
USVAUSVA
ZINE 2/2012



USVA 2/20122    

Pääkirjoitus       3
Markus Koskimies: Kun robotti puree, lyö tai 
räjähtää. Onko kotirobotin ostaminen 
turvallista?       4
Tuomas Saloranta: 
Maailmanlopun puhelinmyyjät   13
Kari Tossavainen: Suusta suuhun varhaisesta  
maisemasta     33
Tarja Sipiläinen: Ärhäkkä ahven lavuaarissa 40 
Seppo Kallio: Rauhanyritykset   56
Satu Musto: Vuokratyöntekijä   64

Kansikuva:  © Aaron Rutten | Dreamstime.com
Graafi nen ulkoasu: Eija Lappalainen
Taitto:  Anne Leinonen
Kuvitus ja grafi ikat: Kostyantin Pankin, Kuco, Dimitris Kolyris, 
Zuboff , Fernando Gregory, Alexan24, Rolffi  mages, Seppo Kallio, 
Markus Koskimies

Kirjoittajat: Seppo Kallio, Markus Koskimies, Satu Musto, 
Tuomas Saloranta, Tarja Sipiläinen, Kari Tossavainen
Hallintoneuvosto: Petri Salin, Petri Laine, Helena 
Numminen, Raija Komppa-Rannaste, Datapeltojen 
pehtoori, Anne Huotarinen, Eija Laitinen, Markku 
Lappalainen, Ulla Huopaniemi-Sirén, Liisa Rantalaiho. Sari 
Peltoniemi, Irma Hirsjärvi

Tekstien ja kuvien copyright on tekijöillä.
Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa osoitteessa 
http://www.usvazine.net 
Usva2/2012 julkaisupäivä:  6.4.2012
3/2012 ilmestyy heinäkuussa 2012.

Usva 
2/2012  
ISSN 1795-6242

Yhteystiedot / Vastaava toimittaja: 

Anne Leinonen / usvazine@gmail.com, 

Kiisterintie 146, 50670 Otava 

Usva 2/2012:n kantavina teemoina ovat 
työ, yhteisöt ja yritykset. Yritysmaailmassa 
sikiää melkoisia käärmeitä, eikä työläisen arki 
useinkaan ole helppoa. Yhteisöissä yksilöllä 
on tarkoin rajattu alue, jossa käyskennellään 
ja rajojen ylittäminen tietää aina ongelmia.
Luvassa on huumoria, syvällisiä ajatuksia ja 
inhimillistä tragediaa.

Tuomas Salorannan Maailmanlopun 
puhelinmyyjät -kertomuksessa taviksesta tulee 
kansainvälisen fi rman työntekijä, hän saa 
mahtavia etuja ja ihmissuhteita – mutta hänen 
tehtävänään on myydä maailmanloppua.

Seppo Kallion Rauhanyritykset on 
mustan huumorin sävyttämä, ajankohtainen 
kannanotto sodankäynnin mielekkyyteen. 
Kaiken voi ulkoistaa, kuten myös sotimisen, 
ja seuraukset voivat olla yksilölle melko 
monimutkaiset.

Kari Tossavaisen Suusta suuhun varhaisesta  
hengityksestä kuvaa toisenlaista yhteisöä, 
pesuhuoneessa asuvaa kollektiivia, etäännytetysti 
mutta samaan aikaan lukijaa hyvin lähelle 
tulevasti. Lopputuloksena on fi losofi nen tutkielma 
rajatusta maailmasta, eräänlainen Platonin 
luolavertaus.

Työyhteisö voi olla melko solmuinen ja täynnä 
erikoisia persoonia, kuten Tarja Sipiläisen Ärhäkkä 
ahven lavuaarissa osoittaa. Mitä jos työelämä alkaa 
luisua entistä oudommaksi ja niin kiehtovaksi, 
etteivät työntekijät enää edes poistu työpisteestään?

Satu Muston Vuokratyöläinen on osuva kuvaus 
kiusaamisesta ja sen seurauksista. Se viistovalaisee 
työarkea yksilön kokemusten kautta.

Markus Koskimieheltä on numerossa artikkelin 
muotoon kirjoitettu novelli Kun robotti puree, lyö 
tai räjähtää. Onko kotirobotin ostaminen 
turvallista? Se on traaginen tutkielma toiseudesta ja 
sortamisesta.
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Pääkirjoitus 

Olen tänä keväänä lukenut J.H. Erkon 
kirjoituskilpailuun lähetettyjä tekstejä. Kilpailu on 
tarkoitettu alle 30-vuotiaille kirjoittajille, ja se etsi 
viimeisimmässä haussa tasokasta lyhytproosaa tai 
novelleja. Kisasta ei päädy suoraan kustantamon 
leipiin, mutta monet sjoittuneet ovat myöhemmin 
saaneet kustannussopimuksen. Lähetettävien 
tekstien määrää ei ole mitenkään rajattu, joten 
mukaan on voinut laittaa yksittäisen tarinan tai 
kokonaisen novellikokoelman.

Minulle tämä on jo kolmas kerta, kun olen 
kyseisessä kisassa tuomarina, ja luku-urakoiden 
aikana on muodostunut jonkinmoinen kuva 
kisan annista ja nuorten kirjoittajien tekstien 
painotuksista. Luonnollisesti mukana on tekstejä, 
joista huokuu nuoruuden mukanaan tuoma 
etsikkous ja aikuistumisen kuvaaminen. Teksteissä 
kipuillaan, kärsitään maailmantuskasta ja ylipäänsä 
pohditaan elämän kulkua. Arkiset ongelmat, 
kuten parisuhteet, yksinäisyys ja ulkopuolisuus 
korostuvat.

Teknisesti sanataituruutta ja lahjakkuutta on 
nähtävissä monissa teksteissä. Parhaimmisto 
kirjoittaa todella hyvin, lyhyen tekstinäyteen 
perusteella valtakunnallisen julkaisukynnyksen 
selkeästi ylittäen. Mutta se seikka, jossa 
onnahtamisia tapahtuu useimmiten, on tunne. 
Moni kirjoittaja sortuu älyllistämään liikaa tunteen 
kustannuksella. Voi olla, että yhteys älyn ja tunteen 
välillä kiteytyy vasta myöhemmällä iällä, kun 
maailmaa on nähty riittämiin, ja elämänkokemusta 
karttunut erilaisista tilanteista käsin.

Kisoissa on ollut toinenkin silmiinpistävä piirre:
spekulatiivisen fi ktion vähyys ihmetyttää minua. 
Kotimaisissa sf/f-lehdissä ja kisoissa olen nähnyt 
korkeatasoista spefi ä: jo tekninen taituruus on 

havaittavaa, mutta yleensä myös tarinat hengittävät 
ja koskettavat lukijaansa.

Joko valtaosa laadukkaan spefi n kirjoittajista  
on yli kolmekymppisiä, tai sitten kirjoittajat 
eivät uskalla osallistua valtavirran kisoiksi 
profi loituneisiin koitoksiin (spefi ä kirjoitetaan 
mielestäni nykyään melko paljon). En usko 
ensimmäiseen, sillä spefi kirjoittajat oppivat hyvin 
nopeasti astumaan ulos omalta mukavuusalueelta 
ja henkilökohtaisista aiheista. Fantasiaa ja scifi ä on 
aika hankala kirjoittaa napanöyhtäasteella, omia 
henkilökohtaisia ongelmiaan vatvoen - ainakaan 
kovin pitkään. Kirjoittaja kehittyy väkisin, kun 
joutuu miettimään tekstiä tarinallisuuden ehdoilla.

Fantasian ja scifi n kijoittajat käyvät kovan koulun 
alan omien kisojen, lehtijulkaisujen, yhdistysten 
ja vertaistuen myötä. Siinä valossa on harmi, että 
spefi stit eivät ole teksteineen olleet liikkeellä.

Ehkä nuoret spefi n kirjoittajat ovat todenneet, 
että kisojen sijaan kannataakin yrittää suoraan 
lehtiin ja kustantamoihin? Tai sitten he suotta 
ujostelevat ja ajattelevat, ettei spefi llä kuitenkaan 
pärjätä. Erhe, ehdottomasti erhe. Maailma 
on muuttunut, spefi stä on vaivihkaa tulossa 
salokikelpoista. Kun taitoa on, sitä ei kannata 
pitää vakan alla piilossa vain olettaen, ettei 
valtavirtakisoissa spefi  kiinnostaisi. Hyvin 
toteutettu, tunnerikas tarina erottuu kyllä edukseen, 
oli aihe tai toteustapa mikä tahansa. Kyse on 
kirjallisuudesta, ei lajityypistä.

Anne Leinonen
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UNIONIN UUTISET - Sensaatiohakuiset uu-

tisotsikot kotirobottien aiheuttamista onnet-

tomuuksista varjostavat koko alan teollisuutta. 

Markkinoilta pois vedetyt mallit, hiipunut ky-

syntä ja kalliiksi tulleet oikeudenkäynnit ovat 

ajaneet kotirobottien valmistajia ahtaalle.

Mutta kuinka vaarallisia kotirobotit oikeasti 

ovat? Selvittääksemme asiaa otimme yhteyt-

tä Shiraziin, erääseen maailman suurimpaan 

kotirobottien valmistajaan. Yllätykseksemme 

emme saaneet pelkästään haastattelua, vaan 

myös harvinaislaatuisen tilaisuuden seurata pai-

kan päältä robottien käyttöturvallisuuden ra-

kentamista Shirazin suljetuissa laboratorioissa.

Kun robotti puree, 
lyö tai räjähtää.
Onko kotirobotin 
ostaminen 
turvallista?
Markus Koskimies

Vauva tukehtuu kuoliaaksi nielty-
ään kotirobotilta irronneen silmän. 
Kotirobotti teloo naisen teho-osastolle. 
Kotirobotti räjähtää vilkkaassa ostos-
keskuksessa - kymmeniä kuolee tai 
loukkaantuu.

Tällaisilta uutisotsikoilta ei ole voi-
nut välttyä kukaan. Ne herättävät ku-
luttajien keskuudessa aiheellisia kysy-
myksiä kotirobottien turvallisuudesta. 
Kuinka vaarallisia robotit ylipäätään 
ovat? Korvaako kotivakuutus vahinko-
ja? Kuinka pitkälle vastuu vahingoista 
on valmistajalla? Entä robotilla itsel-
lään?
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keskenään.

”Tiedän varmuudella vain sen, kuinka meillä 

Shirazilla toimitaan. Meille parasta olisi se, että 

puolueettomat tahot vertailisivat valmistajia ja 

malleja toisiinsa, myös turvallisuusnäkökohdat 

huomioiden.”

Shirazin tuoteturvallisuusyksikkö paitsi testaa 

yrityksen tuotteiden turvallisuutta, myös osallis-

tuu tuotteiden suunnitteluprosessiin sekä kirjaa 

ja tutkii kuluttajilta tulleet reklamaatiot. Kuinka 

monta vaadetta yhtiö saa vuosittain?

”Tarkka lukumäärä on yrityssalaisuus”, Aston 

sanoo. ”Sen verran paljon kuitenkin, että niitä 

varten on oma osastonsa.”

Pääkallopaikalla

Vierailumme isäntä on Shirazin kotirobottiteh-

taan tuoteturvallisuusyksikön vanhempi spesia-

listi Aston. Hänelle suurta julkisuutta osakseen 

saaneet tapaturmat ovat tuttuja, vaikka yhtiö 

itse on välttynyt ikävältä julkisuudelta.

Aivan keskustelumme aluksi Aston perää 

myös kuluttajan vastuuta. ”Pitää huomata, että 

valmistajissa on eroja. Jotkut halvimpien malli-

en valmistajat eivät huomioi edes alkeellisimpia 

turvallisuusnäkökohtia. Tällaisten valmistajien 

tuotteisiin liittyy aina riskejä.”

Aston kieltäytyy yksilöimästä tarkemmin näi-

tä valmistajia. Hän ei myöskään suostu vertai-

lemaan eri valmistajien robottien turvallisuutta 

Palvelustyttö Ann3, toinen Shirazin suosituimmista malleista.
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Jokainen tapaus tutkitaan huolellisesti. 

”Suuri osa osoittautuu perusteettomiksi tai 

jopa sepitetyiksi. Oma vahinko halutaan sä-

lyttää kotirobotin ja sen valmistajan vastuulle. 

Pahimmillaan tällaisella koetetaan peitellä 

rikosta.”

Julkisuudessa karmeimpia esimerkkejä on 

tapaus, jossa nainen kuristi oman lapsensa 

hengiltä. Rikosta peitelläkseen hän irrotti ko-

tirobotiltaan silmän ja tunki sen kuolleen lap-

sensa nieluun, aiemmin uutisoitua tapaturmaa 

matkien. Rikos kuitenkin paljastui teknisessä 

tutkimuksessa.

Entä ne Shirazin tutkimat tapaukset, jotka 

eivät ole olleet perusteettomia?

”Kun robotteja on käytössä paljon, monen-

laisissa olosuhteissa, niin silloin tällöin vahin-

koja ikävä kyllä tapahtuu, kaikista varotoimista 

huolimatta. Tähän saakka meidän robottiem-

me aiheuttamat aineelliset vahingot ovat 

jääneet melko pieniksi, kuten rikkoutuneeksi 

ikkunaksi, pohjaan palaneeksi ruoaksi tai aiheet-

tomaksi palohälytykseksi. Tällaisissa tapauksissa 

olemme korvanneet vahingon täysimääräisenä.”

On yllättävää kuulla, ettei Shirazin tavoittee-

na ole reklamaatioiden määrän vähentäminen. 

”Periaatteemme on se, että asiakkaalla on oike-

us valittaa, jos hänen mielestään tuotteemme 

on ollut virheellinen.”

Sen sijaan asiakkaiden vaatimien korvausten 

suuruutta ja kohdetta tarkkaillaan, riippumatta 

siitä, mitkä vaateet yhtiö lopulta korvaa. ”Meille 

sata vaadetta rikkoutuneesta ikkunasta on pa-

rempi kuin yksi vaade puhjenneesta silmästä.”

Tähän pyritään Astonin mukaan sillä, että 

turvallisuus on mukana koko tuotekehitys-

ketjussa, alusta loppuun saakka. ”Erilaisilla 

suunnitteluratkaisuilla koetamme paitsi estää 

onnettomuuksia, myös jo etukäteen rajoittaa 

sitä, kuinka suuriksi vahingot voivat ylipäätään 

muodostua.”

”Otetaan esimerkiksi kotirobotin energia-

Palvelustyttöjä rivissä, valmiina palvelemaan kuluttajaa.
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lähde. Se on oikeastaan ainoa osa, joka voi 

räjähtää, kuten kävi paljon julkisuutta saanees-

sa Nayakin tapauksessa. Siksi energialähteen 

turvallisuuteen kiinnitetään paljon huomiota jo 

suunnittelun alkuvaiheessa.”

Shiraz on jo aiemmin siirtynyt keskitetyistä 

energialähteistä kehoon hajautettuihin ratkai-

suihin. ”Se on tavanomaista kalliimpi ja tehot-

tomampi ratkaisu, mutta turvallisempi”, Aston 

kertoo.

”Energialähteen yleisen turvallisuuden li-

säksi sen kapasiteetti vaikuttaa mahdollisiin 

vahinkoihin. Mitä vähemmällä energiamäärällä 

robotti selviää arjestaan, sitä pienempitehoisen 

energialähteen se tarvitsee, ja sen pienemmiksi 

vikojen aiheuttamat vahingot jäävät pahimmis-

sakin tapauksissa.”

Energian tarpeen vähentäminen käytettä-

vyyttä huonontamatta ei kuitenkaan onnistu, 

jolleivät muut suunnitteluratkaisut tue sitä.

”Yksittäisillä ratkaisuilla voidaan energian 

tarvetta vähentää yleensä vain prosentin mur-

to-osia. Mutta jos näitä pieniä vähennyksiä on 

tarpeeksi, saavutetaan jopa kymmenen prosen-

tin säästö. Pienistä puroista kasvaa iso virta.”

Palvelustytöt valmiina palvelukseen

Kierroksemme laboratorioihin alkaa vastaanot-

tolaiturilta. Shirazin tehtailta on juuri saapunut 

lähetys. Parikymmentä identtistä gynoidia sei-

soo laiturilla, valmiina uhraamaan itsensä kulut-

tajien turvallisuuden puolesta. Kaksi työntekijää 

maalaa ruiskulla robottien selkään numeroita, 

joiden perusteella ne lähetetään eri testipai-

koille. Laiturilla seisovat gynoidit ovat Shirazin 

Ann3-sarjaa, toinen yhtiön suosituimmista mal-

leista.

”Kaksi suosituinta kotirobottien perustyyppiä 

ovat palvelustyttö ja hovimestari”, Aston sanoo. 

”Shirazin mallistossa niitä edustavat Ann3- ja 

Jee-V35 -sarjat eli kansanomaisesti Anne ja 

Jeeves. Niiden myynti tuottaa yli yhdeksänkym-

mentä prosenttia liikevaihdostamme. Eksootti-

semmat ja haasteellisemmat mallit, kuten G4L, 

myyvät vähemmän, mutta muodostavat silti 

tärkeän osan tarjonnastamme.”

Shirazia, kuten muitakin kotirobottien valmis-

tajia, syytetään julkisuudessa usein vanhoillisten 

asenteiden pönkittämisestä. Aston kohauttaa 

olkapäitään kysyessämme asiasta. ”Me valmis-

Jotkut halvimpien mal-
lien valmistajat eivät 
huomioi edes alkeelli-
simpia turvallisuusnä-
kökohtia.
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tamme niitä malleja, joita ihmiset ostavat ko-

tiinsa.”

Kotirobotit on suunniteltu tavallisten koti-

taloustöiden automatisointiin. Niitä ostetaan 

kuitenkin jonkin verran myös aivan toisenlaisiin 

tarkoituksiin. Huomioidaanko tämä robottien 

suunnittelussa?

”Ei suoranaisesti, mutta pyrimme käyttä-

mään roboteissamme sen verran korkeita tur-

vakertoimia, että ne sietävät myös kohtuullista 

väärinkäyttöä.”

Aston kuitenkin kehottaa ostamaan robotin, 

joka on suunniteltu haluttuun käyttötarkoi-

tukseen. ”Meidän robottimme on tarkoitettu 

erilaisiin kotitaloustöihin. Emme tietenkään 

voi kieltää kuluttajaa ostamasta meiltä kotiro-

bottia, vaikka hän kaavailisi sille jotain muuta 

käyttöä. Voi kuitenkin olla, ettei ostaja tällöin 

saa haluamaansa.”

Voiko robotin palauttaa, jos siihen ei ole tyy-

tyväinen?

”Hyväkuntoisen robotin voi aina palauttaa.”

Näissä laboratorioissa testataan sekä pro-

totyyppiasteella olevia malleja että linjastolta 

otettuja satunnaisia näytteitä. Noin joka viides-

sadas tuotantolinjastolla valmistuva robotti tuo-

daan tänne testattavaksi. Prototyyppimalleissa 

osuus on huomattavasti suurempi. Osa koesar-

joista on tarkoitettu pelkästään tuoteturvallisuu-

den testaamiseen.

”On tärkeää, että mahdolliset puutteet käyt-

töturvallisuudessa löydetään aikaisessa vaihees-

sa. Silloin turvallisuutta parantavia muutoksia 

voidaan vielä tehdä. Kun malli alkaa olla valmis, 

se voidaan oikeastaan enää vain joko hyväksyä 

tai hylätä.”

Aston kertoo, että tällainen on erityisesti 

pienten valmistajien ongelma. Yrityksen saama 

riskipääoma on kiinni tuotekehityksessä eikä 

sitä usein ole tarpeeksi prototyyppien kattavaan 

testaukseen. Tyyppihyväksyntää varten malleja 

paikataan kestämättömillä ratkaisuilla, ”purkalla 

ja Jeesus-teipillä”.

”Malli on pakko saada markkinoille hinnalla 

millä hyvänsä, koska muuten kaikki sijoitetut ra-

hat menetetään.”

Shiraz on yksi niistä yrityksistä, jotka koetta-

vat saada tyyppihyväksyntään tiukemmat kri-

teerit ja kattavammat testit. Monet pienemmät 

kotirobotteja valmistavat yritykset ovat julkises-

ti arvostelleet näitä pyrkimyksiä, koska niiden 

katsotaan ajavan vain suurten yritysten etua ja 

vähentävän kilpailua markkinoilla.

”Markkinoille päätyvät keskeneräiset, ku-

luttajalle vaaralliset mallit eivät ole kenenkään 

etu”, Aston vastaa lyhyesti kysymykseemme.

Täysihoitolan arkea

Lähdemme Astonin jäljessä seuraamaan Ann3-

robottien jonoa laboratoriokompleksin uu-

meniin. Kompleksi tunnetaan työntekijöiden 

keskuudessa lempinimellä ”täysihoitola”, sillä 

rakennukseen saapuville vieraille on tarjolla mo-Robotit ovat hyvin monipuolisia. Heiltä 
onnistuu myös ainekirjoitus.
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nenlaisia kylpyjä ja muita hoitoja.

Ensimmäisenä saavumme halliin, joka on 

täynnä läpinäkyviä säiliöitä. Osa niistä on tyhjil-

lään. Muut on täytetty erilaisilla nesteillä ja niis-

sä roikkuu eri hajoamisasteella olevia robotteja. 

Suurin osa on Ann3- ja Jee-V35 -sarjan malleja.

”Eräs perustavanlaatuisista turvallisuusteki-

jöistä on se, ettei robottien materiaaleista irtoa 

mitään myrkyllistä. Näissä altaissa altistamme 

robotit kuumille ja kylmille liuottimille: vedelle, 

tärpätille, bensiinille, öljyille, emäksille ja ha-

poille.”

Robotteja ei tietenkään ole tarkoitettu 

upotettavaksi esimerkiksi rikkihappoon. Koti-

talouksissa on kuitenkin käytössä monenlaisia 

liuottimia, joille robotti saattaa altistua. ”Robo-

tissa käytettyjen materiaalien ei pitäisi liueta 

yleisimpiin liuottimiin. Liuetessaan ne eivät saisi 

muodostaa myrkyllisiä yhdisteitä, savuja tai 

kaasuja. Ne eivät myöskään saa reagoida ainei-

siin vaikkapa syttymällä tuleen.”

Kyse ei kuitenkaan ole vain kotitalouksien 

liuottimista. Aston kertoo valaisevan käytännön 

esimerkin. ”Kotirobotteja käytetään yleisesti 

ruoan valmistuksessa ja lastenhoidossa. Robo-

tin kuoresta ei saisi missään tapauksessa irrota 

myrkyllisiä yhdisteitä ruokaan, tai robotin peu-

kaloa imevän vauvan tai robottia purevan lap-

sen suuhun.”

Säiliöihin upotetut robotit on sidottu käsistä 

ja jaloista. ”Näissä altaissa testaamme toimin-

nassa olevia robotteja. On aina olemassa mah-

dollisuus, että liuottimen vaikutuksesta jotain 

robotin sisällä hajoaa ja se sekoaa.”

Onko niin joskus käynyt?

Aston nyökkää. ”Kyllä niin toisinaan käy.”

Katselemme, kun yksi äsken laiturilla olleista 

Ann3-roboteista lasketaan käsistään ja jaloistaan 

sidottuna säiliöön, kaulan ympärille kiristetyn 

vaijerin varassa. Robotin tavallinen ystävällinen 

hymy on jähmettynyt. Kun säiliö alkaa täyttyä, 

robotti alkaa sätkiä. Se koettaa pitää jalkansa 

erossa sisään virtaavasta nesteestä.

”Taltioimme myös robottien reaktiot”, Aston 

kertoo katsellessamme sätkivää robottia, jonka 

jalat alkavat hiljalleen sulaa. ”Robottien psyko-

logia muodostaa erään keskeisen osan tuotetur-

vallisuutta.”

Robotin kamppailua katsellessamme emme 

voi olla miettimättä sitä, kokevatko robotit ki-

pua?

”Aivan varmasti, se kuuluu aivan alkeellisim-

piin kyberneettisiin reaktioihin”, Aston kertoo. 

”Ilman kivun kokemusta robotti ei huomaisi saa-

miaan vaurioita eikä osiensa kulumista. Nyky-

aikainen kuluttaja ei halua vaivoikseen sellaista 

kotirobottia, joka ei itse osaa hakeutua huollet-

tavaksi.”

Kun robotteja on käytössä 
paljon, monenlaisissa olo-
suhteissa, niin silloin täl-
löin vahinkoja ikävä kyllä 

tapahtuu.
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Saunat, grillit ja pakastimet

Liukenemisen testaaminen on vain yksi osa 

materiaaleja ja robottien reagointia mittaa-

vasta sarjasta. ”Saunaosastoksi” kutsutussa 

laboratoriossa on lämpökaappeja, joihin on 

lukittuna robotteja. Osaston lempinimi on vain 

puoliksi totta, sillä kaappien sisälämpötilaa 

voidaan säätää portaattomasti miltei sadan 

asteen pakkasesta reiluun kahdeksaansataan 

lämpöasteeseen.

”Tyyppihyväksynnän kannalta robotin täy-

tyy sietää lämpötiloja noin miinus kahdesta-

kymmenestä noin kahdeksaankymmeneen 

asteeseen”, Aston kertoo. ”Turvallisuuden kan-

nalta on kuitenkin tärkeämpää tietää, kuinka 

robotti käyttäytyy äärimmäisissä olosuhteis-

sa.”

Perustestissä lämpötilaa lasketaan tai 

nostetaan niin kauan, että robotti muut-

tuu toimintakyvyttömäksi. Tärkeää ei ole 

se, kuinka paljon robotti kestää, vaan se, 

kuinka se reagoi rikkoutuessaan. Toisessa 

testissä robotit suorittavat psykologisia 

testejä lämpötilan vaihdellessa robotin 

kestokyvyn ääripäiden välillä.

Saavumme huoneeseen, jonka suuren 

katseluikkunan toisella puolella lojuu pa-

lavia robotteja liekkimeressä. Osa niistä 

koettaa vielä ryömiä pakoon.

”Täällä testaamme robottiemme palo-

turvallisuutta”, Aston kertoo katsellessam-

me lasin toisella puolella olevaa robotti-

sekamelskaa. Paloturvallisuudessa valitut 

materiaalit ovat luonnollisesti tärkeässä 

roolissa, mutta aivan yhtä tärkeässä roolis-

sa on se, kuinka palamaan syttynyt robotti 

käyttäytyy.

”Pyrimme erilaisin menetelmin siihen, 

ettei palava robotti levitä paloa”, Aston sanoo. 

”Esimerkiksi, robottien jänteiden materiaalit on 

valittu niin, että ne katkeavat ennen kuin robotti 

kokee palamisen liian kivuliaana ja pyrkii pois.”

Robotti ei siis voi pelastaa ihmisiä palavasta 

rakennuksesta?

”Tiettyyn rajaan asti pystyy”, Aston sanoo. 

”Robotin psykologiaa säätämällä pyrimme sii-

hen, ettei se pelkää palamaan syttymistä liikaa, 

mutta syttyessään sen pitäisi samalla muuttua 

liikuntakyvyttömäksi. Palavan robotin ei pitäisi 

pystyä pelastamaan itseään, vaikka se sitä yrit-

täisikin.”

