien takaisin kotiin.

Juna kulki ja mahaan sattui. Vähitellen alkoi tulla kusi
hätäkin. Oltiin jo Espoossa. Täällä oli Koivuhovia ja Tuo
marilaa kuin jossain vanhassa kotimaisessa elokuvassa. 
Lopulta oltiin Kirkkonummen puolella. Helsinki jäi yhä 
kauem mas. Nälkäkin alkoi tuntua.

Hätkähdin, kun kuulutus ilmoitti, että ollaan Masalassa. 
Oli pakko jäädä pois junasta. Lähdin polkemaan siihen suun
taan kuin kartta osoitti. Aluksi piti polkea Sepänkyläntie
tä, ja sitten pitäisi tulla risteys, josta käännytään oikealle.

Maisema oli melko maalaista. Lopulta Hvittorpintie löy
tyi. Se olikin kapea soratie, joka kaartoi näkymättömiin 
keskelle synkkää metsää! Alkoi vähän pelottaa: tuonne
ko pitäisi mennä? Kukaan ei edes tiennyt, missä olin — ei 
äiti eikä pikkuveli.

Muutamat ohikulkijat katsoivat minua uteliaina. En voi
nut jäädä risteykseen jahkailemaan. Voisin mennä vähän 
matkaa, kun tänne asti oli päästy, ja kääntyä sitten takai
sin, jos tilanne muuttuisi uhkaavaksi.

Ajelin metsätietä. Matkaa oli kartan mukaan ainakin 
kaksi kilometriä. Kun ketään ei näkynyt, pysähdyin ja ta
lutin pyörää metsään ja menin puun taakse kuselle. En edes 
muistanut, milloin olisin viimeksi käynyt metsässä kuse
massa. Poikaystävän kanssa tämä olisi ollut ehkä hauskaa

kin. Olisi voitu mennä puiden suojaan pussailemaan ja ottaa 
märät pippelit suihin. Ehkä sellainen kokemus vielä järjes
tyisi. Pitäisi nyt vain ensin löytää se mokoma miekkonen.

Matka jatkui metsän halki. Oli aivan hiljaista ja haisi eri
laiselle kuin Töölössä. Täällä ei ollut taloja eikä voinut tie
tää, koska numero 207 tulisi vastaan. En tiennyt lainkaan, 
mitä siellä pitäisi tehdä. Tulivoimaa minulla ei ollut eikä 
edes taistelukoulutusta. Apua ei voisi pyytää oikein ke
neltäkään.

Edessä oli pieni ylämäki. Ehkä mäen päältä näkyisi jo
tain. Olin yhä kauempana kotoa.

Ylhäältä näin, että vähän matkan päässä oli jonkinlainen 
iso halli, varmaankin numero 207. Jäin katsomaan sitä ja 
sydän hakkasi. Jouduin selittämään itselleni, että kun tän
ne asti oli tultu, niin pitäisi mennä perille asti — jos nyt 
kääntyisi takaisin, harmittaisi aivan tajuttomasti.

Pitäisi keksiä jonkinlainen sissitaktiikka. Päätin jättää 
polkupyörän tänne suojaan ja jätin puhelimenkin; ei edel
leenkään mitään viestejä. Painoin paikan mieleeni: puhe
linpylvään ja lahon koivun puolivälissä.

Lähdin kävelemään hallirakennuksen suuntaan. Menin 
tien toiselle puolelle ja siitä vielä metsään ja astelin met
sän suojissa eteenpäin. Ei hyökätä suoraan vaan tiedus
tellaan ensin.

Halli oli melko suuri ja katto kaareva, enkä keksinyt 
mikä sen tarkoitus oli. Ovia ja ikkunoita ei ollut. Päädyssä 
oli neliskulmainen rakennus, ikään kuin toimisto. Pihas
sa ei näkynyt ketään. Oliko halli jonkinlainen vankiluola? 
Rakennuksen edessä oli melko hienoja moottoripyöriä ri
vissä. Kylttejä ei näkynyt, mutta postilaatikossa oli nume
ro 207. Gary’s Cycle siis. Jusasta ei tietoakaan.

Jäin katselemaan rakennusta, mutta mitään epätavallista 
ei näkynyt — itse asiassa ei näkynyt minkäänlaista elämää.
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Jos tämä oli moottoripyöräliike, niin voisinkohan tees
kennellä asiakasta ja mennä katselemaan ajoneuvoja mui
na miehinä? Alkoi olla nälkä, ja täältä pitäisi jossain vai
heessa päästä lähtemään takaisinkin.

Taas piti kerätä rohkeutta — itse asiassa enemmän kuin 
aikoihin. Pakotin itseni ottamaan askelia ja etenin tien yli 
kohti pihaa. En tiennyt moottoripyöristä paljonkaan. Ke
tään ei näkynyt vieläkään. Niin pääsin aivan pyörien luo 
ja koetin katsella niitä uteliaasti. Näin isoja moottoripyö
riä sai kai ajaa vasta aikuisena.

Yhtäkkiä toimistorakennuksen ovi riuhtaistiin auki ja 
joku mies tuli ulos kädet rasvassa ja ison jakoavaimen 
kanssa! Säikähdin, että hän lyö minut sillä kuoliaaksi. Hä
nellä oli pitkä tukka ja parta ja nahkaiset liivit, aivan kuin 
moottoripyöräjengiläisillä.

Mies ei kuitenkaan ollut vihainen. Hän näki minut ja mel
kein nauroi. ”Mitäs metsämies? Taitaa rauta kiinnostaa?”

”No joo”, sanoin arasti. En muutakaan keksinyt. Kai se 
tarkoitti moottoripyöriä.

”Jostain naapuristako tulet?”
Hätäännyin. En tuntenut seutua ollenkaan. Viittasin jo

honkin kauemmas ja sanoin: ”Tuolta.” Tunsin itseni höl
möksi, kun mies hymyili yhä leveämmin. En oikein pitä
nyt siitä hymystä.

”Ääni kutsui sieltä asti?”
En ymmärtänyt enkä osannut vastata mitään; katselin 

vain moottoripyöriä kuin olisin aivan niiden lumoissa. Olisi 
pitänyt sanoa jotakin, mutta en saanut sanaakaan suustani.

Silloin nurkan takaa alkoi kuulua kilinää ja ritinää ja äk
kiä tuli voimakas lihapihvin tuoksu. Nälkä käänsi pääni 
vaistomaisesti sinne suuntaan.

Mies huomasi sen ja sanoi: ”Mennäänkös kurkkaamaan, 
mitä siellä on tekeillä?”

Hän lähti kävelemään ja minä seurasin konemaisesti jäl
jessä. Rakennuksen takana oli kolme muuta miestä grillin 
ääressä. Heilläkin oli liivit ja tatuointeja ja yhdellä huivi ot
san ympäri. Jusaa ei näkynyt. Oli vain ruostunutta rojua ja 
laatikoita. Kaikki kääntyivät katsomaan minua.

Ensimmäinen mies selitti huvittuneena: ”Katsokaas, täl
lainen marssi suoraan tuolta metsästä pihaan!” Hän viit
tasi minuun nauravaisella katseella.

Mieleeni jysähti: He pitävät minua jotenkin vajaana. Se 
on... hyvä!

Tajusin, että jos näyttelen hidasälyistä, pääsen helpom
malla, vaikka se tuntuukin kurjalta, koska en oikeasti ole 
tyhmä. Nyt pitää vain vastata aina hitaasti, niin nämä jen
giläiset ovat vähemmän varuillaan ja saan ehkä asioita sel
ville.

”Moi! Miten olisi pihviä ja kaljaa? Riittää tästä metsän
peikollekin”, sanoi grillaaja.

Pihvi kyllä maistuisi, oli melkoinen nälkä, mutta kalja 
vähän arvelutti. Pihassa oli punaisia kaljatölkkejä koko 
lava. En tahtoisi juoda olutta, koska siitä tulee humalaan 
ja muuttuu oikeasti tyhmäksi. Äiti saisi hepulin, jos tuli
sin kotiin kaljanhajuisena.

Kaikki virnistelivät ja odottivat vastausta. Kuinka voisi 
kieltäytyä juomasta kaljaa tällaisessa porukassa. Mitä ih
mettä pitää sanoa?

”No ehkä pihviä...” sanoin epävarmasti.
”Ja olutta päälle?”
Mietin.
”Meidän äiti sanoo, että se on syntiä”, kuului suustani, ja 

katselin kenkiäni, jotta ei tarvitsisi nähdä heidän ilmeitään.
”Kai meillä on limukkaa”, maanitteli ensimmäinen mies 

pidätellen naurua. ”Mä olen Kari. Kukas sinä olet?” hän sa
noi hiukan opettavaisesti.
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Yritin miettiä nimeä, eikä mieleen tullut kuin ”Joni”.
”No, Joni, antaa Ranen paistaa sullekin pihviä. Pasi ja 

Pekka siinä suorittavat laaduntarkkailua.”
”Päivää.” Vastaukseni huvitti kaikkia.
Selvästikään näiltä miehiltä ei voinut kysyä: ”Oletteko te 

siepanneet tällä viikolla kaksi ihmisoikeusjuristia Helsin
gistä?” Jotenkin tuntui siltä, että nämä kaverit kyllä sellai
seen pystyisivät. Olisin turvassa, jos näyttelisin tyhmää.

Lopulta sain pihviä ja energiajuomaa. Söimme pihal
la ison pöydän ääressä. Ahmin ruokaa kiireesti niin kuin 
aina teen, ja miehiä se kai huvitti.

”Hyvä, Rane! Olisiko sittenkin pitänyt perustaa pitopal
velu?”

Sitten he joivat kaljaa ja alkoivat kysellä minulta kaikkea. 
Kun sai ruokaa, tuli parempi olo ja jaksoi näytellä.

”Ihanko olet Masalan poikia?”
”Joo.”
”Onko teillä oma talo?”
”Joo.”
”Mitenkäs loma on alkanut?”
”Ihan hyvin.”
”Mitäs aiot kesällä tehdä.”
”En tiedä. En ole saanut mitään... työtä.”
Katsoin pöytää, niin ei tarvinnut nähdä, naurettiinko 

minulle. Olivatko he tehneet jotakin pahaa Jusalle ja Car
pelanille? Tämä kuitenkin oli se paikka, josta Jusalle oli lä
hetetty sähköpostia. 

”Millekäs alalle isona aiot?”
”Ehkä moottoriurheilijaksi.”
”Oletko harjoitellut paljon?”
”En.”
”Treenaaminen pitää aloittaa nuorena, jos huipulle ha

luaa. Minkäslaisia ajopelejä sulla on?”

”Toistaiseksi ei mitään”, vastasin surkeana.
Pasi sanoi: ”Sulla ei nyt ihan taida olla sellaista voittajan 

asennetta. Luulisin että paremmin varikkopuolelta voisi 
löytyä uran ainekset.”

He alkoivat polttaa tupakkaa ja tarjosivat minullekin. 
Jouduin taas kieltäytymään.

Kari jatkoi: ”Voisihan täältä järjestyä palkattoman har
joittelijan paikka, niin pääsee vähän työn makuun.”

Katsoin ylös sen näköisenä kuin olisin saanut lottovoi
ton. ”Ihanko totta?” Jos olisi täällä töissä, niin voisi tutkia 
paremmin. Muita johtolankojahan ei ollut.

”Koska saa aloittaa?” kysyin.
”No, katsotaan nyt”, jarrutteli Kari. Hän kai oli päällik

kö. Ehkä ”Gary” tarkoitti häntä.
”Voihan tässä paikkoja katsella”, hän jatkoi. ”Etpä taida 

arvata, mitä meillä on tuolla hallissa.”
”Autokorjaamo?”
Kaikki nauroivat. Ilmeisesti kenenkään ei pitänyt arva

ta oikein. Ruumishuoneko siellä oli?
”Sitä ei ihan kaikille näytetä.”
”Ai jaa”, sanoin pettyneenä. Liittyikö tämä nyt jotenkin 

Jusaan?
”Vain ahkerille luottomiehille!”
En tiennyt, kuinka sellaiseksi täällä pääsisi.
”Mutta takaisin sorvin ääreen”, sanoi Gary. ”Siivotaan 

nämä roskiin.”
Aloin auttaa pöydän raivaamisessa niin kuin kotonakin. 

Ilmeisesti se oli oikea ratkaisu. Kannoin kertakäyttö astioi
ta roskiin ja järjestin tuoleja ja keräsin tyhjiä kaljatölkke jä. 
Pikkuveli olisi saanut niistä kaupassa hyvät rahat.

Kurkistin toimistorakennukseen. Siellä oli iso tupa ja iso 
televisio ja muuta tavaraa. Tietokonekin näkyi jonkinlai
sen lasikopin sisällä.
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Sitten menimme katsomaan moottoripyöriä ja sain kiil
lottaa metalliosia trasselilla. Opin ainakin tällaista. Oikeas
taan tämä oli samanlaista kuin kirjastossa: piti vain tehdä 
mitä käskettiin. Kari korjasi paria moottoripyörää ja käski 
minun hakea hyllystä joitakin osia ja työkaluja. En tunte
nut niitä ollenkaan ja kaikki sujui hitaasti — joitakin työ
kaluja sai hakea monta kertaa. Siinä aika kuitenkin kului. 
Tiellä ei näkynyt lainkaan liikennettä.

Lopulta hän sai moottoripyörän valmiiksi ja nousi selkään.
”Kokeillaan, vieläkö käynnistyy.”
Hän polkaisi muutaman kerran, ja silloin moottori käyn

nistyi. Ääni oli aivan järkyttävän kova! Tärinä tuntui koko 
ruumiissa. Täytyi astua taaksepäin. Moottorin jyrinä kuu
lui varmasti kilometrien päähän. Saiko tuollaisella edes 
ajaa liikenteessä?

Rane, Pasi ja Pekka tulivat katsomaan. Kaikki näyttivät 
tyytyväisiltä. Minunkin kai pitäisi, vaikka lähinnä hirvitti.

En tiennyt lainkaan, paljonko kello oli. Alkoi vain tuntua 
siltä, että vähitellen pitäisi lähteä kotiin päin.

Lopulta Kari sammutti moottorin. Korvat soivat. Hän 
huusi jotakin, mutta en ollut viestistä varma.

Viittoilin metsän suuntaan ja selitin: ”Mun pitäisi var
maan vähitellen lähteä...”

”Joko siellä äiti Jonia kaipailee?”
”Kyllä varmaan”, vastasin.
”No, tiedät mistä meidät löytää”, sanoi Kari. ”Hommaa 

täällä riittää, kun kolme laiskaa katselee.” Kaikki nauroivat.
”Näkemiin”, sanoin ja suuntasin suoraan metsään. Kai 

näytti hassulta, kun joku meni suoraan pöpelikköön, vaik
ka tiekin olisi kulkenut.

Kiersin etsimään polkupyörää ja puhelinta, ja katsoin 
paljonko kello on. Olin lähtenyt kotoa aamulla yhdeksän 
maissa, ja kello oli jo viisi! Koko päivä oli mennyt täällä. Piti 

kiiruhtaa kotiin. Poljin lujaa Masalaan, mutta juna oli juuri 
ehtinyt mennä. Piti kuluttaa liki puoli tuntia Masalan kes
kustassa, jossa ei ollut kuin kauppa ja kioski. Sitten pääsin 
vihdoin junaan. Mitä äiti sanoo, kun tulen näin myöhään?

Kello oli melkein puoli seitsemän, kun lopulta pääsin 
kotiin. Äiti ja pikkuveli olivat syömässä. Minun lautaseni 
odotti tyhjänä.

”Kylläpäs sinä nyt viivyit”, sanoi äiti. ”Me aloitimme jo.”
”Anteeksi.”
Nyt ei ollut kova nälkä. Jusan kohtalo huoletti enemmän. 

Oliko joku niistä jengiläisistä ”Virta9112”? Oliko Jusa siellä 
suuressa hallissa? Mistä oikein oli kysymys?

Pitäisi syödä, että jaksaa miettiä. Miskalta ei ollut tullut 
vastausta. Pitäisikö huomenna lähteä varmuuden vuoksi 
katsomaan Jusan asuntoa? Lauantainahan aina tavattiin.

Illalla puhelimeen lopulta tuli viesti. Ainakin puhelin 
toimi! Merete kysyi, miten loma oli lähtenyt. Vastasin jo
takin epämääräistä. Hänen isänsä kyllä oli lakimies, mut
ta en tiennyt, voisiko heiltä pyytää tässä vaiheessa apua. 
Nyt sain myös kuittauksen: ”Viesti toimitettu.” Jusan vies
tit vain eivät menneet perille.

Yöllä en saanut nukuttua. Mietin niitä jengiläisiä ja kaik
kea, mitä he olivat sanoneet, ja koetin keksiä sieltä vihjeitä, 
mutta mistään ei ollut hyötyä. Ei haluttanut runkatakaan, 
vaikka teki jo kipeää, kun oli todellakin kovat piipussa.

Yöllä heräsin yhtäkkiä siihen, että kusen sänkyyn! Säikäh
din. Lakanat olivat aivan märät. Nytkö kävi vielä näinkin?

Sitten tajusin hajusta, ettei se ollutkaan kusta vaan sper
maa. Olin nähnyt hassua unta metsässä kuseskelusta, ja 
siemenet olivat roiskuneet lakanoihin. Vielä nolompaa, jos 
äiti huomaisi! Tosin kaikille pojille kuulemma kävi näin.

Ongelma piti ratkaista aamulla. Väsytti niin ettei jaksa
nut liikahtaa. Oli pakko nukkua.
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Aamulla katsoin ensimmäiseksi puhelinta. Kello oli 8:15. 
Vain Mereteltä oli juuri tullut viesti. Hän pyysi mukaan 
rannalle. Vastasin totuudenmukaisesti, että kaveri pitää 
minut nyt kiireisenä. Vastaukseksi tuli: ”Say no more! Say 
no more!” ja monta hymiötä. Minusta tuntui kurjalta, kun 
mistään ei voinut löytää apua, vaikka poikaystävälleni oli 
ehkä tapahtunut jotakin pahaa.

