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HUOMAUTUS: Romaani sisältää homoeroottista 
aineistoa, eikä se sovi alaikäisten käsiin.
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Minulla oli työpaikka, mies ja kaksi perhettä. Aika hyvin 
16-vuotiaalta!

Kun oli täyttänyt kuusitoista, voi töissä tehdä pitempiä 
viikkoja ja sai enemmän rahaa. Yövuoroon ei kuitenkaan 
päässyt, vaikka siitä tienasi eniten palkkaa.

Kun ensimmäinen tili maksettiin, se oli aluksi aivan 
mahtavaa. Yhtäkkiä pankissa oli yli tuhat euroa rahaa! 
Varmaan enemmän kuin olin saanut viikkorahaa koko elä-
män aikana.

Silloin piti heti ostaa kaikkea hienoa, mitä oli muillakin 
nuorilla: uusi puhelin ja kuulokkeet ja lippalakki. Kohta 
kuitenkin jo harmitti, kun ei niille ollut juuri käyttöä. En 
oikein välittänyt musiikista, ja älypuhelimessa arvelutti, 
voidaanko sitä vakoilla. Amerikassa joku Edward Snow-
den oli kuulemma paljastanut, miten viranomaiset voi-
vat hakkeroida kenen tahansa puhelimen ja Suomessa oi-
keusministeriö voi katsella ihmisten koteihin tietokonei-
den kameran kautta.

Kerran kun pikkuveli ei ollut kotona, äiti tuli juttelemaan.
”Nyt kun sinä Jere olet jo iso mies ja käyt töissä, niin oli-

si hyvä jos voisit vähän osallistua kodin menoihin.”
”Ai?”
”Sinulla on tässä asunto ja ylöspito, ja eläminen on ny-

kyään Helsingissä niin kallista. Jo nuorena täytyy oppia, 
ettei mikään tule ilmaiseksi. Jospa voisit joka kuukausi 
mak saa pienen summan ruuasta ja muusta.”

Aavistin kyllä, että jotain tällaista oli tulossa, mutta sil-
ti vähän harmitti. Jotenkin vain oli kuvitellut, että kotona 
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saisi asua ilmaiseksi niin kauan kuin jaksaa.
”Millaisen summan?” kysyin nöyrästi.
”Olisiko 250 euroa kuussa kohtuullinen?”
Hätkähdin. Ei minulla ollut niin paljon jäljellä ensimmäi-

sestä palkasta. Joutuisinko veneen alle asumaan?
”Minulla ei enää ole sen verran”, mutisin nolona.
Äiti hymähti. ”Kyllähän se elämän ensimmäinen palkka 

hujahtaa käsistä varsin vikkelästi”, hän koetti lohduttaa, 
vaikka häntä selvästi nauratti.

Sitten hän jatkoi: ”Sovitaan että ensi kuun alusta alkaa 
vuokra juosta, jooko? Sinä kuitenkin hankit sen työpaikan 
niin reippaasti, että ansaitset nyt vähän törsätäkin.”

”No joo.”
Olin hiukan huojentunut. Ei sentään tarvinnut maksaa 

kauheaa summaa. Mitään omaa asuntoa en ollut edes ajatel-
lut, koska ne ovat nykyään todella kalliita. Minulla oli vain 
ollut jonkinlainen hämärä käsitys, että jatkaisin edelleen 
kotona asumista, ja sitten kun olisin täysi-ikäinen, muut-
taisin Jusan luo asumaan, jos hän vain pitää minusta vielä 
silloin. Tosin se oli niin kaukaista tulevaisuutta, ettei sitä 
ollut tarvinnut ajatella, mutta nyt se oli ottanut pelottavan 
harppauksen lähemmäksi.

Aikuiseksi kasvaminen hermostutti. Aikaisemmin mi-
nun ja Jusan tilanne oli niin selvä: Jusa oli isäntä ja minä 
olin poika. Jusa teki aloitteet ja toimi, ja minun oli turval-
lista olla sylissä. Nyt kuitenkin olin kasvamassa melkein 
yhtä isoksi kuin Jusa. Tukan kanssa olin jo yli 170 senttiä 
pitkä. En ollut varma, miten asiat muuttuisivat, kun enää 
ei olisikaan mies ja poika vaan kaksi miestä, ja haluaisi-
ko Jusa vaihtaa minut johonkuhun nuorempaan. En enää 
osaisi elää ilman Jusaa. Hän kai piti nimenomaan nuorista 
pojista. Olisi jotenkin koetettava selvittää, millaisia poikia 
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Töissä hommat sujuivat mukavasti, ja sain jo tehdä vii-
si päivää viikossa. Olin pelännyt, että joutuisin kassalle, 
mutta sinne pääsee vasta 18-vuotiaana ja pitää olla erityi-
nen koulutus, kun käsittelee rahaa. Olisin kuitenkin koko 
ajan hermoillut, että annan rahasta väärin takaisin tai 
joku yrittää ryöstää. Tässä liikkeessä oli onneksi turval-
lista, kun kauppa oli auki ympäri vuorokauden ja henkilö-
kuntaa kohtalaisen paljon eikä varkaita juuri käynyt. Sain 
henkilökunta-alennusta ja kävin joskus äidin puolesta os-
toksilla Kisahallin Alepasssa.