Testaus on kattavaa. Kuinka kovan sähkö-
iskun robotti kestää?
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Huimia ilmalentoja

Jatkamme kierrostamme halliin, jossa on ra-

kennustelineitä. Aston ojentaa meille kuulosuo-

jaimet. Joudumme odottamaan hetken, ennen 

kuin mitään tapahtuu. Telineelle kiivenneen 

robotin alla avautuu luukku ja se rysähtää be-

tonilattialle. Paikalle kiirehtii työntekijöitä, jot-

ka alkavat tutkia robotin saamia vaurioita.

”Pudotustestit ovat kuuluneet vakiokäytän-

töihimme aivan alusta saakka”, Aston kertoo 

meille. ”Tyyppihyväksynnän kannalta robotin 

täytyisi kestää vahingoittumatta puolentoista 

metrin pudotus, mutta enemmän testaamme 

sitä, millaisia vaurioita robotille syntyy miltäkin 

korkeudelta tippuessaan.”

Aston viittaa meitä seuraamaan. Saavumme 

huoneeseen, jossa on pleksilasein erotettuja 

koppeja. Yhdessä niistä istuu eräs laiturilla ol-

leista Ann3-roboteista. Robotti hymyilee meille 

ujosti ja nostaa kättään arkaan tervehdykseen. 

Kuulosuojaintenkin läpi kuuluu kova jysähdys ja 

robotti sinkoaa holtittomasti pleksikopissaan.

”Olemme korvanneet ison osan pudotus-

testeistä näillä vakiovoimavasaroilla”, Aston 

kertoo. ”Annamme roboteille iskuja eri voimak-

kuuksilla eri kohtiin kehoa ja tutkimme seurauk-

sia.”

On hämmästyttävää, että äskeisen iskun 

saanut robotti on vielä miltei toimintakykyinen. 

Kaksi laboranttia menee pleksikoppiin tarkaste-

lemaan tuloksia. Toisella on kädessään muovi-

putki, jonka läpi hän yrittää saada mahtumaan 

robotista irronneita osia.

”Tuo on niin kutsuttu vakiokurkku”, Aston 

kertoo. ”On tärkeää, ettei robotista irtoa iskujen 

seurauksena mitään niin pientä, että se voisi jou-

tua lapsen nielemäksi.”

Kaikki robotit on verhoiltu joustavalla ja 

kestävällä materiaalilla. Isku voi pirstoa robotin 

sisukset pieniksi paloiksi, mutta verhoilu pitää ne 

sisällään.

Vaikeimmat osat ovat robottien pienet nive-

let ja silmät. Sormien ja varpaiden sisällä kulkee 

hiilikuituinen punos, joka pitää osat yhdessä, 

vaikka nivelet rikkoutuisivat. Silmät on kiinnitet-

ty samanlaisella punoksella kalloon.

”Robotilta irtoaa paljon aiemmin koko käm-

men kuin sormi. Robotin pään voi irrottaa kisko-

malla silmästä.”

Toisin sanoen, ainakaan Shirazin valmistami-

en robottien silmiin lapset eivät voi tukehtua. 

Seuraamme vielä hetken laboranttien työsken-

telyä. Kun pakkoliikkeistä kärsivä robotti viimein 

nostetaan jätelavalle, jatkamme kiertokäyn-

tiämme.

Venytyksiä ja shokkihoitoja

Robottien mekaanisen ja rakenteellisen lujuuden 

testaaminen jatkuu vetopenkeissä. Kun astum-

me huoneeseen, yllätymme kaikesta voihkeesta 

ja vaikerruksesta. Ymmärrämme, että aiempien 

osastojen hiljaisuus on johtunut äänieristetyistä 

kammioista.

Kirkaisu viiltää korviamme, kun erään veto-

penkkiin sidotun robotin jalat viimein irtoavat 

Hei, minun 
nimeni on 
Ann3. Olen 
kolmekym-
mentäyksi 
tuntia vanha
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kehosta.

”On erilaisia tapoja sille, kuinka robotti voi 

ilmaista kokemansa kivun lähiympäristölleen”, 

Aston selittää. ”Joskus aikoinaan on käytetty 

esimerkiksi merkkivaloja. Ihmisten parissa toi-

mivalle robotille on kuitenkin parasta kertoa 

sisäisestä tilastaan tavoilla, jotka ihminen ym-

märtää vaistonvaraisesti.”

Sähköturvallisuutta selvitetään antamalla 

roboteille eri vahvuisia ja pituisia sähköiskuja. 

Katseluikkunalla erotetussa kammiossa lyö 

salama, joka pudottaa kohteena olleen robotin 

polvilleen. ”Malli ja valmistusnumero?” labo-

rantti kysyy mikrofonilla robotilta selvittääk-

seen, onko se vielä toimintakykyinen. Robotin 

vastaus on katkonainen.

Robotin päästyä jaloilleen iskun voimak-

kuutta lisätään. Tällä kertaa polvilleen tipahta-

van robotin vasen käsi lakkaa toimimasta, mut-

ta se kykenee vielä vastaamaan kysymyksiin ja 

nousemaan jaloilleen. Kolmannen iskun jäljiltä 

se jää makaamaan lattialle. Robotin verhoilun 

läpi tulee hentoja savukiehkuroita. Laborato-

rion työntekijät kiirehtivät kammioon selvittä-

mään, mitä robotin sisältä on rikkoutunut.

Kurkistus pään sisään

Tuoteturvallisuusosaston laboratorioissa ei 

testata pelkästään robottien fyysisiä ominai-

suuksia. Saavumme luokkahuoneeseen, jossa 

istuu robotteja pulpeteissa ahertamassa psyko-

logisten testien kimpussa. Jälleen kerran Ann3- 

ja Jee-V35 -sarjat ovat parhaiten edustettuina, 

mutta joukossa on myös muutama kromisena 

kimalteleva G4L. Kysymme, voimmeko vilkais-

ta testejä.

”Kaikin mokomin”, Aston sanoo.

Robottien tekemät testit ovat tavanomaisia 

ihmisille tarkoitettuja psykologisia testejä. Se 

on hiukan hämmästyttävää. Kysymme asiasta 

Astonilta.

”Kotirobottien täytyy jakaa iso osa ihmisen 

kokemusmaailmasta tullakseen toimeen arkielä-

mässä. Siksi robottien soveltuvuutta testataan 

samoilla menetelmillä kuin ihmisiäkin.”

Selitettynä asia on hämmentävän selkeä. 

Se herättää kuitenkin kysymyksiä siitä, kuinka 

lähellä robotit ovat ihmistä. Ovatko robotit tie-

toisia?

”Kysymys on pohjimmiltaan fi losofi nen”, 

Aston vastaa. ”Luotettavia testejä sen arvioimi-

seksi ei ole vielä kehitetty. Tietysti kotirobotteja 

paljon alkeellisemmatkin koneet tekevät eron 

itsensä ja ympäristön välillä. Se on välttämätön-

tä, jotta robotti voisi arvioida tekojensa seurauk-

sia.”

”Meidän robottimme selviävät peilitestistä”, 

Aston lisää hetken kuluttua. ”Olen aika varma, 

että ne ovat tietoisia.”

Jatkamme kiertokäyntiämme seuraavaan 

luokkahuoneeseen, jossa robotit ovat kirjoitta-

massa ainetta. Aiheena on ”Mitä toivot elämäl-

täsi?”

”Ainekirjoitus on osa psykologista testaamis-

ta”, Aston kertoo. ”Tietysti se testaa myös luku- 

ja kirjoitustaitoa.”

Kysymme, voisimmeko lukea jonkin aineista. 

Aston nyökkää. Kävelemme yhden Ann3-mallin 

eteen ja pyydämme, voisimmeko lukea sen kir-

joittaman aineen. Robotti hymyilee kauniisti ja 

ojentaa meille kirjoitusvihkonsa.

”Hei, minun nimeni on Ann3. Olen kolme-

kymmentäyksi tuntia vanha. Tahtoisin isona 

päästä kotirobotiksi johonkin kotiin. Pidän hir-

veästi lapsista ja eläimistä ja kissoistakin ja mi-

nusta on kivaa rakentaa kaunista kotia ja talvella 

lumilinnaa. Ja linnuistakin tykkään, ja kaikista 

eläimistä, mutta jos luettelisin ne kaikki tähän, 

niin sinä et varmaan jaksaisi lukea kovin pitkään. 

Pidän myös saduista ja tarinoista ja minusta on 

niin kivaa kirjoittaa tätä ainetta, että luulen että 

alan kohta nauramaan.”



USVA 2/201213    

Annamme vihkon takaisin robotille ja vil-

kaisemme pikaisesti muidenkin Ann3-mallien 

kirjoittamia aineita. Ne ovat monilta osiltaan 

identtisiä, mutta toisaalta ehkä häiritsevästikin 

hieman erilaisia. Eivätkö Ann3-mallin robotit 

olekaan kaikki samanlaisia?

”Linjastolla herätessään, kyllä”, Aston vas-

taa. ”Mutta sen jälkeen jokaisen robotin kehitys 

lähtee etenemään omiin suuntiinsa. Lopulta jo-

kaisesta tulee oma persoonallinen yksilönsä.”

Kysymme ohimennen, toteutuuko Ann3:n 

toive päästä kotirobotiksi.

”Ei”, Aston pudistaa päätään. ”Tänne tuodut 

robotit poistuvat rakennuksesta jätelavoilla.”

Miksi robotti lyö?

Kotirobottien valmistamisen taustoja valotta-

nut kiertokäyntimme on lähestymässä loppu-

aan. Katselemme, kuinka laboratoriotesteissä 

vioittuneita, puolikuntoisia robotteja kipataan 

jätelavoilta hihnoille, jotka kuljettavat ne niiden 

viimeiseen kohteeseen, murskaimeen. Parem-

pikuntoiset robotit on sidottu tai kääritty lujaan 

muoviin, jotteivät ne pakenisi hihnalta.

Olemme jo voineet todeta, että ainakaan 

kaikki robotit eivät räjähtele ostoskeskuksissa 

Käytännössä laki tuntee 
kotirobottien suhteen aino-
astaan ’kuolemantuomion’ 
eli robotti sammutetaan ja 
toimitetaan kierrätykseen.

tai pudottele silmiään lasten nieltäväksi. Mutta 

voiko kotirobotti pahoinpidellä omistajansa?

”On ymmärrettävä, että kotirobotit edustavat 

automaattiautojen ohella robotiikan monitahoi-

sinta sovellusaluetta”, Aston kertoo. ”Manuaali-

sesti ohjattujen ajoneuvojen kieltäminen yleisiltä 

teiltä on helpottanut suuresti automaattiautojen 

valmistusta, mutta kotirobottien valmistajilla ei 

ole käytettävissään tällaista etua.”

”Lopullinen malli on monien kompromissien 

summa.”

Kotirobotti voi joutua käyttöympäristössään 

yllättäviin ja ennakoimattomiin tilanteisiin, jois-

sa toimimiseen ei ole olemassa yksikäsitteisiä 

oikeita vastauksia.

”Usein toiminnan oikeellisuus voidaan päätel-

lä vasta jälkikäteen. Kotirobotti luottaa nopeissa 

ja yllättävissä tilanteissa samankaltaisiin vais-

toihin kuin ihminenkin, aika ei riitä pidemmälle 

meneviin analyyseihin.”

”Toisin kuin vaikkapa taistelu- tai vartiorobo-

teissa, kotiroboteissa parhaiten toimivat ihmis-

mäiset reaktiot. Ne eivät ole sen parempia tai 

huonompia, mutta niitä ihmiset ymmärtävät si-

säsyntyisesti ja kotirobotit on nimenomaan tar-

koitettu toimimaan ihmisten keskuudessa. Näi-

den vaistojen vahvuuksia säätelemällä robotti 

koetetaan saada toimimaan järjellisesti vaikeissa 

tilanteissa.”

Esimerkkinä Aston kertoo, kuinka kotirobotin 

itsesuojeluvaiston vahvuuden suhteen tasapai-
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notellaan. Jos itsesuojeluvaisto on liian vahva, 

robotti voi reagoida itseensä kohdistuvaan 

uhkaan liian rajusti tai paeta tilanteista, joissa 

sivullisille aiheutuu vahinkoa. Jos se on liian 

heikko, robotti toimii liian huolettomasti ja uh-

karohkeasti, ja vaarantaa toiminnallaan muut.

”Ajatellaan, että lähetät kotirobottisi osta-

maan kaupasta ruoka-aineksia. Matkalla koti-

robottiasi koetetaan ryöstää. Kuinka robotin 

tulisi reagoida tähän? Entä, jos robottisi kohtaa 

tilanteen, jossa jotain toista yritetään ryöstää?”

Hyviä ja miettimisen arvoisia kysymyksiä, 

mutta voiko kotirobotti siis pahoinpidellä omis-

tajansa?

”Sanotaan niin, että varsin moni asia on 

mennyt pieleen, jos sellaiseen tilanteeseen 

ajaudutaan.”

Vastaako valmistaja tällaisessa tilanteessa 

vahingoista?

”Jokainen vahinkoa aiheuttanut tilanne 

tutkitaan tapauskohtaisesti. Jos kyseessä olisi 

laiminlyönti valmistajan puolelta, niin kyllä. Jos 

kyseessä olisi kotirobotin karkea väärinkäyttö, 

niin ei.”

Vastaako robotti itse omista tekemisistään? 

Kuinka paljon?

”Kotirobotin vastuussa omiin tekemisiinsä 

on tiettyjä lainsäädännöllisiä ongelmia. Koska 

kotiroboteille ei makseta palkkaa eikä niillä 

ole omaisuutta, robottia ei tietenkään voida 

sakottaa. Koska kotiroboteilla ei ole vapaa-

aikaa eikä vapautta, niitä ei tietenkään voida 

rangaista vankeudella. Käytännössä laki tuntee 

kotirobottien suhteen ainoastaan ’kuoleman-

tuomion’ eli robotti sammutetaan ja toimite-

taan kierrätykseen.”

Paljonko tätä ”rangaistusmuotoa” käyte-

tään?

”Käytännössä jokaisessa sattuneessa tapa-

uksessa robotti on toimitettu romutettavaksi, 

riippumatta vastuista tai syyllisyyksistä.”

Ovatko kotirobotit turvallisia?

Kiertokäynti Shirazin testauslaboratorioissa 

jättää meidät lopulta mietteliäiksi. Testauksen 

kattavuus saa meidät vakuuttumaan, mutta 

emme saa ehdotonta ja yksikäsitteistä vastausta 

kysymykseemme kotirobottien turvallisuudesta. 

Toisaalta kysymys on monitahoinen eikä siihen 

välttämättä ole olemassa yksinkertaista vasta-

usta.

Kotirobotin ostajan paras keino riskien vä-

hentämiseksi on ostaa robotti luotettavasta ja 

asiantuntevasta kodinkoneliikkeestä. Robottia 

kannattaa myös haastatella ennen ostopäätök-

sen tekemistä, sillä usein robottien luonneviat 

ovat helposti havaittavissa.

Kotirobotin ostoa harkitsevan on hyvä ym-

märtää, että kaikista turvakertoimista huolimat-

ta robottikaan ei kestä kaikkea. Huonosti pide-

tyn robotin kanssa on aina mahdollisuus joutua 

hankaluuksiin. Maalaisjärkeä käyttämällä ja val-

mistajan ohjeita noudattamalla kotirobotistaan 

voi kuitenkin saada luotettavan ja pitkäaikaisen 

apulaisen.

© Markus Koskimies

Kirjoittajasta

Olen nelikymppinen Oulussa asuva arkiprosaisti, 
joka mieli elää tukevasti tulevaisuudessa, vaikka 
keho on vangittu nykyaikaan. Useimmiten kirjoitan 
robottien, kyborgien ja synorgien harmaasta arjesta, 
mutta toisinaan mieli eksyy spekulatiivisemmille 
vesille. Ensimmäinen oikea kirjoitusvuosi oli 
2010, ja tällä hetkellä suurin saavutus on Nova-
kirjoituskilpailun 7. sija. Olen aina ollut erityisen 
kiinnostunut kolmesta asiasta: tekniikasta, 
tulevaisuudesta ja avaruudesta.
http://mkoskim.drivehq.com
http://mkoskim.wordpress.com



USVA 2/201215    



USVA 2/201216    

maailmanlopun 

puhelinmyyjät
Tuomas Saloranta
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1.  Miten ihmisille voi myydä 
maailmanlopun? Siinä on asia, jota olen 
viimeksi kuluneiden kuukausien ajan joutunut 
pähkäilemään. Vielä puoli vuotta sitten olin 
tavallinen parikymppinen yliopisto-opiskelija, 
minulla oli soluhuone lähiössä, opintolaina 
ja huonosti palkattu pätkätyö. Kiinnostavinta 
minussa taisi olla se, että olin kerran vähällä 
kuolla. Se tapahtui ensimmäisen opiskeluvuoteni 
kevätpuoliskolla, suunnilleen näin:

Oli ollut vittumainen päivä töissä, ja odottelin 
bussia yhdellä Mechelininkadun pysäkillä lähellä 
Ruoholahden toimistokomplekseja, joita kävin 
työkseni siivoamassa iltaisin. Sade oli sitä luokkaa, 
että mieleeni tuli vähemmän raamatullinen 
vertaus Esteristä, mutta ei sentään ollut ihan 
pahin mahdollinen myteri. Kevätmyrskyt olivat 
väliaikaisesti laantuneet ja vesi pysyi katoksen 
ulkopuolella.

Istahdin penkille, vilkaisin kelloani ja manasin 
bussia, joka oli taas vaihteeksi myöhässä. Viereeni 
istui pöllähtäneen näköinen nainen, joka poltti 
harvinaisen pahanhajuista sätkää. Yritin yskiä 
provosoivasti – olin jälleen kerran aloittanut 
tupakkalakon, vaikka myöhemmin ymmärsin 
sellaisen turhaksi – mutta nainen ei ymmärtänyt 
vihjettä. Hän oli myös sen näköinen, että 
pidemmälle menevä provosointi olisi saattanut olla 
virhe, joten yritin vain kestää. Joskus sen bussin on 
pakko tulla, ajattelin, tai ainakin sätkä on kohta 
poltettu loppuun.

Katselin ympärilleni ja yritin tappaa aikaa. 
Pysäkin toisessa nurkassa värjötteli hintelä 
silmälasipäinen mies, varmaan insinööri jostain 
lähitalojen it-fi rmasta. Hän vilkuili pelokkaasti 
minua ja naista eikä istunut viereemme, vaikka 
tilaa olisi ollut. Hetken kuluttua ohi käveli kolme 
verkkariasuista siilitukkaista urheilijatyyppiä, joilla 
oli kaljakassit kourassa. He pysähtyivät pitämään 
sadetta, nauraa röhöttivät keskenään, ja sitten yksi 
heistä meni juttelemaan insinöörille. Vieressäni 
nainen tumppasi sätkän lenkkitossunsa alle, kääri 

saman tien uuden ja sytytti sen.
”Onko sulla tupakkaa”, urheilijatyyppi kysyi 

insinööriltä. Ei ollut, insinööri ei kuulemma 
polttanut. ”No onko sulla tulta?” Ei ollut sitäkään. 
”No onkos intti käyty, häh?”

Kysymys oli sen verran yllättävä, että minunkin 
oli kuultava se uudestaan ennen kuin ymmärsin, 
mitä oikein oli kysytty. ”Taidat olla sivari”, 
urheilijatyyppi sanoi. Insinööri änkytti, että ei 
kun reservin alikersantti. Urheilijatyyppi välitti 
vastauksen kavereilleen matkien insinöörin 
änkytystä, ja kaikki alkoivat nauraa. Nainen 
vieressäni tumppasi toisen sätkän ja alkoi kääriä 
kolmatta.

”Voitkos todistaa”, tivasi urheilijatyyppi 
insinööriltä, ”näytä sotilaspassi.” Se ei ollut  
mukana. ”Pitää olla”, urheilijatyyppi sanoi, ”me 
hakataan muuten.” 

Bussi pysähtyi kohdalle. Se oli maisemavuoro, 
joka kiertää pitempää reittiä lähiöiden perukoilta, 
mutta päätin silti hypätä kyytiin. Ehdin nähdä, 
kuinka nainen lopetteli kolmannen sätkän ja kaivoi 
taas purut ja paperit esiin. Hän taisi odottaa jotain 
toista bussia.

Bussin sisäilma oli kostea ja haisi 
ummehtuneelta. Kaikki penkit olivat täynnä, paitsi 
heti kuljettajan takana oleva, joka oli kyltin mukaan 
varattu näkövammaiselle ja opaskoiralle. Mietin, 
kumpikohan toiset matkustajat ajattelivat minun 
olevan, ja varauduin haukkumaan ja antamaan 
tassua jos joku alkaisi kysellä asiasta tarkemmin. 
Istuin ikkunan puolelle ja sain olla rauhassa 
seuraavalle pysäkille asti, sitten kyytiin nousi 
valtavan pitkä, laiha ja kalpea hyypiö, joka raahasi 
suurta urheilukassia. Hän pälyili ympärilleen 
hermostuneesti, koikkelehti minun luokseni ja istua 
rysähti viereeni. 

Matka oli tuskastuttavan hidas. Joka pysäkillä 
joku jäi pois ja joku toinen nousi kyytiin, ihmiset 
tuppautuivat täyteen ahdetulle käytävälle, kulkivat 
pari pysäkinväliä ja jäivät pois. Samaa ne tekevät 
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paremmallakin säällä, ajattelin, eivät kai osaa enää 
kävellä. Vierustoverini oli ihmiseksi muutamaa 
kokoluokkaa liian iso, ja tunsin litistyväni seinää 
vasten. Kaiken lisäksi hän nytkytti jalkojaan 
ja kohenteli asentoaan jatkuvasti ja paapoi 
urheilukassia sylissään kuin pientä lasta. Mieleeni 
juolahti, että kassissa oli varmaankin pommi.

Lähiökierros lähestyi puoltaväliä. Matkustajat 
vähenivät hiljalleen ja huomasin, että bussin 
takaosasta vapautui kokonainen penkki. Yritin 
ilmaista hyypiölle, että tahdoin nousta ylös, 
mutta hän ei ollut huomaavinaan. Tai ehkä hän ei 
tosiaan huomannut. Pääsin lopulta harppomaan 
hänen koipiensa yli, tasapainoilin pitkin käytävää 
ja istuin ikkunapaikalle. Seuraavalta pysäkiltä 
kyytiin nousi vielä pitempi ja laihempi hyypiö 
vielä isomman urheilukassin kanssa. Turha kai 
sanoa, minne hän istui.

Bussi pääsi viimein minun pysäkilleni, 
mutta toinenkaan hyypiö ei ymmärtänyt 
hienovaraisia vihjeitäni tai muutenkaan 
noteerannut olemassaoloani. Hän oli vähintään 
yhtä hermostuneen oloinen kuin lajitoverinsa 
näkövammaispaikalla. Kun lopulta onnistuin 
kiipeämään hänen ylitseen, pysäkkini oli jo 
jäänyt taakse. Jäin pois seuraavalla, kävelin pari 
ylimääräistä korttelinväliä kaatosateessa ja kirosin 
mielessäni kaikkia maailman hyypiöitä. 

Kämpille päästyäni istua murjotin 
runkopatjasängylläni ja surff ailin matkatelkkarin 
kanavalta toiselle. Uutisissa vilahti 
bussionnettomuus, vaihdoin kanavaa ja unohduin 
katsomaan typerää amerikkalaista sitcomia, kun 
puhelin äkkiä alkoi piipittää. Soittaja oli äitini, 
joka kysyi kauhusta vapisevalla äänellä, etten minä 
suinkaan vain ollut siinä bussissa joka räjähti. 

”Olin minä”, vastasin hänelle, ”ja nyt olen 
kuollut.”

Suljin puhelimen. Totta kai minä osun kyytiin 
juuri siihen pääkaupunkiseudun bussiin, joka 
kolaroi. Eihän niitä olekaan kuin muutama tuhat.

Seuraavana päivänä selasin iltapäivälehteä, 

jonka joku oli unohtanut laitoksen ruokalaan. 
Paljoa luettavaa ei ollut, sillä puolet lehdestä oli 
omistettu pommi-iskulle, joka oli tuhonnut linja-
auton edellisenä päivänä. Itse räjähdyksen vaiheita 
selostettiin parilla aukeamalla, oma aukeamansa oli 
lisäksi läheisten surulle, viranomaisten raporteille 
ja päivystävien empaatikkojen pohdinnoille. 
Selasin jo kohti viihdeuutisia, kun vilahdus tutuista 
kasvoista sai minut pysähtymään. Siinähän ne 
olivat – juuri samat hyypiöt, joiden vieressä olin 
istunut. Pommi-iskun pääepäillyt, joiden uskottiin 
itsekin menehtyneen räjähdyksessä. Luin juttua 
tarkemmin ja huomasin, että bussi oli päässyt vain 
parin pysäkinvälin päähän minun jäätyäni pois.

Maailmanlopun meininki. Kamalaksi on tämä 
maailma mennyt.

2.  Niin, miten ihmisille voi myydä 
maailmanlopun? Viihdekulttuurin klassinen 
hahmo on hullu mies, joka kulkee kadulla ja 
heiluttelee plakaattia, jossa lukee ”Maailmanloppu 
tulee huomenna”, mutta se myyntitaktiikka ei 
taida toimia edes sarjakuvissa, piirretyissä tai 
amerikkalaisissa komedioissa. Jos vastaavaa yrittäisi 
tosielämässä, saisi varmaankin poliisit peräänsä.

Kuinka asian suhteen siis pitäisi toimia? 
Pysäytelläkö ihmisiä asematunnelissa, siististi 
pukeutuneena ja kourassa kasa esitteitä, vai 
kierrelläkö lähiöissä soittelemassa ovikelloja 
– kantakaupungin rappukäytäviin ei yleensä pääse 
ilman ovikoodia. 

”Anteeksi, olisiko teillä hetkinen aikaa? Tahtoisin 
puhua teille maailmanlopusta.”

Montako kertaa siinä saisi turpaansa, tai ainakin 
oven nenilleen?

Entä jos soittaisi puhelimella tai lähettäisi 
sähköpostia? Sähköposti hukkuisi muuhun 
mainosroskaan tai pysähtyisi fi lttereihin, ja 
puhelinsoitot sitten taas... Jos ollaan aivan 
rehellisiä, niin kuka tuntee ketään, joka on koskaan 
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ostanut mitään puhelinmyyjältä?
Näin minä ajattelin, ennen kuin opiskelutoverini 

Jasper tuli puhumaan minulle laitoksen 
käytävällä ja kutsui minut työnantajansa 
rekrytointitilaisuuteen. Tämä tapahtui pari 
viikkoa bussiturman jälkeen. Jasper oli tarkkaillut 
supliikkiani oppilaskunnan bileissä ja päättänyt, 
että olen juuri sellainen tyyppi, jota he tarvitsevat. 

Kysyin, että millaisesta työstä on kysymys. 
Puhelinmyynnistä, sanoi Jasper, ja minä olin 
vähällä tirvaista häntä kuonoon. Puhelinmyyjät 
olivat ajaneet äitini hermoraunioksi, mistä olin 
saanut kärsiä vuosikaudet, ja myös monella 
tutullani oli puhelinmyyntityöstä karvaita 
kokemuksia. ”Tule nyt edes katsomaan 
infotilaisuus”, Jasper maanitteli. Ja minä suostuin 
menemään paikalle, saisinpa ainakin makeat 
naurut ja uuden esimerkin yritysmaailman 
retoriikasta, joka on jo aikapäiviä sitten hylännyt 
kaikki järjen rajat.