Lakana oli yhä märkä. Olkoon. Petasin sängyn ja luin leh
den, mutta siellä ei — tietenkään — ollut mitään kadon
neista ihmisoikeusjuristeista. Mietin, mitä tänään pitäisi 
tehdä: olisiko käytävä katsomassa Jusan kotia, vai olisiko 
lähdettävä uudestaan Masalaan? 

Ehkä kannattaa jättää Jusan kotona päivystäminen Mis
kalle ja itse jatkaa moottoripyöräpaikan tutkimista.

Aluksi tein jotain, mitä en ollut koskaan aikaisemmin 
tehnyt. Soitin Jusan numeroon. Aikaisemmin olimme aina 
vain lähetelleet tekstiviestejä. Tuskin hän vastaisi, kun ei
vät viestitkään menneet perille. Varmuuden vuoksi kan
nattaisi kuitenkin yrittää, ennen kuin lähden niin pitkän 
matkan päähän. Matkalippuihin ja pyörän kuljettamiseen 
meni rahaa.

”Valitsemaanne numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä”, 
kertoi puhelin, kun yritin soittaa. Sinne työpaikallekaan ei 
voinut lauantaina soittaa. Siis uudestaan Kirkkonummelle!

Matka sujui taas hitaasti. Lopulta olin pyöränpiilotus
paikalla. Jätin puhelimenkin sinne ja lähdin kiertämään 
metsän kautta hallirakennuksen luo.

Samat miehet olivat jälleen toimistorakennuksessa, vaik
ka oli lauantai. Ehkä he asuivat jossain lähellä ja tunsivat 
seutua paremmin kuin minä. Jäin pihaan katsomaan moot
toripyöriä ja odotin, että minut huomattaisiin.

”Kas, täällähän on meidän ruokavieras”, sanoi Pekka tul
lessaan rakennuksesta ulos. ”Jonikos sun nimesi oli?”

”Joo.”
”Etpäs arvaakaan, mitä tänään on päiväohjelmassa”, hän 

hymyili.
En osannut arvata mitään, joten pysyin hiljaa.
Pekka kääntyi puhumaan ovesta sisään. ”Päästetäänkös 

me tämä kaveri tänään katsomaan uudistuksia?”
Kari tuli katsomaan. ”Jaaha, alokas valmiina palveluk

seen?”
Koetin näyttää innokkaalta, vaikka en tiennyt yhtään, 

mitä oli tekeillä.
”Me ollaan muokattu hallia vähän omien tarpeidemme 

mukaan, ja tällä viikolla saatiin valmista”, selitti Kari. ”Ha
luatkos kurkistaa?”

Nyökkäsin.
Hän viittasi minua tulemaan sisään, ja astuin toimisto

rakennukseen. Siellä oli iso tupa, joka näytti lähinnä har
rastustilalta: oli televisio ja biljardipöytä ja painoja ja muu
ta tavaraa. Takaseinällä oli ovi, josta käytiin hallin sisään. 
Oliko Jusa siellä vankina, vai mistä oikein oli kysymys? 
Koe tin nähdä halliin, mutta siellä oli hämärää eivätkä sil
mät olleet tottuneet siihen.

”Tämä on sitten vähän niin kuin luottamuksellista”, sa
noi Kari. ”Muiden ei oikeastaan tarvitse tietää, mitä tääl
lä harrastetaan.”

”Niin”, sanoin nöyrästi.
”Voidaanko me luottaa sinuun?” kysyi Pasi.
”Joo.”
”Äidillekään ei saa kertoa.”
”Ei”, myöntelin.
Kaikki katsoivat minua tarkkaan. He näyttivät ankaril

ta, ja minua alkoi vähän pelottaa. Olisin ehkä hengenvaa
rassa, jos rikkoisin lupauksen.

”Luotettavuus tietenkin palkitaan, mutta suunsoitto ei 
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jää seuraamuksitta.”
En tiennyt, mitä pitäisi sanoa. Näyttäisivät nyt sen hal

lin. Olisiko siellä jotain, mikä selvittäisi Jusan tilannetta?
Seisoin jäykkänä ja vakavana, kunnes Kari purskahti äk

kiä nauruun. ”Siinä on melkoinen kaveri!”
Sitten minut saatettiin isolle ovelle ja sain kurkistaa hal

liin. Näky oli järkyttävä — tällaista en ollut osannut edes 
pelätä!

Hallissa oli ampumarata: kaukana toisessa päädyssä oli 
hiekkasäkkejä ja ihmisen muotoisia maalitauluja, joihin oli 
ammuttu, ja oven vieressä kuulosuojaimia ja isoja rautai
sia kaappeja, joissa näkyi ammuksia ja oikeita aseita! Oli
ko Jusa tuotu tänne ja teloitettu? Yritin turtana vilkuilla, 
näkyikö jossain ruumiita tai hautoja.

Jengiläiset katselivat minua tyytyväisinä. Halli oli teh
nyt vierailijaan järisyttävän vaikutuksen. Aloin tajuta että 
olin erittäin suuressa vaarassa, jos he saisivat tietää, kuka 
oikeasti olen ja miten löysin tänne.

”Tällainen harrastuspaja meillä täällä metsän siimek
sessä”, myhäili Pekka.

”Aika hieno”, koetin sanoa, vaikka suuta kuivasi niin että 
oli vaikea puhua.

”Harrastetaankos teidän perheessä metsästystä?” ky
seli Kari.

Pudistin päätäni.
”Oletko koskaan pitänyt asetta kädessä?”
”En”, sanoin nolona.
”Ei se ole mies eikä mikään, joka ei aseita tunne. Esitel

läänpäs pojalle vähän paikan varustuksia!”
Hän ohjasi minut yhden kaapin luo.
”Täällä meillä on pistoolit. Beretta 92 Combat — näpsäk

kä perusmalli, sopii aloittelijalle. Tässä taas on isoisoisän 
Walther P38. Tällä on ammuttu jatkosodassa ja yhä pelit

tää. Haluatko kokeilla?”
Hän otti aseen kotelosta ja ojensi minulle. Otin sen aras

ti oikeaan käteen. Vanha pistooli oli painavampi kuin odo
tin. En tiennyt, mitä aseella olisi pitänyt siinä tehdä. Kaik
ki katsoivat minua tarkkaan.

”Onko kova rekyyli?” koetin lopulta kysyä miehekkääs
ti, niin kuin elokuvissa tehdään.

”Voi se nuoria ranteita vähän rasittaa”, sanoi Pasi, ja kaik
ki hekottelivat.

Pistooleissa on jonkinlainen lipas, jossa on patruunoita. 
Kysyin: ”Millainen lipas tässä on?”

”Ei se olekaan ihan tyhmä poika”, sanoi Kari. ”Tässä on 
kahdeksan patruunan vaihtolipas. Yhdeksän milliä. Näy
tähän... tästä se irtoaa, ja näköjään on täynnä. Näin katso
taan, onko pesässä patruuna.”

Voin vain katsella, kun hän esitteli asetta. Pelkäsin, että 
hän rupeaa ampumaan sillä. Sen sijaan hän komensi minut 
pöydän luo ja käski seuraamaan tarkkaan. Hän purki aseen 
osiin ja sitten käski minua kokoamaan sen. Ymmärsin, että 
piti tehdä samat toimet käänteisessä järjestyksessä. Kaikki 
katsoivat minua ikään kuin odottaen, että epäonnistuisin 
jotenkin huvittavasti. En pitänyt koko tilanteesta, mutta 
kasasin aseen ja panin sen pöydälle. Kädet rasvaantuivat.

”Oho, sehän meni aivan ensi yrittämällä.” Miehet eivät 
enää virnuilleet. Olivatkohan he uhkailleet tai jopa ampu
neet Jusaa juuri tällä aseella? Katselin pistoolia matalal
la mielin.

”Jossain vaiheessa voisit päästä kokeilemaan Berettaa”, 
sanoi Kari ja nähtyään ilmeeni jatkoi: ”Jos vain sisua riittää.”

”Joo.” Ampuminen pelotti jo ajatuksenakin.
”Mutta iltapäivällä on tulossa Englannista futismatsi, 

joka täytyy nähdä. Seuraatkos jalkapalloa?”
”No en kovin paljon”, sanoin nolona. Todellisuudessa en 
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yhtään.
”On vähitellen aika astua miesten maailmaan!” sanoi Kari.
Jalkapalloa, kaljaa, tupakkaa, moottoripyöriä, aseita — 

kaikki minulle vieraita ja tietääkseni myös Jusalle. Meille 
miesten maailma tarkoitti vähän muuta. Nyt täytyi vain 
näytellä mukana.

”Nyhtöpossuakin on luvassa, mutta ensin pitää siivota.”
Jouduin lakaisemaan lattioita hallissa ja toimistoraken

nuksessa, ja muutkin järjestelivät tavaraa. Kello 10.35 Ka
rille tuli puhelu, jota hän meni hoitamaan lasikoppiin, mut
ta kuulin, miten hän selitti: ”Niistä kolmesta paketista, jot
ka meillä on säilytyksessä, niin yksi on kyllä menossa pa
haksi.” Sitten hän sai ilmeisesti ohjeita, joihin ei ollut ai
van tyytyväinen.

Siirryimme pihalle ja minun piti auttaa Pekkaa purka
maan toisen moottoripyörän moottoria. Hän ei ollut niin 
vaarallinen kuin näytti. Hänellä oli kuulemma pieni lapsi 
mutta hän ei saanut nähdä tätä, koska tyttöystävä ei oikein 
pitänyt ”moottoripyörämeiningistä”. En osannut vastata 
hänen juttuihinsa juuri mitään. Ihmisoikeusjuristit eivät 
tulleet puheisiin mukaan. Aloin miettiä, kannattaako tän
ne enää monena päivänä tulla, jos en pysty löytämään mi
tään tietoa. Ehkä tämä oli umpikuja eikä Jusasta enää iki
nä kuulu mitään. Hän olisi jossain laiturintäytteenä eikä 
löytyisi ja minä olisin lopun elämääni yksin. Tuli viiltävän 
paha olo, kun sellaista ajatteli. Koetin silti näyttää asialli
selta. Oma vikani, jos en saa mitään selville!

Vähitellen alkoi tuntua nälkä. Pekka kävi nurkan taka
na kusella, mutta minä en kehdannut. Lopulta alkoi kuu
lua, kun grilliä valmisteltiin takapihalla.

”Lähdetäänpäs katsomaan, miten Rane järjestää ruoka
huoltoa!” sanoi Pekka. Menimme pesemään käsiä vesiha
nan luo. Sitten luikahdin nurkan taakse kuselle ja menin 

jengin seuraan odottamaan ruokaa.
Ruoka oli samaa rosoista tyyliä kuin eilenkin. Nälkä oli 

kyllä ehtinyt tulla. En tiennyt, mitä kotiväki ajatteli kun 
en tullut syömään enkä edes ilmoittanut. Pitää sitten kek
siä jotakin.

Aterioinnin jälkeen Kari alkoi näyttää malttamattomalta.
”Näytetäänkös pienoiselle, millainen kapistus Amerikas

ta saapui?” hän kysyi muilta.
”Kai sitä voi näyttää”, myönneltiin. Minulle kai esiteltäi

siin taas jotain vähemmän kiinnostavaa. Koetin näytel
lä kiinnostunutta, joka koetti näytellä välinpitämätöntä.

Pasi kävi hakemassa sisältä pienen puulaatikon. Se vai
kutti tärkeältä.

”Et arvaakaan, mitä täällä on!” sanoi Kari hyväntuulisena.
”En.”
Laatikko aseteltiin huolellisesti pöydälle, ja lopulta Kari 

avasi sen. Kahden kannen alla oli merkillinen valkoinen 
esine. Muodoltaan se oli tavallaan kuin pistooli — taas jo
kin ase.

”Uusinta uutta”, alkoi Kari selittää. ”Tämä on tuotu osi
na moottoripyörien suojissa Amerikasta. Hiilikuitupistoo
li, joka ei näy läpivalaisussa.”

Hän otti aseen käteensä. Katsoin sitä ihmeissäni. Pin
ta kimalteli jotenkin erikoisesti. Siihen ei voinut tarken
taa katsetta. En ollut ikinä nähnyt tuollaista materiaalia.

”Eikös ole jännän näköinen pinta? Tässä on käytetty vä
hän samaa tekniikkaa kuin häivekoneissa: tämä sirottaa 
röntgensäteilyä niin että kuori ei erotu. Kun ase on osina 
eikä turvamies ole valppaana, niin läpivalaisussa näyttää 
vain siltä kuin olisi kolikoita kassin pohjalla.”

Kari antoi aseen käteeni. Koetin katsoa sitä aivan lähel
tä, enkä silti käsittänyt, miten kuori oli valmistettu. Pinta 
kimalteli auringossa kuin saippuavaahto ja ikään kuin pa
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keni katsetta, vaikka se tuntui aivan sileältä.
”Me sanotaan tätä sädepistooliksi”, hän naureskeli. ”Ysi

millisiä sylkee, puoliautomaatti, mutta kovasti potkii! Enem
män saisi olla lyijykiekkoja ylärungossa.”

Merkillinen ase. Mihin ihmeeseen nämä miehet tarvit
sivat pistoolia, joka ei näy turvatarkastuksessa? Minua al
koi huolestuttaa yhä enemmän.

Kari otti aseen ja pani sen takaisin laatikkoon.
”Jokohan voisi ruveta valmistautumaan päivän kohokoh

taan? Jalkapalloa suorana Englannista.”
Lautaset kerättiin ja pöytä siivottiin. Ajattelin tuskastu

neena, pitääkö tässä nyt kärsiä kokonainen jalkapalloot
telu, vaikka ei yhtään kiinnostaisi.

Siirsin grilliä Ranen kanssa, kun huomasin jotain, mikä 
muutti kaiken! Hän otti taskusta kellon ja pani sen rantee
seensa. Hän ei ollut pitänyt sitä kokkihommissa. Se oli hie
no kello. Jähmetyin paikoilleni. Tämä kello ei ainoastaan 
ollut samanlainen kuin Jusalla.

Se oli Jusan kello! Lasissa oli halkeama. Tunsin sen. Särö 
kulki kello viidestä kello yhdeksään. Minä olin paikalla, 
kun lasi halkesi. Se tapahtui Kruunuvuoren kallioilla, ja 
Jusa vain nauroi.

Rane huomasi, että tuijotin hänen rannekelloaan.
”Aika hieno, vai mitä?” hän sanoi leikkisästi.
”Minä luulin että tuo on iskunkestävä”, sain sanottua.
”Mainoksissa luvataan aina vähän liikaa.”
”Onko se jäänyt panssarivaunun alle?”
Ranea nauratti. ”No joo, jotain sellaista!”
Tajusin, että Jusa oli jossain heidän huostassaan ja hä

neltä oli varastettu rannekello. Alkoi hermostuttaa niin 
että mahaan sattui. Mitä voin tehdä? Korven keskellä nel
jä yhtä vastaan.

Olin niin hätääntynyt, etten oikein pystynyt seuraamaan, 

mitä ympärillä tapahtui. Menin toimistohuoneeseen, jossa 
valmistauduttiin jalkapallootteluun. Eikö minua jalkapal
lo niin kiinnostanut? Ei kai kiinnostanut Pekkaakaan — 
hän jäi pihaan huoltamaan moottoripyörää. Ulkoovi las
kettiin kiinni, jotta aurinko ei häikäissyt televisiota. Minä 
kai kävelin ympäriinsä, pistäydyin hallin puolella, ja kun 
kukaan ei nähnyt, työnsin taskuuni täyden lippaan, johon 
oli kaiverrettu ”S&W 9mm”, vaikka en halunnut ollenkaan 
ajatella, mitä minun pitäisi nyt tehdä. Olin niin vihainen Ju
san takia. Mielessä pyöri vain yksi ajatus: hänet täytyi pe
lastaa näiden raakalaisten kynsistä! Kello oli varastettu 
ja ties mitä. Ehkä juuri hän oli menossa pahaan kuntoon. 
Missä hän oikein oli? Oliko täällä kellari jossain?

Miehet istuivat sohvalla ja katsoivat televisiota. En tie
dä paljonko aikaa oli kulunut. Minulla on niistä tapahtu
mista vain katkelmallisia muistikuvia. Niillä ei ole mitään 
järjestystä. Jälkikäteen olen koettanut rekonstruoida nii
den kulkua seuraavasti.

Sädepistoolin laatikko oli pöydällä kaljapurkkien seas
sa. Miehet seurasivat ottelua tupakka suussa. Jossakin vai
heessa menin laatikon vierelle ja kysyin: ”Saako katsoa 
tätä vielä?” Ensin minua kai ei kuultu, mutta sitten joku 
otti pistoolin, irrotti lippaan, vaikka se oli tyhjä, katsoi et
tei pesässä ollut patruunaa ja ojensi aseen minulle katse 
televisiossa. Oliko se tahaton itsemurha?

Kävelin ikkunan luo muka katselemaan asetta. Leikin sil
lä aikani ja tähtäilin kaikkea, mitä ikkunasta näkyi. Ajat
telin vain Jusaa, jolle oli tehty vääryyttä, vaikka hän aut
toi ihmisiä.

Lopulta alkoi tuntua siltä, että ase pitäisi antaa takai
sin. Käännyin ase oikeassa kädessä ja lähdin pöytää kohti. 
Sitten tapahtumat tuntuivat kulkevan kuin hidastettuna.

Käteni tekivät omiaan. Kävellessäni vasen käsi otti lip
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paan taskusta ja työnsi pistoolin perään. Naksahdus. Se sopi!
Sitten sama käsi veti patruunan pesään. Rusahdus. Veri 

nousi päähän. Happi meinasi loppua.
Oikea peukalo käänsi hitaasti varmistimen pois. Nak

sahdus.
Oikea käsi nosti aseen ja tähtäsi ensimmäistä miestä 

päähän. Hän oli kuullut rusahduksen ja kääntyi katsomaan 
minua silmät suurina.