Vuoropäällikkö Merja oli oikein kiltti, samoin kuin kas-
sa Sari, jonka avomies oli palomies. Muutkin myyjät olivat 
ystävällisiä, mutta paljon ei ehditty kiireessä jutella, ja kun 
olin kaupan nuorin, ei minuun kiinnitetty kovin paljon huo-
miota. Kerran joku mummo ihmetteli vihaisena, miksi en 
ollut koulussa vaan aina täällä, ja sain selittää, että oppi-
velvollisuus on jo suoritettu.

Merjan poika Veikka oli joutunut mopolla kolariin lii-
kenne ympyrässä ja satuttanut kätensä. Hän oli 16-vuotias 
ja lukiossa. Poliisi ei ehtinyt tutkia, vaikka autoilijan olisi 
pitänyt väistää. Tapaus kai harmitti heitä.

Eräänä päivänä Veikka tuli käymään kaupassa Merjan 
luona. Hänellä oli käsi paketissa, mutta hän oli hauskan-
näköinen ja hänellä oli poninhäntä. Hän katseli minua jo-
tenkin pitkään ja kiinnostuneena, ja minä hätkähdin: oliko 
hän homo? En tuntenut varmasti juuri ketään muuta homoa 
kuin Jusan, en varsinkaan ketään itseni ikäistä. En osannut 
edes kuvitella, millaista olisi tehdä seksiä jonkun saman-

hänellä oli aiemmin ollut ja missä vaiheessa he olivat saa-
neet lähteä. Kunpa vain löytyisi jokin sopiva sauma, jossa 
pystyisi tiedustelemaan.

Kasvua ei voinut pysäyttää vaikka haluaisikin. Toisaal-
ta olisi ollut noloa olla selvästi lyhyempi kuin pikkuveli.

Tapaamisia oli nykyään vaikeampi järjestää, kun mi-
nulla oli joka viikko erilaiset työvuorot, mutta joka viikko 
panimme ainakin kahtena päivänä, kerran kolme kertaa 
samalla viikolla. Yhdessä saimme varmasti melkein viisi-
sataa orgasmia vuodessa.

Ylimalkaan seksiä teki joka päivä mieli niin kovasti että 
se oli jo vähän hankalaa. Kivekset olivat turvoksissa ja kul-
li sojotti pitkin työpäivää. Jos kaupassa kävi joku komea 
aikuinen äijä ostamassa lihapullia, niin heti tuli mieleen, 
miten hänellä on kotona nuori poikaystävä alasti odotta-
massa, äijä menee kotiin ja syöttää pojalle lihapullia paljain 
sormin, poika konttaa ja nuolee nöyrästi sormia ja kikke-
liä ja lopulta äijä kantaa pojun makuuhuoneeseen ja nussii 
niin että tuntuu. Lihaa sisään molemmista päistä.

Silloin halusi vain juosta vessaan runkkaamaan, jotta 
helpottaisi edes hetkeksi, mutta se ei tuntunut oikein so-
pivalta. Halusin säästää kaiken sperman Jusalle, mutta me-
netyksiä sattui melkein joka ilta ja aamu.

Olisin kauhean mielelläni halunnut jo jäädä yöksi Jusan 
luo ja nukkua oman miehen sylissä, mutta se tuntui kau-
kaiselta haaveelta. Mitä ihmettä selittäisin äidille? Ja huo-
lisiko Jusa varmasti?
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Mutta sitten jatkaisimme Amsterdamiin, ja siellä kaikki 
muuttuisi. Jossain olisi ilmoitus, että etsitään nuoria mie-
hiä esiintymään aikuisviihde-elokuviin. Minä ja Jusa meni-
simme sinne arkoina ja jäisimme ovensuuhun seisomaan.

”Päivää. Oli tällainen ilmoitus. . . ”
”Jaaha, olettekos te varmasti 18?”
”Ööh. . .  joo. . . ?”
”Yes sir, kyllä ollaan!”
”No, hyvä juttu. Riisukaapas vaatteet niin otetaan vä-

hän koekuvaa!”
Kumpaakin jännittäisi kamalasti, mutta riisuutuisimme 

ja kävisimme sängylle suukottelemaan kameroiden eteen.
Firman omistaja alkaisi huohottaa. ”Että on kuumaa ka-

maa! Mitäs kaikkea te olette valmiit tekemään?”
Saisimme sanella ehdot: olemme vain toistemme kans-

sa, kusemme toistemme päälle ja panemme pyllyyn pal-
jaalla ja roiskimme spermaa niin paljon kuin tarvitaan ja 
miten päin vain.