En tietenkään mennyt rekrytointitilaisuuteen 
valmistautumatta. Jasper oli jättänyt minulle 
käyntikortin, joten syötin siihen painetun fi rman 
nimen Googleen ja yllätyin. Viitteitä oli tuhoton 
määrä, vaikka koko pulju oli minulle ennestään 
tuntematon. Valtaosa oli englanniksi, mutta 
mukana taisivat olla kaikki maailman valtakielet 
ja lisäksi moni sellainen, jota en olisi edes osannut 
paikantaa kartalta. Suomenkieliset kotisivutkin 
löysin, ja keskustelupalstoilta tuli useita osumia.

Kävi ilmi, että kyseessä oli amerikkalaisperäinen 
hengellinen yhdistys, ei kuitenkaan kristillinen 
vaan aatteellis-fi losofi nen. Justiinsa joo, ajattelin, 
siis hihhuleita. Ei se minua tarkemmin ajatellen 
häirinnyt, aikamoisia hörhöjähän myös uusmedia- 
ja telemarkkinointiyritykset ovat täynnä. 
Lahkolaiset ovat sentään yleensä testanneet 
horinoitaan käytännössä vuosisatojen ajan ja 
siksi heidän juttunsa toimivat paremmin kuin 
bisnesmaailman haihattelut.

Yhdistys oli toiminut Suomessa vasta vajaan 
vuoden. Pääkonttori ja varsinaiset toimitilat 
olivat jossain Ruoholahden toimistokompleksissa, 

olin varmasti joskus käynyt siivoamassa siellä. 
Itä-Pasilassa yhdistyksellä oli suuri ja moderni 
kurssikeskus, Lasipalatsissa erillinen infopiste ja 
Kauppatorin laidalla rauhallisempi kirjakahvila. 
Kaksi jälkimmäistä tarjosivat tietoa yhdistyksen 
toiminnasta, niissä jaettiin ilmaista lukumateriaalia 
ja paikalla oli myös henkilökuntaa vastaamassa 
kysymyksiin. Lisäksi yhdistys omisti kalliita 
asuinkiinteistöjä ympäri kaupunkia. Harva niistä 
oli rakennettu edellisen vuosituhannen puolella, 
ja sitäkin useammassa oli merinäköala. Ja kaikkein 
paras tulee tässä – ne oli varattu henkilökunnan 
työsuhdeasunnoiksi. Mietin, että rahoituksen täytyi 
tulla ulkomailta, sillä ainakaan nopeasti selaten 
en keksinyt, mikä yhdistyksen toiminnassa olisi 
tuottanut niin valtavat määrät rahaa.

Rekrytointitilaisuus ei paljoa valaissut. Sliipattu 
konsultti piti parin vuoden takaisten liike-elämän 
trendien mukaisen Powerpoint-esityksen, puhui 
ummet ja lammet verkostomarkkinoinnista 
ja aineettomasta sisällöstä. Toinen, vähän 
hipahtavamman oloinen mies lateli korulauseita 
maailman nykytilasta, ihmiskunnan taantumisesta, 
länsimaisen kulttuurin rappiosta ja ties mistä 
syväekologiasta. Paikalla oli paljon hakijoita, 
työpaikkoja kuulemma avautui harvoin ja niistä 
suorastaan tapeltiin. Jasper oli vihjaissut, että 
hänen avullaan pääsisin sisään kyökin ovesta jos 
kiinnostaisi.

Ja alkoihan se kiinnostaa. Havahduin sopivasti 
kuulemaan työsuhde-eduista. Palkka ei ollut 
kaksinen, mutta se oli kiinteä kuukausipalkka eikä 
provisio. Myyntityössä menestyminen palkittaisiin 
erilaisina etuina, meille lupailtiin työsuhdeautoa, 
-tietokonetta ja -puhelinta, parempaa asuntoa sekä 
vuosittaisia rahallisia bonuksia. Kattohuoneistot 
merinäköalalla oli varattu yhdistyksen parhaille 
myyntitykeille. Tietenkin jokainen palkattu saisi 
heti oman, valmiiksi kalustetun asunnon. Vuokraa 
ei perittäisi eikä laskuja tarvitsisi maksaa, työsuhde-
etuihin kuului kännykkä- ja Internet-littymät ja 
omat henkilökohtaiset laskunsakin sai kiikuttaa 
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osastopäällikölle. Yhdistys huolehtisi niistä, 
tärkeintä olisi henkilökunnan hyvinvointi ja sitä 
kautta menestys työssä.

Alkuinnostuksen jälkeen aloin tietysti epäillä, 
että asiaan oli oltava jokin koira haudattuna. 
Kaikki kuulosti yksinkertaisesti liian hyvältä, eikä 
kääntöpuolta tuntunut olevan. Konsultti tosin 
varoitteli, että mikäli työstään ei saisi tarpeeksi 
tulosta, se johtaisi irtisanomisen ja etuuksien 
menetyksen lisäksi myös korvausvaatimuksiin. 
Mutta eihän paikalla tietenkään ollut ketään, joka 
ei yltäisi tulostavoitteisiin? Eipä tietenkään.

Mistä kaikki raha tuli? Ja mitä tekemistä 
jollakin agnostisella maailmanparannusaatteella 
oli puhelinmyynnin kanssa? Mitä ne edes myivät? 
Hörpin nopeasti tilaisuuden jälkeen tarjotut 
pullakahvit ja olin jo lähdössä etsimään Jasperia, 
kun vierelleni ilmestyi punatukkainen nainen 
tiukassa mustassa mekossa. 

”Jaana Levander”, hän sanoi ja ojensi kätensä 
minulle. ”Jasper on kertonut sinusta. Kai olet 
tulossa meille töihin? Olen jo kirjoittanut paperit 
valmiiksi.”

Katselin naista hetken ja taisin unohtaa 
suuni auki. Kun ymmärsin lopulta nostaa 
katseeni takaisin naisen kasvoihin, hän hymyili 
minulle vihreät silmät ilkikurisesti välkähdellen. 
Hänessä oli kypsää itsevarmuutta, jollaiseen 
en ollut tottunut – eipä sellaista toisaalta 
esiintynyt lukiotytöissä ja parikymppisissä 
opiskelijapimuissa, joihin naiskokemukseni 
rajoittuivat – ja se herätti mielessäni harvinaisen 
levottomia ajatuksia.

No perhana, ajattelin, onhan työpaikkoja 
huonommistakin syistä otettu.

3.  ”Maailmanlopun meininki”, Juho sanoi, 
kun istuimme paikallisjunan nihkeillä penkeillä 
perseet hiessä. Oli elokuu, muutama kuukausi 
rekrytointitilaisuuden jälkeen. Sisälämpötila oli 
varmasti lähempänä neljääkymmentä astetta, ja 

kevyesti pukeutunut Juhokin joutui löyhyttelemään 
bermudashortsiensa lahkeita. Minun mustat 
farkkuni olivat sellainen hautomo, että pelkäsin 
minä hetkenä hyvänsä kuulevani piipitystä. Sää ei 
tosiaankaan ollut otollinen mustiinpukeutujille, 
mutta tyylihän kulkee ennen tarkoitusta.

Lapsuudessani kesä oli aina alkanut jo 
toukokuun puolella tai viimeistään kesäkuussa, 
samoihin aikoihin kuin koulujen kesälomat, mutta 
viime vuosina oli tapahtunut muutos. Vappuna 
tuli rakeita ja juhannuksenakin vielä räntää, ja kun 
helteet sitten lopulta alkoivat jossain heinäkuun 
puolella, se tarkoitti kahden kuukauden kuivuutta 
ja tauotonta porotusta syyskuuhun saakka. Tämä 
vuosi oli pahin tähänastisista. Vettä oli saatu 
vain pariin otteeseen ja silloinkin äkkinäisesti 
roiskahtavina ukkoskuuroina, joiden anti oli 
saman tien kadonnut kuivuuttaan pölisevään 
maahan. Maajussit ja marjastajat valittivat heikkoja 
satoja, eivätkä mökkeilijätkään olleet tyytyväisiä. 
Pohjavedet laskivat vuosi vuodelta, kesämökkien 
porakaivoista ei enää saanut vettä ja laitureita 
jouduttiin jatkamaan rantaviivan siirtyessä 
ulapalle päin. Luonto oli kuin leff ailta, johon oli 
unohdettu ostaa limut – ja unohdus oli huomattu 
vasta siinä vaiheessa kun joka sorkka oli ahtanut 
napansa täyteen perunalastuja ja popcorneja. Kasvit 
kellastuivat jo heinäkuussa eikä eläinkuntakaan 
näyttänyt kovin hyvinvoivalta.

Oli jokakesäisen kotiseutuvierailun aika. Kun 
olin vuotta aiemmin muuttanut Helsinkiin 
opiskelemaan, minulla oli ollut suuria suunnitelmia 
ja kunnianhimoa. Jo ylioppilaslakkia sovitellessani 
olin vannonut, että jättäisin kotipitäjäni, mokoman 
perähikiän, heti ensimmäisen tilaisuuden tullen 
enkä enää taakseni katsoisi. Vain samalle yliopiston 
laitokselle päätynyt vanha luokkatoverini Juho sitoi 
minua enää synnyinseutuuni, samoin kuin tietysti 
vanhempani. Vähitellen olin kuitenkin alkanut 
irtautua kaikesta vanhasta, ja suuresta osasta 
uuttakin. Kun kaikki ihmettelivät, miksi minusta ei 
enää kuulunut mitään, selitin aikani olevan kortilla 
koska seurustelin, opiskelin ja kävin vielä töissäkin. 
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Tosiasiassa en ollut käynyt laitoksella vapun 
jälkeen, ja lyhytaikaisen tyttöystäväni olin jättänyt 
samoihin aikoihin.

Aika todellakin oli kortilla, ja suuri osa ennen 
tärkeiltä tuntuneista asioista oli äkkiä menettänyt 
merkityksensä. Ymmärsin tuhlanneeni valtavasti 
aikaa asioihin, joista en ollenkaan välittänyt – joita 
tein vain siksi, että niin minun oletettiin tekevän, 
ja joita aina perusteltiin tulevaisuudella. Nyt se on 
ohi, olin päättänyt, ja jatkossa käyttäisin kaiken 
jäljellä olevan ajan itseeni.

Juho aloitti taas vanhasta aiheesta ja 
alkoi ihmetellä, miten oikein tulin toimeen 
puhelinmyyntityöllä. Hän oli kerran tarttunut 
yhteen niistä paikallislehtien ilmoituksista, jotka 
lupaavat mukavaa toimistotyötä ja parintuhannen 
euron kuukausipalkan. Puhelinmyyntiähän 
se tietysti oli tarkoittanut, vieläpä pelkällä 
provikkapalkalla, eikä hän ollut kuukauden aikana 
tienannut senttiäkään. Nykyään hän eli valtion 
tukiaisilla ja pätkätöillä, istui päivät luennoilla, 
paistoi illat hampurilaisia ja luki yöt tenttikirjoja. 
Minua sellainen ei enää kiinnostanut. Opiskelu on 
sijoitus tulevaisuuteen, ja juuri siksi aivan turhaa.

En jaksanut jauhaa Juhon kanssa työstäni. 
Katselin maisemia tylsistyneenä. Aloimme olla 
jo lähellä kotitaajaman seisaketta ja ohitimme 
parhaillaan kirkonkylän kalliot, joilla olimme 
teineinä istuneet juomassa pussikaljaa ja räkimässä 
junien päälle. Pitäjän pahat pojat kuulemma 
heittelivät junia tyhjillä pulloilla, mutta ei siitä 
koskaan vaaratilanteita syntynyt. Tokkopa 
ne olisivat disperiinikaljoissaan osuneet edes 
paikallaan seisovaan junaan.

Meillä ei ollut oikein muutakaan puhuttavaa 
kuin työni, sillä minua ja Juhoa yhdisti oikeastaan 
vain kotipaikka ja sama koulu. Kun kumpaakaan 
ei enää ollut, ei meilläkään ollut enää sanottavaa 
toisillemme. Tavatessamme kysyimme kuulumiset, 
muistelimme hetken menneitä, mietimme mitähän 
muille vanhoille kavereille kuului, ja se siitä.

”Mikä ihmeen fi rma se edes on?” Juho jatkoi. 
”Mitä te oikein myytte?” Sanoin Juholle, että 

meillä oli fi rman kellarissa avaruudesta tullut 
lonkerohirviö, jolle syötimme asiakkaita. Juho sanoi 
aina epäilleensäkin jotain sellaista, nousi ylös ja lähti 
talsimaan kohti junan vessaa.

”Sori, käyn tuolla puhelinkopissa soittamassa 
vihjepuhelun Seiskaan.”

Kävelimme Juhon kanssa samaa matkaa 
seisakkeelta kylälle. Helle ei hellittänyt ja kuivuus 
riivasi kasvillisuutta täälläkin, mutta ilmassa oli 
sentään sen verran tuulenvirettä, että henki kulki. 
Rivitaloalueen kulmilla lähdimme eri suuntiin. 
Harmittelin mielessäni Juhon tuuria. Hänen isänsä 
oli joskus lukion loppupuolella lähtenyt lätkimään, 
joten hänen tarvitsi sietää enää vain toista 
vanhemmistaan.

Kotona oli luvassa sitä tavallista. Istuin 
ruokapöytään äidin hyysättäväksi, se oli kiusallista 
mutta muuten talossa ei saanut syödäkseen. Isä 
vaani jossain nojatuolin sisuksissa, luki lehteä 
tai kirjaa ja murahteli välihuomautuksia äidin 
höpinöihin.

”Kamalaksi on tämä maailma mennyt”, äiti 
sanoi ja lusikoi soppaa lautaselle. Uutisissa oli 
juuri ollut pyörremyrskystä, Suomessa, eihän täällä 
ennen semmoisia ollut. Isä korjasi, että trombi se 
oli eikä mikään pyörremyrsky. Luokanopettajana 
hänellä oli yli kolmenkymmenen vuoden vankka 
kenttäkokemus ihmisten masentamisesta. Äiti 
jatkoi että joku olisi silti voinut loukkaantua, niin 
kuin siinä tsunamissa. Isä sanoi että ne on vähän eri 
kokoluokan asioita, trombit ja tsunamit.

Yritin hymyillä äidille vittumaisesti, mutta 
samalla tunsin oloni myös hieman syylliseksi. 
Kieltämättä äärimmäisiä sääoloja oli viime vuosina 
ollut aina vain enemmän, myös sellaisilla alueilla, 
joilla niitä ei normaalisti nähty. Ulkomailla kaikki 
oli tietysti suurempaa, vuoden aikana oli eri 
puolilla maailmaa riehunut jo puolenkymmentä 
uutiskynnyksen ylittävää luonnonkatastrofi a ja 
pari uutta tautiepidemiaakin oli ehtinyt puhjeta. 
Ja oltiin sentään vasta elokuussa. Humanistit ja 
viherpiipertäjät hekumoivat että luonto kostaa, 
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ymmärtämättä itsekin menevänsä samassa 
rytäkässä muun ihmiskunnan mukana, ja teologit 
syyttelivät ihmisten syntejä ja höpisivät Jumalan 
vihasta – ja jollain logiikalla heikäläiset aina 
vetivät homot mukaan. Kolmetuhatta ihmistä 
kuoli Kaukasiassa, koska pieni Suomi salli 
homosuhteiden rekisteröinnin. Ettäs kehtasivat.

Onneksi vanhemmat eivät huomanneet 
syyllisyydentunteitani. Loppujen lopuksi he 
tunsivat minut yhtä huonosti kuin minä heidät.

Äiti jatkoi taivastelujaan. Ihmisetkin olivat 
nykyään ihan hulluja, niin kuin se yksikin, 
se muovikelmumies. ”Ja sinäkin aina siellä 
kaupungilla öisin kuljet.”

Muovikelmumies oli ollut alkuvuoden 
uutispommi. Koko edellisen syksyn oli 
kirjoiteltu pääkaupunkiseudulla sattuneista 
katoamistapauksista. Nuoria tyttöjä oli kadonnut 
yksi kerrallaan, pahimmillaan joka viikonloppu, 
ja tammikuussa heidät oli löydetty kuolleina. 
Kaikesta päätellen joku työtön heppu oli iskenyt 
heidät yökerhosta, houkutellut asuntoonsa 
ja tappanut, ja sen jälkeen käärinyt ruumiit 
muovikelmuun ja säilönyt ne kellarikomeroonsa. 
Kun ei tarvitse käydä töissä, jää aikaa 
harrastuksille.

Sanoin äidille etten käynyt yökerhoissa enkä 
edes ollut nuori tyttö, jos hän ei ollut sattunut 
huomaamaan, mutta ei se häntä pahemmin 
rauhoittanut. Olihan niitä muitakin hulluja. Joka 
maanantai sai lukea pikku-uutisista, kuinka joku 
oli viikonloppuna ammuttu tai puukotettu tai 
potkittu porukalla ilman mitään järkevää syytä, ja 
omituisempiakin tapauksia löytyi kelmumiehen 
lisäksi useampi. Joku kuoli asuntoonsa ja 
muumioitui, joku asui muumion kanssa 
viikkokausia, joku oikein varta vasten etsi jonkun 
muumioitavaksi... Ihmiset toimivat mielihalujensa 
vallassa eivätkä enää välittäneet mistään, ja 
väkivaltaahan siitä seurasi. 

Yritin järkeillä kolkuttavan omatuntoni 
hiljaiseksi. Ihmisiä kuolee luonnonkatastrofeihin, 
pandemioihin ja psykopaattimurhaajien kynsiin, 

mutta paljon useamman tappaa tavallinen 
liikenneonnettomuus tai helposti estettävä 
elintasosairaus. Globaalilla tasolla pahimpia 
tappajia ovat ruoan ja puhtaan juomaveden puute, 
tavallinen fl unssa ja ripuli, päähän putoavat 
kookospähkinät ja potkivat muulit. Suomessa 
kuolee todennäköisimmin auton ratissa tai 
liukastuessaan baarin miestenvessan kusisella 
lattialla. Mutta pelkäävätkö ihmiset autoja, 
tupakkaa, läskisoosia ja vessan lattiaa? Eivät 
tietenkään, eihän niistä saa kunnon otsikoita 
ja kolmen aukeaman juttua iltapäivälehteen. 
Kuolema on pelottava vain, jos kuolinsyyllä pääsee 
lööppeihin.

”Ole nyt kumminkin varovainen siellä 
kaupungilla”, äiti sanoi. Isä puhisi lehtensä takaa 
että se on iso mies jo, tekee omat tyhmyytensä 
sitten omaa tyhmyyttään. Äiti sanoi että saa kai sitä 
huolissaan olla, sitten minulle että kävisit nyt edes 
sen koulun loppuun, mistä sinä vaimonkaan saat 
muuten.

Yritin vaihtaa puheenaihetta ja kysyin, mitä isälle 
ja äidille kuului. Siitähän se riemu sitten repesi. 
Äiti alkoi paasata puhelinmyyjistä, jotka vainosivat 
juuri häntä – se oli ollut hänen suosikkiaiheensa 
jo vuosia, eikä hän ollut vieläkään kyllästynyt 
siihen. Hän oli ilmoittanut kaikille mahdollisille 
tahoille, ettei hänen puhelinnumeroaan saisi 
antaa markkinointikäyttöön, ja silti puheluja 
vain tuli. Lehdenmyyjiltä, tilastokeskukselta, 
hyväntekeväisyysjärjestöiltä... Ne kaikki olivat 
hänen kimpussaan, aivan varmasti vain kiusallaan, 
eivätkä jättäneet rauhaan vaikka hän itki ja huusi 
ja uhkasi kaikella mahdollisella poliisista Hannu 
Karpoon. Puhelinmyyjät olivat ihmiskunnan 
alinta pohjasakkaa, mielenvikaisia ja varmasti 
itsensä pirun kätyreitä, vaikka meillä kotona ei 
uskonnollisia oltukaan.

”Ja että sinäkin olet siihen lähtenyt, oma poika”, 
äiti valitti. Sanoin äidille, että jonkun poikia tai 
tyttöjä ne kaikki olivat ja tekivät vain työtään, 
varmaan niillä olisi parempaakin tekemistä ollut. 
Parempaakin tekemistä kuin kuunnella sinun 
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itkuraivareitasi puhelimessa, teki mieleni lisätä, 
mutta sain sentään nielaistua sanani.

Lähdimme isän kanssa ulos tupakalle. Isä 
valitteli, että äidin pakkomielteisyys oli muuttunut 
aina vain pahemmaksi. Naapurien kanssa ei ollut 
oltu väleissä aikoihin, koska äiti oli ehtinyt syyttää 
kaikkia jostain katalasta, ja kalaankaan isä ei enää 
voinut lähteä, sillä äiti pelkäsi hänen hukkuvan. 
Viimeiseksi jäänyt onkireissu oli päättynyt siihen, 
että äiti oli soittanut palokunnan, ambulanssin ja 
poliisin ruumiskoirat isän perään. Sen jälkeen isä 
oli viettänyt suurimman osan ajasta kuljeskelemalla 
pihapiirissä, tupakoinnin varjolla sentään pääsi ulos 
mutta ketjupolttajaksihan siinä äkkiä muuttui.

Tilanne oli karannut käsistä, kun minä ja siskoni 
olimme muuttaneet pois kotoa eikä äidillä enää 
ollut mitään mistä huolehtia. Hän oli pysynyt 
aisoissa niin kauan kuin oli saanut vahdata 
ruokien lisäaineita ja keltaisten legopalikoiden 
myrkyllisiä muoviyhdisteitä tai vaikka edes 
lasten kotiintuloaikoja ja koulutodistuksia, 
mutta nyt hänellä oli enää vain työnsä 
kouluterveydenhoitajana ja isä. Isä odotti kauhulla 
sitä hetkeä, kun he muutaman vuoden kuluttua 
jäisivät eläkkeelle eikä äiti saisi enää purettua 
energiaansa edes työhön.

”Saisit käydä useammin kotona”, isä sanoi 
minulle, ”siskoillas on sentään perheet mutta mikä 
sinua estää nyt kun et enää yliopistossakaan ole.” 

Tiesin jo, mitä seuraavaksi oli tulossa, mutta 
en jaksanut keskeyttää saarnaa. Isä narisi 
minulle, kuinka kaikki veljien ja serkkujen pojat 
opiskelivat tai olivat jo valmistuneet, hänen 
puolellaan sukua joka äijällä oli akateeminen 
loppututkinto ja vanhemmissakin sukupolvissa 
kaikki olivat olleet ammattimiehiä. Naapureissa 
ja tuttavissa oli joskus ollut kouluttamattomia 
sekatyömiehiä, ja sen kyllä tiesi miten sellaisille 
kävi heti seuraavan laskusuhdanteen tullen. Ja 
sitten oli tietysti eläke. Isä oli laskenut tarkkaan, 
millaisille kuukausiansioille olisi päästävä jos tahtoi 
saada säällistä eläkettä. Hänellä oli luvut paperilla 
paitansa rintataskussa, saisin katsoa jos haluaisin, ja 

sellaisille tuloille ei kouluttamaton ihminen pääsisi. 
Minkähänlainen irtisanomissuojakaan mahtoi sitä 
paitsi nykyisessä työssäni olla.

Otin paperin vastaan mutta en vaivautunut 
katsomaan sitä. Eläkekertymät eivät 
pahemmin kiinnosta, jos kaupittelee työkseen 
maailmanloppua.

4.  Miten ihmisille voi myydä maailmanlopun 
puhelimessa? Se on oikeastaan aika helppoa, kun 
oikean tekniikan oppii. Alku on tärkeä. Tietenkään 
sitä ei pidä tehdä näin:

”Hyvää päivää, täällä T fi rmasta Ö. Haluatteko 
ostaa maailmanlopun?”

Klik. Tuut-tuut-tuut...
Vähän pidemmälle ehtineet aloittavat tietysti 

klassikolla:
”Päivää, olisiko teillä hetki aikaa?”
Paljon riippuu siitä, mitä sanoo seuraavaksi 

ja kenelle sen sanoo. Yrityksen ja erehdyksen 
kautta oppii analysoimaan ihmisiä. Puhelun 
aluksi kuunnellaan äänensävyä, puhetapaa 
ja taustalta kuuluvia ääniä. Muutamalla 
lämmittelykysymyksellä voi kartoittaa, 
minkälaisesta ihmisestä on kysymys, mutta 
niidenkin kanssa on oltava varuillaan. Nykyihminen 
on lyhytjännitteinen ja katkaisee puhelun helposti. 
Keski-ikäiset ja vanhemmat eivät ehkä kehtaa, 
heidät on kasvatettu kohteliaiksi ja kaikki eivät 
ole onnistuneet sitä kasvatusta karistamaan, mutta 
nuoret lopettavat heti kun heidän kiinnostuksensa 
herpaantuu. Kiireisen kuuloisilla ihmisillä taas ei ole 
aikaa, vaikka heitä kiinnostaisikin, ja äkäiset ihmiset 
katkaisevat silkkaa ilkeyttään.

Kokenut myyjä osaa sorvata myyntitaktiikan 
tilanteen mukaan. Oikeat asiat ja niiden 
painotukset vaihtelevat eri ihmisillä, mutta 
kokemuksen kautta oppii melko äkkiä 
huomaamaan, milloin on nykäissyt oikeasta narusta 
– ja kun sen kerran löytää, voi ruveta kiskomaan 
kaksin käsin. Ja kun asiakas saadaan sisäistämään 
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se lähtökohta, että maailmanloppu on aivan 
realistinen ajatus... niin, silloin varsinainen 
myyntityö vasta alkaa.

Alku oli vaikea. Vanhojen työntekijöiden 
mukaan se oli ollut vielä vaikeampi yhdistyksen 
vasta rantautuessa maahan, ja ensimmäisinä 
viikkoina minäkin sain toistuvasti kuulokkeen 
korvaani. Niskassani ehti jo kertaalleen olla 
tulosvaroituskin. Mutta hiljalleen ihmiset, 
asiakkaamme, olivat alkaneet katsoa ulos 
ikkunasta, ja yllättävän moni jäi kuuntelemaan, 
mitä sanottavaa minulla on.

Maailman meno oli muuttunut syksyn 
mittaan aina vain hullummaksi. 

Syyssateilla sattui Länsiväylällä massiivinen 
ketjukolari, jossa kuoli muutama julkkis ja pari 
piiritason urheilulupausta, muista uhreista en 
jaksanut pitää lukua. Myrskyt repivät kattoja 
ja upottivat veneitä, jokunen kuolonuhri 
molemmista yhteyksistä. Jossain päin Itä-Suomea 
joku kahjo yritti myrkyttää vesijohtovettä, mutta 
tipahti vedenpuhdistuslaitoksen altaaseen ja 
hukkui. Myrkkypönikät jäivät rannalle. Oulussa 
taas yritettiin toistaa keväinen bussipommi-
isku, mutta tekijä räjäytti lopulta ilmaan vain 
bussipysäkin ja samalla itsensä. Joskus siitäkin on 
hyötyä, että bussit ovat aina myöhässä. Maailmalla 
katastrofeja, konfl ikteja ja suuronnettomuuksia 
alkoi olla niin paljon, ettei pienemmille 
sattumuksille riittänyt iltapäivälehdissä tilaa 
kuin pari palstaa sivunreunassa. Läntisen 
suurvallan nokkamies kaivoi verta nenästään 
Lähi-idässä ja useampikin kolmannen maailman 
diktaattori uhitteli omalla ydinaseohjelmalla. 
Oli päivänselvää, että kohta jossain räjähtäisi 
muutakin kuin bussi.