Vasenkin käsi tarttui aseeseen. Oikea etusormi puristi 
liipaisinta ja se antoi periksi.

Ase laukesi. Potku tuntui käsivarsissa. Ääni oli helvetin 
kova räjähdys. Korviin sattui. Ase meinasi singota käsistä.

Luoti upposi ensimmäisen miehen päähän. Ase kääntyi 
tähtäämään jo seuraavaa päätä ja jalat astuivat yhä eteen
päin.

Räjähdys. Toinen laukaus osui toiseen päähän. En jäänyt 
katsomaan vaan tähtäsin jo kolmanteen. Inhosin laukaus
ten ääntä. Kolmas luoti upposi kolmanteen päähän. Mies 
retkahti sohvalle käsi hassusti selän takana.

En pysähtynyt vaan harpoin oven taakse. Neljäs mies 
ryntäisi sisään laukausten takia ja niin jo ryntäsikin.

Minä jäin oven taakse ja odotin että ovi painuisi kiinni, 
ennen kuin ampuisin häntä. En halunnut, että laukaukset 
kuuluvat liian kauas ulkoilmaan.

Neljäs mies vain seisoi sohvan takana. En kuullut, sanoi
ko hän jotakin. Kun ovi oli sulkeutunut, ammuin häntä va
sempaan reiteen. Viimeinen laukaus jäljellä.

Neljäs mies kaatui lattialle niin että rojahti. Hän katsoi 
jalkaansa ja huusi. Sitten hän kääntyi katsomaan minua. 
Tähtäsin häntä liikkumatta. En tiedä, kauanko sitä kes
ti. Muistan, että minun oli hankala puhua. Sanoin asioita, 
mutta mitään ei kuulunut. Olin ikään kuin kuplan sisässä. 
Huutaminen auttoi: asia tuli ulos.

”Missä ne lakimiehet ovat?” karjuin, en muista kuinka 
monta kertaa. ”Missä ne lakimiehet ovat? Lehtomaa ja Car
pelan! Missä!?”

Mies vain tuijotti minua kauhuissaan ja vilkuili kaverei
taan. Hänen suunsa väpätti. Sitten tajusin, että hän puhui 
koko ajan.

”Puhu kovempaa!!” karjuin silmittömän raivon vallas
sa. ”Missä!?”

”Luolassa!”
”Missä saatanan luolassa?”
”Armeijan luolassa... joka on meillä... vuokralla... Kilossa.”
”Missä siellä sellainen luola on?”
”Vassholmberget...”
Minulla ei ollut hajuakaan sellaisesta paikasta. Mies yrit

ti monta kertaa raahautua sohvan luo katsomaan toverei
taan, mutta karjuin ”Paikka!” ja uhkasin häntä aseella.

Sitten seurasi pitkään raivoamista ja aseella uhkailua ja 
juoksentelua, ennen kuin löytyi puhelinluettelo ja kartta. 
Käskin hänen pistää neulalla tarkasti siihen kohtaan, mis
sä tämä luola oli.

”Miten sinne pääsee sisään? Missä avaimet?”
”Karilla...”
Jouduin kaivamaan kuolleen miehen taskusta avaimet. 

Verta oli valunut melko paljon.
Meinasin itse kuolla säikähdyksestä, kun hän alkoi äkkiä 

korista ja nytkähdellä. Se oli kammottavaa! Hän oli muut
tunut siniseksi. Hän ei ollut kuollut silloin vielä kokonaan. 
En halunnut katsoa. Muistan ajatelleeni: ”Nyt haetaan Jusa, 
ja nämä jäävät tänne!”

Kun vankipaikka oli selvillä, piti tappaa vielä neljäskin. 
Sanoin hänelle: ”Jos valehtelit, menen ja tapan kersasi!” 
Hän vain tuijotti minua kalpeana ja silmät suurina. Kar
juin täyttä kurkkua, kun vedin liipaisimesta. Vihasin lau
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kauksen ääntä, koska se sattui korviin.
Luoti upposi päähän, ja hän kaatui lattialle korisemaan. 

Hänestäkin valui verta melkoisesti. En halunnut katsoa.
Mieleeni tuli silloin omituinen juttu. Äiti oli kertonut, 

että kun he olivat rippikoulussa saaneet kiivetä kirkon
torniin, niin suntio oli käskenyt pitämään suuta auki, jot
ta kirkonkellojen ääni ei riko tärykalvoja. Ehkä siitäkin oli 
apua, että karjui laukauksen hetkellä.

Toimistohuoneessa oli neljä kuolevaa miestä. En halun
nut joutua kiinni. Suunnitelma syntyi äkkiä. Oli kiire. Ha
lusin täältä pois. Menin tietokoneen luokse ja etsin Hel
vetin Enkelien kotisivun. Kopioin sieltä logon tekstinkä
sittelyohjelmaan. Kun tulostin paperin, siinä oli Helvetin 
Enkeleiden kirjepaperi. Kirjoitin paperiin tikkukirjaimil
la: ”hell’s angels was here! hävitkää rotat!” Tällaisen 
viestin jätin ruumiiden päälle. Sitten koetin siivota jälkiä
ni rakennuksesta ja tietokoneesta. En ollut täällä.

Pöytälaatikossa huomasin kassalippaan. Se aukesi pikku
avaimella. Lippaassa oli kolikoita ja pillereitä ja iso tukko 
50 euron seteleitä, jotka olivat rullalla kuminauha ympä
rillä. ”Kuka oikeasti säilyttää rahaa tuolla tavalla?” muis
tan ihmetelleeni. Sitten jo käteni työnsi setelit taskuun. 
Ajattelin, että ne kuuluvat minulle, koska olin tehnyt tääl
lä työtä ja polkupyörän kuljettaminen maksoi ja he olivat 
tehneet pahaa Jusalle.

Muistin Karin puhelun. Otin hänen puhelimensa, panin 
pistoolin housunkaulukseen, lukitsin ovet ja lähdin juok
semaan metsän halki polkupyörän luo. Ketään ei näkynyt. 
Moottoripyörät saivat jäädä pihaan. Poljin täyttä vauhtia 
junaasemalle.

Junasta piti itse asiassa jäädä pois jo Koivuhovissa. Ilman 
karttaa en olisi osannut mihinkään. Piti mennä omakoti
taloalueiden läpi ja lopulta umpimetsän halki.

Lopulta vastaan tuli kapea ruohottunut tie. Käännyin 
pohjoiseen. Metsän läpi näkyi matala kukkula. Tie vei sen 
juurelle. Yhtäkkiä näin rinteessä syvän montun. Tie otti 
ja laskeutui sen pohjalle, ja siellä näkyi valtava ruostunut 
ovi. Siitä mahtui vaikka kuormaauto. Tämä oli jokin ar
meijan salainen luola.

Ovi täytyi saada auki. Oli vain yksi iso riippulukko. Ko
keilin avaimia, kunnes lukko aukesi. Sisällä ei nähnyt mi
tään. Tie jatkui alas pimeyteen. Oliko Jusa tosiaan tuolla 
jossakin?

Oven vieressä oli iso katkaisija. Kun väänsin sitä, tun
neliin syttyi muutamia himmeitä lamppuja. Kiinnitin lu
kon niin, ettei ovi voisi mennä säppiin, ja otin polkupyö
rän lampun avuksi.

En tiennyt, mistä Jusa täällä löytyisi. Täällä ei ollut muu
ta kuin korkea kalliotunneli, joka kulki yhä syvemmälle 
maan sisään. Haju oli jotenkin ummehtunut. Ei auttanut 
muu kuin kävellä alas pimeään. Pelotti niin että hengitys 
oli melkein nyyhkytystä. Meinasin kompastella koko ajan. 
En uskaltanut huudella mitään. Ei kai täällä vain ollut li
sää jengiläisiä? Täytyi ottaa pistooli käteen turvaksi. Pi
meässäkin se kimalteli.

Käytävä kaartui vähitellen oikealle, enkä enää nähnyt 
oviaukkoa. Mitään ei näkynyt, ja täytyi vain kävellä yhä 
syvemmälle pimeyteen. Ehkä olisi pitänyt ottaa polku
pyörä. Oliko kohta mennyt jo kilometri? En halunnut uskoa, 
että minulle oli valehdeltu. Ne miehet olivat kuolleet, eikä 
muuta tietoa saisi enää mitenkään. Jusan täytyi olla täällä!

Yhtäkkiä kaukana vasemmalla näkyi jotakin — ilmei
sesti ovi! Aloin juosta, jotta pääsisin sinne heti. Pysähdyin 
metallisen oven eteen kuuntelemaan. Kyltissä luki ”väistö-
tila rk1”. Oli täysin hiljaista. Oliko Jusa täällä?

Lopulta otin avainnipun. Hakkasin sillä kolme kertaa 
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oveen ja huusin: ”Onko siellä ketään!?” Mitään ei kuulu
nut. Oli kammottavan hiljaista.

Otin avaimen ja avasin tämänkin riippulukon. Pelotti 
työntää ovea auki. Joku voisi hyökätä sieltä kimppuuni. Otin 
pistoolin käteen ja painoin ovea hitaasti auki. Sisäpuolel
la oli melkein pimeää. Ylhäällä oli lamppu. Suuri kammio. 
Astuin sisään ja katsoin pistoolin kanssa joka suuntaan, 
oven taakse, ylöskin, oliko siellä joku vaanimassa. Äkkiä 
huomasin vasemmalla seinustalla jonkin harmaan olion 
seisomassa liikkumatta. Oliko se hirviö? Käänsin nopeas
ti lampun siihen suuntaan.

Kymmenen metrin päässä seisoi rähjäinen mies, joka kat
soi minua silmät suurina. Ihmettelin hänen käsiään: ne oli 
kääritty harmaisiin kankaanriekaleisiin — ne olivat kuin 
leipälapiot. Hän alkoi astua minua kohti. Tähtäsin häntä 
pistoolilla ja karjaisin: ”Seis!” Hän pysähtyi heti. Tuollais
ten käsien kanssa ei voisi hyökätä, mutta kammottavilta 
ne näyttivät — en halunnut niitä lähelleni.

Huusin hermostuneena: ”Oletteko te Carpelan?”
”Kyllä.”
”Asianajaja Carpelan?”
”Kyllä.”
”Onko Lehtomaa täällä?”
”On tuolla.” Hän osoitti takaseinää, joka olikin jonkin

lainen verhoseinä.
”Minä tulin vapauttamaan teidät”, sanoin nopeasti. Kat

soin, ettei patruunapesässä ollut patruunaa, ja panin pis
toolin selkäpuolelle housunkaulukseen — ei sitä saanut 
muuten kuljetettua. Carpelan seurasi liikkeitäni kun nioit
tavan näköisenä.

Lähdin katsomaan verhon taakse. Carpelan sanoi: ”Hä
net pitäisi saada pian sairaalaan!”

Verhon takana oli heteka — ja siinä makasi Jusa! Hän 

näytti jotenkin kummalliselta. Hän hengitti puuskuttaen 
ja hän oli aivan harmaa ja silmät toljottivat laipioon. Pol
vistuin hänen viereensä ja kuiskasin: ”Jusa! Jusa!”, mutta 
hän ei kuullut eikä kiinnittänyt minuun mitään huomiota, 
vaikka otin häntä kädestä. Hän näytti pahasti sairaalta.

Itkua pidätellen kysyin Carpelanilta: ”Mikä hänellä oi
kein on?”

”Häntä pahoinpideltiin ja potkittiin. On tullut sisäisiä 
vammoja.”

”Minä lähden soittamaan ambulanssia. Puhelin ei toi
mi täällä.”

”Tuolla on vielä kolmas”, sanoi Carpelan nopeasti. ”Hänkin 
on huonona.” Hän viittasi lautaseinään, jossa näkyi luukku.

”Jätän avaimet, jotta saatte hänet vapaaksi”, sanoin ja vis
kasin ne pöydälle. Carpelan kohotti neuvottomana käsiään.

”Minulta on katkottu sormet.” Niillä käsillä ei voisi avail
la lukkoja.

”Apu on kohta matkalla”, huusin ja lähdin käytävään. 
Kammotti niin että oli pakko päästä äkkiä ulos. Otin Ka
rin puhelimen ja aloin juosta. Vilkuilin näyttöä. ”Ei kent
tää.” Juoksin ja vilkuilin. Uloskäynti alkoi näkyä. ”Ei kent
tää.” Pääsin ovelle. ”Ei kenttää.” Viimeisillä voimillani juok
sin ylös montusta. Puhelin piippasi ja osoittimeen ilmestyi 
kaksi palkkia ja ”Sonera”. Soitin hätänumeroon 112.

Puhelin hälytti ja hälytti. Lopulta vastattiin: ”Hätäkes
kus, Nödcentralen.” Minun täytyisi muuntaa ääntäni, jot
ta sitä ei tunnistettaisi. Tämä kaikkihan nauhoitettaisiin.

Hengästyneenä aloin selittää: ”Tarvitaan apua! Kaksi sie
pattua lakimiestä — Carpelan ja Lehtomaa. He ovat louk
kaantuneet. He ovat armeijan vanhassa luolassa, joka on 
VäliHenttaan tien luoteiskulmassa. Tarvitaan kaksi, ei kun 
kolme ambulanssia. Siellä on joku kolmaskin.”

Puhelimesta ei kuulunut mitään. Hätäännyin: ”Haloo?”
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”Kertoisitko nimesi?”
”Joni Söderman.”
”Onko tämä Espoossa?”
”On. Heidät pitää saada pian sairaalaan! Heitä on pa

hoinpidelty.”
Taas tuli hiljaista.
”Meillä ei näy mitään luolia VäliHenttaan tien lähellä

kään.”
”Se on armeijan vanha luola. Vassholmsberget! Tulkaa 

pian apuun!”
Päivystäjä kuulosti niin tylyltä, että aloin nyyhkyttää.
”Odottakaa hetki. Tarkistetaan vanhemmista kartoista.”
Minä itkin, kun tuli taas hiljaista. Minua luultiin pilasoit

tajaksi, vaikka Jusalla oli hengenhätä!
Yhtäkkiä linja avautui ja päivystäjä kysyi jotenkin valp

paammin: ”Sanoitteko Carpelan ja Lehtomaa ja joku kol
mas?”

”Kyllä”, niiskutin.
”Puolustusvoimain varusluolasto Vassholmsberget? Olet

teko siellä nyt?”
”Kyllä.”
”Kolme ambulanssia lähtee. Mikä on heidän sijaintinsa 

luolastossa?”
”Ainakin sata metriä luolan suulta. Ensimmäinen ovi va

semmalla. Väistötila. Sinne tunneliin voi ajaa sisään.”
”Olkaa hyvä ja odottakaa. LänsiUudenmaan poliisi pyy

tää kohta lisätietoa.”
Minun täytyisi paeta, ennen kuin poliisit tulevat tänne. 

Pitäisi jo ehtiä kotiinkin. Kauankohan menee, ennen kuin 
poliisi selvittää murhat ja tulee hakemaan minua? Minul
la ei ollut siinä tilanteessa muuta mahdollisuutta kuin tap
paa. Jusa piti saada pian sairaalaan. Ne miehet olisivat vain 
katsoneet jalkapalloa ja antaneet hänen kuolla.

Minulla alkoi olla jotenkin epätodellinen olo. Yhtäkkiä 
oli tapahtunut niin paljon. Kauheinta oli se, että minusta 
oli tullut joukkomurhaaja eikä sitä voinut enää peruuttaa. 
Vasta vähitellen aloin tajuta, kuinka pahassa tilanteessa 
itse asiassa olin. Jos jäisin kiinni, kaikki asiat tulisivat jul
kisuuteen vaaria ja isää ja seksiepäilyjä myöten, enkä voisi 
kestää sitä. Pikkuveli joutuisi kärsimään koulussa.

Äkkiä puhelimesta kuului taas puhetta. Joku toinen mies 
kysyi: ”Kertoisitteko vielä nimenne? Onko tämä Kari Mark
kasen liittymä?”

”Kyllä on.” Aloin kävellä alas monttuun, jotta puhelu kat
keaisi heti kun sireenit alkavat kuulua.

”Te sanoitte, että olisitte Joni Söderman?”
”Kyllä.”
”Ja kuinka löysitte uhrit?”
Vaarallisia kysymyksiä. Mitä vastaisin?
”Olin menossa ohi, kun kuului avunhuutoa.”
”Millainen on uhrien tila?”
”Ensimmäinen ei ollut täysin tajuissaan, hengitti läähät

täen. Toiselta on katkottu sormet. Kolmaskin on kuulem
ma huonona.”

”Kuka on kolmas uhri?”
”En tiedä. En nähnyt häntä. Hän on lukkojen takana, mut

ta avaimet ovat siellä.” Yhtäkkiä jostain hyvin kaukaa al
koi kuulua ainakin kahden hälytysajoneuvon ääni. ”Kuu
len ambulanssit!” sanoin. Aloin kävellä tunneliin.

”Odottakaa poliisia ja ohjatkaa — ennen — kalla — ta —”
”Nyt pätkii”, sanoin, ja puhelin piipitti. Ei kenttää.
Juoksin ylös polkupyörän luo ja siirryin puiden suojaan 

rinteen taakse. Ambulanssit kuuluivat vähitellen yhä lä
hempää. Täytyi lähteä.

Lopulta sireenit hiljenivät jossain vieressä, ja kuulos
ti siltä kuin ainakin yksi auto ajaisi alas tunneliin. Lähdin 
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takaisin Koivuhovin asemalle. Jusa pääsisi heti sairaalaan 
ja hänet parannettaisiin. Hän ei saanut kuolla. Muuten oli
sin tappanut neljä ihmistä turhaan.

Junaasemalla kaikki näytti aivan tavalliselta. Oli kaunis 
kesäpäivä. Kukaan ei välittänyt minusta eikä näyttänyt 
tietävän, että lähistöllä oli tapahtunut kauheita rikoksia. 
Teeskentelin normaalia parhaani mukaan, vaikka tärisin 
koko ajan. Vähään aikaan en edes tajunnut, että seisoin sii
nä ihmisten ja lasten keskellä ladattu murhaase mukana.