”Ajeletteko posliiniksi kameran edessä?”
”Joo.”
”Saatte 15 % tuotoista!”
Niin meistä tulisi pornotähtiä. Työtä se olisi sekin. Sitten 

pitäisi keksiä taiteilijanimi. Molemmilla olisi irokeesikam-
paus ja voisimme olla ”Cockboys from Denmark” (Jens og 
Jørgen), eikä kukaan yhdistäisi meitä Suomeen.

Näistä filmeistä tulisi suosittuja — kaikki haluaisivat 
nähdä, kun nuoret kukkopojat oikeasti rakastavat toisiaan. 
Suomessa olisi Esko Ahon lama, mutta meille raha virtaisi, 
kun internetiä ei vielä ollut vaan kaikki joutuisivat osta-
maan videokasetteja. Varoisimme huumausaineita ja sääs-
tyisimme AIDSilta ja pystyisimme neuvottelemaan vieläkin 
paremman sopimuksen, ja meille perustettaisiin ihailija-

ikäisen pojan kanssa — molemmat olisivat kömpelöitä ei-
vätkä tietäisi miten menetellä, ja homma menisi sähläämi-
seksi. Minusta oli mukavampaa olla aikuisen miehen oma 
poju, vaikka sanomalehdissä sellaisia ta pauk sia kauhistel-
tiin. Uutisissa kerrottiin aina sen miehen nimi ja selostet-
tiin yksityiskohtaisesti, miten hän oli tavannut 15-vuotiaan 
pojan jossakin hampurilaisravintolassa ja olivat menneet 
miehen luo suutelemaan ja olleet lukuisia kertoja suojaa-
mattomassa anaaliyhdynnässä. Mies oli tuomittu vanki-
laan ja maksamaan korvauksia, vaikka Ruotsissa tai Sak-
sassa tuollainen olisi ollut aivan säädyllistä.

En oikein ymmärtänyt niitä uutisia. Haluttiinko niillä 
kiihottaa suomalaisia poikia tuollaisiin suhteisiin kuvaa-
malla tarkasti, mitä kaikkea mukavaa on luvassa, jos vain 
ei jää kiinni? Tuskin olin ainut teini, jota kiinnostaa peu-
hata aikuisen jätkän kanssa. Ehkä jokaisessa isossa kou-
lussa on yksi narttupoika.

Veikan katse sai minut kuitenkin miettimään, millais-
ta olisi ollut, jos minä ja Jusa olisimmekin samanikäisiä ja 
olisimme yhdessä. Olisimme molemmat syntyneet vuon-
na 1975, Kekkosen aikana, kun Suomessa oli kaikki vielä 
hyvin. Asuisimme Munkkivuoressa, ja meidän äidit olisi-
vat hyviä ystäviä ja me leikkisimme yhdessä. Meidät pan-
taisiin jo pieninä samaan kylpyammeeseen ja pissaisimme 
molemmat kylpyveteen ja kiinnostuisimme toistemme pip-
peleistä. Koulussa olisimme aina parhaita kavereita, mutta 
meitä alettaisiin kiusata ja haukkua homoiksi. Yläasteella 
olisi todella vaikeaa, ehkä väkivaltaakin, niin tukalaa että 
peruskoulun jälkeen karkaisimme yhdessä pois.

Ensin menisimme Tukholmaan; en tiedä, miten eläisim-
me, ehkä kerjäämällä ja hanttihommilla. Pitäisi asua jos-
sain mörskässä.
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kerho ja Tom of Finland piirtäisi meistä kuvia ja voisimme 
ostaa oman proomun asunnoksi ja sijoittaisimme viisaasti 
Amsterdamin keskustakiinteistöihin. Jusa varmasti osaisi.

Sitten videomyynti vähenisi, kun internet tulisi, mutta 
me voisimme jäädä 22-vuotiaina jo eläkkeelle.

Suomeen emme lähtisi takaisin. Emme voisi moneen 
vuoteen edes käydä siellä, koska meidät otettaisiin kiinni 
ja vietäisiin armeijaan. Lopulta kävisimme entisessä koti-
maassa. Kaikki olisi muuttunut köyhemmäksi. Kiusaajat 
seisoisivat leipäjonoissa.

Sitten kansallispuolue jo kaappaisikin vallan, mutta sii-
tä ei tarvitsisi huolehtia. Meillä olisi kissanpäivät omassa 
asuntolaivassa.

Tällaisen haaveen kehittelin. Edes Jusalle en kertoisi.