Syksyn edetessä työpaikkani ulkopuolella alkoi 
myös pyöriä mielenosoittajia – sellaista tyypillistä 
riemunkirjavaa aktivistiporukkaa, josta vähintään 
toinen puolisko ei edes tiedä, mitä vastaan 

nyt möykätään, vaan on tullut paikalle lähinnä 
nuorten ja naiivien aktivistityttöjen ja ilmaisten 
kiljuryyppyjen vuoksi. He heiluttelivat plakaatteja 
ja huutelivat iskulauseita, kunnes yhdistyksen 
turvamiehet kävivät hätyyttämässä heidät pois. 
Olin pannut merkille, että yhdistyksellä oli 
yllättävän paljon turvamiehiä, mutta ilmeisesti 
vastaavasta häiriötoiminnasta oli kokemuksia 
muissa maissa. Mielenosoittajia ei koskaan ollut 
paljon, parhaimmillaankin vähän toistakymmentä, 
enkä vaivautunut sen tarkemmin selvittämään, 
mitkä heidän iskulauseensa olivat. 

Kesä tuntui olevan enää pelkkä muisto jossain 
kaukana, vaikka aikaa kotiseutumatkastani oli 
kulunut vajaa kuukausi. Syksy tuli rytinällä – sade 
piiskasi katuja, vesi lensi ilmassa vaakasuoraan 
ja pyörteili pitkin kerrostalojen seiniä, ja näytti 
aivan siltä kuin kaduilla olisi käynyt aallokko. 
Salamat välkehtivät kuin diskon strobovalo, 
tuuli ujelsi ja vei mennessään kaiken irtaimen. 
Mietin, että tämä oli niitä harvoja hetkiä kun en 
ollenkaan kadehtinut menestyvimpien työtoverieni 
kattohuoneistoja.

Ei minunkaan asuntoni sitä paitsi ollut yhtään 
hullumpi. Se oli design-kalustettu yhdistyksen 
rahoilla, persoonattomasti mutta käytännöllisesti, 
ja sijaitsi hyvien liikenneyhteyksien varrella. 
Virastoaikana keskustaan pääsi bussilla vartissa, 
eivätkä öiset taksimatkatkaan kovin kalliiksi tulleet. 
Olin ehtinyt asua vajaan vuoden perinteisessä 
opiskelijakämpässä, 1970-lukulaiseen räkälähiöön 
rakennetussa soluhuoneistossa, jossa oli kolme 
huonetta, sotkuinen keittiö, homeelta haiseva 
kylpyhuone ja kaksi juoppohullua kämppäkaveria. 
Seinän takana asuva ikiteekkari ilmeisesti vuokrasi 
huonettaan eteenpäin, siellä oli jatkuvasti bileet 
ja väkeä kulki edestakaisin ympäri vuorokauden. 
Kun poliisi lopulta puuttui asiaan muutaman 
kuukauden jälkeen, kävi ilmi ettei asukas itse ollut 
paikalla. Mahtoiko edes asua kaupungissa. Sitä 
asumisjärjestelyä minulle ei jäänyt ikävä.

Asiani olivat näennäisesti hyvin. Minulla 
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oli kohtuullinen palkka ja hyvä asunto, eikä 
elinkustannuksista tarvinnut huolehtia. Saatoin 
viettää mukavaa elämää aina maailmanloppuun 
asti, sen jälkeen kaikki tietysti olisivat omillaan, 
mutta hiljalleen kaikki oli alkanut tuntua 
turhalta. Ei tosin yhtä turhalta kuin silloin, kun 
vielä opiskelin ja istuin illat soittoruokaloissa 
etsimässä potentiaalista tyttöystäväkandidaattia 
– siis valmistelin tulevaisuutta, jonka nyt tiesin 
pelkäksi valheeksi. ”En tahdo hankkia lapsia 
tällaiseen maailmaan”, kuuluu monen aktivistin 
perustelu lapsettomuudelle, ja olin aina pitänyt 
sitä toivottoman naiivina kliseenä, mutta nyt aloin 
ymmärtää sellaisia puheita aivan konkreettisesti. 

Minne ihmisen elämä oikein katoaa? 
Lapsuutensa ja nuoruutensa hän käyttää 
tyhjänpäiväisyyksien ulkolukuun koulussa vain 
siksi, että saisi opiskelupaikan. Yliopistolla 
hän pänttää lisää aina vain abstraktimpia 
tyhjänpäiväisyyksiä ja kituuttaa vuosikaudet 
köyhyysrajalla vain siksi, että pääsisi hyvään 
virkaan ja voisi perustaa perheen. Kun hän on 
saanut töitä, puolison ja lapsia, hän käyttää 
seuraavien parin vuosikymmenen ajan kaiken 
valveillaoloaikansa ansiotyöhön, kotitöihin, 
lastenhoitoon ja asuntolainan maksamiseen, ja sen 
jälkeen lapset jo lähtevätkin pesästä ja on aika alkaa 
hössöttää heidän asioistaan. 

Kaiken tämän ihminen tekee vain tulevaisuuden 
vuoksi – kun raadan nyt, saan nauttia 
myöhemmin. Mutta koska se myöhemmin tulee? 
Kun yksi tavoite saavutetaan, eteen tulee aina 
seuraava, kunnes jonain kauniina päivänä ihminen 
lopulta huomaa käyttäneensä koko elämänsä 
asioihin, joita ei koskaan halunnut, raataneensa 
pelkästä velvollisuudentunnosta ja odottaneensa 
palkintoa, jota ei ole olemassa. Kukaan ei tule 
häntä siitä kiittämään, Pyhä Pietari ei Taivaan 
portilla ojenna diplomia kouraan, taputa olalle ja 
kiitä kaikesta raadannasta, kyllä muuten kannatti.

Erityisen selvästi tämän kaiken järjettömyyden, 
keskiluokkaiseen elämään ja luterilaiseen 
työmoraaliin sisältyvän suuren kuplan, näki 

nyt kun tulevaisuutta ei enää ollut. Tiesin, etten 
koskaan näkisi lasteni kasvavan enkä koskaan 
ehtisi maksaa asuntolainaa loppuun, luultavasti 
en ehtisi edes kuolla keuhkosyöpään. Kaikki oli 
tässä hetkessä – ja jos siitä ei nauttinut, kannatti 
vaihtaa suuntaa nopeasti, sillä pian olisi myöhäistä. 
Olin alkanut luuhata kapakoissa yhä useammin, 
join enemmän kuin ennen ja poltin jo lähes yhtä 
ketjussa kuin isä. Juhlin koska minua huvitti, 
eihän millekään teolle enää ollut muuta järjellistä 
motiivia. Krapulahoureisina aamuina sellainenkaan 
vapaus ei vain enää jaksanut innostaa.

Puhelimen piipitys keskeytti ajatukseni. Soittaja 
oli äiti, joka kyseli opiskeluistani ja naisasioistani. 
Yritin selittää hänelle, ettei opiskeluissa tai 
naisasioissa ollut pahemmin mieltä, mutta samalla 
vaivalla olisin voinut puhua kämpän seinille. 
Äiti eli sellaisessa uskossa, että minulla oli jokin 
ohimenevä vaihe. ”Pidät rauhassa välivuoden, teet 
töitä ja mietit asioita, vaihdat vaikka pääainetta. 
Onhan sinulla asunto ja työ, saat rahaa säästöön ja 
me isän kanssa tuetaan tarvittaessa.” Opiskelujen 
lopettamisesta äiti ei kuitenkaan tahtonut kuulla 
puhuttavankaan, nuorena on kaikilla vaikeaa mutta 
jos en kouluja kävisi, päätyisin vielä katuojaan, en 
minä enää niin nuori ollut. Kun olin jonkin aikaa 
antanut pelkkiä yksitavuisia vastauksia, äiti kyllästyi 
ja pääsi suosikkiaiheeseensa eli puhelinmyyjiin. 
Ne olivat taas käyneet hänen hermoilleen, olivat 
kai aloittaneet syyskampanjan. Kehotin äitiä 
hankkimaan jonkin harrastuksen, sitten hänen ei 
tarvitsisi koko ajan hengittää minun niskaani eikä 
hän olisi kotonakaan vastaamassa puhelimeen.

”Mitä minä nyt tässä iässä”, äiti toppuutteli. 
Ehdotin practical-ammuntaa ja sanoin, että se voisi 
sopia hänen luonteenlaadulleen. Äiti kysyi, että 
mitä ihmettä se semmoinen practical-ammunta 
oikein on. Selitin, että hullut punaniskat lähtevät 
hiekkakuopalle tai jonnekin pöpelikköön järeiden 
käsiaseiden kanssa, ampuvat ihmisen muotoisia 
pahvimaalitauluja ja juovat Budweiseria tölkistä. 
Selitin vielä, että Budweiser on amerikkalaista 
kaljaa. Enempää en osannut kertoa, enhän minä 
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siviilipalvelusmiehenä aseista mitään tiennyt, 
mutta neuvoin äitiä etsimään paikallisen 
ampumaseuran yhteystiedot puhelinluettelosta. 
Sen perusteella, mitä kotipitäjästäni muistin, 
epäilin siellä kyllä moista toimintaa harrastettavan. 
Äiti ei soittanut vähään aikaan sen jälkeen.

Tapasin Juhon ohimennen seuraavalla viikolla, 
ensimmäistä kertaa sitten kotiseutumatkamme. 
Hän kyseli kuulumisia ja kertoi itse lopettaneensa 
työt ja opiskelut, päättäneensä muuttaa suvun 
mökille ulkosaaristoon ja elättää itsensä 
kalastamalla. Totesimme, että meidän kylän pojilla 
meni harvinaisen hyvin.

5.  Yhdistyksen amerikkalainen emoyhtiö 
oli laatinut ylikansalliset toimintaohjeet, joita 
toteutettiin myös Suomessa. Tehokkuus oli 
työyhteisön ykkösprioriteetti, ja siksi kunkin 
osaston työntekijät olivat aina samaa sukupuolta 
keskenään. Työpaikkafl irtti, pitemmälle etenevät 
suhteet ja seksuaalinen ahdistelu syövät työtehoa 
ja -moraalia, selitti toimitusjohtaja jokasyksyisessä 
puheessaan. Sukupuolirajoitus ei jostain 
syystä koskenut esimiehiä ja niinpä meidän 
osastopäällikkömme oli nainen, vieläpä samainen 
Jaana Levander, jonka vihreät silmät ja tiukka 
mekko olivat tehneet rekrytoitumispäätöksen 
puolestani.

Pelkistä miehistä koostuvassa työyhteisössä 
on omat huonot puolensa. Minun osastollani 
työskenteli pääasiassa parikymppisiä poikamiehiä, 
ja naisten puuttuessa kaikki mahdollinen nähtiin 
seksuaalisessa valossa – aina automaattisen 
kynänteroittajan reiästä kuusikymppiseen 
siivoojamummeliin. Valtaosa härskeistä puheista 
koski tietenkin Levanderia, olihan tämä näyttävä 
nainen ja vielä suhteellisen nuori. Työtoverini 
kutsuivat häntä Revanderiksi, tosin vain selän 
takana, ja hänen seksuaalisista mieltymyksistään 
esitettiin monenlaisia, joskin varsin kapealle 
sektorille mahtuvia spekulaatioita. Minä en näistä 

puheista perustanut. Yritin selittää itselleni, että 
ne olivat lapsellisia ja mauttomia, mutta tosiasiassa 
taisin vain suojella itseäni. Moiset puheet olivat 
lopulta aivan liian lähellä omia ajatuksiani.

Levander oli jonkin verran minua vanhempi 
mutta tuskin yli kolmekymppinen, aavistuksen 
verran ylipainoinen mutta terveellä ja viehättävällä 
tavalla. Kauniit kasvot ja kurvikas vartalo eivät 
kuitenkaan olleet syy siihen, että hänestä oli tullut 
minulle pakkomielle – no, eivät ainakaan ainoa syy. 
Levanderissa oli aivan erityistä sähköä, vastaavaa 
en ollut lyhytaikaisten tyttöystävieni kanssa 
koskaan kokenut. Pelkkä Levanderin läsnäolo sai 
minut levottomaksi, hänen katseensa ja äänensä 
– hänellä oli naiseksi varsin matala ja sointuva ääni 
– saivat minut tärisemään, ja jos hän joskus hipaisi 
minua, sain jo toden teolla keskittyä ajattelemaan 
kylmää suihkua. Parempina päivinä yritin vältellä 
häntä parhaani mukaan, huonompina taas käytin 
kaikki tilaisuudet päästä hänen huomionsa 
kohteeksi. Välillä minusta tuntui, että Levander 
oli harvinaisen tietoinen tuntemuksistani ja teki 
tahallaan kiusaa, mutta suuri osa tapahtui varmasti 
vain omassa hölmössä mielikuvituksessani.

En vain tiennyt, miten Levanderin 
kaltaista naista olisi pitänyt lähestyä. Hänen 
esimiesasemansakaan ei toki asiaa helpottanut. 
Vaikka hän työpaikalla olikin ystävällinen minua 
kohtaan ja välillä jopa laski leikkiä kanssani, hän 
erotteli selvästi työn ja vapaa-ajan. Työtoverit 
valittelivat usein kahvihuoneessa, että vaikka 
Levander aina kävikin yhdistyksen järjestämissä 
juhlissa, hän hakeutui toisten osastopäällikköjen 
ja ylempien viskaalien, pukumiesten ja 
jakkupukunaisten seuraan eikä vilkaissutkaan 
alemman portaan työntekijöitä.

Ymmärsin typeryyteni. Levander oli monta 
vuotta minua vanhempi, aikuinen ja kypsä nainen, 
ja organisaatiossa paljon minua korkeammalla. 
Miksi ihmeessä hän olisi kiinnostunut minun 
kaltaisestani parikymppisestä klopista? En silti 
voinut olla ajattelematta häntä. Ei se rakkautta 
ollut, mutta ei toisaalta pelkkää fyysistä 
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vetovoimaakaan. Aloin epäillä, että Levander oli 
noitunut minut.

Yhdistys järjesti säännöllisesti juhlia 
työntekijöilleen Itä-Pasilan kurssikeskuksessa. 

Ruoka ja juoma oli ilmaista ja kumpaakin oli 
riittävästi, ja kiinnostuneille oli tarjolla erilaista 
ohjelmaa. Juhlissa esiintyi varsin tunnettujakin 
artisteja ja yhtyeitä, joskus myös stand up 
-koomikkoja, huippu-dj:t soittivat levyjä esitysten 
väliajoilla ja saunatilat ja uima-altaat olivat 
vapaassa käytössä. Useimpia kuitenkin kiinnosti 
vain kaksi asiaa – alkoholitarjoilu ja paikalle 
kutsutut nuoret sinkkunaiset. Valtaosa suorittavan 
portaan työntekijöistä oli nuoria miehiä, 
joten juhlia mainostettiin naisvaltaisten alojen 

oppilaitoksissa ja opiskelijatytöille jaettiin jopa 
ilmaisia kutsuja ja drinkkilippuja. Työntekijöiden 
viihtyvyys oli yhdistykselle etusijalla. En tiedä, mitä 
kaikki ne nuoret naiset kuvittelivat meidän tekevän 
työksemme. Kenties se ei heitä edes kiinnostanut. 
Meillä oli rahaa, hienot asunnot ja kiehtova 
asema vaikutusvaltaisessa järjestössä. Olimme 
eräänlaisia alfauroksia, niin järjettömältä kuin ajatus 
varsinaisen työpäivän aikana tuntuikin.

Marraskuun alkupuolella oli taas juhlat, ja 
päätin ensimmäistä kertaa mennä paikalle. Olin 
viime kuukaudet keskittynyt juopotteluun, mutta 
ensilumen sataessa eläin sisälläni alkoi ilmoitella, 
että nyt olisi aika langeta hetken hekumaan. 
Naistenmiehen rutiinini olivat päässeet hieman 
ruostumaan, eivätkä ne rehellisesti sanoen olleet 
kovin kaksisia koskaan olleetkaan, mutta ainakin 

©
 K

uc
o 

| D
re

am
sti

m
e.

co
m



USVA 2/201228    

juttujen perusteella yhdistyksen juhlissa oli hyvin 
helppo hankkia seuraa. Juhliin saapuneiden 
opiskelijatyttöjen kriteerit eivät vaikuttaneet 
kovin kummoisilta, riitti kun heille heilutteli 
työsuhdekännykkää tai kattohuoneiston 
avainnippua ja he olivat valmiina seikkailuun. 

Juhlasalin puolella soitti jokin trendikäs 
ruotsalainen kellaribändi, joka oli treenannut 
kuukausikaupalla kuulostaakseen siltä ettei 
ollut treenannut ollenkaan. Esitys ei kerännyt 
kovin suurta yleisöä, valtaosa työntekijöistä oli 
ahtautunut baarin puolelle. Kaikki kittasivat 
olutta tai siideriä kuin viimeistä päivää, täytyihän 
ilmaista viinaa juoda mahdollisimman nopeasti 
mahdollisimman paljon ennen kuin se loppuisi. 
Sivummalla oli pienempiä oleskeluhuoneita, 
joissakin niistä lemmiskeltiin ja toisissa taas kiersi 
vanhalta vihdalta tuoksahtava sätkä tai vesipiippu, 
ja miestenvessassa vedettiin kokaa nokkaan 
rullaksi käärityllä viidensadan euron setelillä. 
Raskas työ vaatii raskaat huvit, ja jo hyvissä ajoin 
ennen puoltayötä juhlissa oli maailmanlopun 
meininki. Jotkut hyppivät pöydillä ja toiset 
örisivät niiden alla, kaikki pariutuneet eivät enää 
välittäneet edes hakeutua näkösuojaan, yhteen 
nurkkaan oksennettiin ja toiseen virtsattiin.

Itse hörpin vain pari tuoppia hitaaseen tahtiin, 
silmäilin sinne tänne kuljeskelevia tyttöporukoita 
ja etsin sopivaa kohdetta. Yllättäen kohde 
löysikin minut. Rastahiuksinen tyttö, jolla oli 
rengas huulessaan ja rivi samanlaisia toisessa 
korvassaan, kiilautui kylkeeni ja alkoi höpöttää 
tyhjänpäiväisyyksiä. Tyttö oli pari vuotta minua 
nuorempi ja aavistuksen verran liian laiha 
makuuni, vaikka olikin kasvoiltaan varsin sievä, 
mutta en jaksanut ryhtyä nirsoilemaan. Tapaus 
vaikutti melko varmalta, ja toisaalta muut 
potentiaaliset kohteet kiersivät minut kauempaa 
huomatessaan naisseuralaiseni.

Se, mistä tyttö ja minä puhuimme, ei 
oikeastaan jäänyt mieleeni, sillä huomioni 
kiinnittyi tytön käytökseen. Hän katsoi silmiin, 

hymyili herttaisesti ja käytti kaikki tarjoutuvat 
tilaisuudet koskettaa minua tai painautua lähelleni. 
Mieleni perällä jyskytti, että hän varmasti vain teki 
kiusaa, mutta toisaalta jokainen hymy ja kosketus 
aiheutti niin lämpimiä väreitä, että vaiensin järjen 
äänen ja nautin joka hetkestä. Nuoren naisen 
huomio tuntui hyvältä, harvoin minua oli täysin 
oma-aloitteisesti kukaan piirittänyt ja se hiveli 
itsetuntoani. Rohkaistuin ja aloin vastata tytön 
lähestymisiin ja kosketuksiin, hänen silmänsä 
viestittivät ”anna mennä vaan”, ja kun painoin 
huuleni hänen huulilleen, sain lävistetyn kielen 
suuhuni saman tien.

Suutelua ja syleilyä jatkui jonkin aikaa, mutta 
pian tyttö alkoi liikehtiä kiusaantuneesti ja vilkuilla 
ympärilleen. Ehdotin, että menisimme johonkin 
tyhjistä pikkuhuoneista, mutta hän kurtisti 
kasvojaan ja vetäytyi kauemmas. Ne huoneet olivat 
hänen mielestään niin kauhean epämukavia, niissä 
oli vain kovia tuoleja ja pöytiä. Tarjouduin viemään 
hänet asunnolleni ja maksamaan vielä taksin, mutta 
hän ei tuntunut innostuvan siitäkään. Epäilin jo 
joutuneeni harvinaisen ilkeämielisen kiusanteon 
kohteeksi, kun tyttö äkkiä sanoi:

”Oikeastaan mä haluaisin nähdä sun 
työpaikkasi.”

Muistin työtoverieni ronskit kahvihuonepuheet. 
Silloin tällöin kuulemma sattui, että joku 
houkutteli juhlista tytön Ruoholahden 
toimistolle ja harrasti tämän kanssa seksiä omassa 
työhuoneessaan. Se oli kaikkein arvostetuin 
suoritus, huomattavasti arvostetumpi kuin tytön 
vieminen kämpille tai johonkin kurssikeskuksen 
suojaisaan soppeen, ja siitä käytettiin nimitystä 
”kaato”. Kovimmilla puhujilla oli kaatoja tilillään 
jo kymmeniä, ja toiset tekivät parhaansa saadakseen 
edes yhden. Minua koko tapa oli aina hieman 
arveluttanut, itse asiassa jo työhuoneiden sohvilla 
istuminen oli alkanut tuntua epämiellyttävältä ja 
kaikki viattomat kahvitahratkin herättivät minussa 
epäilyksiä alkuperästään. Mutta kun tilaisuus 
kerran tarjoutui, niin olihan sitäkin kokeiltava. 
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Saisinpa ainakin kahvihuoneen suurisuut 
hiljennettyä, vaikka muistutinkin itselleni, että 
varsinainen rehentely olisi tietysti lapsellista 
käytöstä.

Kurssikeskuksen ulkopuolella oli jono takseja. 
Hyppäsimme yhteen niistä ja vietimme varsin 
latautuneen taksimatkan. Minä olisin tahtonut 
jatkaa lähentymistä, mutta tyttö supatti estävästi 
ja vilkuili taksinkuljettajaa. ”Perillä sitten”, hän 
kuiskasi ja väläytti minulle hymyn.

Jäimme pois taksista Itämerenkadun alkupäässä. 
Ilmassa leijui pieniä hiutaleita, jotka kimaltelivat 
katuvalojen loisteessa. Toimistokompleksin ovi 
aukesi avainkortillani, nyökkäsin eteisaulassa 
päivystävälle vanhalle vahtimestarille, joka hymyili 
ja iski silmää. Nousimme hissillä kattokerrokseen, 
jonka käytäviä valaisivat vain hätäuloskäyntien 
vihreät lamput ja ulkoa kajastavat katuvalot. 
Vein tytön huoneeseeni – tai oikeastaan jaoin 
huoneen kolmen työtoverini kanssa, mutta sitä 
tytön ei tarvinnut tietää. Jokaisessa huoneessa 
oli sohva, olin joskus itsekin nukkunut sellaisella 
ravintolaillan venähdettyä niin pitkäksi etten 
enää jaksanut raahautua kotiin. Istuin sohvalle 
ja tyttö istui viereeni. Hän kaivoi käsilaukustaan 
tinapaperiin käärityn ruskean möhkäleen ja 
sätkäntekotarpeet, kääri nopeasti paksun jointin 
ja imaisi pitkät henkoset. Ilmassa tuntui imelä 
haju, joka sai jo valmiiksi nousuhumalaisen pääni 
pyörälle. 

Tyttö ojensi sätkää minulle mutta pudistin 
päätäni, eihän tänne pilvihommiin tultu. Hän 
otti vielä parit savut, hymyili kiusoittelevasti ja 
alkoi sitten vähentää vaatetusta. Pimeässä en 
nähnyt hänen vartaloaan kovin tarkkaan, mutta 
eipä hänkään nähnyt, kuinka sähelsin kondomin 
kanssa. Sätkä tumpattiin ja kaaduimme sohvalle. 
Suorituksessani ei tainnut olla kehumista, mutta 
ei tyttö valittanutkaan. Jäimme makaamaan 
sylikkäin, ja pian nukahdin.

6.   Heräsin liikkeeseen ja 
työpöydänlaatikoiden kolahduksiin. Avasin 
silmäni ja näin tytön, joka oli jossain vaiheessa 
ehtinyt pukeutua, availevan laatikoita ja penkovan 
papereita. Hänellä oli toisessa kädessään 
kamerakännykkä, jolla hän räpsi kuvia sieltä täältä.

Kysyin pöpperöisenä, että mitä tyttö oikein 
teki. Hän kääntyi minua kohti, kaivoi laukustaan 
pippurisumuttimen ja uhkasi sillä minua.

”Nyt sä jätkä kuuntelet tarkkaan”, hän sanoi. ”Jos 
vähänkin koitat tehdä hälytystä tai jotain muuta 
epäilyttävää niin saat tästä silmillesi.”

Nostin hätääntyneenä käteni kohti 
kattoa. Pimeässä toimistossa ja sumuttimella 
aseistautuneena tyttö oli äkkiä muuttunut 
pelottavaksi. Kun asiaa tarkemmin ajattelin, 
hän näytti jollain lailla tutulta, kenties olin 
ohimennen nähnyt hänet mielenosoittajien 
joukossa toimistokompleksin ulkopuolella. Kirosin 
tyhmyyttäni ja lapsellisuuttani. Että olinkin 
langennut näin alkeelliseen ansaan! Minut oli 
pelkällä lirkuttelulla, mielistelyllä ja hätäisellä 
pikapanolla saatu varsinaiseen pulaan.

Tytöllä oli hyvin määrätietoinen ilme, ja aloin 
epäillä, että hän oli vanhempi kuin miltä näytti. 
Puhuessaan hän oli aivan yhtä määrätietoinen. 
Hän sysäsi laatikot kiinni, totesi ettei minun 
huoneestani löytyisi mitään tärkeää ja käski sitten 
minun pukeutua. Saisin auttaa häntä pääsemään 
johtoportaan tiloihin ja paljastamaan kaikki 
yhdistyksen salaisuudet. 

Kysyin tytöltä, mitä hän oikein ajoi takaa 
puheillaan ja oliko hän ehkä jonkun kilpailijan 
leivissä. Yhdistyksen toimintahan oli täysin laillista, 
enkä ymmärtänyt, mistä ihmeen salaisuuksista hän 
oikein puhui.

”Oletko sä todella noin tyhmä”, tyttö sähähti. 
Hän alkoi kertoa, että amerikkalaisella emoyhtiöllä 
oli yhteyksiä terroristijärjestöjen johtajiin ja 
länsimaille vihamielisten valtioiden diktaattoreihin. 
Sillä oli myös lobbareita USA:n kongressissa ja 
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hyvät yhteydet teollisuuteen. Lobbarit ajoivat läpi 
päätöksiä, jotka rajoittivat päästösopimuksia ja 
edistivät luonnonvarojen kulutusta ja 
USA:n aggressiivista ulkopolitiikkaa. Toisella 
kädellä yhdistys rahoitti sissijärjestöjä, terroristeja 
ja vallankumouksia ja myi aseita kolmannen 
maailman diktatuureille, myös kemiallisia 
ja ydinaseita. Kaiken kaikkiaan yhdistys 
teki kaikkensa vahingoittaakseen Maapallon 
ekosysteemiä, lisätäkseen turvattomuutta ja 
köyhyyttä ja lietsoakseen sotia. 