Lopulta juna tuli ja pääsin matkustamaan kotia kohti. Ju
nassa aloin tutkia Karin puhelinta. Kuka oli soittanut hä
nelle kello 10.35? Vastattujen puheluiden listassa näkyi se 
puhelu: ”Matti 1.” Hän oli määrännyt, että Jusa pitäisi jät
tää kuolemaan. Kuka tämä Matti oikein oli? Lähetin hä
nen numeronsa tekstiviestinä numerotiedusteluun, mutta 
mitään tietoja ei löytynyt. Pitäisikö numeroon soittaa? Oli 
kai parempi soittaa täältä ja Karin puhelimella kuin kotoa.

Niin soitin Matti 1:n numeroon. Kysyisin: ”Anteeksi, mihin 
tämä meni?” Soitto meni kuitenkin heti vastaajaan: ”Tässä 
työ miehen vastaaja. Jos asia on riittävän tärkeä, niin jätä 
viesti!” Sitten vastaaja alkoi jo tallentaa. Säikähdin ja suljin 
puhelimen nopeasti. Tunnistin äänen: hän oli se kan sallis
puolueen poliitikko, joka puhui aina tele vi sios sa ilkeästi 
muista! Hänkö oli kaiken tämän takana? En ymmärtänyt, 
miten kukaan — poliisikaan — mahtaisi nyt mitään. Toi
vottavasti Jusa ehditään parantaa, ennen kuin hän kuulee 
asiasta mitään. Kun hän näkee, että neljä miestä on tapet
tu, hän ehkä miettii, ennen kuin yrittää mitään, tai sitten 
käy minun kimppuuni.

En halunnut pitää Karin puhelinta, vaikka se oli hienompi 
kuin omani. Otin SIMkortin ja muistikortin talteen ja pa
nin puhelimen asemalla roskiin. Sitten tajusin, että akku 
olisi pitänyt viedä keräykseen, koska se on myrkyllinen. 

Harmitti. Oli pakko ehtiä jo kotiin ja piilottaa ase ja rahat.
Omaan puhelimeen ei ollut tullut mitään viestejä, vaik

ka oli jo melkein ilta. Äiti ei ollut vielä ehtinyt hermostua. 
Miska saisi pian kuulla viranomaisilta, että hänen isänsä 
oli löytynyt. Minulla oli sellainen olo, että oli pakko pääs
tä lepäämään.

Saavuin kotipihaan. Ei poliisiautoja. Ajoin hissillä ylim
pään kerrokseen ja kiipesin vintin ovelle. Siellä oli paljon 
hylättyjä komeroita, koska ihmiset säilyttivät tavaroitaan 
mieluummin kellarikomeroissa kuin vintillä. Etsin avoi
men komeron, jossa oli jotakin tavaraa. Kätkin pistoolin ja 
rahatukon sinne sekaan. Myöhemmin toisin oveen riippu
lukon. Kukaan ei voisi tietää, että komerossa numero A 15 
olisi huoneiston C 60 tavaraa.

Vihdoin pääsin kotiin. Äiti ja pikkuveli paistoivat lettu
ja. Minä muistin Jusan letut, ja teki mieli itkeä.

”Tulihan se Jerekin sieltä”, sanoi äiti. Minä kiiruhdin kylpy
huoneeseen ja istuin alas. Olin kotona ja turvassa. Täytyi 
hengähtää hetki. Korvat soivat yhä.

Lopulta katsoin peiliin. Hätkähdin, kun näytin jotenkin 
vauhkolta ja väsyneeltä. Huomasin, että kädet olivat täyn
nä omituisia ruskeita pilkkuja ja toisessa kädessä oli kui
vunutta verta ja sitä oli levinnyt paidanhelmaankin. Olin
ko liikkunut tuonnäköisenä ihmisten keskellä? Veri lähti 
huuhtomalla, mutta pilkut jäivät käsiin. Äiti huomaisi var
masti ja ihmettelisi. Oli pakko kehittää jokin tarina, vaik
ka halusin vain nukkumaan.

Tuntui vaikealta lähteä kylpyhuoneesta mihinkään. Lopul
ta oli pakko astua ulos, etteivät muut alkaisi epäillä mitään.

”Nyt Jere maistamaan kesän ensimmäisiä lettuja!” sanoi 
äiti hyväntuulisena.

Menin konemaisesti pöytään istumaan. Koetin näyttää 
iloiselta, mutta ei se onnistunut. Oli niin hermostunut olo, 
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ettei tehnyt mieli lettujakaan. Söin konemaisesti muutaman.
”Mitäs sinun käsiisi on tullut?” ihmetteli äiti juuri niin 

kuin pelkäsin.
”Hitsatessa tuli.”
”Mitäs sinä oikein olet hitsaillut?”
”Minä yritin saada kesätyötä... autokorjaamosta... mutta 

ei sitten onnistunut.” Noin se valhe tuli kerrottua.
”Tuleeko Jerestä automekaanikko?” ihmetteli pikkuveli. 

”Miksi Jere ei kerro, mihin hän on hakenut?”
”Kaipa Jere kertoo sitten kun asia on selvä”, sanoi äiti 

hiukan uteliaana.
”Niin.”
Äiti hymähti. ”Kyllä sinä olet niin merkillinen poika! Mil

lään ei ota selvää, mitä siellä pienessä päässä oikein liikkuu.”
Pikkuveli hämääntyi eikä tiennyt, pitikö toljottaa mi

nua vai äitiä.
”Ei pidä lannistua, jos ei ensimmäinen yritys onnistu”, 

äiti jatkoi. ”Jouduin minäkin monia paikkoja hakemaan, 
ennen kuin pääsin tuonne Nordeaan, ja välillä on saanut 
pelätä, että työt loppuvat. Ei ole työelämä mitään ruusuil
la tanssimista.”

”On lama”, tiesi pikkuveli.
En jaksanut sanoa mitään. Vein lautaseni tiskikonee

seen ja menin huoneeseeni. Nyt alkoi tulla todella paha olo. 
Kömmin peiton alle ja kääriydyin tiiviisti lakanan suojiin. 
Olin ainakin toistaiseksi turvassa. Silti mikään ei tuntunut 
auttavan. Yritin olla ajattelematta, että olin tappanut neljä 
ihmistä ja Jusa teki kuolemaa. Koetin kuvitella, että oli ai
van tavallinen lauantai ja olin saanut koskettaa Jusaa niin 
kuin muulloinkin. Panin silmät kiinni ja kuvittelin, että nu
kun Jusan sylissä ja koko viikko on ollut vain pahaa unta.

Jo illalla minulle tuli kuumetta ja alkoi paleltaa kovas
ti. En muistanut, milloin edes olisin viimeksi ollut sairaa

na. Oli huono olo ja ripuli ja väsytti aivan tajuttomasti. Oli
ko sieltä maan alta tarttunut jokin tauti? Pahimmassa ta
pauk sessa minä kuolen ja Jusa kuolee, eikä meitä muista 
kukaan. On kuin meitä ei olisi koskaan ollutkaan, ja maa
ilma vain hyörii eteenpäin. Itkin peiton alla.

Äiti tuli katsomaan. ”Oletko sinä kipeä?”
”Joo”, sanoin vaisusti.
”Laitetaan sinulle mehua. Parasta että pysyt nyt sängyssä.”
Hän meni olohuoneeseen ja käski pikkuveljeä hiljentä

mään televisiota. Sekin helpotti, kun tuli hiljaista. Nukahdin 
kai aika pian, koska en muista, että äiti olisi tuonut mehua.

Nukuin kellon ympäri ja kai enemmänkin. Heräsin sun
nuntaiaamuna yhdeksän jälkeen siihen, että oli pakko pääs
tä kuselle. Nousin sukkelasti ylös, ja heti alkoi vähän hui
pata. Sitten muistin, että eilen olin tappanut neljä ihmistä 
ja Jusa oli sairas. Mahassa alkoi heti tuntua pistävää kipua, 
ja jalkoja särki. Hiivin kuselle ja takaisin sänkyyn. Päähän
kin alkoi koskea. Koetin olla ajattelematta eilistä. Jusa pa
rantuisi pian ja vastaisi minulle, ja kaikki olisi kuin ennen
kin. Kääriydyin peiton alle odottamaan.
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Oikeastaan oli melko siedettävää olla sairas. Aika kävi pit
käksi, mutta ei tarvinnut huolehtia mistään. Jos poliisi tu
lisi, niin voisi sanoa, että epäilty joukkomurhaajanne on 
sairaana eikä häntä voida juuri nyt vaivata.

Lauantain tapahtumat alkoivat tuntua jotenkin epäto
dellisilta. Yritin jättää ne sinne lukitun oven taakse, mut
ta ei se helppoa ollut. Aseesta pitäisi päästä eroon. Sitten 
aikanaan.

Makasin sängyssä ja sain ruokaa ja lääkettä. Pää oli oi
keasti kipeä, joten lääke tuli tarpeeseen.

Maanantaina oli jo parempi olo, mutta ei minulla ollut 
kiirettä parantua. Jusakin oli varmasti vielä sairaana. Kun 
vain saisi tietää varmasti!

Tiistaina tuli ensimmäinen tiedonmuru. Sanomalehdessä 
oli pikkuuutinen: ”Siepatut sairaalahoitoon. Viime lau
antaina Espoosta löydettiin kolme ihmistä, kaksi miestä ja 
nainen, jotka olivat joutuneet vapaudenriiston ja pahoin
pite lyn kohteeksi. Poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa teki
jöistä.” Uutinen helpotti suuresti. Luin sen monta moni
tuista kertaa. Kenenkään ei mainittu kuolleen. Ehkä niitä 
neljää kuollutta miestä ei ollut vielä löydetty. Päätä sär
ki yhä, mutta muuten tuntui jo terveeltä. Vähitellen voisi 
nousta sairasvuoteelta.

Tiistaina iltapäivällä olisin ottanut lisää särkylääkettä, 
mutta kaikki oli syöty. Äiti oli jo tullut töistä ja huomasi, 
kun kopeloin tyhjää pakkausta.

”Olisitko sinä tarvinnut Buranaa?”
”Joo. Päätä särkee.”
”Pitää käydä apteekissa hakemassa.”

”Minä voin käydä.”
”Onko vointi jo parempi? Voithan sinä käydä ennen ruo

kaa. Tuossa on kymmenen euroa. Tuo sitä salmiakkiakin.”
Niin minä lähdin apteekkiin aavistamatta, mitä siitä 

seuraisi.
En meinannut löytää apteekista oikeaa pakkausta. Sitten 

huomasin erillisessä telineessä kyltin, jossa luki: ”Myynti
kokeilu. Lääkelaitoksen erityisluvalla. Vain 1 pakkaus/ asia-
kas.” Lääkepakkauksessa luki ”Vicodin”. Jäin katsomaan 
sitä. Eikös tämä ollut samaa, mitä tohtori House aina pop
si televisiossa? Kai tämä sitten oli hyvää. Päänsärky tun
tui niin pahalta, että halusin siitä ihan todella eroon. Lää
ke kylläkin maksoi melkein 20 euroa, mutta voisin käyttää 
siihen viikkorahojakin. Salmiakki jäisi ostamatta. Tör keää 
oli se, että pakkauksessa oli vain 8 tablettia. Kokeiltakoon 
kuitenkin kerran.

Otin lääkkeen, vaikka vaisto sanoi, että olin tekemäs
sä jotenkin tyhmästi, ja menin kassalle ja kaivoin rahaa 
esiin. Myyjä katsoin lääkettä ja kysyi: ”Onko tämä teidän 
äidille menossa.”

Automaattisesti vastasin: ”Joo.” Ehkä myyjä oli nähnyt 
minut joskus äidin seurassa.

”Tämä on sellainen tuote, ettei tätä saisi myydä alle 
18-vuotiaille, mutta poiketaan siitä nyt tämän kerran, kun 
olet äidillesi hakemassa.”

Ällistyin vähän. Lukiko siinä kyltissä mitään tuollaista? 
Vastasin nöyrästi: ”Kiitos.”

Kotimatkalla luin annnosteluohjetta: ”1 tabletti 1–2 ker
taa päivässä kipuun ja särkyyn. Nautitaan runsaan nesteen 
kera. Alle 18-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä.” Päätä 
särki sen verran, että otin tabletin heti kun pääsin kotiin.

Mitään vaikutusta ei ilmennyt. Aloin hiukan turhautua. 
Iso raha oli mennyt aivan hukkaan! Tämä lääke oli mai
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nettaan huonompaa. Ärtyneenä painoin toisen tabletin 
ulos ja nielin senkin. Oli näköjään yhdentekevää, paljonko 
sitä söisi. Muuhun lääkkeeseen ei enää ollut varaa. Inho
sin jo koko lääkettä. Heittäydyin sängylle pahantuulisena 
ja pää kipeänä.

Makasin sängyllä, kun vaikutus äkkiä alkoi. Olo muuttui 
muutamassa sekunnissa. Tuntui kuin olisi pudonnut pum
puliin, ja päänsärky oli yhtäkkiä tiessään! Tuli jotenkin 
hassu ja turta olo, ikään kuin millään ei olisi kovin suurta 
väliä eikä mistään tarvitsisi enää huolehtia. Näin mahta
vaa oloa minulla ei ollut aikoihin! Mikään ei enää painanut. 
Teki mieli vain nauraa. Lääke tehosi sittenkin.

Loikoilin autuaana sängyllä, kunnes käskettiin syömään. 
Ponkaisin ylös mutta liikkeet olivat hiukan epävarmoja ja 
löin varpaat johonkin. Yleensä se olisi sattunut aivan ta
juttomasti, mutta nyt ei tuntunut mitään. Tämä oli aivan 
hassua. Olin joka paikasta aivan puutunut. Mikään ei teh
nyt kipeää. Sain nauttia kunnon kivunlievityksestä.

Kävelin varovasti ruokapöytään ja aloin mutustaa maksa
laatikkoa. Hassua kyllä makuaistikin oli vähän puuduksis
sa ja koko suu. Syöminen oli hankalaa. Pian puraisin kie
leen tai poskeen ja suussa alkoi tuntua veren maku. Ei kui
tenkaan sattunut, huvitti vain.

Jostain kaukaa kuului äidin ääni: ”Onko jo parempi voin ti?”
Oma ääneni vastasi: ”Joo.” Onneksi korvat eivät puutu

neet — silloin ei olisi kuullut mitään. Saati silmät. Puutu
neet silmät — puusilmät. Hauskaa.

Maha täynnä maksalaatikkoa ja tuoretta verta oli hyvä 
olla. Olin kuin vampyyri herkkuaterian jälkeen. Ei huolen 
häivää. Hakuna matata!

Siitä vähitellen alkoi urani narkomaanina. Kun alkoi 
särkeä päätä ja tuli paha olo niiden ruumiiden takia ja Ju
san tilanne alkoi huolettaa, niin tarvitsi vain ottaa kaksi 

Vicodinia ja melkein heti putosi pumpuliin moneksi tun
niksi. Harmi vain että pakkaus tyhjeni muutamassa päi
vässä. Tätä herkkua täytyi saada lisää, mutta en kehdan
nut mennä näin pian samaan apteekkiin. Rahastakaan ei 
tarvinnut huolehtia: ullakolla oli iso tukko viisikymppisiä.

Aloin kiertää kantakaupungin apteekkeja, ja keksin mie
lestäni loistavan juonen. Otin lääkkeen lisäksi aina ter
veyssiteitä, ja kun kassalla sanottiin, ettei näitä myydä alle 
18-vuotiaille, koetin näyttää nololta ja surkealta ja selitin, 
että nämä olivat menossa meidän äidille. ”Hän on todella 
kipeänä.” Katsoin aina tarkkaan, että pääsin naismyyjän 
kassalle. Olin niin poissa tolaltani, että tällainen elämä tun
tui aivan asialliselta.

Myöhemmin olen katunut erityisen katkerasti kahta  asiaa: 
että varastin ne rahat ja että ostelin terveyssiteitä huijatak
seni Vicodinia. Sellaiset teot eivät enää tuntuneet omilta.

Helsingissä riitti apteekkeja. Aina en saanut lääkettä os
tetuksi, mutta silloin vain jätin tavarat kassalle ja marssin 
ulos ja painoin liikkeen ja myyjän mieleeni. Samoin painoin 
mieleeni ne, jotka sitä myivät. Itse asiassa sain hamstrat
tua Vicodinia ullakolle melkoisesti. Silloin se tuntui mah
tavalta. Sain oloni mukavaksi aina kun halusin. Jusasta ei 
kuulunut mitään, mutta se ei jaksanut huolettaa. Ajantaju 
hämärtyi enkä osaa sanoa, menikö lääkkeen kanssa sählä
tessä kuukausia vai viikkoja. Kuvittelin että olen aina hy
väntuulinen ja reipas ja innokas kuin poppariRobin kon
sanaan. Koetin olla kotona aivan normaali ja avulias, jotta 
kukaan ei olisi epäillyt minun syövän lääkettä, mutta välillä 
pudottelin tavaroita, kun sormissa ei ollut kunnolla tuntoa.

Eräänä päivänä hätkähdin, kun olin tulossa ulos josta
kin apteekista Eirassa. Pussissa oli terveyssiteitä ja Vico
dinia, ja etsin lähintä roskista, johon voisi tunkea siteet.

Yhtäkkiä joku sanoi: ”Moi Jere!”
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Säikähdin ja käännyin katsomaan — siinä oli Merete jon
kun aikuisemman pojan kanssa.

”Ai moi”, sanoin vaisusti. Menestyksekäs apteekkireissu 
muuttui yhtäkkiä jotenkin inhottavaksi.

”Mitäs sulle?” kysyi Merete. Poika katsoi minua hiukan 
etäältä.

”Ei tässä ihmeempiä”, vastasin.
Merete katseli apteekin pussia. ”Oletko sä ollut sairaana?”
”No kyllä vähän”, myöntelin.
”Voi harmi. — Tässä muuten on Sebastian. Hän pelaa 

HJK:ssa”, sanoi Merete jotenkin vihjaillen. Hän kai oli jo 
täyttänyt 16 ja sai seurustella kenen kanssa halusi.