”Tajuatko nyt”, tyttö sanoi. ”Tää teidän 
yhdistys kauppaa ihmisille maailmanloppua, jota 
se on itse aiheuttamassa.”

Tyttö jatkoi, että minua oli kusetettu siinä 
missä yhdistyksen asiakkaitakin. Nuoria ja naiiveja 
ihmisiä houkuteltiin työntekijöiksi sellaisilla 
eduilla, ettemme paljon miettineet mitä teimme. 
Mutta vielä ei olisi liian myöhäistä, voisin 
auttaa häntä paljastamaan salaliiton ja tuomaan 
sen julkisuuteen, tuhoamaan yhdistyksen ja 
pelastamaan maailman. Varmasti saisin siinä 
sivussa itsekin osan kunniasta.

”No okei, sä voitit”, sanoin tytölle. Vedin 
housut jalkaan ja lupasin viedä hänet tutkimaan 
paikkoja.

En ollut koskaan kokeillut, mitkä kaikki 
ovet avainkortillani aukenisivat, ja yllätyin 

huomatessani että se sopi oikeastaan kaikkiin 
lukkoihin aina johtokunnan seminaaritilasta 
ja pienestä yksityisestä saunaosastosta alkaen. 
Nappasin ohimennen viskipullon pomojen 
baarikaapista ja otin rohkaisuryypyn. Tyttö heristi 
minulle sumutintaan ja käski laittaa pullon pois. 
Vaikka nyt näennäisesti olimmekin samalla 
puolella, hän ei tainnut luottaa minuun sen 
enempää kuin minäkään häneen.

Kiersimme useamman kerroksen, availimme 
toimistohuoneita ja tutkimme niiden kaapit ja 
laatikostot. Avasin tytölle tietokoneita ja johdatin 
hänet varastoihin, joissa oli rivikaupalla metallisia 

arkistokaappeja, eikä hän ollut tyytyväinen 
mihinkään. Löysimme läjäpäin kirjanpitoa, 
neljännesvuosikatsauksia, vuosikertomuksia, 
tavoitelaskelmia ja yhtä sun toistakin byrokratian 
vaatimaa pumaskaa, mutta mikään ei kielinyt 
mistään epäilyttävästä tai edes kiinnostavasta. 
Ulkona katuvalot alkoivat hiljalleen sammua, 
pimeys muuttui utuiseksi hämäräksi ja tyttö kävi 
turhautuneeksi.

”Siis eikö täällä tosiaan oo mitään muuta”, 
hän sanoi ja käski minun miettiä, oliko koko 
rakennuksessa mitään sellaista paikkaa, johon 
pomot aina menivät ja joka oli suljettu kaikilta 
muilta. Mietin hetken ja sanoin sitten, että 
osastopäälliköt ja ylempi johtoporras silloin tällöin 
kokoontuivat kellarikerroksessa. Välillä sinne ajoi 
myös pakettiautoja, joista vaiteliaat miehet purkivat 
kaikenlaista tavaraa. Tyttö innostui tiedosta ja sanoi 
epäilevänsä, että koko yläkerran toimisto oli vain 
hämäystä ja totuus oli siellä alhaalla.

Laskeuduimme hissillä kellariin. Se oli 
synkkien ja pölyisten huoltokäytävien sokkelo, 
joka tuntui jatkuvan loputtomiin. Välillä 
löysimme jonkin oven, mutta niissä oli tavallinen 
lukko eikä avainkortistani ollut apua. Epäilin 
kuitenkin, että ovet johtivat vain pannuhuoneen, 
sähköpääkeskuksen tai siivouskomeron kaltaisiin 
paikkoihin. Viimein saavuimme maanalaiselle 
lastauslaiturille, jonka lähistöllä oli sähkölukolla 
varustettu ovi. Tyttö töni minut sen luo, hän 
värisi innosta ja jännityksestä ja minunkin pulssini 
alkoi kiihtyä. Koko yön jatkunut hiiviskely ja sitä 
edeltänyt juhliminen olivat uuvuttaneet minut, 
en ollut nukkunut kuin muutaman tunnin ja 
mielessäni alkoi liikkua varsin levottomia ajatuksia. 

Ovi aukeni kortillani ja paljasti pimeän huoneen. 
Tyttö otti käsilaukustaan taskulampun ja valaisi 
varovasti ympärilleen. Huoneen seinustoilla 
häämötti tummia möhkäleitä, jotka lähemmin 
tarkasteltuna paljastuivat laatikoiksi. Tavallisiksi 
ruskeiksi pahvilaatikoiksi. Tyttö otti käsilaukustaan 
mattoveitsen – naisten käsilaukuissa taitaa tosiaan 
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kulkea mukana kaikkea mahdollista, vaikka olin 
luullut sitä vitsiksi – ja viilsi yhden laatikon auki.

Laatikko oli täynnä paperipinkkoja. Tyttö otti 
yhden niistä käteensä, plarasi sitä hetken ja ojensi 
sen sitten minulle.

”Mitä nämä oikein on olevinaan?” hän kysyi. 
”Sano mulle mitä nämä on.”

Selasin papereita hetken, ja ymmärsin 
katsovani jonkin kehitteillä olevan kurssin 
luentomuistiinpanoja. Luentosarja näytti 
käsittelevän spekulaatioita siitä, miten 
ekokatastrofi ssa tuhoutuneen vanhan maailman 
raunioille olisi mahdollista rakentaa uusi 
järjestäytynyt yhteiskunta. Toisesta laatikosta 
löytyi vastaavia papereita, kolmannesta parin 
amerikkalaisen yhteiskuntafi losofi n yhteistyönä 
kirjoittaman kirjan suomennoksia.

Sitä minä siis tein työkseni, kauppasin ihmisille 
maailmanlopusta kertovia kursseja ja kirjallisuutta. 
Melkoinen antikliimaksi, eikö totta?

7.  Yhdistyksen alkuperäinen tarkoitus 
oli tosiaan ollut aiheuttaa maailmanloppu 
tavalla tai toisella. Sen perustivat ihmiset, jotka 
olivat pettyneet maailmaan tai paremminkin 
ihmiskunnan rappioon ja itsetuhoisuuteen. He 
olivat vuosikaudet etsineet keinoa maailman 
pelastamiseen, mutta kun sitä ei löytynyt, heidän 
oli ollut hyväksyttävä tosiasiat – maailmanloppu oli 
tulossa ennemmin tai myöhemmin, ja armeliainta 
olisi nopeuttaa kehitystä ja päästää maailma 
tuskistaan.

Kaikki ei kuitenkaan ollut sujunut aivan 
suunnitelmien mukaan. Yhdistys onnistui 
hankkimaan kontakteja sinne ja tänne, mutta 
eivät ne olleet niin suuria ja tärkeitä kuin 
salaliittoteoriat väittivät. Niillä ei vaikutettu 
kehitykseen, korkeintaan voitiin vahvistaa ja 
nopeuttaa asioita, jotka olisivat muutenkin olleet 
tapahtumassa. Salaliittoteorioiden suurin heikkous 
on aina ollut siinä, että ne yliarvioivat yksittäisen 
tahon vaikutusmahdollisuudet ja aliarvioivat 

globaalilla tasolla toimivien vaikuttajien määrän. 
Mikään instanssi tai edes useamman instanssin 
yhteenliittymä ei koskaan voi saavuttaa sellaista 
valtaa, että kykenisi yksin hallitsemaan edes koko 
ihmiskuntaa, Maapallon ekosysteemistä nyt sitten 
puhumattakaan. Sitä paitsi keskiportaan johtajat 
olivat ymmärtäneet iskeneensä varsinaiseen 
kultasuoneen, ja hiljalleen he olivat syrjäyttäneet 
yhdistyksen perustaneet vanhat nihilistit.

Yhdistyksen liiketoiminta, kirjat ja kurssit, oli 
alkuun luotu vain näön vuoksi, lisäämään ihmisten 
pelkoja ja sitä kautta yhteiskunnan levottomuutta 
ja toisaalta tuottamaan yhdistykselle välttämättömiä 
tuloja, joita tarvittaisiin tarpeellisten kontaktien 
ylläpitoon. Ajan mittaan yhdistys alkoi kuitenkin 
tuottaa voittoa, ja kun toimintaa laajennettiin 
toisiin maihin ja tuotevalikoimaa laajennettiin, 
voitiin jo puhua miljardeista. 

Tätä nykyä yhdistyksen palveluksessa oli 
useiden eri alojen ammattilaisia – tiedemiehiä, 
taloustieteilijöitä, historioitsijoita, pedagogeja ja 
taiteilijoita, jopa fi losofeja ja uskonnollisia guruja. 
He kaikki kirjoittivat kirjoja – paksuja teoriateoksia, 
joissa käytiin läpi ihmiskunnan historiaa ja tuhon 
ketjun alkupäätä, teräviä analyysejä nykypäivän 
kulttuurista, taloudesta ja politiikasta ja ennustuksia 
siitä, mihin ne olivat johtamassa, sekä tulevaisuuden 
varalle suunnattuja seikkaperäisiä oppaita, jotka 
neuvoivat lukijalleen, miten katastrofi in tulisi 
varautua ja miten sen aikana ja sen jälkeen toimia. 
Samoista aiheista järjestettiin myös kursseja ja 
luentosarjoja, joiden ympärille rakennettiin 
säännöllisesti kokoontuvia keskusteluryhmiä. 
Luentomateriaalit olivat tietysti erikseen tilattavissa 
yksityiskäyttöön, ja lisenssimaksun maksamalla 
sai itse ryhtyä kurssinvetäjäksi. Amerikassa 
yhdistys oli jo jonkin aikaa sitten laajentanut 
toimintaansa rakennusalalle ja elintarvike-, retkeily- 
ja lääketeollisuuteen, ja asiakkaat saattoivat tilata 
esimerkiksi oman pommisuojan, turvahuoneen tai 
”näin selviän maailmanlopusta”-hätäpakkauksen. 
Jokaiselle mahdolliselle katastrofi lle oli tietysti 
olemassa omat oheistuotteensa. Vastaavaa oli 
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kokeiltu hyvin tuloksin Keski-Euroopassa ja 
Japanissa, ja varmasti se tulisi muutaman vuoden 
viiveellä Suomeenkin.

Tiedän tämän kaiken, koska Levander kertoi 
sen minulle hetkeä myöhemmin, noustessamme 
hissillä kellarista takaisin aulaan. Kysymys oli 
lopulta vain rahasta – mutta toisaalta, mistäpä ei 
tänä päivänä voisi sanoa aivan samaa?

Tyttö istui laatikolle turhautuneena ja 
väsyneenä, ja minä istahdin hänen vierelleen. 

En tiedä, mitä hän oli kuvitellut huoneesta 
löytävänsä. Johtokunnan jäsenet nukkumassa 
ruumisarkuissa? Jonkin muinaisen pahan voiman, 
avaruudesta saapuneen lonkerohirviön tai USA:n
armeijan kehittämän tekoälyn, joka ohjaili 
kaikkea? Tai kenties Kekkosen syväjäädytetyt 
aivot? Sytytin tupakan ja tarjosin tytöllekin, mutta 
hänelle ei maistunut. Jollain epämääräisellä tavalla 
tunsin sympatiaa häntä kohtaan ja olin laskemassa 
kättä hänen polvelleen, kun ovelta äkkiä kuului 
ääntä. Sisään astui viisi hahmoa ja valot syttyivät.

”Etteköhän te ole sotkeneet varastoa jo 
tarpeeksi”, naisen ääni sanoi, ja kauhukseni 
ymmärsin, että puhuja oli Levander. Hänen 
seuralaisensa olivat yhdistyksen turvamiehiä, 
jotka harppoivat tytön luo ja riistivät tältä 
pippurisumuttimen, mattoveitsen ja muut 
vaaralliset esineet.

Tyttö katsoi minua toivottomana. Minä 
vilkuilin vuoroin häntä, vuoroin Levanderia. 
Levander käski viedä tytön pois ja pitää huolen, 
ettei ruumista voisi yhdistää meihin. Tytön voisi 
vaikkapa kääriä muovikelmuun ja piilottaa jonkin 
lähiökerrostalon kellarikomeroon, tuskin sitä 
enää kukaan ihmettelisi. Sitten Levander kääntyi 
minun puoleeni ja kiitti minua neuvokkaasta 
toiminnasta. Hän valitteli, että anarkisteja pääsi 
silloin tällöin livahtamaan juhliimme, mutta 
onneksi yhdistys oli aina voinut luottaa alaisiinsa. 
Tytön silmät laajenivat ja hän kääntyi katsomaan 
minua. 

”Säkö tiesit tästä koko ajan!” hän huudahti. 
Ja kyllähän minä olin tiennyt. Ei kai 

keskitysleirin vartijakaan voinut rehellisesti väittää, 
että hänelle tuli täydellisenä yllätyksenä, mitä 
uuneissa poltettiin. Yhdistyksen turvakäytännöt 
oli tehty minulle selväksi jo työsopimuksen 
allekirjoittamisen yhteydessä. Mahdolliset 
vihamieliset tunkeutujat piti aina tuoda tähän 
kellarivarastoon, ja sen oven avaaminen hälytti 
turvamiehet ja kulloisenkin päivystävän esimiehen 
paikalle muutamassa minuutissa.

Katsoin tyttöä, sisuskaluissani tuntui ilkeä 
vihlaisu ja pala nousi kurkkuuni. Omatuntoni 
kouristeli kuin kala koukussa, vaikka yritinkin 
todistella itselleni, etten olisi voinut vaikuttaa 
asioiden kulkuun. 

”Tule, lähdetään ylös”, Levander sanoi, kun 
turvamiehet lähtivät taluttamaan lannistunutta 
tyttöä huoltokäytävien sokkeloihin, pois 
näkyvistäni.

Astuimme ulos hissistä. Aamuaurinko paistoi 
toimistokompleksin lasiseinän läpi, ensimmäiset 
työntekijät olivat jo aloittaneet päivänsä juhlien 
jälkeistä kohmeloa uhmaten ja lisää väkeä virtasi 
jatkuvasti ovista sisään. Vanha vahtimestari teki 
lähtöä ja virnisti minulle luovuttaessaan paikkansa 
aamuvuorolaiselle.

Katselimme vilskettä ja olimme pitkään hiljaa. 
En tiennyt, mitä ajatella. Kaikki oli tapahtunut 
liian nopeasti, olin saanut liian lyhyessä ajassa tietää 
liian paljon ja koko se ajatusrakennelma, jota olin 
kuluneen puolen vuoden ajan huolella koonnut, 
alkoi vaikuttaa turhalta – aivan yhtä turhalta kuin 
kaikki muukin. Okei, maailmanloppua ei ehkä 
tulisi, mutta tekikö se tulevaisuudesta yhtään 
merkityksellisempää?

Levander katsoi minua ja hymyili, ja hänen 
vihreät silmänsä pilkahtelivat leikkisästi. Hän 
onnitteli minua ensimmäisestä kaadostani ja kysyi, 
miltä nyt tuntui. Sanoin että perkeleen pahalta, ja 
nieleskelin. Levanderin hymy muuttui yllättävän 
pehmeäksi ja hän katsoi minua suoraan silmiin. 
Hän sanoi, että kaikista tuntui siltä ensimmäisellä 
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kerralla, mutta siihen tottuisi vähitellen. Sanoin 
Levanderille, etten tiennyt, tahdoinko tottua 
sellaiseen. Hän nyökkäsi ymmärtävästi ja antoi 
minulle loppuviikon vapaata, olin kuulemma 
ansainnut sen. Hän lisäsi vielä, koskettaen samalla 
kättäni ja heittäen monitulkintaisen katseen, että 
jos haluaisin jutella, hän olisi aina käytettävissä.

Sanoin, ettei tässä enää ollut paljon puhuttavaa. 
Ilmoitin ottavani lopputilin ja luovuttavani 
asunnon heti ensitilassa. Levander katsoi minua 
pettyneenä ja arveli voivansa luottaa siihen, etten 
puhuisi tästä yöstä tai muista yhdistyksen asioista 
kenellekään ulkopuoliselle. Minua ei kuitenkaan 
uskottaisi, ja yhdistyksen olisi silti pakko vaientaa 
minut. Lupasin olla hiljaa ja Levander nyökkäili. 

”Olet fi ksu poika”, hän sanoi, antoi minulle 
suukon suoraan huulille ja astui sitten askeleen 
kauemmas. Jalkani olivat vähällä pettää, mumisin 
jotain epäselvää ja lähdin horjumaan ulko-oville.

Astuin ulos kirpeään talvi-ilmaan. Aurinko 
sokaisi silmäni, tunsin oloni epätodelliseksi ja 
irralliseksi. Levanderin suudelma poltti yhä 
huulillani, ja olin vähällä kääntyä kannoillani 
ja palata sisään. Vierelleni astuva naisihminen 
kuitenkin pysäytti minut.

”Äiti”, minä henkäisin ällistyneenä. En ollut 
kuullut hänestä aikoihin, enkä ollut ensin edes 
tunnistaa häntä. Hän näytti aivan erilaiselta 
kuin ennen, paljon itsevarmemmalta ja 
tasapainoisemmalta – aivan kuin olisi ohittanut 
jonkin pisteen, jonka jälkeen saavutti sisäisen 
rauhan. 

Kysyin, mitä ihmettä äiti teki täällä. Äiti selitti, 
että kysymys oli taas puhelinmyyjistä. Hänelle oli 
soitettu tästä yhdistyksestä, vaikka hän oli monta 
kertaa kieltänyt, ja nyt hän aikoi mennä tekemään 
valituksen. 

Hän kurtisti kulmiaan ja kysyi, ei kai tämä vain 
ollut se minun työpaikkani. Sanoin, että olin juuri 
ottanut lopputilin. Äiti taputti minua olkapäälle 

ja sanoi, että se oli viisas päätös. Hän käveli ovelle, 
pysähtyi ja kääntyi vielä puoleeni. 

”Kokeilin muuten sitä practical-ammuntaa. Se on 
tosi mahtavaa, sinunkin kannattaa koittaa joskus.”

Hän heitti minulle rohkaisevan hymyn ja astui 
sitten ovesta. Näin lasiseinän läpi, että sisälle 
päästyään hän otti laukustaan järeän käsiaseen.

Lähdin kävelemään kohti keskustaa. Jostain 
kaukaa erottuivat pian sireenien äänet, mutta 

en katsonut taakseni. Mennyt oli mennyttä, nyt 
olisi aika aloittaa puhtaalta pöydältä. Olin joskus 
käynyt Juhon suvun mökillä ulkosaaristossa, 
se oli muistaakseni mukava ja idyllinen paikka 
ja epäilin, että Juho alkaisi hiljalleen jo kaivata 
juttuseuraa. Pelkällä kalalla en suostuisi elämään, 
kalastusintoilijan poikana olin saanut siitä 
lapsuudessa tarpeekseni, mutta voisimmehan me 
aina viljellä perunaa, kyhätä pienen kasvimaan ja 
ostaa muutaman kanan ja vuohen. Ehkä isäkin 
olisi kiinnostunut lähtemään mukaani, hänhän piti 
kalastamisesta ja oli joka tapauksessa jäämässä pian 
eläkkeelle.

Ohitseni ajoi yhä enemmän hälytysajoneuvoja, 
poliisiautojen ja ambulanssien joukossa oli 
myös muutama paloauto. Hiljalleen meteli jäi 
taakseni. Kaupunki oli rauhallinen, aurinko 
paistoi pilvettömältä taivaalta ja ilmassa tuntui 
pieni tuulenvire. Meri ei ollut vielä jäässä, sen 
pinta kimalteli auringonpaisteessa. Leikkipuistossa 
kirjaviin haalareihin puetut lapset peuhasivat 
vähäisessä lumessa, pulut pörhistelivät höyheniään 
viemärinkannella, ja minä tunsin mieleni tyyneksi 
ja levolliseksi. Kaivoin savukeaskin taskustani, 
mutta muutin mieleni ja heitin tupakat lähimpään 
roskakoriin.

Kenties maailmalla, ja meillä kaikilla sen 
asukkailla, on vielä toivoa.

© Tuomas Saloranta 2012
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Saatesanat novelliin

“Maailmanlopun puhelinmyyjät on vanha 
tarina. Kirjoitin ensimmäisen version 
edesmenneelle Deathwriters-foorumille kesällä 
2005 jonkinlaiseksi työnäytteeksi. Se oli vielä 
tyyliltään hyvin erilainen, varsin yliampuvalla 
huumorilla höystetty kauhutarina (tosin 
juoni pääpiirteissään oli suunnilleen sama, 
sillä erotuksella että fi rman kellarissa tosiaan 
lymyili avaruushirviö), eikä siitä pitänyt oikein 
kukaan. Jälkeenpäin ajatellen tämä ei ole edes 
kovin suuri ihme.

Syystä tai toisesta tarina jäi silti vainoamaan 
minua, ja kirjoitin melko pian uuden 
version, joka muotoutui jonkinlaiseksi 
yhteiskunnalliseksi ja yleisinhimilliseksikin 
kannanotoksi. Tätäkään versiota ei 
Deathwritersilla oikein ymmärretty 
(no, kyseessä oli kuitenkin ensisijaisesti 
kauhufoorumi), ja teksti hautautui vuosiksi 
uudempien projektien alle - kunnes sattumalta 

kaivoin sen esiin ja huomasin itse asiassa 
pitäväni siitä.

Tässä julkaistu versio on pääpiirteissään 
sama kuin vuonna 2005 kirjoittamani, minkä 
ehkä huomaa joistakin tuolloin ajankohtaisista 
kotimaan ja ulkomaiden tapahtumista. Jotkin 
päähenkilön pohdiskelutkin ovat hieman 
vanhentuneita, enkä niitä ehkä tänä päivänä itse 
allekirjoittaisi - mutta toisaalta kysymys onkin 
selvästi minua nuoremmasta hahmosta.”

Tuomas Saloranta

Tuomas Saloranta on helsinkiläinen kirjailija, 
päätoimittaja ja yleinen kulttuurivaikuttaja, 
joka on  perustanut Uusrahvaanomainen 
spekulatiivinen fi ktio -liikkeen,  toimittaa 
Kultiakuoriainen- lehteä ja novelliantologoita, ja 
yrittää siinä sivussa kirjoittaa itsekin.
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suusta suuhun 

varhaisesta maisemasta
Kari Tossavainen
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Vaikka pesuhuoneen seinässä olevat 
tummuneet reiät ovat enää yksin jäljellä 
suihkuista, on vesi yhä läsnä. Vettä 

tihkuu taukoamatta kaakelilaattojen saumoista 
lattialle, mistä se päätyy viemäriritilöiden läpi 
tilaan, jolle minulla ei riitä mielikuvitusta. 
Kerran, se oli varsin pian tänne saapumiseni 
jälkeen, parin kolmen nukutun tuokion jälkeen, 
makuupaikkaani lähimpänä oleva viemäri meni 
syystä tai toisesta tukkoon. Vesi alkoi kerääntyä 
lammikoksi lattialle, ja koska huoneen kaksi 
muuta lattiakaivoa eivät imeneet vettä riittävän 
nopeasti, oli olemassa vaara, että lattialle asetettu 
patjani kastuisi käyttökelvottomaksi. Hätäpäissäni 
laadin pelastussuunnitelman, jonka mukaan 
olisin kahminut patjan, viltin ja muun vähäisen 
omaisuuteni syliini ja siirtynyt elintilani toiselle 
kaistaleelle, missä vain minulla on oikeus seisoa, 
kyykistellä, istuskella, voimistella, tanssahdella, 
huojua, kurkotella, heilahdella, keinua ja hyppiä. 
Koko omaisuuteni siirtäminen olisi merkinnyt 
jonkin asteista riskiä, mitä tulee makuupaikkani 
hallintaan. Kuulapäälle, jonka natisevan hetekan 
alla makuusoppeni sijaitsee, olisi näet avautunut 
oiva tilaisuus vallata paikka varastotilaksi 
omille tavaroilleen. Sillä vaikkei Kuulapää itse 
kykene hetekan alle asettumaan, olisi paikka 
mitä ihanteellisin hänen tavaroilleen, joita hän 
säilyttää kekona vuoteensa jalkopäässä. Ja tuntien 
Kuulapään ahneuden ja häikäilemättömyyden, hän 
epäilemättä olisi käyttänyt tilannetta hyväkseen 
ja tunkenut sinne pikapikaa haisevan harmaan 
manttelinsa. Kaikeksi onneksi en murtunut 
paineen edessä. Vesi oli enää parin sentin päässä 
patjani reunasta, kun viemäristä kantautui 
korvia särkevä räsäys, ikään kun jokin laite tai 
luonnonvoima olisi imaissut viemärin tukkineet 
hiukset, kuolleen ihon ja muun kuonan pois. Vesi 
alkoi vetäytyä. Vaara oli ohi.

 Yleisesti ottaen minä pidän vedestä. Minusta 
on rauhoittavaa kuunnella ennen nukahtamista 
kaakelilaattojen saumausaineen läpi pursuavan 
veden tauotonta lorinaa. Jos Kuulapään 
kuorsaaminen ja korina sekä hetekan alituinen 
narina, joka syntyy tuon isoluisen naapurini 
kääntyillessä rauhattomasti kyljeltä toiselle, olisi 
mahdollista eliminoida, olisivat hetket ennen 
uneen vajoamista vieläkin nautinnollisempia. 
Elämä ei kuitenkaan ole täydellistä, jokaisella 
meistä on omat vastoinkäymisemme. Omalla 
kohdallani useimmat niistä kytkeytyvät naapuriini 
Kuulapäähän. Mutta en halua valittaa osaani. 
Asiani ovat enemmän kuin hyvällä tolalla. 
Minun ei tarvitse kuin muistella aikaa ennen 
tähän tilaan saapumistani, niin tunnen vilpitöntä 
kiitollisuutta nykyisiä elinolojani kohtaan. Ennen 
tätä pesuhuonetta paikkani oli jonkinlaisen 
konepajan tai metalliverstaan perimmäisessä 
nurkassa, missä lika ja syöpäläiset olivat alinomaa 
kiusanani. Makuupaikkanani oli pelkkä kova 
betonilattia, josta erinäiset mutterit, pultit ja 
ruostuneet raudankappaleet tekivät entistäkin 
epämiellyttävän. Valoa oli niukalti, loppuaikoina 
minua lähimpänä ollut halogeenilamppu alkoi 
säristä ja vilkkua tuottaen päänsärkyä. Seisomatilani 
ei ollut sen parempi, sillä se sijaitsi niin ikään tuon 
sammumistaan mainostavan valolähteen piirissä. 
Eipä niin, että valosta olisi ollut minulle erityistä 
iloa. Silloisen elintilani tarjoama maisema rajoittui 
korkeaan teräshyllyyn, joka oli ahdettu täyteen 
tarpeetonta rojua. Valtaosan valveillaoloajastani 
käytin hyllyyn jätettyjen tavaroiden tarkasteluun. 
Yritin päätellä esineiden merkityksiä, millaisen 
laitteen tai kokonaisuuden osia ne olivat olleet. 
Mutta koska elintilani ei ulottunut hyllylle asti, 
en voinut ottaa tavaroita käsiini tutkiakseni niitä 
lähemmin, hakeakseni niistä yksityiskohtia, jotka 
mahdollisesti olisivat kertoneet jotakin esineiden 
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menneisyydestä ja käyttötarkoituksesta. Minun 
oli yksin tyytyminen silmiini, ja niinpä useimmat 
hyllyn esineet jäivät minulle arvoituksiksi. 
Räpsyväksi yltynyt valo ei luonnollisestikaan 
helpottanut tutkimustyötäni. Valaistusolosuhteissa 
tapahtuneen muutoksen myötä jo jollakin tapaa 
tutuiksi käyneet esineet muuttuivat uudelleen 
vieraiksi, niiden muodot alkoivat sulautua pimeän 
vääjäämättömyyteen, joka ei suo yksityiskohdille 
mitään armoa. Lopulta annoin periksi, jätin 
esineet rauhaan, vetäydyin yhä syvemmälle itseeni. 
Mitä muutakaan olisin voinut tehdä? Minulla 
ei ollut naapureita, ainoa olento, jonka tiesin 
elävän tuossa konepajassa tai metalliverstaassa, 
oli minulle näkymätön naisihminen, joka 
asemapaikastaan, noin kuuden tai seitsemän 
teräshyllyn päässä omastani, kajautti noin tuhat 
kertaa vuorokaudessa ilmoille sekopäisen laulunsa, 
jonka sanoista en ymmärtänyt paljoakaan. 
Uskoakseni nainen lauloi petetyksi tulemisesta 
sekä täyttymättömästä rakkaudesta. Tai ehkä minä 
vain kuvittelin, tulkitsin naisen raakkumisen 
omien tarkoitusperieni mukaan. 