Sebastian epäröi ja ojensi kätensä. Puristin sitä, ja mo
lemmat sanoimme ”Moi” hiukan hämillämme.

Halusin pois ja sanoin: ”Mun täytyy mennä. Mutta pa
laillaan!”

”Okei! Koeta parantua!” sanoi Merete. He jäivät katso
maan, kun luikin pois.

Iltaisin teki mieli seksiä, ja kulli kyllä seisoi, mutta se oli 
niin tunnoton, ettei runkkaaminen tuntunut miltään. Se 
oli kai sivuvaikutus. Mutta jos lääkkeen jätti ottamatta, 
päätä alkoi nopeasti särkeä. Olin puun ja kuoren välissä.

 
 
 
 
Aseesta täytyi päästä kokonaan eroon. Se oli vielä vintil
lä kankaaseen käärittynä. Etsin lisätietoa Helvetin Enke
leistä. Heidän kerhohuoneensa oli kuulemma Puistolassa. 
Poliisi oli epäillyt, että siellä olisi joskus tapettu joku. Vai
kutti pelottavalta. Ase piti kuitenkin viedä sinne kohtalai
sen pian, kun vain keksisi keinon. Juoni piti ainakin yrit
tää saattaa loppuun.

Katsoin osoitteen kartasta. Aluksi lähdin tiedustele
maan. Ajoin junalla Puistolaan ja kävin ajamassa varovas
ti rakennuksen ohi. Onneksi oli kolea päivä ja huppua voi 
pitää hyvällä syyllä tiukasti päässä. Rakennuksen edessä 
Aamu ruskon tiellä oli verkkoaita, pihassa moottoripyöriä ja 
portin pielessä kaksi valvontakameraa. Oli myös postilaatik
ko. Ympärillä oli tavallisia omakotitaloja. Voisikohan aseen 
käydä sujauttamassa jotenkin huomaamatta laatikkoon?

Aseesta piti jo päästä, joten päätin hakea sen heti. Mat
kalla kävin kaupassa ostamassa ison pehmustetun kirje
kuoren. Kiipesin toisen rapun kautta vintille hakemaan 
asetta. Kun otin aseen esille kätköstään, sydän alkoi haka
ta. Hanke ei ollut vaaraton. Pitää varmistaa, ettei pihassa 
ole ketään, kun menen viemään asetta, ja sitten pitää ka
dota paikalta nopeasti.

Niin matkustin uudestaan junalla Puistolaan mukana 
kassi, jossa oli ladattu ase. Junassa tuhersin kuoreen hara
kanvarpaita: ”Laurille pojilta.” (Hän oli kerhon president ti.)

Puistolassa keräsin rohkeutta ja ajelin ympäriinsä. Siel
lä oli Keskiyöntietä ja Juhannustietä. Hermostutti vallan 
vietävästi. Täällä ei pitäisi viipyä liian kauan, jotta paikal
liset asukkaat eivät tunnista.
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Yhtäkkiä huomasin sadan metrin päässä jotain hyödyl
listä! Iltaruskontiellä oli menossa kaksi pikkupoikaa ja si
niset työntökärryt. Tunnistin ne heti: oli lauantaiilta, ja he 
olivat jakamassa Helsingin Uutisia ja mainoksia. Kurvasin 
vauhdilla poikien luo.

”Moi! Voisitteko vuokrata mulle näitä kärryjä vähäksi 
aikaa?” kysyin innokkaasti. Vicodinin aikana kaikki ideat 
tuntuivat loistavilta.

Pojat eivät vastanneet mitään. He katsoivat toisiaan ja 
sitten minua.

”Maksan satasen.” Kaivoin taskusta setelinipun. ”Saisit
te kärryt takaisin kymmenen minuutin päästä.”

”Mihin sä meidän kärryjä tarvit?” kysyi isompi poika 
epäluuloisena. He katsoivat rahojani ihmeissään.

”Teidän ei tarvitse tietää. Voin maksaa puolet nyt ja lo
put kymmenen minuutin päästä.”

”Okei. Miten tehdään?”
Annoin hänelle 50 euroa ja näytin kartasta. ”Menkää te 

tuota kautta Juhannustietä Keskiyöntien risteykseen, niin 
minä tulen täältä toista kautta sinne. Onko tähän kadul
le jo jaettu?”

”On.”
”Selvä. Minä vain kuljetan kärryn sinne ja saatte loput 

rahat.”
Kun pojat olivat lähteneet, siirsin kirjekuoren kärryi

hin lehtien alle. Lukitsin polkupyörän kiinni Bilteman ai
taan ja lähdin kulkemaan Aamuruskontietä. Koetin pysyä 
rauhallisena. Lopulta pääsin kerhotalon luo. Onneksi laa
tikossa ei ollut kielletty mainoksia. Pihassa oli nyt kaksi 
jengiläistä tupakalla ja susikoira, mutta he eivät edes kat
soneet mainostenjakajaa. Välttelin kameroita, otin kirje
kuoren oi keaan käteen, avasin postilaatikon mahdollisim
man äänettömästi vasemmalla kädellä. Laatikon pohjalla 

oli jo mainoksia. Pudotin kuoren laatikkoon. En edes py
sähtynyt kokonaan. Sitten jatkoin matkaa mahdollisimman 
tyynesti. En uskaltanut katsoa sivuilleni, mutta ei kuulos
tanut siltä, että minuun olisi kiinnitetty mitään huomiota.

Pojat olivat odottamassa siellä missä pitikin. He näytti
vät hiukan yllättyneiltä kun saavuin. Kiitin heitä ja annoin 
50 euroa. Pojat eivät sanoneet mitään. Saatoin ehkä hiukan 
vaikuttaa rikolliselta tai päihdeveikolta siinä tilanteessa.

Huikkasin hyväntuulisesti: ”Tätä ei sitten tapahtunut!”, 
ja lähdin juoksemaan täyttä vauhtia polkupyörän luo. 

Oli suuri helpotus, että pääsin aseesta eroon. Edes susi
koira ei ollut vainunnut mitään.

Jo matkalla aloin kuvitella, kuinka ase vietäisiin jengin 
päällikölle. Hän ihmettelisi sitä, eikä kukaan tunnustau
tuisi lahjoittajaksi. Nopeasti hän keksisi, mikä oli pistoo
lin erityispiirre. Sitten hän tekisi jotain tyhmää ja poliisi 
ottaisi aseen haltuunsa ja löydettäisiin ruumiit ja ilmeni
si, että surmanluodit oli ammuttu tällä aseella.

Nyt voisin vihdoin levätä ja ottaa lääkettä ja odotella, 
että Jusa paranee. Sitten kaikki olisi taas hyvin.
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Elettiin kai jo heinäkuuta, eikä Jusasta vain ollut kuulunut 
mitään. Toisaalta poliisi ei ollut tullut pidättämään minua, 
eikä lehdessä ollut mainittu mitään Masalan verilöylystä. 
Minusta alkoi tuntua, että olen selvinnyt koko tapauksesta.

Eräänä päivänä otin lopulta puhelimen ja soitin HYKSin 
vaihteeseen.

”Sairaala. Sjukhus.”
”Päivää. Onko teillä siellä potilaana Samuli Lehtomaa?”
”Jaaha... Ja kuka kysyy?”
”Olen ystävä.”
”Mehän emme saa antaa potilastietoja kuin lähiomaiselle.”
”Onko hän kuitenkin elossa?” kysyin hätääntyneenä.
Tuli hiljaista.
Lopulta keskus vastasi: ”Voin vahvistaa, että täällä on 

potilaana JuriSamuli Lehto maa, mutta mitään muuta tie
toa ei valitettavasti voida antaa.”

Kiitin helpottuneena. Jusa oli elossa, ja ehkä piankin  asiat 
olisivat entisellä mallillaan. Koko sieppaus oli vain pahaa 
unta. Täytyi odottaa kärsivällisesti, että Jusa parantuisi 
sisäisistä vammoistaan, ja sitten hänellä olisi taas joskus 
aikaa minullekin.

Pahoihin uniin ei lääkekään auttanut. Erään unen näin 
monta kertaa, ja se oli kammottava. Ampumiset toistuivat 
siinä erilaisella tavalla.

Unessa näin kaikki tapahtumat ylhäältä katonrajasta. 
Näin, kuinka pieni poika ottaa valkoisen pistoolin ja ai
koo ampua kolme miestä. Tiesin, miten siinä käy, mutta 
nyt kävi pahemmin!

Poika ampuu ensimmäistä miestä päähän. Pam! Sitten 

toista miestä. Pam! Sen jälkeen ase ei tottele. Pistooli jää 
jumiin. Kolmas mies ottaa selkänsä takaa revolverin ja am
puu pientä poikaa päähän. Minä kuolen siihen.

Ensimmäisellä kerralla heräsin aivan kauhuissani. Olin 
ollut suuremmassa vaarassa kuin ymmärsin! Nyt taju
sin, miksi kolmannen miehen käsi jäi hassusti selän taak
se. Hänellä oli siellä ase piilossa. Kun hänen toverinsa am
muttiin, hän koetti ottaa oman aseensa turvaksi. Jos säde
pistooli olisi jäänyt jumiin niin kuin unessa, olisin kuollut 
siihen paikkaan! Ja neljäs mies koetti koko ajan saada sen 
aseen käsiinsä.

Minulle tuli niin paha olo, että täytyi ottaa Vicodinia kes
kellä yötä. Oli vaikea hengittää, ja ahdisti aivan hirvittä
västi. En saanut enää nukuttua.

Sama uni tuli seuraavana yönä uudestaan. Tiesin miten 
käy, mutta en pystynyt heräämään ennen kuin kuolin. Kun 
havahduin, näytti siltä kuin isä olisi seisonut huoneessani 
oven luona katsomassa minua. Oliko hän tullut käymään 
keskellä yötä? Sitten ikään kuin havahduin kunnolla, eikä 
isä ollutkaan enää siinä. Se oli omituinen kokemus, kos
ka en ollut nähnyt isää kolmeen vuoteen kuin joissakin 
naisten lehdissä. Nyt hän kävi ja katosi.

Lopulta soitin uudestaan sairaalaan. Nyt ei enää löyty
nyt Jusan nimellä ketään potilasta. Jusa oli päässyt kotiin!

Heti tuli parempi olo. Jusa vain ei ollut ilmoittanut mi
tään, koska hänellä ei ehkä ollut vielä puhelinta.

Lähdin saman tien käymään hänen luonaan. En ollut var
ma päivästä, enkä osaa edes sanoa, oliko silloin heinäkuu 
vai elokuu. Lähdin vain onnellisena katsomaan poikaystä
vääni. Päivän Vicodinannosta en edes ajatellut.

Matka meni niin hitaasti kuin se vain voi mennä. Ete
nin varovasti talon luo, mutta siellä oli yhtä hiljaista kuin 
muulloinkin. Toivottavasti Jusa olisi paikalla. Jännitti ko
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vasti, kun soitin ovikelloa.
Mitään ei tapahtunut. Petyin. Ehkä Jusa ei ollut juuri nyt 

kotosalla. Varmuuden vuoksi soitin uudestaan, ennen kuin 
lähtisin.

Äkkiä kuului raksahdus, ja ovi avattiin!
Jusa seisoi ovella aamutakissa. Hän näytti kauhean lai

halta ja väsyneeltä. En meinannut tuntea häntä. Hänellä 
oli parta ja tumma tukka.

Hän näki minut ja ilahtui. ”Ai se olet sinä. Tulit katso
maan?”

”Niin.”
”Peremmälle vain. Olin tässä lepäilemässä.”
Astuin sisään ja riisuin kengät. Teki mieli rutistaa Jusaa 

oikein lujaa, mutta hän vaikutti heikolta.
Asunnossa oli siivottu aivan kunnolla. Oli kai uusia huo

nekalujakin. Niitä jengiläisiä ei tarvinnut enää pelätä.
Menimme makuuhuoneeseen niin kuin tapana oli. Jusa 

oli kai ollut nukkumassa, kun sänky oli sen näköinen. Aloin 
vaistomaisesti riisua vaatteita. Jusa katsoi minua ja riisui 
aamutakkinsa. Hän oli erilainen. Hän oli karvainen kuin 
koira. Pallit olivat tallella. Vatsassa oli kaamean näköinen 
arpi, ikään kuin siitä olisi avattu iso vetoketju. Jälki johtui 
tikeistä, koetin selittää itselleni.

Menimme alasti lakanan alle. Melkoisen laihoja poikia 
olimme. Jusa oli niin erinäköinen, että täytyi totutella. 
Ennen hänellä oli ollut vaalea tukka ja ihan sileä vartalo. 
Nyt hän näytti Lapin äijältä, joka oli hetkessä vanhentu
nut kymmenen vuotta.

Asetuin Jusaa vasten ja kokeilin hänen rintakarvojaan. 
Nänni löytyi sieltä uumenista. Jusa silitti tukkaani.

”Sinäkö meidät pelastit?” kysyi Jusa lopulta.
”Niin.”
”Meillä oli siellä hengenhätä, ja Carpelan sanoi että yht

äkkiä poika tuli sinne pistooli kädessä ja hälytti meille 
apua. Sitten häntä ei enää näkynyt.”

”Niin.”
Jusa hymähti. ”Kiinnostaisi kyllä tietää, kuinka sinä oi

kein meidät löysit. Me olimme jossain Espoossa maan alla.”
”Minä kerron joskus”, sanoin vaisusti. Ei tuntunut siltä, 

että kykenisin juuri nyt kertaamaan Masalan tapahtumia. 
Onneksi niistä kuolleista ei ollut kerrottu mitään uutisis
sa. Minun pitää vahvistua Jusan rinnalla, niin sitten jak
san kertoa.

”Kerrot sitten kun siltä tuntuu”, sanoi Jusa ystävällises
ti. ”Sinä pelastit minun henkeni, vaikka täpärällä oli”, hän 
jatkoi ja rutisti minua.

Makasimme siinä vähän aikaa, kunnes minulle alkoi tul
la lämmin. Mietin, toimivatko Jusan vehkeet entiseen ta
paan. Käteni siirtyi kohti hänen karvaista mulkkuaan. Otin 
sen käteeni, ja se tuntui olevan märkä ja hiukan turvoksis
sa. Vetäydyin lakanan alle ja aloin nuolla hänen kikkelinsä 
päätä. Se maistui vahvasti kuselle. Ehkä Jusa oli ollut ku
sella juuri kun ovikello soi. Oma kullini jämähti heti siitä 
ajatuksesta kovaksi kuin kanki. Täytyi hengittää syvään, 
kun sai yhtäkkiä maistaa jotain näin kiihottavaa!

Käännyin mahalleni Jusan päälle niin että hän saattoi 
nuolla pyllyäni. Otin mulkun suuhuni ja imin sitä oikein 
antaumuksella. Vähitellen se jäykistyi yhtä kovaksi kuin 
ennenkin. Olin helpottunut. Kokeilin hänen kiveksiään — 
kai ne olivat alkuperäiset? Puristin kivekset pussin poh
jaan ja annoin vasemmalle luunäpin. Jusa sätkähti kaut
taaltaan ja henkäisi: ”Hei...?” Kaikki kunnossa.

Aluksi hän ei meinannut nuolla pyllyäni, mutta kun jat
koin imemistä, hän alkoi nuolla sitä vähän haparoiden ja 
lopulta innokkaammin. Parin minuutin päästä hän alkoi 
ynistä tyytyväisenä. Olimme palanneet päiväjärjestykseen.
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Lopulta Jusan vartalo muuttui aivan jäykäksi ja jännit
tyneeksi eikä hän hengittänyt. Hän työnsi kielensä syvälle 
sisääni ja puristi reisiäni, kunnes orgasmi tuli. Hänen ka
lunsa nytkähteli, ja joka kerralla suuhuni ryöpsähti lisää 
siementä. Nytkähdyksiä tuli toistakymmentä. Olin kateel
linen aikuisille miehille, jotka saavat tuollaisia pitkiä or
gasmeja. Minulta tuli yleensä noin kolme lurausta.

Nyt sain kaiken sperman pidettyä suussa ja nielin min
kä ehdin. Jusa muuttui veltoksi ja hengitti syvään. Mulkku
kin veltostui. Laskin sen suustani ja käännyin Jusan vierel
le. Orgasmi otti koville, koska häneltä valui silmistä vettä.

Tiesin, että seksin jälkeen miehet haluavat kääntää kyl
keä ja nukahtaa. Jusa oli kai vielä sairaana, joten oli paras
ta antaa hänen nyt levätä. Autoin häntä kääntymään kyl
jelleen ja peittelin lakanoihin. ”Nyt voi nukahtaa”, kuiska
sin. Jusa mutisi myöntymisen merkiksi. Hänellä oli tumma 
tukka, mutta ohimoilla se oli harmaata. Leukaparrassa nä
kyi valkoisia karvoja.

Asetuin hänen selkäänsä vasten. Suussa maistui taivaal
liselta: poikaystävän kusta ja spermaa. Tuli niin voimakas 
seksinhalu, että huimasi. Kulli seisoi jäykkänä. Makasin 
hiljaa ja kuuntelin Jusan hengitystä.

Muutaman minuutin päästä hän tuntui nukahtavan. Hen
gitys muuttui raskaaksi. En voinut enää pidätellä haluani 
vaan aloin hieroa varovasti kulliani parilla sormella, jot
ta hän ei heräisi. Suljin silmäni ja muistelin hänen kusista 
mulkkuaan. Orgasmi alkoi lähestyä nopeasti. Terska tur
posi, ja lopulta spermaa roiskahteli lakanalle niin että koko 
alapäähän sattui. En muista, milloin olin viimeksi lauen
nut. Ilmeisesti nyt tuli ennätysannos.

Sitten olo helpotti ja minua alkoi nukuttaa. Kuuntelin Ju
san hengitystä ja vähitellen nukahdin itsekin.

Yhtäkkiä havahduin siihen, että joku moottoripyöräjen

giläinen seisoi ovella katselemassa meitä! Kummassakin 
kädessä roikkui hänen oma päänsä, ja kaikki kolme päätä 
tuijottivat minua häijysti ja silmät kiiluen ja narskutteli
vat hampaitaan. Ne eivät sanoneet mitään mutta näkyivät 
tietävän kaiken. Säikähdin niin etten pystynyt liikkumaan 
enkä hengittämään. Nyt minulle kostettaisiin!

En voinut tehdä mitään, mutta sitten ikään kuin havah
duin, ja ovella seisoikin Miska kauppakassit kädessä. Muovi
kassit narahtelivat, kun hän ei tiennyt, pitäisikö jäädä vai 
kääntyä. Hän oli jo aikuinen. Tuntui, että olin jäänyt kiinni, 
ja lähdin vaistomaisesti nousemaan sängystä. Miska huo
masi spermalätäkön ja pyöritteli silmiään. Etsin housuni 
lattialta, ja Miska lähti keittiöön. Olin aivan nolona. Kukaan 
ei ollut koskaan nähnyt meitä sängyssä.

Jusa ei herännyt, ja lähdin keittiöön. Kiveksiä särki. Miska 
latoi ruokaa jääkaappiin. Menin pöydän ääreen istumaan. 
Vedin syvään henkeä ja aloitin:

”Kuule... minun täytyy pyytää anteeksi. Minä tein sinul
le väärin. Pyydän anteeksi.”

Miska sulki jääkaapin oven ja vilkaisi minua. ”Ei sitä tar
vitse muistella. Se on ollutta ja mennyttä. Sitä paitsi sinä 
pelastit faijan. Se hyvittää.”

Olin suuresti helpottunut. Se tapaus oli painanut minua 
niin kovasti monta vuotta. Olin raiskannut Miskan, vaik
ka hän oli Jusan oma poika.

Juuri kun hengähdin syvään, Miska lisäsi: ”Jeesuksen ni
messä ja veressä — kaikki synnit anteeksi!”

Hätkähdin. Oliko Miska tullut uskoon? Hän kuitenkin 
virnisti niin ilkikurisesti, että ehkei hän ollut vakavissaan.

Hän alkoi laittaa jotakin ruokaa, ja minä istuin pöydän 
ääressä, kun en muutakaan osannut.

”Aluksi kaikki luulivat, että minä olisin mennyt sinne 
luolaan, mutta sitten tajusimme, että sen täytyi olla Jere”, 
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hän sanoi jossakin välissä. ”Meidän äidit meinasivat saada 
hepulin, ensin kun faija katosi ja sitten kun heille alkoi val
jeta, että faija seukkaa sen pikkupojan kanssa, joka kerran 
kävi meilläkin.” Kuuntelin nolona. Kuinka meidän nyt käy?

Vähän ajan päästä Jusa tuli keittiöön aamutakissa. Hän 
näytti pirteämmältä kuin äsken.

”Ai sä olet jo jalkeilla”, sanoi Miska. ”Taisi hoito auttaa.”
”Juu”, vastasi Jusa vähän hämillään ja istui viereeni.
”Alkaa olla valmista”, sanoi Miska ja hämmensi kattilaa. 

Sitten hän otti lautasen ja ammensi siihen kattilasta. Hän 
toi lautasen Jusalle. Siinä oli valkoista velliä. Ehkä Jusan 
maha ei vielä kestänyt vahvempaa ruokaa. Minä olin jos
kus lapsena joutunut syömään tuollaista velliä enkä pitä
nyt siitä lainkaan. Olin päättänyt, että isona en enää mois
ta litkua söisi.

Miska toi lusikan ja meni takaisin.
”Ottaako Jere? Täällä riittää vielä.”
”Kiitos, mutta minä olen vellini jo nauttinut”, vastasin 

arvokkaasti.
Jusalta pääsi sellainen naurunpärskähdys, että ruoka 

roiskui suusta pitkin pöytää. Hämäännyin, ennen kuin ta
jusin, että oli tullut vastattua hiukan kaksimielisesti. Yri
tin pidätellä tirskumista, samoin kuin Jusa.

”Kyllä te olette ihan mahdottomia!” motkotti Miska ja 
kiiruhti luuttuamaan pöytää.

Miska mutisi tyytymättömänä, mutta minulle tuli yht
äkkiä jotenkin lämmin olo. Tajusin, että olen harvinaisen 
rikas, sillä minulla on oikeastaan kaksi perhettä: on äiti ja 
pikkuveli, ja on Jusa ja Miska. Selviäisin kyllä.

Kun menin hakemaan loppuja vaatteita makuuhuonees
ta, huomasin kirjoituspöydällä Jusan reseptejä. Ahaa, ajat
telin, nytpä näen milloin Jusa on syntynyt! Minä en edes 
tiennyt, minkä ikäinen hän oikeastaan on.

Katsoin reseptiä ja hämmennyin. Jusa oli syntynyt syys
kuussa 1975. Hän oli 25 vuotta vanhempi kuin minä! En ol
lut osannut odottaa tuollaista tietoa. Hän oli jo 40-vuotias. 
Minua alkoi hiukan harmittaa mutta ei tuo ikä vaan se, että 
vanhana joutuisin elämään 25 vuotta ilman Jusaa. Meille 
ei ollut suotu yhteistä elämää niin paljon kuin useimmil
le muille.

Niin aloin käydä Jusan luona melkein joka päivä. Jusa oli 
sairauslomalla. Ei tarvinnut odottaa lauantaita eikä tiis
taita. Monesti vain lepäsimme sylikkäin. Minua painoivat 
ne murhat ja tarvitsin Jusan läheisyyttä niin paljon kuin 
mahdollista — varsinkin jos joutuisin vankilaan ja pit
käksi aikaa eroon hänestä. Mutta sitä voisi murehtia sit
ten kun jaksaa.
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Päänsärky ei lakannut, ja jouduin yhä syömään Vicodinia. 
Yleensä koetin sinnitellä iltaan asti, kunnes olin käynyt 
Jusan luona ja syönyt ruokaa. Sitten saattoi mennä omaan 
huoneeseen ”ruokalevolle” ja vihdoin pudota pumpuliin.

Mikään ei pysy salassa loputtomiin. Eräänä päivänä läh
din ulos ja näin RKioskissa kaameat lööpit: ”JENGISOTA 
KIRKKONUMMELLA! 4 KUOLLUTTA!” Tapahtumista oli 
kulunut yli kaksi kuukautta. Ruvettaisiinko minua nyt et
simään? Täytyi päästä Jusan luo turvaan ja kertoa vihdoin, 
mitä olin tehnyt. Lähdin sinne heti kun mahdollista. Tällä 
kertaa muistin ottaa Jusan kellonkin mukaan.

Perillä asetuin Jusan viereen. Tärisin hermostuksesta, 
kun en tiennyt, miten oikein kertoisin.

”Onko sattunut jotain?” ihmetteli Jusa.
”Minun täytyy kertoa sinulle jotakin”, sain sanotuksi. 

Sitten minua jo vietiin. Mieleen tuli neljä mädäntynyttä 
ruumista, jotka minä olin murhannut kesken jalkapallo
ottelua. Oksennus tuli. Oli pakko sännätä kylpyhuonee
seen. Pääsin melkein perille, mutta eteisessä matto luisti 
alta ja löin hartian ovenkarmiin ja kaaduin lattialle. Sat
tui valtavasti, ja oksennus meni pitkin eteisen parkettia. 
Jusa juoksi perässä.

”Sattuiko?”
Päänsärky hyökkäsi kimppuun niin että näin punaista. 

Tärisin kuin horkassa. Oksennusta oli kaikkialla. Nyt oli 
paha paikka.

Jusa kumartui katsomaan: ”Ei kai luita murtunut?”
”Ei”, voihkin. Olkapäähän kyllä sattui niin ettei voinut 

liikkua. Vicodin korjaa kaiken. Pitäisi saada Vicodinia.

”Pääsetkö suihkuun? Siistitään vähän. Tuliko sulle maha
tauti?” huolehti Jusa.

Oli niin paha olo, että aloin itkeä. Jusa huolestui.
”Pitäisikö soittaa ambulanssi?”
”Ei!” huudahdin peloissani. Miten Jusan kävisi, kun tääl

tä löytyisi alaston 15-vuotias poika lääkehorkassa?
Raahauduin kylpyhuoneeseen. Jusa laski lämmintä vet

tä ja huuhtoi oksennusta pois. Hän oli niin kiltti, etten voi
nut katsoa häntä. Hän antoi pyyhkeen ja meni siivoamaan 
eteistä. Jäin istumaan lattialle. Oli hutera olo.

Siivottuaan eteisen Jusa auttoi minut makuuhuoneeseen. 
”Olen pahoillani”, mutisin.

”Ei se mitään.”
”Minun täytyy nyt ottaa särkylääkettä”, sanoin ja hamu

sin lääkepakkausta housuntaskusta. Jusan silmät levisivät, 
kun hän näki nuhjuisen pakkauksen.

”Kuinka sulla on tuollaista lääkettä mukana? Se on vaa
rallista, ei sitä saa antaa lapsille. Paljonko sinä olet syö
nyt tuota?”

”Muutaman viikon.”
Jusa puuskahti epäuskoisena. ”Tähän tulee nopeasti riip

puvuus ja seuraa pahoja haittoja, jopa harhoja. Miksi sinä 
syöt tällaista?”

”Minä olin niin huolissani”, vastasin surkeana, ”sairaa
lasta ei kerrottu, miten sinä voit, ja minulla on jatkuvasti 
kauhea päänsärky. Nytkin on.”

”Tätä käytetään yleisesti huumeena. Päänsärkyyn on 
eri lääkkeet. Pitäisikö sinut viedä huumevieroitukseen?”

”Ei! Ei!” säikähdin. Joutuisin johonkin laitokseen ja äiti 
saisi tietää kaiken!

”Pääsetkö sinä tästä omin voimin eroon?” epäili Jusa.
”Jos autat”, sanoin hiljaa. Tuntui, että olin pettänyt Jusan, 

kun olin paljastunut narkomaaniksi.
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”Tätä ei voi lopettaa ihan seinään, mutta pienennät an
nosta ja heität loput pois”, määräsi Jusa.

Oli pakko saada ainakin yksi tabletti heti. Jusa haki me
hua ja ämpärin ja otin lääkkeeni. Sitten takaisin sänkyyn 
toipumaan. Vähitellen hartian kipu ja päänsärky vetäytyi
vät johonkin kauas. Vedin syvään henkeä ja aloitin.

”Minä tapoin kolme... ei kun neljä ihmistä, ne joista tä
nään oli lööpeissä.”

”Hourailetko sinä?” huolestui Jusa.
”En, ne neljä miestä, jotka sieppasivat sinut ja Carpela

nin sieltä teidän toimistolta kuudentena päivänä kesäkuu
ta kello kymmenen illalla.”

”Kuinka sinä tiedät tuon? Miten sinä löysit heidät? Ja mi
ten sinä löysit meidät?”

Täytyi selostaa alusta lähtien. ”Minulle tuli silloin tiis
tain vastaisena yönä sinulta omituinen tekstiviesti, jossa 
luki vain k, kenoviiva, n.”

”Jaa”, mietti Jusa, ”ne konnat rusikoivat ja väänsivät pu
helintani niin että siitä saattoi lähteä jokin viesti, ennen 
kuin se hajosi. Hekö ovat nyt näitä kuolleita?” hän ihmetteli.

”Niin. Lopulta tulin tänne sisään varaavaimella, kun 
olin niin huolissani, ja otin talteen sen muistitikun, jossa 
on meistä kuvia.”

”Herranen aika!” huusi Jusa. ”Onko sinulla se yhä tallessa?”
”On.”
”Siinä oli viimeiset varmuuskopiot, ja kun sitä ei löyty

nyt, niin me luulimme, että peli on menetetty!”
”Mikä juttu se oikein on?”
”Se on pitkä tarina. Nyt olisi tärkeää saada se muistitik

ku meidän toimistoon. Kun lähdet takaisin, niin minä soi
tan meidän vahtimestarille ja hän käy hakemassa. Missäs 
sinä asut?”

”Sallinkadulla”, sanoin epävarmasti. Jusa oli yhtäkkiä 

täydessä vauhdissa.
”Oho, onpas tuttu osoite. Ota sieltä kuitenkin ne valoku

vat ja salasana pois ja tee varmuuskopio, jooko?”
”Joo.”
”Sinä siis löysit sen muistitikun. Mutta miten sinä siitä 

onnistuit selvittämään meidän kohtalomme? Ja sitten vain 
tapoit monta ihmistä?” ihmetteli Jusa.

”Minä löysin tikusta piilotetut tiedostot, ja siellä oli sähkö
posteja, jotka oli lähettänyt joku Virta9112. Otsaketiedois
ta selvisi IPnumero, ja sieltä löytyi HTTPpalvelin, jossa 
oli moottoripyöräliikkeen sivut, Gary’s Cycle, Masalassa.”

”Hemmetti! Miksi minä en älynnyt sitä lähteä selvittä
mään? Matkustitko sinä sitten sinne? Siellä se kuulemma 
tapahtui.”

Tuntui vaikealta jatkaa. Ehkä Jusa osasi suhtautua mur
hiin arkipäiväisesti, mutta minua ahdisti.

”Siellä oli neljä moottoripyöräjengiläistä”, selitin, ”ja minä 
pääsin apulaiseksi. Siellä oli ampumarata ja aseita. Tees
kentelin tyhmää.” Hengitin syvään. ”Sain aseen käteen ja 
tapoin kolme. Sitten pakotin neljännen kertomaan, missä 
teitä pidetään.”

”Tapoit kolme?” sanoi Jusa hitaasti. ”Miten sinä... yhtäk
kiä vain...?”

”Ranella oli sinun kellosi”, niiskutin. Nousin hakemaan 
kelloa housuntaskusta. Ojensin sen Jusalle. Hän otti sen ja 
katseli eikä sanonut mitään. Sitten hän katsoi minua sil
mät kyynelissä ja ojensi kätensä. Kävin hänen syliinsä ja 
itkin katkerasti. Syyllisyys kävi päälleni kaikella painol
laan. Ne miehet olivat ottaneet minut joukkoonsa ja an
toivat ruokaa, ja kun he katsoivat televisiosta jalkapalloa, 
minä murhasin heidät kylmäverisesti sohvalle ja vein ra
hat. Joku pieni lapsikin menetti isänsä. Mikä paholainen 
minä oikein olen? Oli vaikea hengittää, ja mielessä pyöri 
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ajatus, että olisi ehkä parasta kuolla nyt, niin tästä pääsisi.
”Sinun ei olisi pitänyt joutua sellaiseen”, nyyhkytti Jusa.
”Sinä olisit kuollut!” vastasin.
”Niin. Minä en tajunnut mitään. Meitä vedätettiin, ja sinä 

jouduit mukaan. Jere kulta, se oli minun syytäni!”
En osannut sanoa mitään. Oli vain paha mieli, koska minä 

heidät murhasin ja Jusa oli uhri eikä syyllinen!
”Sinä pelastit kolme ihmistä”, sanoi Jusa. ”Ei sinua voi 

tuomita. Minä olen sinulle henkeni velkaa.”
Sitten hän jatkoi: ”Oliko sinulla sama ase mukana, kun 

tulit luolaan? Carpelan sanoi: valkoinen pistooli.”
”Oli.”
”Missä se on nyt?”
”Vein Helvetin Enkeleiden postilaatikkoon”, tunnustin 

vaisusti. Silloin se oli tuntunut loistavalta idealta. ”Jätin 
Masalaan viestin: Hell’s Angels was here.”

”Huh. Poliisi on sen ilmeisesti hyväksynyt”, tuumi Jusa. 
”Luin aamulla uutisia, mutta en tajunnut, että se liittyisi 
mitenkään meidän juttuun. Poliisihan ei ole saanut selvil
le, kuka meidät vei. Siellä uutisessa puhuttiin vain kahden 
moottoripyöräjengin välienselvittelystä. Masalassa ei ol
lut maksettu vuokria, ja kun lopulta mentiin katsomaan, 
niin toimistotiloista löytyi neljä vainajaa.”

Itse en uskaltaisi ikinä lukea niitä uutisia.
”Onko siellä mitään, mikä viittaisi sinuun?” kysyi Jusa 

varovasti. Pudistin päätäni.
”Yleensähän tällaisessa tilanteessa kuuluu neuvoa, että 

olisi parasta lähteä omaaloitteisesti poliisin luo tunnus
tamaan...”

Henkäisin pelästyneenä.
”...mutta tässä tapauksessa on ehkä parempi antaa polii

sin hoitaa työnsä. Kyllä meiltä tarjotaan sinulle paras mah
dollinen puolustus, jos jotakin tulee”, rauhoitteli Jusa. ”Ja 

tuntuu sellainen aina Helvetin Enkeleillekin järjestyvän”, 
hän lisäsi.

”Nyt täytyy levätä”, pyysin. En jaksanut enää puhua enkä 
kuunnella.

Jusa myöntyi ja otti minut syliinsä. Oli edes hiukan tur
vallinen olo. Suljin silmät ja kuuntelin hänen hengitystään, 
kunnes nukahdin.

En tiedä kauanko nukuin, mutta lopulta heräsin poikays
tävän sylistä ja olimme molemmat elossa. Minulla oli läm
min olo ja kova erektio, mutta se sai nyt olla. Ensimmäistä 
kertaa pitkään aikaan oli sellainen tunne, että päänsärky 
voisi olla poistumassa pysyvästi.

Kello oli jo niin paljon, että täytyi lähteä kotiin. Jusa lu
pasi lähettää vahtimestarin hakemaan muistitikkua. Niin 
pikku joukkomurhaaja lähti kotiin syömään äidin kalakeit
toa. Syyllisenä mutta elossa.
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Seuraavana aamuna oli jonkin aikaa jo hyvä olo. Makasin 
raukeana sängyssä, mutta kun käännyin, lakanat olivat 
märät ja kylmät. Yöllä oli taas roiskunut spermaa laka
noihin, enkä ollut tiennyt mitään. Kulli alkoi seisoa, vaik
ka oli nolo tilanne.