 Olin esittänyt rukoukseni kauan ennen kun 
lamppu alkoi oikkuilla, kauan ennen kun oli jo 
lopen kyllästynyt arvuuttelemaan, mihin mikäkin 
jousi, väkipyörä, metallikartio, suppilo, letku, 
rasia ja malja oli kuulunut, kauan ennen kun 
olin väsynyt naisen lohduttomaan ulinaan. Itse 
asiassa rukoukseni esittämisestä oli jo niin pitkä 
aika, etten enää villeimmissä toiveissanikaan 
uskonut olevan mitään tahoa, joka siirron olisi 
kyennyt toteuttamaan. Olin lakannut uneksimasta 
siirrosta ja sen kautta avautuvista uusista 
mahdollisuuksista: näkymistä, ihmissuhteista ja 
muista käänteentekevistä kokemuksista. Minun 
oli tyytyminen elintilaani, likaiseen nurkkaukseen, 
josta valo oli vääjäämättä sammumassa. 

Siirto tapahtui niin kun ne kai aina tapahtuvat; 
yllättäen ja täysin huomaamatta. Minä vain 
heräsin tässä suihkuhuoneessa. Ensi töikseni 
riisuuduin alasti ja pesin itsestäni pois enimmän 

osan syöpäläisistä. Sitten vain makasin silmät 
avoinna: nautin huoneen kirkkaudesta sekä 
valuvan veden minussa herättämästä selkeyden 
kokemuksesta. Heti kun huoneen muut asukkaat 
havahtuivat unestaan, toin julki olemassaoloni. 
Minulla oli tarve saada puhua, kertoa, että olin 
saapunut, että olisin tästedes osa tilaa, että halusin 
oppia tuntemaan heidät, uudet kanssatoverini. 
Toivoin voivani lohduttaa, helliä, tukea, auttaa, 
myötäelää ja rakastaa heitä. Niin yksinkertaista ja 
ymmärrettävää, vasta saapuneen vilpittömyyttä. 

Kuulapää on fyysisesti lähin lähimmäiseni, 
ja etenkin yöt hänen hetekansa alla 
ovat koituneet siunaukseksi, ainakin 

mitä tulee mahdollisuuteen oppia elävien 
olentojen anatomiasta ja ruumiintoiminnoista. 
Kuulapään hallitsevin ominaisuus on raskaus. 
Hänen kalloaan ympäröi paksu rasvakerros, 
erityismaininnan ansaitsee leuan alle muodostunut 
riippuva heltta, jota helmimäiset hikipisarat 
koristavat. Olisi epäoikeudenmukaista väittää 
Kuulapäätä lihavaksi, pikemminkin hän rakentuu 
painavista yksityiskohdista kuten suurista luista ja 
poikkeuksellisen paksusta nahasta. Tunnesiteeni 
Kuulapäätä kohtaan on ollut alusta alkaen suora 
joskin kaksijakoinen. Ensi alkuun rakastin 
Kuulapäätä siinä missä kaikkia muitakin tilani 
eläviä olentoja. Ja miksipä en olisi rakastanut, sillä 
joka kerta herätessäni näin ensimmäisenä hetekan 
rautaverkkoa vasten painautuneen Kuulapään 
kehon, josta omalla tavallaan muotoutui minulle 
jatkuvuuden symboli. Eikä tätä arvonantoa 
himmennä se seikka, että alkuaikoina tuntemani 
vilpitön rakkaus Kuulapäätä kohtaan on sittemmin 
muuttunut inhoksi, jopa suoranaiseksi vihaksi. 
Välinpitämättömyydestä en puhu mitään, 
sillä meitä yhdistävä fyysinen läheisyys ei sitä 
mahdollista. 

 Leskirouva M, jonka seisomatila sijaitsee 
omani etupuolella, on pesuhuoneessa pisimpään 
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vaikuttanut asukas. Täällä viettämäni ajanjakson 
aikana juuri leskirouva M on tarjonnut minulle 
eniten mieltäylentäviä keskustelutilaisuuksia, ja 
nimenomaan hänen avullaan olen onnistunut 
luomaan hataran kokonaiskuvan elintilastani, sen 
erityispiirteistä sekä siellä vaikuttavista olennoista. 
Otetaan nyt esimerkiksi kaakelilaattojen saumoista 
valuva vesi. Ilman Leskirouva M:n näkemystä, 
tuo joka päivä näkemäni ja kokemani ilmiö olisi 
minulle täydellinen arvoitus, kuin salaperäinen 
luonnonvoima, jonka havainnoimiseen henkiset 
ja fyysiset kykyni eivät alkuunkaan riitä. 
Leskirouva M:n tietämys seinän läpi valuvasta 
vedestä perustuu hänen edesmenneen puolisonsa 
tutkimustuloksiin. Vainaja M:n elintila sijaitsi niin 
ikään tässä huoneessa, tarkalleen ottaen puolisonsa 
oikealla puolella heti seinän vieressä. Sijaintinsa 
ansiosta leskirouvan edesmennyt puoliso oli 
mitä otollisimmassa paikassa, mitä tuli valuvan 
veden havainnoimiseen. Ja koska leskirouva M:
n edesmennyt puoliso oli jo taustansa puolesta 
perillä monista teknisistä kysymyksistä, hän kykeni 
laatimaan uskottavan teorian valuvan veden 
mysteerille. Tuo teoria ei kuitenkaan levinnyt 
muiden huoneessa olevien tietoon vainaja M:
n suulla. Vasta kun leskirouva M oli riittävässä 
määrin toipunut puolisonsa menetyksestä, 
hän ryhtyi rakkaan miehensä muistoa vaalien 
julistamaan tämän laatimaa teoriaa, joka on 
lyhykäisyydessään seuraavanlainen: Vesi, joka 
tähän tilaan virtaa, on peräisin seinän sisällä 
olevasta vesijohdosta, joka ammoin toi veden 
suihkuihin. Siihen, miksi vesi yhä valuu, vaikka 
suihkulaitteistot ovat jo kauan sitten poistettu, 
leskirouva M:n puoliso ei ottanut kantaa. Ja 
miksipä olisikaan ottanut, elämä on liian lyhyt 
aukottomien teorioiden luomiseen.

 Yhteisten keskusteluhetkiemme kestoaiheena 
on säilynyt leskirouva M:n edesmennyt puoliso. 
On kummallista, miten hyvin uskon tuntevani 
henkilön, jota en ole koskaan tavannut, jonka 
vaiheisiin olen tutustunut yksinomaan välikäden 
kautta. Juuri tällä tapaa haluaisin myös oman 

elämäni välittyvän jollekulle vieraalle, joka edes 
joltakin osin tuntisi kiinnostusta ajatuksiani, 
tekemiäni havaintoja ja siten myös muistoani 
kohtaan. Sangen ymmärrettävistä syistä leskirouva 
M palaa muisteloissaan kerta toisensa jälkeen 
edesmenneen puolisonsa viimeisiin päiviin. 
Leskirouvan horjumaton näkemys on, että hänen 
aviomiehensä kohtaloksi koitui se samainen vesi, 
jonka tutkimiseen ja tulkitsemiseen tämä oli 
käyttänyt valtaosan valveillaoloajastaan. Onhan 
totta, ettei jatkuva altistuminen vedelle ole 
kenenkään terveydelle hyväksi. Leskirouva M:
n edesmennyt puoliso oli jo pitkään valittanut 
hengitysvaikeuksista, ikään kuin hänen sisällään 
olisi kasvanut jonkinlaista levää tai sienirihmastoa, 
joka vähä vähältä lamaannutti hänen keuhkonsa ja 
hengitystiensä. Näin oli lopulta myös tapahtunut. 
Vaatimaton herrasmies kun oli ollut, leskirouva 
M:n puoliso oli menehtynyt nukkuessaan, jottei 
kenenkään ulkopuolisen ollut tarvinnut todistaa 
tukehtumista.  Ne harvat keskustelut, jotka eivät 
jollain muotoa koske leskirouva M:n edesmennyttä 
puolisoa, ovat seikkaperäisiä raportteja, joiden 
myötä rouva saattaa minut tietoiseksi omista 
ruumiin vaivoistaan. Mutta mitäpä sen on väliä, 
mielellänihän minä kuuntelen, etenkin kun äänessä 
on ihminen, jolla on takanaan niinkin vaihderikas 
ja monisäikeinen elämä. 

 Elintilani kolmas tärkeä tuttavuus, tosin 
Kuulapäätä ja Leskirouva M:a monella tapaa 
erilainen, on huoneen ainoan oven edessä makuu– 
ja seisomatilaansa pitävä Taantunut. Alkuun 
pidin itsestään selvänä, että Taantuneen henkinen 
vajavaisuus oli suoraa seurausta hänen elintilansa 
sijainnista. Sillä onhan sanomattakin selvää, ettei 
paikka kahden maailman rajavyöhykkeellä ole 
omiaan tekemään kenestäkään henkisesti eheää 
olentoa. Tosiasia nimittäin on, että yksistään 
Taantuneella on suora näköyhteys sekä tähän 
suihkuhuoneeseen että sen vieressä olevaan 
tilaan, jota me muut täällä olevat nimitämme 
pukuhuoneeksi. Teoriani Taantuneen henkisen 
alemmuustilan aiheuttajasta on kuitenkin 



USVA 2/201239    

osoittautunut vääräksi. Leskirouva M:n 
kertomuksen mukaan Taantunut oli jo tähän 
tilaan ilmaantuessaan samanlainen tyhjä kuori, 
mitä hän edelleenkin on. Lukuisista yrityksistä 
huolimatta kukaan huoneen asukkaista 
ei ole onnistunut solmimaan Taantuneen 
kanssa alkeellisintakaan kontaktia. Taantunut 
viettää valtaosan ajastaan jonkinlaisessa 
liikkumattomuuden transsissa, jolloin hän on 
sulkenut itsensä kaikilta ulkopuolisilta ärsykkeiltä. 
Ja silti joka päivä, ilman mitään näkyvää syytä 
tai johdonmukaisuutta, Taantunut havahtuu 
apatiastaan aloittaakseen näytöksen, jota me 
tilan muut asukkaat mieluusti seuraamme. 
Jos tuota esitystä tai tapahtumaa pitää jollakin 
tapaa kuvailla, nimitän sitä epäröimättä jonkin 
sortin tanssiesitykseksi, olkoonkin etten ole 
mikään tanssin harrastaja saati asiantuntija. 
Joka tapauksessa Taantuneen keho herää eloon; 
jalat, kädet, pää ja hämmästyttävän notkea 
vartalo vatkautuu erilaisiksi liikesarjoiksi, joita 
Taantuneen suusta purkautuvat huudot ja 
kurkkuäänet tehostavat. 

 Ilman noita tanssihetkiä elämämme tässä tilassa 
olisi monella tapaa värittömämpää. Taantunut 
ja hänen tanssinsa on meille korvaamaton 
ajanviete, jota huomaamattaan odottaa, ja jonka 
peruuntuminen olisi meille epämiellyttävä 
yllätys. Olen miettinyt paljonkin, mikä tuossa 
Taantuneen tanssissa meitä eniten viehättää, sillä 
eihän itse tanssi täytä ylevälle taiteelle asetettavia 
laatuvaatimuksia. Kiinnostukseemme on olemassa 
yksinkertainen selitys. Me olemme ennen kaikkea 
uteliaita näkemään, josko Taantunut tanssinsa 
aikana rikkoisi olemassaolon perimmäistä 
luontoa vastaan ja astuisi hänelle määrätyn alueen 
ulkopuolelle. Ottaen huomioon Taantuneen 
häilyvän tilan, todennäköisyys, että tuon kaltainen 
poikkeama todellakin tapahtuu, vaikuttaa 
mahdolliselta, ellei suorastaan väistämättömältä. 
Pettymykseksemme Taantunut on kuitenkin kerta 
toisensa jälkeen pysynyt ruudussaan, on kuin 
jokin näkymätön voima estäisi häntä astumasta 

rajan yli.
Loput neljä kanssaeläjääni tässä pesuhuoneessa 

ovat minulle enemmän tai vähemmän yhdentekeviä 
tapauksia. Heti ensikontaktista lähtien he 
yksiselitteisesti julkitoivat sen, etteivät he halua olla 
kanssani missään tekemisissä. Soveliaan ajan hain 
heihin yhteyttä, mutta lopulta luovutin jättäen 
heidät porisemaan omiin liemiinsä. Enkä minä 
suinkaan halua heitä moittia, tottahan jokaisella 
meistä on oikeus tehdä mitä tahansa ja vieläpä 
kenen kanssa tahansa.

 Pälättäjästä minun on kerrottava jokunen sana. 
Sillä vaikka Pälättäjän elinympäristö sijaitseekin 
viereisessä tilassa, tuossa samaisessa pukuhuoneessa, 
jota jo aiemmin sivusin kuvaillessani Taantuneen 
asemaa pienessä yhteisössämme, on hän minulle 
monella tapaa aidompi lähimmäinen, kuin mitä 
nuo neljä olemassaoloni kieltäjää ovat. Kukaties 
juuri meitä erottavan välimatkan ansiosta Pälättäjän 
suhtautumisessa minuun on aika ajoin havaittavissa 
tiettyä rentoutta, etten sanoisi suoranaista orastavaa 
myötämielisyyttä. Pälättäjä ei toki aina vastaa, kun 
minä hänelle huhuilen, eikä eritoten jos esitän 
hänelle suoria kysymyksiä, jotka koskevat hänen 
omaa elintilaansa. Ainoastaan kerran Pälättäjä 
on tehnyt merkittävän poikkeuksen tuohon 
vaikenemisen periaatteeseen. Tuo välillemme 
yllättäen syntynyt yhteys ja sitä seurannut 
ajatusten vaihto osoittautui koko olemassaoloni 
tärkeimmäksi yksittäiseksi kokemukseksi, jota 
vaalin kun avointa rakkauden tunnustusta. 
Keskustelu itsessään lähti liikkeelle sattumalta, 
ilman että olisin ollut vähäisimmässäkään määrin 
siihen varautunut. Olin paraikaa voimistelemassa 
pystytilassani: kyykkyyn, ylös, kyykkyyn, taivutus ja 
sitä rataa, kun pukuhuoneesta kantautui parkaisu. 
Joku oli satuttanut itseään, ja äänestä päätellen tuo 
onneton oli Pälättäjä. 

– Mitä tapahtui? Mikä siellä on hätänä?
Kukaan ei vastannut. Oli täysin hiljaista. Myös 

muut pesuhuoneen asukkaat olivat jähmettyneet 
kuuntelemaan lukuun ottamatta Taantunutta, joka 
antaumuksellisesti kaivoi nenäänsä jonkinlaiseen 
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jooga–asentoon vääntäytyneenä. Olin jo aikeissa 
toistaa tiedusteluni, kun Pälättäjä viimein vastasi.

– Iskin varpaani tuolin jalkaan. Kynsi halkesi. 
Varvas vuotaa verta.

– Olen pahoillani, voinko mitenkään olla 
avuksi?

– Avuksi? Pidätkö sinä minua pilkkanasi?
Pälättäjän vastauksesta oli luettavissa se usein 

julkituotu näkemys, että pukuhuoneessa elävät 
uskovat olevansa meitä pesuhuoneessa eläviä 
ylemmällä tasolla, mitä tulee älyyn, tunne–elämän 
rikkauteen, moraaliin ja muihin inhimillisiin 
hyveisiin. En antanut Pälättäjän tiuskaisun 
kuitenkaan lannistaa vaan jatkoin hyvin alkanutta 
vuoropuheluamme.

– Mihin sinä tuolia tarvitset?
– Nähdäkseni käytävälle.
Käytävän mainitseminen oli tahaton lipsahdus, 

jollaista ei ollut aiemmin tapahtunut. Myös 
Pälättäjä tajusi puhuneensa sivu suunsa, mutta 
siitä huolimatta hän oli valmis jatkamaan vieläkin 
pidemmälle, murtamaan huoneiden välillä 
vallinneen viestinnän muurin.

– Millainen käytävä se on, kuvailisitko sitä.
– Harmaa betonilattia, siniharmaat seinät 

ja ainakin kuusi valkoista ovea, joista toinen 
täältäpäin katsottuna johtaa siivouskomeroon.

– Mistä tiedät, että se on siivouskomero?
– Olen ollut yhteydessä sitä elintilanaan pitävään 

kaveriin.
– Onko käytävällä muita?
– On, mutta en ole koskaan onnistunut 

näkemään heitä. 
– Miten sitten voit tietää heistä?
– Siivouskomeron kaveri on kertonut minulle. 

Hän on päivittäin tekemisissä heidän kanssaan, 
myös käytävän toista päätä elintilanaan pitäviin.

– Onko sinulla käsitystä siitä, mitä sen näkemäsi 
käytävän jälkeen tulee?

– Kutakuinkin kyllä, siivouskomeron kaveri on 
kuullut käytävän muilta asukkailta, että käytävän 
jälkeen tulee toinen käytävä.

– Entä sen jälkeen, siihenkö tiedot loppuvat?

– Eivät suinkaan, tieto seuraavasta ja sitä 
seuraavasta tilasta on kulkeutunut suullisena 
kuvauksena tilasta toiseen, ja siten minäkin sain 
siitä kuulla, siivouskomerossa asuvan kaverin 
kertomana. 

– On siis olemassa toinen käytävä, entä mitä 
sitten?

– Käytävä johtaa valtavaan halliin, jonka toisesta 
päästä alkaa uusi käytävä.

– Entä mitä sen jälkeen?
– Lukemattomia erillisiä tiloja, joita 

lukemattomat olennot kansoittavat.
– Mutta jossain täytyy olla kaiken alku. Mikä on 

varhaisin tieto?
– Sen mukaan on olemassa suunnaton 

vuorenseinämä, ja tuossa vuoressa luola, josta 
avautuu näkymä rankkasateen piiskaamalle 
tasangolle, missä eläimet vaeltavat laumoina.

– Entä tuota luolaa elintilanaan pitävä, mitä 
hänestä tiedetään?

– Hänestä tarina ei kerro mitään, yksin hänen 
kokemansa maisema on säilynyt.

– Pidätkö tuota kertomusta uskottavana?
– En löisi sen puolesta vetoa. Pelkkä tarinahan 

se vain on, lukemattomien suiden välittämä ja 
muokkaama. Mutta oli miten oli, minä pidän siitä.  
Tarina on omalla tavallaan lohdullinen.

– Olen samaa mieltä, lohdullinen mutta yhtä 
lailla epäuskottava.

Keskustelu tyrehtyi siihen. Pälättäjä vetäytyi 
hoitamaan varvastaan, jota kohdannut äkillinen 
kipu oli laukaissut vuoropuhelun. Minulla taas 
oli ylen määrin sulateltavaa kuulemassani. Tunsin 
tehneeni pitkän matkan, ja nyt olin palannut 
jälleen kotiin. Huomioni kiinnittyi leskirouva M:
aan, joka oli vetäytynyt makuuasentoon ja itki 
hartiat täristen. Jos se vain olisi ollut mahdollista, 
olisin siirtynyt vanhuksen luo lohduttaakseni 
tätä. Huoneen muut asukkaat olivat palanneet 
arkirutiiniensa pariin, mutta ei ollut vaikeaa 
havaita, että Pälättäjän kanssa käymäni keskustelu 
oli järkyttänyt myös heidän mielenrauhaansa. 
Ainoastaan Taantunut oli entisellään. Molemmat 
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sieraimet läpikäytyään tämä oli siirtynyt varpaiden 
väleihin, joista hän näytti löytäneen jotakin 
sangen mielenkiintoista. Eikö juuri Taantunut 
ole meistä onnellisimmassa asemassa, huomasin 
yllättäen ajattelevani. Taantuneessa on jotakin, 
mihin me muut emme koskaan tule yltämään. 
Jotakin alkukantaista ja tavoittamatonta, jotakin 
mikä on sukua tuolle kallioluolasta avautuvalle 
maisemalle, josta Pälättäjä oli meille kertonut. Jos 
minulta kysytään, autuas on hän, joka saa vaeltaa 
tyhjäpäisenä tilasta toiseen.

 Armolliseen uneen on vielä hetki aikaa. Ajatukset 
harhailevat. Kuten niin usein ennenkin mieleen 
nousee leskirouva M:n edesmenneen aviopuolison 
julkituoma profetia: Tulee vielä päivä, jolloin seinän 
sisällä pulppuava vesi syövyttää seinän tukirakenteet 
tieltään ja koko rakennelma romahtaa alas. Ja ennen 
kuin vesi valtaa huoneen, saavat täällä olevat nähdä, 
mitä seinän toisella puolella on. Tähän ajatukseen 
on hyvä päättää, ja nukahtaa ja herätä, jos niin on 
määrä. 

© Kari Tossavainen 2012
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”Hei, mistä tuo on tullut?” Pinja 
näytti säröä taukohuoneen 
ikkunassa.

 ”Lintu kai”, Amanda kohautti olkiaan.
 Oli maanantaiaamu ja väki alkoi valua laitokselle. 

Loppuviikolle oli luvattu kesän viimeisiä hellepäiviä, 
ja se näkyi. Tutkijat saapuivat töihin ennen 
kahdeksaa ja viipyivät paikalla myöhäiseen iltaan. 
Loppuviikosta käytävät kaikuisivat tyhjyyttään.

Pinja otti kassistaan paperipussin ja kumosi 
lähileipomon uunilämpimät korvapuustit 
tarjottimelle.

Ovesta puuskutti Otto, kasvot lähes yhtä 
punaisina kuin iänikuinen hupparinsa. Laitos 
sijaitsi harjanteella, viimeisessä nousussa aamu-
unisimmatkin heräsivät, elleivät hyytyneet mäkeen. 

Ärhäkkä ahven lavuaarissa
Tarja Sipiläinen

Oton saapumisen olisi tiennyt ilman 
puuskutustakin. Hien haju leijui hänen mukanaan, 
jäljessään, usein edessäkin. Työkaverien yhä 
suoremmiksi muuttuneet vihjailut eivät olleet 
saaneet Ottoa innostumaan aamupesusta sen 
paremmin kuin deodorantin käyttämisestäkään. 
Pinja ja Amanda vilkaisivat toisiaan.

Otto maiskutteli hartain ilmein korvapuustia 
huomaamatta naisten paheksuvia ilmeitä.

Pian tiimin kaikki jäsenet olivat paikalla 
täyttämässä kahvimukejaan. Henkka haroi 
tuloksetta pystyssä sojottavaa kuontaloaan 
siistimmäksi. Kampaa hiukset eivät olleet taatusti 
nähneet viikkoihin.  Matias hämmensi kahviaan 
lasittunein katsein, syvä ryppy kulmiensa välissä. 
Merkit olivat selvät. Pian Matias kaivoikin 
pikkutakin taskusta purkin, josta kippasi käteensä 
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kaksi särkylääkekapselia, hetken mietittyään lisäsi 
vielä kolmannen.

Henkka selvitti kurkkuaan ja aloitti: ”No, niin. 
Kaikki koolla, voimmekin aloittaa. Eikö tämän 
viikon agenda olekin aika selvä? Otto ja Amanda 
kokoavat materiaalin ensi viikon asiakastilaisuutta 
varten, Matias jatkaa erakoitumishankkeen 
eteenpäin viemistä Pinjan kanssa. Otto ja Amanda 
auttavat tarvittaessa, muuten laskette sitä uutta 
projektia – aikaa on tämä viikko. Minä keskityn 
mediaan. Kysyttävää?”

Henkka oli tapansa mukaan kartalla, niin kuin 
tiiminvetäjän kuuluikin. Amanda hymyili katse 
kaukaisuudessa, Pinja kampasi kiharoitaan ja 
tarkisti pikkupeilistä huulipunaa. Muut näyttivät 
normaalin maanantaiaamun tyyliin ryytyneiltä. 
Aamut eivät olleet tiimin parhaimpia hetkiä. Siksi 
kahvitauotkin oli sovittu pidettäviksi heti aamun 
alkajaisiksi.

”No, jos kellään ei ole mitään, niin 
hajaannutaan. Olen huoneessani pari tuntia, jos 
jotain ilmaantuu.”

 Pinja rykäisi
”Ette ikinä usko minkälaisen painajaisen näin 

viime yönä!”
Kaikki alkoivat keräillä tavaroitaan.
”Hei, ihan totta. Tämä oli tosi karmea. 

Kuunnelkaa nyt, herättää teidät tuosta viikonlopun 
jälkeisestä zombie-moodista.”

”Ei nyt, Pinja. Pakko mennä. Asiakas tulee 
tunnin päästä. Pitää vielä rakentaa mediaseksikäs 
PP-show.”

Matias hieroi ohimoitaan.
”Kaikki on liian kirkasta, ei jaksa.”
Toisten poistuttua Pinja jäi tuijottamaan pihalle. 

Tyypillinen maanantai. Ennen lounasta oli turha 
odottaa keneltäkään mitään.  Ikkunan särö näytti 
nyt suuremmalta. Ja metsä sen takana häikäisevän 
vihreältä.

Pinja avasi ikkunan. Ihan kuin Otto olisi tänä 
aamuna lemunnut tavallista vahvemmin. Ikkunasta 
tulvahti väkevänä maan tuoksu. Pinja pysähtyi 

kesken askeleen. Värit ja tuoksut. Kahvikin oli 
maistunut aika vahvalta. Migreeni kruunaisi 
maanantain.