Sitten aloin palautua todellisuuteen. Olin murhamies, joka 
pakoili oikeutta ja poliisi saattoi tulla koska tahansa ovelle.

Opiskelupaikastakaan ei ollut tietoa, vaikka olin valeh
dellut äidille. Jostakin koulusta oli tullut kaksi kirjettä, 
mutta en ollut jaksanut käsitellä niitä vaan olin piilotta
nut ne laatikon pohjalle. Mitä tapahtuisi, kun totuus tuli
si ilmi? Lopulta niin kävisi kumminkin. Äiti suuttuisi var
masti, kun olin valehdellut monta kertaa. Voimat vain ei
vät nyt riittäneet sellaisen asian käsittelyyn.

Onneksi todellisuutta voisi paeta ainakin vähäksi aikaa 
poikaystävän luo. Ehkä Jusa kertoisi tänään, mitä hänelle 
oli tapahtunut ja mistä kaikessa oikein oli kysymys. Jos
sain vaiheessa hänelle pitäisi kertoa Putkosestakin. En vain 
jaksanut keskittyä niin suureen asiaan heti.

Perille päästyäni kysyin: ”Miksi teidät siepattiin? Mitä 
siinä oikein oli takana? Ja kuka se kolmas oli?”

”No minä koetan selostaa”, hymyili Jusa. ”Se on pitkä juttu.”
Makasin hiljaa Jusan vieressä, kun hän selitti ja selitti. 

Näin tarina meni:
Vuonna 2009 päätettiin, että Suomessa siirryttäisiin 

sähköiseen äänestykseen vuonna 2011. Äänestyslaitteet 
päätettiin tilata TietoFobUpsilta, ja toivottiin, että tästä 
yrityksestä tulisi uusi Nokia ja laitteita voitaisiin myydä 
kaik kial le maailmaan. TietoFobUps järjesti osakeante

ja ja keräsi Suomesta ja ulkomailta lähes 20 miljardia eu
roa. Tämä oli kaikki kuitenkin alusta alkaen huijausta ja 
oikeusministeri Brax oli vain ”hyödyllinen idiootti”, sanoi 
Jusa. Jo vuonna 2009 siis pelättiin demarien vaalivoittoa ja 
ryhdyttiin tällaiseen massiiviseen juoneen. Samalla saatiin 
kätevästi käärittyä valtavasti tuohta. Ei ole saatu selvitet
tyä, ketä siinä viime kädessä on ollut takana — ilmeises
ti piirejä, jotka inhoavat demareita aivan sairaalloisesti.

TietoFobUps oli Suomessa ja maailmalla tavattoman kor
keassa kurssissa aina vaali-iltaan asti. Mutta koko firman 
arvostus romahti sillä hetkellä kun vaalitulos julkistettiin 
ja tajuttiin, että vaalitulos oli väärennetty TietoFob Upsin 
laitteilla. ”Nokiasta tuli yhdessä sekunnissa Talvivaara”, 
sanoi Jusa ironisesti.

Poliisi oli mennyt sinne jo vaalipäivänä ennen yhdeksää, 
mutta talo oli tyhjä. TietoFobUpsista oli aikaisemmin päi
vällä viety kaikki kassavarat, noin 15 miljardia euroa, ja 
siirretty ne monimutkaisia reittejä pitkin veroparatiisei
hin. Yrityksen johto oli kadonnut jäljettömiin. Se oli Suo
men historian suurin petos. Konkurssi tuli.

Tätä rikosta ei ole saatu selvitettyä, varsinkin kun Kan
sallispuolue alkoi muutella lakeja ja leikata poliisin voima
varoja niin etteivät resurssit riittäneet. Vaikka kyseessä 
on maailmanlaajuisestikin aivan törkeä rikos, se on koh
ta jo vanhenemassa eikä ketään voida sen jälkeen tuomita.

”Yritittekö te nyt saada jonkun tuomituksi?” kysyin.
”Ei, me ryhdyimme ajamaan sijoittajien kannetta”, se

losti Jusa.
Monet tavalliset ihmiset olivat sijoittaneet rahaa Tie

toFobUpsin osakkeisiin, ja he olivat menettäneet kaiken. 
Piensijoittajat halusivat hyvitystä, mutta juuri mitään ei 
ollut tehtävissä. He olivat järjestäytyneet ja Jusan toimis
to auttoi heitä, vaikka Kansallispuolue esti heitä puhumas
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ta julkisuudessa.
Viime keväänä tilanne muuttui kertaheitolla. Takana oli 

uskomaton sattuma. Heihin otti yhteyttä TietoFobUpsin 
toimitusjohtajan sihteeri Pirjo Suvela. (Hän oli se kolmas 
kaapattu.) Hänellä oli todistusaineistoa, jonka avulla voi
taisiin vaatia korvauksia Danske Sammolta.

Suvela kopioi aina kaiken toimitusjohtajan kirjeenvaihdon 
arkistoitavaksi. Kerran hän meni kopioimaan päivän kir
jeenvaihtoa, mutta kopiokoneeseen oli jäänyt päälle kaksi
puolinen kopiointi, vaikka kirjeissä on tekstiä vain yhdellä 
puolella. Suvelaa harmitti, kun kopiointi kesti kauan, mut
ta hän ei viitsinyt peruuttaa ja muuttaa asetuksia. Kun hän 
kokosi valokopioita, hän huomasi, että muutaman paperin 
kääntöpuolellakin oli kirjoitusta: oli numeroita ja pank kien 
nimien lyhenteitä. Sama teksti oli lyijykynällä kirjeidenkin 
kääntöpuolella. Hän ei kiinnittänyt niihin silloin enempää 
huomiota. Toimitusjohtaja oli varmaankin puhunut puhe
limessa ja tehnyt muistiinpanoja lähimpään paperiin. Kir
jeet ja kopiot arkistoitiin kukin taholleen.

Sitten tuli konkurssi ja TietoFobUps suljettiin melkein 
heti. Alibissa väitettiin, että rahat oli siirretty eri pank kien 
kautta. Silloin Suvela muisti ne kirjeet: kääntöpuolella oli 
ollut samojen pankkien nimiä ja samoja suuria summia. 
Hän pääsi vielä firman tiloihin ja etsi näitä kirjeitä, mut
ta ne olivat kadonneet. Sitten hän meni kellariin ja etsi ar
kisto kopioita. Kaksipuoliset kopiot löytyivät sieltä, ja pank
kien nimet täsmäsivät!

Nyt voitiin osoittaa, että kassan varkaus oli suunnitel
tu etukäteen yhteistyössä Danske Sammon kanssa, kos
ka muistiinpanoissa oli ylimpänä pankin kansainvälisen 
raha liikenteen johtajan nimi! Jos joku asiakas yrittää yht
äkkiä siirtää tililtään 15 miljardia euroa ulkomaille kym
meneen eri pankkiin, niin pankin turvajärjestelmä hälyt

tää eikä siirto onnistu. Nyt turvajärjestelmä oli jotenkin 
ohitettu, ja pankki oli syyllistynyt vähintäänkin törkeään 
huolimattomuuteen ja siltä saattoi vaatia korvausta, vaik
ka johtajia ei ollut saatu kiinni.

Tuo rikos oli kuitenkin vanhenemassa, kun konkurssin 
vahvistamisesta oli kulumassa viisi vuotta. Suvelan tieto
jen avulla voitiin ainakin yrittää nostaa oikeusjuttu ja vaa
tia pankkia vastuuseen. Carpelan alkoi valmistella juttua 
kiireesti ja salaa toukokuussa. Jotenkin siitä oli kuitenkin 
päässyt jonkun sijoittajan kautta tieto Kansallispuoluee
seen tai ehkä pankkiin. Nimenomaan Jusalle alettiin tu
puttaa reskontran muutoslokia, vaikka sillä ei tiettävästi 
ollut asiassa juuri merkitystä. Ilmeisesti joku oletti, että 
avustavaa lakimiestä olisi helpompi vedättää kuin asian
ajaja Carpelania.

Tämä johti lopulta siihen, että maanantaina 6. 6. 2016 
kello 22 Jusa ja Carpelan väijytettiin asianajotoimistossa.

”Se oli kuin huonosta hollantilaisesta toimintaelokuvas
ta”, huokasi Jusa. ”Tyypeillä oli kommandopipot ja aseet ja 
he olivat kömpelöitä ja väkivaltaisia.”

Asianajotoimistosta etsittiin kaikki paperit ja kopiot ja ne 
poltettiin, ja tietokoneet ja muistit hajotettiin ja Carpelan 
pakotettiin avaamaan firman kassakaappi. Häneltä vään
nettiin sormia poikki vielä sittenkin kun hän oli suostunut. 
Jusaa potkittiin mahaan. Suvela haettiin kotoaan ja kaikki 
paikat myllättiin. Sitten rosvot kai tajusivat, että heidän pi
tää käydä tutkimassa myös lakimiesten kodit varmuusko
pioiden varalta, ja sinne mentiin seuraavana yönä.

Heidät vietiin homeiseen luolaan. Suvela lukittiin takako
meroon. Hän oli niin järkyttynyt, ettei kyennyt puhumaan. 
Välillä vain kuului itkua. Jusa meni huonoon kuntoon. Hä
neltä oli umpisuoli revennyt ja siitä aiheutui tulehdus ja 
hengenvaara. Hän ei ollut lauantaina enää tajuissaan.
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Jusa heräsi keskussairaalassa monta päivää myöhemmin. 
Hänelle oli tehty iso leikkaus ja häntä oli pidetty koomassa.

”Carpelan tuli heti kädet paketissa katsomaan minua. 
’Aika ninjan olet kasvattanut!’ hän huikkasi. Minä vain 
naureskelin: ’Ai jaa, hehheh!’ Olin niin lääketokkurassa, 
etten tajunnut mistään mitään. Hän oli luullut, että sinä 
olisit poikani, ja minäkin luulin ensin, että Miska oli mei
dät pelastanut.”

Parin päivän kuluttua Jusa oli jo niin toipunut, että pys
tyi kuuntelemaan Carpelanin selostusta.

”Minä olin jo varma, että sinä kuolet sinne luolaan”, tämä 
kertoi. ”Yhtäkkiä sinne tuli pieni poika valkoisen pistoo
lin kanssa. Ensin luulin että se on leluase, mutta kyllä se 
oli oikea. Säikähdin että hän on joku aivopesty nuoriso
rikollinen, joka on lähetetty sinne ampumaan meidät. Pää
tin että kuolen seisaaltani. Pojalla oli tuskainen katse ja 
hän etsi sinua. Hän meni suoraan sinun luoksesi ja kuis
kasi ikään kuin ’isä, isä’ ja säntäsi saman tien soittamaan 
apua. Kymmenisen minuuttia meni, ja ambulanssit olivat 
siellä. Poliisi kysyi heti, kuka meidät vapautti. Sanoin vain, 
että joku, jota en tunne, avasi ovet ja jätti avaimet; ehkä 
joku sieppaajista oli tullut katumapäälle. Vaisto sanoi, et
tei pitänyt ilmaista aivan kaikkea.

Sinä olit todella huonossa kunnossa. Meidät vietiin Mei
lahteen pillit soiden. Ensiavussa lääkäri vain vilkaisi sinua 
ja viittasi: viekää saattohoitoon — tuota ei voi enää auttaa! 
Minä kuulin sen ja tulistuin. Huusin täyttä kurkkua: ’On 
teidän etunne mukaista, että hän ainakin kuolee leikkaus
pöydälle. Häntä on autettava! Hänellä on lapsi! Minä olen 
asianajaja ja totisesti pidän huolen siitä, että te saatanan 
puoskari ette enää tässä maassa lääkärintointa harjoita, jos 
hänet jätetään kuolemaan! Hänet on leikattava heti! Hake
kaa jumalauta parempi lääkäri!’ Se meni ihan käsirysyksi. 

Joku vanhempi kirurgi kuuli mekkalan ja tuli katsomaan. 
Hän näki sinut: ’Tämä on leikattava kiireesti! Minulla on 
sali valmiina. Peruutan tyrän ja otan tämän sinne.’ Sitten 
sinut jo vietiin hissiin.”

Jusa kertoi lennokkaasti, mutta minä järkytyin selos
tuksesta niin että itku pääsi. Jusa melkein jätettiin kuole
maan, vaikka minä olin tappanut neljä ihmistä, jotta hä
net saataisiin hoitoon! Kuinka voi olla kaksi niin erilaista 
lääkäriä — toinen paha ja toinen hyvä?

”Älä nyt”, lohdutti Jusa, ”sinä olet tässä sankari. Sinä pe
lastit meidät, ja oikeusjuttukin on saatu vireille. Ei tarvit
se enää huolehtia. Toiset hoitavat sitä asiaa nyt. Nuollaan 
haavojamme ja sitten jatketaan elämää häntä pystyssä!”

”Niin kai.”
Vähän ajan päästä jatkoin: ”On vielä yksi seikka. Olen pa

hoillani, mutta en ole jaksanut selittää sitä aikaisemmin.”
”Ai jaa. No mikä?”
”Jengin päällikölle tuli silloin lauantaina puhelu, ja hän 

sanoi: ’Niistä kolmesta paketista, jotka on meillä säilytyk
sessä, on yksi menossa pahaksi.’ Häntä kai käskettiin jät
tämään asia sikseen, koska he eivät lähteneet auttamaan 
sinua vaan alkoivat katsoa jalkapalloa.”

”Ohhoh! Ilmeisesti heidän toimeksiantajansa soitti.”
”Minä otin sen puhelimen —”
”Mitä!?” huusi Jusa. ”Siis tiedät?”
”Soitin siihen numeroon, se oli ’Matti 1’, ja se meni kan

sallispuolueen Putkosen vastaajaan.”
Jusa meni sanattomaksi.
Lopulta hän sanoi: ”Se selittää paljon... hän on sitten hää

rännyt siellä. Meidät haluttiin pitää poissa niin kauan että 
rikos ehtii vanhentua. — Missä se puhelin on nyt?”

”Heitin sen pois, mutta SIMkortti ja muistikortti ovat 
tallessa.”
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Jusa rutisti minua niin että tuntui ja alkoi itkeä: ”Jere, sä 
olet enkeli! Sä olet enkeli!”

Minäkin aloin niiskuttaa.
Jusa ehdotti seuraavaa suunnitelmaa: SIMkortti ja muisti

kortti lähetetään nimettömässä kirjeessä keskusrikos
poliisiin ja kerrotaan, että kansallispuolueen puoluesih
teeri on pitänyt yhteyttä tähän puhelimeen, joka kuuluu 
kuolleelle rikollisliigan johtajalle. Ilmeisesti hänen toi
meksi annostaan liiga sieppasi kolme ihmistä 6. 6. 2016, ja 
heidät löydettiin Espoosta. Poliisi selvittänee yhteyden
pidon tarkoituksen.

Suunnitelma sopi minulle. Taas yksi kivi putosi sydämel
täni, kun pudotin kirjekuoren postilaatikkoon Herttonie
men metroasemalla.

Jusa huolehti minusta parhaansa mukaan. Hän kysyi, 
paljonko Vicodinia menee nykyään, ja sain vastata, ettei 
enää yhtään. Päätä särki kyllä edelleen, mutta oli inhotta
vampaa olla narkomaani. Jusan järkytys oli jäänyt pyöri
mään mieleeni: ”Tätä käytetään yleisesti huumeena.” Olin 
vienyt lääkkeet roskiin sen jälkeen.

Sitten eräänä päivänä seurasi erikoinen keskustelu, joka 
auttoi minua paljon.

”Jos tappaa jonkun, niin siitä ei koskaan pääse täydelli
sesti ohi”, Jusa sanoi, ”eikä ehkä kuulukaan päästä, vaikka 
olisi ollut hyvä syy. Tappaminen ei kuulu ihmisluontoon.”

”Ei kai.”
”Sinä olet hyvä ihminen. Enhän minä päästäisi sinua lä

helle, jos yhtään pelkäisin”, vastasi Jusa ja rutisti minua.
”Tapahtuneen kanssa täytyy oppia tulemaan toimeen”, 

hän jatkoi, ”niin se jää vähitellen taakse. Pitäisikö meidän 
käydä se tapahtuma vielä yhdessä läpi, kun minusta tun
tuu, ettei se ovi ole päässyt sulkeutumaan kunnolla?”

Hätkähdin.

”Voisitko kertoa yksityiskohtaisemmin siitä kun ammuit 
heitä?” pyysi Jusa.

Minulle tuli hankala olo. ”En tiedä”, mutisin ja katsoin 
Jusaa rukoilevasti. Mutta kenelle muullekaan siitä voisi 
puhua? Tavallaan Jusalla oli oikeus tietää, koska se tapah
tui hänen takiaan.

Jusa ei sanonut mitään. Hän otti minua kädestä ja kat
soi odottavasti.

Äkkiä tilanne palasi mieleen niin voimakkaasti että hät
kähdin uudestaan. Olimme syömässä hallin takana. Oli pak
ko kertoa. Jusa oli luvannut ettei pelkäisi minua.