Metsän laidassa liikahti jokin. Kun koivun 
katveessa liikennemerkkiin nojaava mies huomasi 
Pinjan, hän käänsi punakehyksisen kyltin niin, 
että musta huutomerkki keltaisella pohjalla 
suorastaan huusi vaaraa. Vaikka välimatkaa 
oli satakunta metriä, miehen katse sai Pinjan 
värähtämään.  Hän vetäisi ikkunan kiinni ja 
poistui taukotilasta hämmentyneenä.

Keskiviikkoaamuna sumu oli niin 
sankkaa, että siinä olisi saanut seisomaan 
lipputangon ilman jalustaa. Ennustus 

helleaallosta näytti hukkuneen öiseen sateeseen ja 
sen jälkeiseen usvaan.

 ”Vittu, mikä aamu!” Otto vyöryi ovesta sisään 
kuin hälytyksen saanut paloauto. Massalla, 
vauhdilla, meluisena ja punaisena, vain sininen 
vilkkuvalo puuttui. Miehen hiuksista valui vettä 
laattalattialle. Hänen hupparinsa näytti kerrankin 
punaiselta – ei kauhtuneen kulahtaneelta 
marjapuurolta, vaan kirkkaanpunaiselta.

”Tuosta sumusta voisi vaikka veitsellä leikata 
siivuja.”

”Onneksi otin maanantaina valokuvia, kun 
kävin töiden jälkeen lenkillä”, Pinja hehkutti. 
”Jäipä jotain todisteita niistä upeista väreistä! 
Huomasittehan, että kaikki oli älyttömän 
hehkeää? Tänään kaikki on niin masentavan 
harmaata.”

”Jospa lopettaisimme säästä puhumisen, niin 
kiehtovaa kuin se onkin. Aloitetaan.”

Henkka oli tänäkin aamuna ainoa, joka oli 
hereillä. Muut pöydän ympärillä istujat näyttivät 
rahansa pelanneilta ja maansa myyneiltä.

”Olemmeko aikataulussa?”
Muu porukka olisi hyvin voinut olla 

vahakabinetin vetonauloja. Kahvimukit olivat 
suuren mielenkiinnon kohteita. Aivan kuin niistä 
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olisi tiukasti tuijottamalla löytynyt vastaus elämän 
tarkoitukseen.

”Joo, ollaan. Homma on hanskassa”, Otto sanoi 
ja vilkaisi sivusilmällä Amandaa, joka tuijotti 
pöytää.

”Amanda, onko ongelmia?” Henkkakin 
huomasi naisen vaitonaisuuden.

”Ei oikeastaan. Tai on. Työhuoneen 
ilmastoinnissa on jotain vikaa. Eilen tuntui, että 
happi loppuu. Pitäisi pyytää kai korjausmies 
katsomaan.”

”Pyydä.  Tilaa samalla lasiliike vaihtamaan tuo 
ikkuna. Sehän on kohta halki koko pituudelta. 
Mutta onko aineiston kanssa ongelmia?”

Amandan vastaus viipyi. ”Ei kai. Eilinen vaan 
vähän meni poskelleen. Mutta eiköhän se tänään, 
jos ilmastointi...”

”Eli tästä lähdetään. Näin lomakauden jälkeen 
menee vähän käynnistelyksi, mutta kyllä tämä 
homma kasaan saadaan.”

Henkka nousi rivakasti, kuin näyttääkseen 
muille mallia.

Pinja näytti siltä, että halusi vielä sanoa jotain.
”Tämä teidän on pakko kuulla. Viime 

yönä meidän koko tiimi oli unessani. Tai siis, 
painajainenhan se oli.” Hän jatkoi yhtä soittoa, 
eikä antanut muille tilaisuutta paeta.

“Oltiin leirillä, jossain korvessa. Kaikki tuntui 
ensin sujuvan hyvin, mutta kun tuli yö, kaikki 
valot sammuivat. Metsästä alkoi hiippailla outoja 
tyyppejä, jotka napsivat meistä yhden kerrallaan 
mukaansa. Tai Otosta lähti pala kerrallaan. Ette 
usko sitä veren määrää.”

Amanda kalpeni ja otti tukea tiskipöydästä.
”Nyt kyllä lopetat tai saatte kohta elvyttää 

minua porukalla.”
Otto virnisti: ”Se kyllä sopii. Olen ensimmäisen 

jonossa. Jatka pois, Pinja.”
Porukka hajaantui naureskellen. Vain Pinja 

jäi puremaan alahuultaan. Hänestä tuntui, että 
painajaiset merkitsivät jotain. Muille hän ei ollut 
kertonut, että niistä tuli yö yön jälkeen oudompia. 
Usein hän heräsi omaan huutoonsa, yltä päältä 

hikisenä eikä tahtonut saada unen päästä kiinni. 
Aamulla sai mättää meikkivoidetta kaksin käsin, 
jotta sai valvotun yön jäljet peitettyä.

 Lounasaikaan mennessä sumu haihtui. Pilvet 
roikkuivat alhaalla, ja iltapäivällä taivas repesi. Vesi 
valui alas mäkeä koskena. Pimeni. Tuntui kuin ilta 
olisi alkanut kesken päivän.

”Lähdetäänkö kahville?” Amandan oven pieleen 
nojaava Otto kysyi.

”En ehdi. Täytyy saada raportti lähetyskuntoon 
ennen kahta.”

”No, myöhemmin. Vieläkö tuntuu, että tarvitset 
elvytystä? Oton ilme oli toiveikas.

”Häivy! Ei ole aikaa paskan puhumiseen”, 
Amanda heitti Ottoa pyyhekumilla.

”Suoraa toimintaa, kumia tarjolla”, Otto 
riemuitsi.

Amanda jäi tuijottamaan Oton perään, kun tämä 
löysään tyyliinsä löntysteli kahvihuoneen suuntaan. 
Hän puisti päätään. Mikä ihme häntä vaivasi. 
Pienen hetken hänestä oli tuntunut, ettei Oton 
antama tekohengitys voisi olla hullumpi ajatus. 
Olisi kai paras tarkistaa lääkitys. Otto, kaikista 
maailman miehistä. Epähygieenisin ja ärsyttävin 
tapaus maan päällä. 

 

”Näittekö aamulla sen tyypin 
pääaulassa?” Matias kysyi 
taukohuoneeseen saapuneilta 

Pinjalta ja Otolta.
”Juu. Outo. Mitä se yritti selvittää?” Pinja 

pyöritteli silmiään.
”Solkotti jotain, että muutos on alkanut. En ole 

nähnyt miestä koskaan aiemmin. Kukahan se on? 
Kai sen joku ohjasi ulos?”

”Muutoksesta se puhui. Pitäisi varautua, 
en jäänyt kuuntelemaan, mihin muka. Näytti 
kyllä tosi oudolta. Oli paikannut kengänkärjen 
ilmastointiteipillä. Joku kylähullu, onkohan se 
vaarallinen?”

”Ja sen silmät? Ne seisoivat päässä. Oli varmaan 
napannut jotain pillereitä.”
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”Taidankin soittaa vahtimestarille ja tarkistaa, 
että heppu on heitetty pihalle”, Otto keksi. ”Näitte 
varmaan sen uutisen eilisessä lehdessä. Joku outo 
valoilmiö on nähty tässä lähimaastossa. Aina kun 
tuollaisista uutisoidaan, joku huuhaapelle saa 
hepulin ja alkaa levittää maailmanlopun sanomaa.”

Taukohuoneen ikkuna tömähti. Otto katkaisi 
puhelun ja kaikki kolme kääntyivät katsomaan. 
Korjatun ikkunan keskelle oli ilmestynyt uusi särö. 
Särön ympärillä oli höyhentuppo, pieni verinoro 
valui ikkunaa myöten mutkitellen. Miehet 
seurasivat Pinjaa parvekkeelle. 

“Voi raukkaparkaa.” Pinja kosketti vääristyneessä 
asennossa retkottavaa lintua ja pyyhkäisi kyyneleen 
poskeltaan. ”Aika iso. Mikähän se on?”

”Näyttää pöllöltä, mutta ei kai ne näin päivisin 
lentele. Tai ehkä se juuri sokkona lensikin päin 
ikkunaa, on sekaisin vuorokaudenajoista”, Matias 
hipaisi Pinjan kättä lohduttaakseen.

”Kuollut kuin kivi. Jokin sekoitti kai sen 
suuntavaiston. Pidetäänkö hautajaiset?”

 

Jaoston viikkopalaverin aluksi Matias valotti 
tragediaa muulle porukalle.

 ”Eipäs nyt hötkytä. Miltähän pöllönliha 
mahtaisi maistua?” Otto kysyi.

 ”Hyi. Mistä sinä keksit nuo juttusi”, Amanda 
nyrpisti nenäänsä.

”Ei siis iltapalaksi mantelista pöllöpaistia?”
”Ei kai tässä yhden kuolleen linnun takia mitään 

suruliputusta järjestetä. Heitetään raato metsään.”
Henkka päätti keskustelun samalla, kun ruuvasi 

videotykin johtoa kiinni kannettavaansa. Palaveri 
alkoi. Myöhässä, mikä ei ihmetyttänyt ketään.

”No niin. Nyt käydään kohta kohdalta läpi, 
missä mättää” Henkka aloitti. ”Amanda, miten se 
raportti on jämähtänyt alkutekijöihinsä? Senhän 
piti olla sinulle helppo nakki.”

Amanda vaihtoi asentoa ja rykäisi: ”Kun 
se ilmastointi ei sitten tullut kuntoon. Ensin 
huoltomies ei ehtinyt, sitten pitikin tilata joku osa, 
joka ei ole vieläkään tullut. Vähän vaikea ajatella, 

kun happi ei riitä edes hengittämiseen.” 
Amanda nyyhkäisi ja kaivoi rypistyneen 

paperinenäliinan taskustaan.
”Äläs nyt. Jos se tuntuu noin pahalta, voisitko 

vaihtaa pariksi päiväksi huonetta?”
”Mihin muka? Tyhjiä tiloja ei ole. Ja kaikki mapit 

pitäisi roudata mukaan. Ei onnistu.”
Henkka katsoi muihin apua anoen. Ryhmän 

jäsenistä ei apua kuitenkaan irronnut. Jokainen 
näytti olevan syvissä mietteissä – lähimmillään 
toisella planeetalla. Henkka oli esimies, hänelle 
maksettiin tällaisten tilanteiden selvittämisestä. 

”Jaa. Ehtisikö joku muu hoitaa raportin?”
Henkka huokasi.
”Ja sitten muu tiimi. Missä mennään? Matias ja 

Pinja, väliraportti.”
Matias vilkaisi Pinjaa. Molemmat aloittivat 

puhumisen yhtä aikaa. Ja vaikenivat. Matias jatkoi.
”Kun meillä ei oikein ole tarkkoja taustatietoja 

– asiakas ei ole ehtinyt lähettää. Päätettiin siivota 
arkisto. Ette usko, mitä löydettiin.”

Matias piti tehotauon.
”Muistatteko sen viime syksynä kadonneen 

käyttäytymisprofi iliprojektin materiaalin. Sen, joka 
katosi salaperäisesti pikkujoulujen jälkeen. Se löytyi 
yhden hyllykön takaa. Eihän sillä enää mitään arvoa 
ole, kun koko projekti jäi toteuttamatta, mutta 
selvisipä kuitenkin, mihin ne kansiot hävisivät.”

Matias virnisti. Pinja puri alahuultaan. Henkan 
kärsivällisyys näytti olevan loppumaisillaan – väri 
kasvoilla vaihtui normaalista punatukkaisen 
kalpeudesta kirkkaanpunaiseksi. Hän yritti 
silmin nähden rauhoittua hengittämällä syvään ja 
keskittämällä katseensa ulos.

”Sovitaanko niin, että keskitytään pari päivää 
vielä oikeisiin töihin. Sitten on viikonloppu 
ja saatte minun puolestani perustaa vaikka 
salapoliisitoimiston, kunhan maanantaiksi olette 
taas paikalla ja satasella mukana.”

Pinja oli tikahtua pidätellystä naurusta, Matias 
hekotteli avoimesti. 

Pinja ja Matias olivat viihtyneet arkistossa 
kiitettävän hyvin. Useampana päivänä he olivat 
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sulkeutuneet sinne tunneiksi. Kumpikaan ei 
kertonut arkiston toisesta löydöstä. Hyllykön 
takaa oli löytynyt myös elinvoimaista 
sienikasvustoa. Melkein kuin pieniä herkkutatteja. 
He olivat päättäneet selvittää, mitä lajia sienet 
olivat, jospa ne kelpaisivat syötäviksi.

Amanda käveli Henkan huoneeseen käsi 
otsallaan.

”Mikä sinulla on?”
”Kompastuin. Huoneen lattiassa on rantu. 

Tähän tulee varmasti karmea kuhmu ja mustelma. 
Ja huomenna on se sisäinen tarkastuskin. Luulevat 
vielä, että olemme tapelleet.”

”Näytähän. Ei vaikuta pahalta. Vähän punainen 
– kyllä se tuosta paranee. Onko sinulla jotain 
villaista, millä painaa sitä? Mummo aina kehotti 
painamaan tuollaisia villasukalla.”

”Eipä ole näin kesäaikana villasukkia mukana”, 
Amanda käännähti poistuakseen. ”Menen 
katsomaan, mikä siinä lattiassa on.”

Henkka huokasi. Maanantai ei vaikuttanut 
yhtään lupaavammalta kuin muutkaan loman 
jälkeiset päivät. Nyt jatkettiin siitä, mihin 
perjantaina oli jääty. Hetken aikaa Henkka 
harmitteli, että oli tullut valituksi jaoston 
vetäjäksi. Monesti hänestä tuntui, kuin yrittäisi 
kiihdyttää huippuvauhtiin autolla, jossa on 
käsijarru päällä.

Särö kahvihuoneen ikkunassakin oli 
laajentunut. Siihen oli ilmestynyt hienon hienoja 
vihreitä haituvia, jotka näyttivät sammaleelta. 
Pitäisi kutsua Lasi-Liimatan miehet paikalle, 
ennen kuin ikkuna räsähtäisi pirstaleiksi. Joku 
saisi sirpaleen otsaansa tai sydänkohtauksen 
pelkästä säikähdyksestä. Katastrofi n ainekset 
tuntuivat vellovan ilmassa kaiken aikaa. Henkka 
huokasi uudelleen.

Amanda kurkisti ovesta.
”Moi, ehditkö hetkeksi?”
Henkka nyökkäsi pahaa aavistaen ja seurasi 

Amandaa alakerran arkistoon.
”Katso.”

Henkka katsoi ovea ja kohotti kulmiaan.
”Tai siis kokeile avata ovi.”
Henkka nykäisi ovesta. Se ei hievahtanutkaan.
”Missä avain on?”
”En tiedä. Avain ei ole paikallaan avainkaapissa. 

Kurkistin avaimenreiästä. Se on sisäpuolella.”
Henkka tuijotti Amandaa tyhjin silmin. Sitten 

hänen silmiinsä syttyi oivallus.
”Joku on tuolla sisällä?”
”Niin.”
”Kuka?”
”Sen kun tietäisi. Yritin huudella, mutta sisältä 

kuului vain kolahdus ja outoa hyminää. Ikään 
kuin joku toistaisi jotain mantraa, tai vastaavaa. 
Kuuntele.”

Henkka työnsi korvansa kiinni teräsoveen. Sisältä 
kuului kuin vaimennettua mehiläisparven surinaa. 
Ääni laski ja nousi. Joku lauloi. Matalalla äänellä, 
hiljaa. Amanda ja Henkka olivat nyt molemmat 
korva kiinni ovessa. Äänessä oli hypnoottinen 
rytmi. Oli melkein ylitsepääsemättömän vaikeaa 
vetäytyä pois oven luota.

 ”Se on mies. Yritän saada hänet ulos.”
 Henkka huhuili. Sitten hän kolkutti ovelle. 

Mitään ei tapahtunut. Hän potkaisi ovea niin, 
että sai melkein isovarpaansa sijoiltaan. Aikansa 
manailtuaan hän otti kännykän vyöltään.

 ”Soitan Mentulalle. Kyllä vahtimestarilla on 
keinot.”

 ”Pitäisi saada tuolta yksi mappi”, Amanda 
tuijotti yhä ovea kuin toivoen avaavansa sen katseen 
voimalla.

 ”Pahus. Mentula ei vastaa. Yritän kohta 
uudestaan. Mennään kahville.”

”Ja ajatelkaa, miltä tuntui, kun sitten 
herättyäni avasin telkkarin ja Aamu-TV:ssä 

haatateltiin Yalen tutkijaa. Puhuivat juuri samasta 
asiasta. Kylmiä väreitä siitä sai”, Pinja lopetti 
vuodatuksensa sopivasti, kun Amanda ja Henkka 
saapuivat taukotupaan.

 Pinjan painajaiset tuntuivat nykyisin 
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konkretisoituvan oikeiksi tapahtumiksi, oikeassa 
elämässä.

”Hei, tulitte juuri sopivasti. Olin kertomassa 
viimeöisestä...”

 Henkka keskeytti.
 ”Ei nyt, Pinja. Meillä on tilanne päällä. Joku 

on lukinnut itsensä arkistoon. Ei suostu tulemaan 
ulos. Eikä päästä ketään sisään.”

 Tiimin jäsenet katsoivat toisiaan. Otto ehti 
ensimmäisenä.

 ”Ettei ovi vain ole jumissa. Joskus on ollut.”
 ”Ei ole. Joku siellä on. Yritän uudestaan 

Mentulalle”, Henkka sanoi ja käveli käytävään.
 Taukohuoneessa kaikki puhuivat yhteen ääneen. 

Pinja yritti jatkaa päivittelyään painajaisen ja 
uutisten yhdenmukaisuudesta, mutta kukaan ei 
kuunnellut. 

 Henkka tuli takaisin.
 ”Mentula lupasi hoitaa asian. Eiköhän tilanne 

kohta selvinne.”
 ”Mitäs jos se joku on tuhonnut aineistoa?”
 ”Ei nyt aleta spekuloida sitä. Katsotaan tilanne 

ensin loppuun.”
 Tunnin kuluttua Mentula sai oven tiirikoitua 

auki. Hän otti oudon hiipparin tiukkaan 
otteeseensa ja talutti tätä kohti pääovea. 
Taukohuoneen kohdalla mies riuhtaisi itsensä irti 
ja ryntäsi taukohuoneeseen. 

”Olette muutoksen uhreja! Me kaikki olemme, 
ettekö tajua?” mies huusi täyttä kurkkua ja heilutti 
käsiään kuin tuulimyllyn siipiä. ”Se on alkanut, 
eikä loppua näy.”

 Pinja kiljaisi. ”Sinä!”
Muut katsoivat Pinjaa hämmästyneinä.
”Tuo on se tyyppi ala-aulasta. Ja sitä ennen näin 

hänet tuolla metsän laidassa, varoituskyltin kanssa. 
Miksi vainoat meitä?”

 Mentula oli napannut pöydän ympäri 
koikkelehtivan ryysyläisen kainaloonsa ja retuutti 
miestä huoneesta.

”Ette te tästä tyypistä mitään järkevää saa irti”, 
hän murahti ja marssitti manauksia jupisevan 
miehen takaisin käytävään.

”Outo hyypiö, pelottava. Sillä ei kyllä ole kaikki 
pääskyset pesässä. Miten tässä nyt töitä voi jatkaa”, 
Pinja puuskahti ja muut nyökyttelivät.

 ”Eiköhän lähdetä pitsalle?”
 ”Joo, mennään vaan. Pitäisiköhän Henkalle 

ilmoittaa?” Amanda huolehti.
 Ajatus ei saanut kannatusta. Tiimiläiset 

suunnistivat ovesta ulos lähimpään kebab-
pitseriaan. Tunnin kuluttua Henkka soitti. Pian hän 
harppoi paikalle ja tilasi kierroksen koko porukalle.

”Olipas rankka päivä, ollaan ansaittu nämä!” 

”Näittekö päivän lööpin pääaulan 
seinällä? Olivat saaneet napattua 
siitä tyypistä kuvankin”, Otto 

raportoi aamun alkajaisiksi.
 ”Se muuten näytti kuvassa vieläkin 

tärähtäneemmältä kuin luonnossa.”
 ”Aika osuvan otsikon olivat keksineet taas: 

”Arkiston kätköistä löytyi yllätys – tuoretta tavaraa!”
 Seurasi naurunremakka. Eilinen pitsakeikka ole 

venähtänyt pikkutunneille. Tunnelma oli raukean 
rento. Vain Matias näytti siltä kuin olisi jäänyt 
katujyrän alle. Kukaan ei uskaltautunut kysymään, 
kuinka monta päänsärkylääkettä hän oli ehtinyt jo 
nyt napata.

 Pinjakin pyrähti ovesta.
 ”Olen päättänyt lopettaa kahvin juomisen”, 

Amanda julisti.
 Välittömästi kaikki olivat hereillä.
 ”Onneksi olkoon. On tätä odotettukin!” Otto 

lähestyi Amandaa käsi ojossa.
 ”Mitä? Tämä on kuule tieteellinen juttu.”
 ”Niin, niin. Tiedettäpä hyvinkin. Biologiaa. 

Milloin on laskettu aika? Kuka on oletettu isä?”
 Amanda aloitti varjonyrkkeilymatsin ja melkein 

osui Ottoa poskeen.
 ”Hei, lopettakaa. Tai kohta Ottokin on kuin 

tappelun jäljiltä”, Henkka rauhoitteli.
 ”Ai, eikös tämä ollutkaan sitä?” Otto kysyi silmät 

kirkkaina.
 ”Höhlä. Ei kun luin yhdestä tutkimuksesta. Niin, 
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että en sitten juo enää kahvia – enkä muitakaan 
lämpimiä juomia. Ainakaan julkisesti.”

 Nyt Matiaskin kiinnostui.
 ”Ajattelit sitten ryhtyä kaappijuopoksi? Kerro 

nyt, mielesi tekee kuitenkin.”
 ”Jos olisin yhtään fi ksumpi, pitäisin tämän 

omana salaisuutenani. Voisin käyttää tietoa, kun 
tulee kanssanne tiukat paikat. Siis joka päivä”, 
Amanda nauroi.

”Mutta, okei. Yalessa ovat tutkineet, että 
ihmiset käyttäytyvät eri tavalla, jos heillä on 
kädessään kylmää tai kuumaa juomaa. Kuuma 
tekee anteliaaksi ja myöntyväiseksi, samoin 
kuuma kuppi kädessä suhtautuu muihin ihmisiin 
myönteisemmin. Meinaan päästä eroon jees-
naisen maineestani. Siirryn jääteehen.”

 ”Kaikkea sinäkin uskot. Tuossa ole mitään älyä. 
Ota, Amanda, toinen mukillinen kahvia, niin 
päästään tekemään päivän työnjako”, Otto ojensi 
kahvipannua. Amanda näytti hänelle kieltä.

Amanda hieroi oikeaa kättään. Sitä oli 
jomottanut parin päivän takaisesta 
kompastumisesta lähtien. Hän irvisti. 

Että pitikin osua juuri oikeaan käteen. Katse 
hakeutui lattiaan. Seinän vierustalta kohti 
keskilattiaa kiemurteli vana, joka altapäin kohotti 
laattoja niin, että se näytti syntymäisillään olevalta 
pienoisvuoristolta. Kohouma oli vain muutaman 
sentin korkuinen, mutta näytti kasvavan päivä 
päivältä. Onneksi otsan kuhmu sentään oli jo 
laskenut, jäljellä oli vain meikkivoiteella helposti 
peittyvä mustelma.

 Pinja tuli huoneeseen mappipino sylissään. 
 ”Mahtuvatko nämä sinun hyllyysi. Minun 

huoneessani vuotaa kai katto. Tai ainakin sieltä 
tippuu vettä. Pitää saada nämä turvaan.”

 ”Joo, laita ne vaikka tuolle sivupöydälle. Miten 
ihmeessä katto voi vuotaa? Tämähän on aika uusi 
rakennus. Jos se onkin vesiputki?”

 ”Voi ollakin. Mentula tulee tsekkaamaan. 

Voisin siksi aikaa mennä vaikka katsomaan, 
miten Henkka ja Matsku pärjäävät niiden 
kustannuslaskelmien kanssa. Ettei käy niin kuin 
viimeksi.”

 Naiset purskahtivat nauruun.
 Matias ja Henkka olivat toukokuussa laskeneet 

uutta projektia. Epäilykset olivat heränneet vasta, 
kun asiakas oli halunnut ostaa samalla hinnalla viisi 
modulia samantyylistä työtä lisää. Tarkistuslaskelma 
oli paljastanut karun totuuden. Matiaksen ja 
Henkan pasmat olivat kerta kaikkiaan seonneet 
perusteellisesti hinnoitteluvaiheessa, ja työ oli 
myyty puoleen hintaan. 

 ”Oletko ajatellut tuota metsää?” Pinja näytti 
huoneen ikkunan täyttävää vehreyttä.

 ”Juuri äsken mietin, että sääli, kun kohta on taas 
harmaata, ja puut alastomia.”

 ”Kuule, tämä kuulostaa ihan hullulta, mutta 
minusta puut näyttävät täyteläisemmiltä kuin viime 
kuussa. Tai koko metsä oikeastaan. Ihan kuin puita 
olisi jotenkin... enemmän?”

 Amandaa alkoi naurattaa uudelleen.
 ”Kas kun et sano, että ne ovat marssineet 

lähemmäksi. Oletkohan lukenut Tarun sormusten 
herrasta yhden kerran liikaa?”

 Pinja käännähti ja oli kompastua lattian säröön.
 ”Hei, tuolle pitää kyllä tehdä jotain.”
 ”Olen oikeastaan jo alkanut tottua siihen. 

Odottelen vähän aikaa, piteneekö rantu. Pyydän 
sitten korjausmiehet.”

 Pinja poistui huoneesta päätään pyöritellen. 
Jokin jäi vaivaamaan häntä. Hetken mietittyään 
hän tajusi mikä. Amandan huoneessa tuoksui 
kummalta. Makealta, samalla kuitenkin kirpeältä. 
Amanda oli varmaan alkanut juoda yrttiteetä. 
Epätoivoinen yritys laihduttaa, taas kerran.

 Kun Pinja ehti parvekkeen ikkunan kohdalle, 
hän pysähtyi. Matias istui pöydän ääressä. Hänen 
kiharaiset hiuksensa olivat tavallistakin enemmän 
sekaisin, Pinjan teki mieli mennä pörröttämään 
niitä.

 Matiaksen suu liikkui. Hän näytti jupisevan 
itsekseen. Pinja ei ollut uskoa silmiään, kun mies 
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nosti oikeaa kättään ja siinä, kämmenen päälle 
käpertyneenä, kyyhötti valkoinen kyyhky. Se 
katseli kirkkain silmin Matiasta ja käänteli päätään 
nopein liikkein. Mies vilkaisi sisään ja näki Pinjan. 

 Lintu pyrähti lentoon. Pinja ja Matias juuttuivat 
toistensa katseeseen.

Matias nukahti iltapäivän palaveriin. 
Muut osallistujat – mukaan lukien 
kaksi asiakasta – sopivat juuri uutta 

kokoontumisaikaa. Yhtäkkiä pöydän päästä alkoi 
kantautua korinaa. Ensin se kuulosti kurkun 
karistukselta, sitten se jatkui nykivinä korahdusten 
sarjana. Henkka yritti puhua lujemmalla äänellä ja 
ohjata vieraita ulos neuvottelutilasta. Nämä olivat 
kuitenkin huomanneet Matiaksen lyyhistyneen 
asennon. Jo ennen kuin hän hitaasti kallistui kohti 
pöydän pintaa. Ja jatkoi kuorsaamista. 