”Kello 10.35 oli tullut puhelu: ’Niistä kolmesta paketista 
on yksi menossa pahaksi.’ Sitten söimme grilliruokaa ja 
sain energiajuomaa. He joivat kaljaa ja polttivat tupakkaa 
ja minulle näytettiin sädepyssy. Se on amerikkalainen pis
tooli joka ei näy läpivalaistuksessa. ’Näyttää vain siltä kuin 
olisi kolikoita kassin pohjalla.’ Pinta oli kuin saippuavaah
toa. ’Ysimillisiä sylkee mutta kovasti potkii.’ Sitten aiottiin 
katsoa jalkapalloa Englannista. Siirsin grilliä Ranen kans
sa, kun huomasin että hänellä on sinun kellosi. Lasissa oli 
särö. Onko se jäänyt panssarivaunun alle? ’Jotain sellaista.’ 
Nyt minä olin varma että he olivat siepanneet sinut. Kävin 
ampumaradalla ja otin lippaan. En pärjännyt  yksin neljää 
vastaan. Kolme miestä istui katsomassa jalkapalloa, nel
jäs oli pihassa. Pyysin että saan katsoa sädepistoolia vie
lä ja menin sen kanssa ikkunan luo. Sitten lähdin takaisin, 
työnsin lippaan perään ja ammuin ensimmäistä miestä 
päähän, toista miestä päähän, kolmatta miestä päähän. 
Kolmas yritti hamuta asetta selkänsä takaa mutta ei eh
tinyt vaan kuoli. Korvat soivat. Juoksin väijymään neljät
tä, joka säntäsi sisään. Kun ovi oli sulkeutunut, ammuin 
häntä reiteen. Uhkailin häntä ja vaadin kertomaan, mis
sä laki miehet ovat. Hän pelkäsi ja kertoi ja yritti päästä 
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aseen luo. ’Paikka!’ Hän näytti kartasta. Vassholmberget. 
Karilla oli avaimet. Hän ei ollutkaan kuollut! Hän korisi ja 
sätki! Neljäskin piti ampua. ’Jos valehtelit, menen ja tapan 
kersasi!’ Karjuin ja ammuin häntä päähän. Tein Helvetin 
Enkelien kirjeen. ’Hell’s Angels was here! Hävitkää rotat!’ 
Lähdin Koivuhoviin. Luola löytyi. Säikähdin Carpelania: 
kädet kuin leipälapiot. Melkein ammuin häntä. Sinä olit 
siellä mutta et tajunnut mitään. Lähdin soittamaan ambu
lanssia, mutta hätäkeskus luuli minua pilasoittajaksi. Sa
noin väärän nimen. Lopulta luola löytyi vanhasta kartas
ta. Kun kuulin ambulanssit, lähdin pakoon.”

Jusa kuunteli sanattomana. ”Se oli pakkotilanne”, hän 
sanoi lopulta. ”Sinä teit niin kuin sillä hetkellä tuntui vält
tämättömältä. Jos minä olisin ollut valppaampi, ei tuohon 
tilanteeseen olisi jouduttu.”

Yhtäkkiä hän vaihtoi aihetta aivan kokonaan!
”Muistatko kun Voldemort yritti tappaa Harryn?”
”Häh?” ihmettelin.
”Voldemort ei tiennyt, että Harry oli hirnyrkki, että osa 

Voldemortin sielua oli Harryssa.”
”Niin, mutta sehän on satua...?”
”Kun Voldemort tappoi Harryn, hän tappoi samalla osan 

itseään. Niin käy aina kun ihminen tappaa toisen. Ihminen 
näkee lähimmäisissään oman kuvansa. Jos ampuu toista 
ihmistä päähän, niin silloin ampuu myös omaa kuvaansa 
päähän.”

Ynähdin hämmentyneenä.
”Kun sinä valitit päänsärkyä, minä aloin olettaa, että sinä 

olit ampunut niitä miehiä päähän”, Jusa jatkoi. ”Asianaja
jat ovat kertoneet tuollaisia tapauksia. Syyllisyydentunto 
ja katumus voivat ilmetä sillä tavoin.”

Tuli hämmentävä olo. Toisaalta tuntui siltä, ettei tuos
sa ollut mitään järkeä, toisaalta teki mieli hihkua onnesta, 

kun neljä mielikuvitusluotia putosi yhtäkkiä päästä ulos ja 
reidestä yksi. En tiennyt miten päin olisin. Oliko asia noin 
vai eikö se ollut? Teki mieli nousta sängystä ylös harppo
maan edestakaisin ja miettimään asiaa oikein perin juurin.

Jusa silitti tukkaani ja sanoi ystävällisesti: ”Noin, Jere 
tuli takaisin!” En tajunnut, mutta minulle tuli hetki het
keltä huikeampi olo, melkein kuin olisin lentoon lähdös
sä. En ollutkaan yksin. Ovat muutkin tappaneet hädässä ja 
heidän pitää tulla sen kanssa toimeen ja juristit auttavat.

Käännyin iloisena Jusaan päin. Kulli alkoi seisoa, ja hän 
huomasi sen. Aloimme suukotella, ja sitten tarjosin hänel
le pyllyäni. Tuntui mahtavalta, kun karvainen äijä asettui 
päälleni ja suuteli niskaani. Hänelläkin alkoi seisoa. Tun
tui kuin olisin jonkin vahvan ja kiimaisen eläimen panta
vana. Elukka siirtyi nuolemaan pyllyäni ja hengitti ras
kaasti. Tuskin olin saanut hänen sormensa peräsuoleeni, 
kun orgasmi jo tuli. Peräaukko nytkähteli ja elukka muri
si tyytyväisenä.

Niin me panimme kuin ennen vanhaan.



133132

 
 
 
 
Opiskelupaikkaa minulla ei ollut, eikä äidille voisi enää pit
kään valehdella, koska koulut jo alkoivat. Jotain piti keksiä. 
Mieluummin tekisin jotain konkreettista kuin istuisin yhä 
edelleen koulun penkillä. Työelämä ei ollut loppujen lopuk
si vaikuttanut kauhean vaikealta, koska aikuiset aina se
littivät, mitä piti tehdä, eikä yleensä vaadittu liikaa. Lisäk
si työstä sai palkkaa, ja olisi oikeastaan mahtavaa saada 
omaa rahaa eikä vain pientä viikkorahaa. Tietäisin ainakin 
miljoona asiaa, jotka haluaisin ostaa, kuten puhelimen ja 
buutsit. Ullakolla oli kyllä ollut melkein kym menen tuhat
ta euroa käteistä, mutta olin vienyt ne Pelastusarmeijan 
keräyslaatikkoon.

Työtä vain täytyy hakea, ja jostain täytyi aloittaa. Vaik
ka olin jo melkein konkari, niin alkoi jännittää, kun mietin 
mistä menisin kysymään. Pakko oli lähteä, koska muutoin 
äiti suuttuisi ja itse olin lyönyt koulutushaun laimin. Kan
sallisnuoriin en todellakaan halunnut.

Olisi mukavaa, jos työmatka olisi lyhyt. Niinpä menin 
aluksi kadun yli Alepaan ja kysyin vuorovastaavaa. Tämä 
oli ainakin tuttu kauppa. Minut ohjattiin takahuoneeseen, 
ja siellä oli tutun näköinen myyjä.

”Päivää. Olen Jeremias Ahtola ja etsin työtä.”
”No päivää. Olet vissiin melko nuori vielä.”
”Täytän pian kuusitoista ja olen valmistunut peruskou

lusta.”
”Jaaha, no onko sinulla työkokemusta, onko todistuksia?”
Heti tyssäsi! Olisi pitänyt tajuta ottaa todistukset mu

kaan. ”Tuota, olen ollut harjoittelussa, ja voin hakea äkkiä 
todistukset, kun asun vastapäätä.”

Myyjää hymyilytti. ”Todistukset on hyvä ottaa mukaan, 
kun työtä hakee.”

Hän vilkaisi tietokonepäätettä. ”Meillähän ei tässä myy
mälässä ole tällä hetkellä työvoiman tarvetta, mutta Tullin
puomin myymälässä näkyy olevan tällä hetkellä yksi apu
laisen paikka vapaana. Voit hakea todistukset ja käydä siel
tä kysymässä. Voin laittaa heille viestin, että täältä olisi 
työnhakija tulossa.”

”Voi kyllä, kiitos!” ilahduin.
”Teemmepä näin!”
”Kiitos! Näkemiin!” vastasin ja lähdin juoksemaan. Täy

tyi kai pitää kiirettä.
Etsin todistukset kotoa ja juoksin koko matkan ylämä

keen. Tämä Alepa oli auki 24 tuntia vuorokaudessa, joten 
siellä oli varmastikin enemmän työtä.

Täällä vuoropäällikkönä oli nuorempi mies. Hän katsoi 
todistuksiani hiukan nyrpeänä.

”Osaaikaisen apulaisen paikka on vapaana sille, joka 
ensimmäisenä ottaa. Hyllytystä ja varaston siivoamista. 
Palkka TES:n mukaan.”

”Olen valmis ottamaan paikan vastaan”, sanoin vakavana.
”Asia selvä”, hän hymähti. ”Täyttelepä tähän henkilötie

dot, niin päästään eteenpäin. Koska voit aloittaa?”
”Vaikka heti.”
”Hyvä juttu.” Hän katsoi henkilötunnukseni ja syötti sen 

tietokoneeseen. ”Tulostetaan tästä sinulle viikon työvuo
rolista. Tänään alkaa kello 15.00.”

Sain allekirjoittaa työsopimuksen. Tämä oli ensimmäi
nen kerta elämässäni, kun kirjoitin nimen johonkin asia
kirjaan. Olin melkein aikuinen nyt.

Lähdin iloisena kotiin. Minulla oli jo kaksi kertaa käynyt 
tuuri, vaikka työtä on kuulemma vaikea saada. Olin pääs
syt kirjastoon ja Alepaan, ja rikollisjengiinkin olisi otettu.
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Kotona ei ollut ketään. Pikkuveli oli aloittanut kahdek
sannen luokan. Olisin jo töissä, kun hän ja äiti tulevat ko
tiin. Kuinka heille ilmoittaisi? Täytyi kai jättää lappu.

Olisi kai pitänyt levätä muutama tunti, ennen kuin työ
vuoro alkaa, mutta en millään malttanut. Jännitti taas, 
vaikka olin jo ollut työelämässä.

Kirjoitin lapun: ”Olen töissä kello 21:een asti. Jere.” Läh-
ties sä jätin sen keittiön pöydälle. Kuvittelin, kuinka he löy
täisivät sen ja hämmentyisivät aivan totaalisesti. Illalla tuli
sin muina miehinä töistä kotiin ja mielenkiinto olisi taattu.

Lähdin hyvissä ajoin kohti uutta työpaikkaani. Menin 
ilmoittautumaan, ja minulle näytettiin pukuhuone ja an
nettiin työvaatteet. Vuoropäällikkö oli vaihtunut. Siellä oli 
nyt nainen, Merja, joka oli oikein ystävällinen. Hänellä oli 
kuulemma samanikäinen poika. Muita myyjiä tuli ja meni, 
ja minun kai pitäisi oppia muistamaan heidän nimensä.

Niin sain ensimmäisen palkkatyötehtäväni: oli pantava 
suolakurkkupurkkeja hyllyyn. Ne piti järjestää siististi ri
viin niin että hylly näytti aivan täydeltä. Ylimalkaan hylly
jen pitäisi aina näyttää täysiltä — se oli kuulemma myynti
psykologiaa. Tällä tavoin oli hauskempaa oppia asioi ta kuin 
pulpetissa istumalla.

Ensimmäinen ilta meni hyllyttäessä ja siivotessa. Pari 
asiakasta kysyi minultakin neuvoa, ja osasin onneksi neu
voa, mistä sokerit ja taatelit löytyvät. Välillä sai pitää tau
koakin. Kassalle en joutuisi, koska olen alle 18, enkä oikein 
olisi sellaisesta innostunutkaan, koska pelkäisin koko ajan, 
että lasken rahaa väärin tai joku yrittää ryöstää. Täällä 
oli onneksi ympäri vuorokauden monta myyjää paikalla.

Kello tuli 21 yllättävän pian. Ainakin aika kului. Näin nuo
ri ei saanut tehdä kovin pitkiä päiviä. Töitä oli vain neljä 
päivää viikossa. Olisin kyllä voinut tehdä enemmän.

Raitiovaunu tuli sopivasti, ja ajoin yhden pysäkinvälin 

kotiin. Oli aikamoinen nälkä. Minkähänlaisen vastaan
oton saan?

Kiipesin kotiovelle ja avasin sen oikein hiljaa. Eteisessä 
ei näkynyt ketään; televisio oli päällä. Painoin oven kiin
ni. Pikkuveli tuli olohuoneesta ja huusi tohkeissaan: ”Jere 
tuli kotiin!”

Äiti kurkisti keittiöstä. ”Vai niin! Onkos sinulla nyt jo
kin työpaikka?”

”On.”
”Olisit kyllä voinut kertoa näin merkittävästä asiasta.”
”Jätin mä lapun”, puolustauduin.
Pikkuveli tirskahti.
”Olisit voinut kysyä ensin, ja sitten olisi yhdessä mie

titty, onnistuuko työnteko opiskelun ohessa. Onko sinul
la nyt nälkä?”

”Joo.”
”Tule keittiöön, niin lämmitetään jotakin mikrossa.”
Menin kuuliaisesti perässä.
”Missäs sinä nyt käyt töissä?” kysyi äiti laittaessaan ruo

kaa.
”Alepassa.”
”Jossain tietyssä myymälässäkö?”
”Tullinpuomissa.”
”Apulaisena hääräät?”
”Niin.”
”Liittyykö se jollain lailla niihin opiskeluihin?”
Vedin syvään henkeä. Nyt täytyi kertoa. ”En ole menos

sa mihinkään kouluun. Menen mieluummin töihin.”
Äiti näytti tyytymättömältä. ”Kuule Jere, kun tällaises

ta asiasta olisi pitänyt ensin keskustella ja sopia huoltajan 
kanssa. Olisi yhdessä mietitty, olisiko sittenkin parempi 
hankkia jokin koulutus ja aloittaa työura vähän myöhem
min mutta paremmin eväin.”
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”Voihan ensi syksynä katsoa uudestaan”, koetin lienny
tellä. Äiti oli hiukan vihainen.

”Olisiko vielä mahdollista mennä kuitenkin opiskele
maan?” hän kysyi.

”Ei, se paikka on jo mennyt, ja allekirjoitin työsopimuk
sen.”

Äiti ei sanonut mitään. Tuntui kurjalta, kun olin pettä
nyt hänet. En ollut tajunnut, kuinka paljon huoltajalla oli 
sananvaltaa.

”Saatko sinä sieltä kunnon palkkaa”, hän kysyi lopulta, 
”ettei varmasti huijata?”

”TES:n mukaan.”
”Onko sinulla täysi työaika?”
”24 tuntia viikossa.”
”Ja olet varma, että viihdyt siinä työssä?”
”Joo.”
”No minkäpä tässä sitten mahtaa”, huokaisi äiti ja toi pytti

pannua eteeni. ”Ei sinun päätäsi saa enää kääntymään!”
Pikkuveli kurkki ovelta. ”Tuleeko Jerestä kauppias?”
”Siltä nyt vähän näyttää”, totesi äiti. Hän ei ollut aivan 

tyytyväinen. Nyt alkoi jännittää, kuinka Jusa suhtautuisi 
kun kerron. Ei hänelle voisi jättää kertomattakaan. Hän 
vain on ainut ihminen maailmassa, joka voi ylimalkaan 
saada pääni kääntymään.

Jusan luona ajattelin, että tehdään ensin seksiä ja kerron 
vasta sitten, niin ei ainakaan jää tällä kertaa saamatta. Sit
ten en kuitenkaan saanut kullia kunnolla seisomaan, kun 
vuoroni tuli. Hermostutti niin, kun aikuisista ei koskaan 
tiedä, miten he suhtautuivat ratkaisuihini, ja Jusan mieli
pide oli tärkeä.

Jäin Jusan päälle makaamaan. ”On yksi juttu...” aloitin 
varovasti.

”Ai, mitäs nyt?”

”No... mä olen mennyt töihin. En mennytkään kouluun, 
vaikka ensin sanoin meidän äidille niin. Hän ei oikein ilah
tunut.”

”Sinä se olet yllätyksiä täynnä!”
Jusa käännähti ja asettui tiiviisti päälleni kuin iso koi

ra. Hän ei ollutkaan vihainen vaan yllättynyt. ”Missä käyt 
duunissa?”

”Alepassa meidän lähellä.”
”Oho. Ja saat palkkaa?”
”TES:n mukaan.”
”Aika vaikuttavaa. Ihan itsekö hankit työpaikan?” hän 

kysyi.
”Joo”, sanoin vaatimattomasti, vaikka alkoi tuntua hie

nolta.
”Tehouros”, mutisi Jusa ja alkoi nuolla kaluani. Kulli al

koi seisoa melkein vastoin tahtoani ja Jusa imi sitä ihanas
ti. Terska turposi hänen suussaan ja koko alapäässä alkoi 
tuntua niin hyvältä, etten voinut pidätellä kauan vaan sie
menet ruiskahtivat hänen suuhunsa. Sitten huilasimme.

Jusa oli vielä sairauslomalla, joten voimme tavata päiväl
läkin. Kun lähdin menemään, hän sanoi: ”Työn iloa!”

Töissä tapahtui joskus hassuja juttuja. Kerran olin jär
jestämässä tavaraa alimmalle hyllylle, kun huomasin, että 
joku asiakas jäi lähelle seisomaan. Kun lopulta käännyin 
katsomaan, siinä oli äiti. Hän seisoi katsomassa minua kas
voilla niin omituinen ilme, ettei siitä saanut selkoa.

Hän sanoi hiljaisella äänellä: ”Herra kauppias jatkaa vain, 
tulin tässä ostoksille liikkeeseenne.”

Ihmettelin, miksi hän oli tullut tänne kauas, kun yleen
sä hän kävi kotimatkansa varrella kaupassa.

Eräänä toisena päivänä lisäsin omenoita laariin, kun äk
kiä huomasin, että pikkuveli seisoi parin luokkatoverinsa 
kanssa tuulikaapissa tuijottamassa minua. Kun käännäh
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Eräänä päivänä syksyllä sain vihdoin kertoa Jusalle hyvän 
uutisen. Hän oli taas karvaton ja vaalea  ja oli palannut töi
hin. Vain iso arpi muistutti kesän koettelemuksista.

”Arvaa mitä?” aloitin.
”No?”
”Nyt mä olen kuusitoista!”
Jusan silmät välähtivät. ”Oho, onnea!” hän sanoi ja silitti 

rintaani. ”Nythän sinä voit sitten ruveta olemaan minun 
mieheni.”

Onnellisempi en olisi voinut olla!

din katsomaan, he lähtivät äkkiä juoksemaan niin että re
put heiluivat tolkuttomasti. Minua nolotti: mikä nähtävyys 
minä muka olen?