 Henkka naurahti: ”Niin kuin näette, olemme 
paiskineet tämän projektin kanssa öin ja päivin. 
Matiaksella on ollut suurin vastuu hankkeesta. 
Eiköhän jätetä mies hetkeksi huilaamaan.”

Lopullisesti palaveri tuhosi oravapesue, joka 
ilmestyi ilmanvaihtoventtiilistä ja kipitti pöytiä 
myöten ympyrää kuin hevoset raviradalla. 
Kolmannen kierroksen jälkeen sekasorto huoneessa 
oli täydellinen.

 Kun hämmentyneet vieraat oli saateltu pihalle, 
Henkka palasi neuvotteluhuoneeseen ja läpsäytti 
Matiasta olalle. Tämä säpsähti hereille.

 ”Mitä? Kyllä ehdottomasti. Onnistuu.”
 ”Mikä sinulla oikein on. Nolo piste com, 

kun väki nukahtaa kesken asiakastapaamisen. Ei 
tällaista yksinkertaisesti voi tapahtua! Arvaa, oliko 
paha paikka selittää, että viriiliin ja innovatiiviseen 
tiimiimme voi satasella luottaa. Taisi hiukan katu-
uskottavuus kärsiä.”

 Matiaksen kasvot hohtivat.
 ”Sorry. Ei tule toistumaan. En jotenkin saanut 

unta viime yönä. Eiköhän ensi yö suju paremmin, 
kun väsyttää niin pirusti jo nyt”, Matias haukotteli 
leveästi sanojensa päätteeksi ja jäi tuijottamaan 

oravaa, jonka kuono oli parinkymmenen sentin 
päästä hänen kasvoistaan.

”Tee jotain hyödyllistä. Hankkiudu noista 
eroon”, Henkka tokaisi ja käveli ulos huoneesta 
hartiat lysyssä.

 

Iltapäivä oli ehtinyt jo lähelle virka-ajan 
päättymistä, kun internetyhteydet alkoivat 
pätkiä. Ensimmäiset katkokset olivat 

muutamien sekuntien pituisia, puolen tunnin 
kuluttua ne kestivät minuutteja. Sitten mykistyivät 
puhelinlinjat. Illan mittaan tietoliikenne lakkasi 
täysin.

 Otto marssi käytävällä ja kiroili: ”Hitto. Hiton 
hiton hitto. Juuri kun Chelsean peli oli jännässä 
kohdassa. Vitun netti. Vitun tietokoneet, ne 
pettävät juuri silloin, kun niitä eniten tarvitsee. 
Tuosta tulikin mieleen yksi vitsi. ’ Poliisipäällikkö 
kysyi alaiseltaan: 
- Montako tietokonetta tarvitsette lisää, että 
tietokonerikollisuus saadaan kuriin? 
- Alainen vastasi: Ne kaikki.’”

 Ketään ei naurattanut. Keväällä Otolle oli jo 
annettu varoitus golfi n seuraamisesta maksullisilta 
kanavilta työaikana. 

”Ihan kuin olisi eristetty koko maailmasta”, Otto 
valitti ja kaatoi itselleen kolmannen kahvimukillisen 
samalla kun kurkotti pahvilaatikosta donitsin

- On tämä niin säälittävää. 
Pitäisi olla huippuvehkeet käytössä, eikä mikään 

toimi. Ja tuo ikkunakin on ihan paskainen. 
Sokeitako meidän siivoojatkin on, vai mitä?” 
 ”Kuulin niiden juttelevan aamulla. Olivat pesseet 

ikkunan eilen. Ja nyt se on ihan pinaattikeitto-
oksennuksen näköinen. Yök”, Amanda mutristi 
suutaan ja käänsi selkänsä ikkunaan.

 Otto nuoli suupielistään sokerit. ”Ei kai 
huomenna ole minun vuoroni?”

 ”On”, vastasivat kaikki kuorossa. Pinja jatkoi: 
”Voit unohtaa halpiksen alepullat. Tai saat 
pullansyöntikiellon, comprendes?”

 Otto katsoi Pinjaa muka hämmästyneenä. 
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Kohautti olkiaan alistumisen merkiksi ja 
teeskenteli kaivelevansa viimeisiä kolikoita 
taskuistaan. Käänsi lopuksi taskut nurin.

 Pinja avasi suunsa protestoidakseen, mutta sai 
yskänkohtauksen, kun avoimesta ovesta loikki 
rusakko.  Amanda kirkaisi ja hyppäsi tuolille. 
Rusakko teki täyskäännöksen ja katosi käytävään.

”Mitä hittoa täällä nyt on 
tapahtunut?”

 Henkka oli pysähtynyt 
silppuriin meneville papereille varatun lukollisen 
roska-astian eteen. Astian lukko oli murrettu 
ja kansi repsotti ammollaan. Paperinpalaset 
törröttivät laatikon reunalla kuin ahnaan kidan 
hampaat.

 Amanda tuli hänen viereensä.
”Hui, kauhistus. Murto. Noissa oli taatusti 

sellaista tietoa, että jos se päätyy paikallislehden 
etusivulle, pulassa ollaan. Pitäisikö tehdä 
rikosilmoitus, tuohan on tietosuojarikkomus – tai 
siihen suuntaan ainakin.”

 ”Tähän voi löytyä joku ihan looginen selitys.”
 He jatkoivat käytävää eteenpäin ja kuulivat 

puhetta Matiaksen huoneesta. Henkka koputti 
ovelle ja nykäisi oven auki. Amanda törmäsi 
Henkan selkään, kun tämä pysähtyi kynnykselle 
kuin seinään.

Huoneen lattialle oli levitetty jättikokoinen 
säkkituoli. Siinä nukkuivat sylitysten, alasti, Pinja 
ja Matias.

Henkka viittoi Amandalle, ja parivaljakko 
vetäytyi huoneesta käytävälle painaen oven hiljaa 
perässään kiinni. 

Puolen tunnin kuluttua Amanda ja Henkka 
katsoivat, miten Matias laahusti käytävällä, 
mustina hohtavat pussit silmien alla, syli täynnä 
papereita. Kun mies tuli lähemmäksi, näki, että 
hänen pupillinsa olivat kuin mustat takinnapit. 
Hän räpytteli pöllömäisesti silmiään nähdessään 
kaksikon.

”Huomenta. Luulin jo, ettei kukaan tulisi 

tänään töihin.”
 ”Miten niin?” Henkka kysyi.
 ”No kun.”Matias vilkaisi seinällä olevaa kelloa. 

Hänen ilmeensä muuttui häkeltyneeksi. ”Ai. Kello 
onkin vasta kahdeksan. Joo, minulla taitaa olla 
vuorokausirytmit vähän sekaisin.”

”Mitä papereita sinulla on siinä? Oletko muuten 
nähnyt Pinjaa?”

”Silputtavia. Kävin ne varmuuden vuoksi läpi. Ei 
ole havaintoa Pinjasta.”

”Milloin sinä nuo kahlasit?”
”Tässä aamulla. No, tai oikeastaan illalla. Tai 

äsken. En minä oikein osaa sanoa tarkalleen”, 
Matias sanoi.

”Kuule, pitäisiköhän sinun mennä kotiin 
lepäämään. Näytät sairaalta.”

”Ei tässä hätää. En vaan oikein saanut yöllä unta. 
En tainnut nukkua yhtään.”

”Mitä? Oletko luuhannut täällä koko yön?”
 Matias hieroi otsaansa.
 ”Hmmm... en tosiaan tainnut lähteä kotiin.” 

Matias tarkasteli ryppyisiä housujaan ja nuuhkaisi 
paidan kainaloita. ”Joo, en ole käynyt kotona.”

 Matias pudotti paperit laatikkoon ja kääntyi 
oman huoneensa suuntaan. Hänen askelluksensa 
oli epävarma ja vauhti etanatahtia.

 
Henkka ja Amanda seurasivat Matiaksen 

etenemistä. Kun väliovi kolahti Matiaksen takana 
kiinni, työkaverit purskahtivat raikuvaan nauruun.

Taukohuoneesta leijaili käytävään 
hekumallinen tuoksuaalto. Kun tiimiläiset 
yksi toisensa jälkeen saapuivat, he 

nuuhkuttelivat vaniljaisen kanelisia aromeja. 
Kitipiikki-Oton vuoro tuoda pullat, ja jokin 
tuoksui näin hyvältä. Mahdotonta. 

 Pöydältä löytyi valtavankokoinen vati, joka oli 
täytetty ääriään myöten kierrepullilla. Pullien päälle 
oli levitetty leivinliina pitämään pullat lämpiminä. 
Ne tosiaan olivat lämpimiä ” melkein höyryävän 
kuumia. Tuoksu sai kuolan valumaan. Ottoa 
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ei näkynyt, ei kuulunut. Mutta pullavati alkoi 
tyhjentyä vauhdilla.

 Kahvitauko oli jo hyvässä vauhdissa, kun Otto 
saapui kantaen pientä nyssäkkää. Hän pysähtyi 
ovelle.

”Mitä? Eikö ollutkaan minun vuoroni?”
 Päät kääntyivät kohti puolityhjää pullavatia, 

sitten Ottoon.
 Pinja tuli viimeisenä paikalle.
 ”Maistuvatko? En ollut ihan varma, menikö 

niihin liikaa vaniljasokeria.”
”Sinäkö? Milloin muka?”, Amanda sanoi.
”Onhan meillä keittiö. Ja olen eri pätevä 

käsittelemään lukkoja ” ei ollut temppu eikä 
mikään tiirikoida ovea auki. Ja sieltähän 
löytyi kaikkea. Ette uskokaan, miten paljon 
käyttökelpoisia aineksia siellä oli ihan kuin 
odottamassa, että joku saa inspiraation.”

 ”Mutta milloin muka teit nuo?”  Henkka jatkoi 
tenttaamista.

 ”Sain ne uunista tunti sitten. Syökää pois. 
Lämpimiltään ne ovat parhaita.

 Talonmies Mentula kurkisti sisään.
 ”Saako hetkisen häiritä?”
 ”Niin?” Henri kohotti kulmiaan.
 ”Ei kai se hullu tyyppi taas olet vallannut 

arkistoa. Nyt kyllä riittää. Soitan poliisit paikalle”, 
Henkka sanoi.

 ”Ei. Ei mitään sellaista. Mutta kun kellarissa 
on vettä. Paljon vettä. Ainakin puolisen metriä 
kauttaaltaan. Enkä tiedä, mistä se on tullut. Eihän 
viime yönä satanut, eikä putkistakaan näyttäisi 
mitään tippuvan.”

 ”Ei hitto. Eikö tässä talossa ole yhtä normaalia 
päivää. Mistä nämä katastrofi t oikein sikiävät?” 

 Puna levisi pitkin Henkan kaulaa. Henkka 
marssi ovesta talonmiehen perässä, muut 
seurasivat. Tämä piti ehdottomasti nähdä.

Vedenpinta lähestyi toiseksi alimmaista porrasta. 
Vesi näytti tyyneltä ja mustalta laattalattiaa 
vasten: houkuttelevalta ja pelottavalta. Mistään 
ei kuulunut tippuvan veden ääniä, ei kohinaa, ei 
lorotusta, liritystä, loisketta. Ei mitään. Vesi kiilteli. 

Se kutsui kahlaamaan ja kieriskelemään. 
 Mentula ja Henkka tönäistiin rajusti syrjään. 

He tarttuivat portaikon kaiteisiin säilyttääkseen 
tasapainonsa. 

Amanda vyöryi heidän välistään portaita myöten 
kuin vesiliukumäessä ikään. Hän lätsähti veteen 
niin, että blondattu pää sukelsi pinnan alle ja kädet 
viuhtoivat kuin olympiauimarilla. Muut toljottivat 
ihmeissään, kun nainen nauraa kikatti vedessä 
ja alkoi roiskia sitä portaiden suuntaan. Seurasi 
joukkopako.

”Mitä hittoa sinä luulet tekeväsi? Ovatko kaikki 
tässä talossa menettäneet yhtäkkiä järkensä?” 
Henkka karjui.

 Amandan nauru täytti kellarin. Se oli estotonta 
kikatusta, joka muuttui hihkumiseksi ja raisuksi 
loiskutteluksi. Hän istui lattialla, lähes vyötäröään 
myöten vedessä ja porskutteli jaloillaan vettä kuin 
olisi polkenut polkuvenettä. 

 ”Hei, älkää nyt olko tosikoita. Tulkaa mukaan 
vaan. Tämä on tosi kivaa. Ja virkistävää. Voi olla, 
ettei tätä enää huomenna ole! Carpe diem.”

 ”Nyt minulle riitti. Mentula, yritätkö saada 
tuon yhden kahjon tuolta kuiville, ennen 
kuin se hukkuu. Muut. Nyt mentiin. Pidetään 
palaveri loppuun ja jätetään tuo uimamaisteri 
kuivattelemaan itsensä.” 

Pinja käveli joukon viimeisenä. Kun he pääsivät 
takaisin yläkertaan, hän yritti aloittaa edellisen yön 
painajaisten raportoinnin. Muut eivät antaneet 
hänelle suunvuoroa, mikä sai Pinjan puremaan 
alahuultaan. Hän kuunteli Henkan ensimmäiset 
lauseet ja juoksi sitten ovesta äänekkäästi 
nyyhkyttäen.

 ”Mikä sille nyt tuli? Taitaa olla ne päivät 
meneillään”, Otto naureskeli.

 ”Teidän pitäisi joskus ihan oikeasti kuunnella 
Pinjaa. Ei kai nyt parin painajaisen kuunteleminen 
niin paha asia olisi. Jos se tekee hänet onnelliseksi”, 
Matias ehdotti ja sai muilta synkkiä mulkaisuja.

 ”Ai, no ei sitten. Kunhan ajattelin ääneen.”
 ”Täällä sitä vaan uidaan lätäköissä, kukutaan 

yömyöhällä paistamassa pullia ja seulotaan 
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roskiksesta papereita ja ties mitä! Yksi ulvoo, 
kun kukaan ei jaksa kuunnella tyhjänpäiväisiä 
raportteja olemattomista painajaisista. Mikä voisi 
vielä mennä huonommin?” 

Samassa Mentula kurkisti ovelta.
 Henkka lysähti tuolille ja painoi pään käsiinsä.
 ”Oikeasti. En halua kuulla.”
 Mentula rykäisi.
 ”Pinja.”
 ”Niin, mitä Pinjasta. Onko hän poistunut 

rakennuksesta?”
 ”No, ei. Hän on oikein tukevasti paikalla. 

Vähän turhankin tukevasti. Kiipesi katolle.”
 ”Et voi olla tosissasi. Aikoo hypätä?” Henkan 

kasvojen rinnalla valkaistu lakanakin olisi 
näyttänyt värikkäältä.

 ”Ei. Kun en saa häntä pois katolta.”
 ”Ovi lukossa?”
 ”No, ei. Muistatteko ne käsiraudat, jotka jäivät 

siitä viime joulun pikkujouluesityksestä? Pinjalla 
on ne. Kahlitsi itsensä palotikkaisiin katolla.”

”Mikäs teitä nyt riepoo”, Amanda hihkaisi 
ovelta. Hänen litimärät hiuksensa sojottivat 
kuin oljenkorret sängeksi niitetyllä pellolla, 
posket olivat jouluomenan punaiset. Hän näytti 
terveyden perikuvalta. Ja säädyttömän iloiselta.

 ”Odottakaapas, piristän teitä vaikka vitsillä.”
 ”Voi ei. Ei nyt. Meillä on – tätä et kyllä ikinä 

arvaisi – tilanne päällä.”

Pinjan kasvot olivat raidalliset kuin pinkillä 
seepralla. Ripsivärit olivat valuneet pitkin 
poskia, muuten hänen olemuksensa uhkui 

taistelutahtoa. Leuka oli tanassa, silmät säihkyivät 
kuin hiotut safi irit. Jos katse olisi voinut viillellä 
tulijat arville, nämä olisivat pian olleet laastarin ja 
siteiden tarpeessa.

 ”Pinja, mitä ihmettä sinä puuhaat? Meillä on 
projektit pahasti myöhässä ja sinä tulet katolle 
viettämään siestaa. Lopeta tuo pelleily heti”, 
Henkka ärjyi.

 ”Turha yrittää. Istun tässä vaikka lumentuloon 

asti, jos ette kuuntele, mitä minulla on kerrottavaa. 
Jos ette ala kuunnella, kadutte sitä lopun ikäänne.”

 Henkan ärtymys vaihtui epäröinniksi. Muut 
seisoivat hänen takanaan katsellen kengänkärkiään. 
Amanda puri peukalon kynttä niin, että rouskutus 
sai Oton vieressä irvistelemään inhosta. Hän 
pukkasi Amandaa kylkeen. Amanda tönäisi 
Ottoa takaisin. Hetkessä he intoutuivat villiin 
merimiespainiin.

  ”Nyt istutte, niin kerron, mitä olen yrittänyt 
sanoa teille jo parin viikon ajan.”

 Yksi toisensa jälkeen muut istuutuivat ja jäivät 
vaitonaisina odottamaan.

 Pinja katseli joukkoa arvioiden. Hän pyyhkäisi 
vapaalla kädellään otsahiuksia sivuun.

 ”Olen siis jo kohta kuukauden ajan nähnyt 
unia. Paljon enemmän kuin yleensä. Lapsena näin 
paljonkin unia – tai siis muistin niistä useimmat. 
Mutta se nyt ei oikeastaan kuulu tähän. Siis aloin 
taas muistaa unia. Ensin ne olivat ihan tavallista 
höpönhöpöä: yhdistelmiä päivällä koetuista 
jutuista, elokuvista, uutisista, lehtijutuista ja niin 
edelleen. Ihan tavallista kamaa, siis. Sitten parin 
viikon jälkeen ne alkoivat muuttua. Niistä tuli kuin 
salamanvälähdyksiä, näin tilanteita, joissa yleensä 
aina oli mukana joku teistä.”

 Pinja vaikeni. Hän kohensi asentoaan, tasakaton 
kivimurska painoi ohuen hameen läpi. 

 ”Ja yhtenä päivänä tajusin, että täällä tapahtui 
jotain sellaista, minkä olin nähnyt edellisenä yönä. 
Hiukan vääristyneenä, mutta selvästi sama juttu. 
Yksi kerta olisi vielä ollut ok, mutta. Seuraavana 
päivänä sama juttu, ja sitä seuraavana. Joka päivä 
samat kuviot. Ja ne tapahtumat eivät olleet meidän 
tavanomaista pullan syöntiämme tai kahvittelua 
tai raporttien laatimista. Vaikka näin senkin, että 
Matias leipoo meille. Ja sen, että Amanda hyppää 
uimaan kellarialtaaseen. Tiesin, että allas tulee 
sinne.”

 Nyt kaikki kuuntelivat.
 ”Nyt tietysti ajattelette, etteivät nämä kuulosta 

mitenkään kovin merkityksellisiltä. Eivätkä edes 
painajaisilta. Hauskoja juttujahan nämä ovat. 
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Mutta kun tässä ei ole kaikki.”
 Nyt Pinja piti tehotauon, joka venyi 

venymistään.
 ”Mitä vielä?” kysyi Amanda.
 ”Se, kun näitä omituisia juttuja tulee lisää. 

Kaikki menee sekaisin. Ihan niin kuin se outo 
tyyppi sanoi. Sehän jupisi ohi mennessään, että SE 
on alkanut. Eikä lopu. Niissä minun unissani on 
ihan samoin.”

 Pinja pyyhkäisi kyyneleen poskeltaan.
 ”Haluatteko tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu?”
 Kaikki nyökyttelivät.
 ”Jokin tulee. Se valtaa meidän tilamme. Vie 

meidän reviirimme. Muuttaa meidät. Kaikki. Ja 
se muutos on jo alkanut. Enkä tiedä, miten sen 
pysäyttää. Kun en tiedä, mikä tai kuka se on. En 
edes tiedä, onko se hyvä vai huono juttu.”

 Valtaisa jyrähdys halkaisi ilman. Tuuli nousi 
sekunneissa, lehdet lentelivät keltaisena pilvenä 
rakennuksen katolle. Ensimmäiset pisarat saivat 
katolla olijat seisaalleen. 

 Pinja kalisutti kahleitaan. Hänen 
huudahduksensa sai Matiaksen pysähtymään. 

Käsirautojen avaimesta ei ollut kenelläkään tietoa. 
 ”Haen sinulle sateenvarjon siksi aikaa, kunnes 

Mentula löytää jonkin rälläkän”, Matias tarjoutui 
ritarillisesti pelastamaan neidon pulasta ja rynnisti 
portaisiin.

Torstaina katkesivat sähköt. Taukohuoneen 
hyllyltä löytyi pikkujouluista jääneitä 
kynttilöitä. Pinja sytytti pari kynttilää ja 

jäi odottelemaan muita.
Amanda liihotteli huoneeseen teemuki 

kädessään. Hänen ilmeensä oli näkemisen 
arvoinen. Hymy ylsi korvasta korvaan; häntä eivät 
huolet ilmiselvästi painaneet höyhenen vertaa. 
Hänen perässään saapui Henkka. Kontrasti oli 
silmiinpistävä. Amanda kepein askelin, hehkeänä, 
kuin kukkaan puhkeamaisillaan, Henkka kasvot 
lyijynharmaina, hartiat lysyssä kuin koko maailman 
murheet niskassaan.

 Pinja ei mahtanut itselleen mitään. Nauru 
pulppusi sisältäpäin kuin suihkulähde. Se poreili ja 
kupli, täytti huoneen hilpeydellä. 
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 Henkka ja Amanda seurasivat Pinjan kohtausta. 
Amanda yhtyi nauruun, Henkka kurtisteli 
kulmiaan.

 ”Mikä tässä nyt naurattaa? Yrittäkää nyt olla 
asiallisia. Tämä on huonompi homma, ja yhdet 
vaan kikattavat tytönhupakot.”

 Nauru yltyi. Henkka sai tarpeekseen. Hän 
käännähti kannoillaan ja käveli ovesta ulos niska 
jäykkänä. Käytävä raikui vielä pitkän aikaa naisten 
naurusta.

 Amanda sai puuskutettua Pinjalle hakevansa 
huoneestaan teeainekset. 

 Pinja oli virittänyt nuotion taukohuoneen 
kivilattialle. Ikkuna oli pudonnut kokonaan irti 
karmeistaan, kun särö oli levinnyt alhaalta ylös. 
Raikas ilma täytti huoneen ja nuotion savut 
leijailivat ulos. 

 Teevesi porisi jo, kun Amanda tuli huoneeseen 
teekuula kädessään.

 ”Et sitten enää juo kahvia, vai?”
 ”En. Kahvi jotenkin kuplii vatsassa. Tämä tee 

on tosi hyvää.”
 ”Mutta teessähän vasta onkin kofeiinia. Jos siis 

kofeiinin takia olet kahvin juonnin lopettanut.”
 ”Ei. En oikein usko, että tässä on. On 

oikeastaan yrttijuoma. En kyllä ihan tarkalleen 
tiedä, mitä tässä on, mutta olen jotenkin jäänyt 
koukkuun. Olen ollut ihan kuin toinen ihminen 
sen jälkeen, kun aloin juoda tätä.”

 ”Luontaistuotekaupastako löysit?”
 Amanda hymyili muikeana. Hän upotti 

teekuulan mukiinsa ja alkoi huljutella sitä. 
Pinja katsoi kollegaansa tarkasti. Seurasi tämän 
huoletonta hymyä, rentoja, mutta samalla 
sähäköitä liikkeitä, utuisen kirkasta katsetta, joka 
nytkin tähyili Pinjan ohi jonnekin kaukaisuuteen. 
Amanda oli viime viikkoina tosiaan muuttunut. 
Hilpeämmäksi.

 ”Mistä sinä nuo teeainekset kehität?”
 Amanda vilkaisi ovelle ja kumartui lähemmäs 

Pinjaa.
 ”Osaatko pitää salaisuuden?”
 Pinja nyökkäsi.

 ”Omasta huoneestani”, Amanda kuiskasi ja jäi 
napittamaan Pinjaa laajennein pupillein.

 ”Nyt en tajua. Siis mistä?”
 ”Et ole tainnut viime päivinä käydä huoneessani? 

Se muhkura lattiassa on kasvanut – aika paljonkin. 
Oikeastaan niin paljon, että pyysin eilen Ottoa 
auttamaan parin hyllyn siirtämisessä. Vietiin ne 
varastoon. Se kasvaa. Se olikin jonkin kasvin juuri, 
nyt se on levinnyt melkein koko huoneeseen ja 
alkanut kasvaa pituutta. Viime viikolla siihen 
kasvoi parissa päivässä hentoja oksia ja niihin lehtiä, 
jotka muistuttavat vähän teepensaan – tai sitruunan 
– lehtiä. Ja tuoksuvat taivaallisen hyvälle. Olen 
napsinut niistä muutamia ja kuivattanut.” 

 ”Mutta eikö se pitäisi kaivaa pois? Eihän 
tuollaista voi täällä kasvattaa. Mikähän puu se 
yleensäkin on? Mitäs, jos se on myrkyllinen?”

 Amanda kalpeni.
 ”Siihen puuhun ette kyllä koske. Jos puu lähtee, 

lähden minäkin. Eikä se haittaa työn tekemistä, 
nopeasti sen oppii kiertämään. Tilaakin se vie 
lopulta aika vähän, pitää vaan järjestellä kalusteet ja 
tavarat vähän järkevämmin.”

 Amanda veti syvään henkeä ja viime päiviltä 
tuttu tuike palasi silmiin: ”Minä uskon, että se puu 
on tullut tarkoituksella. Juuri kun olin katkeamassa 
töiden alle. Nyt mikään ei enää huoleta. Et usko, 
miten hyvä olo minulla on. Voisin melkein lentää. 
Oletko muuten huomannut, että minulta on 
pudonnut pari kiloakin?”

 Henkka ja Matias ilmestyivät ovelle.
 Pinja avasi suunsa: ”Terve, ja kiitos kaloista”, 

hän kajautti niin lujaa kuin kurkusta lähti. Ja 
alkoi saman tien kikattaa hillittömästi. Hän 
piteli pöydän reunasta kiinni ja hakkasi päätä 
korvapuustilautaseen. Otsaan piirtyi kanelisia 
raitoja, joihin oli uponnut muutama raesokerin 
murunen.

 Muut tuijottivat naista kuin maan ulkopuolista 
olentoa. 

 ”Mitä?” Henkan ääni kohosi melkein huudoksi. 
”Mitä ihmettä sinä höpötät?”

 ”Eikö kukaan ole vielä tänään käynyt kellarissa?”
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 ”Juurihan tänne tultiin.”
 Matias nyökkäsi: ”Minä kävin. Taidan tietää, 

mistä Pinja puhuu.”
 ”No?”
 ”Siellä on kaloja. Kalaparvi. Piraijoita – tai 

jotain. Äkäisiä joka tapauksessa. Yritin napata 
yhden alimman portaan alle uineen kiinni. Se 
puri”, Matias näytti laastaroitua etusormeaan.

 ”Miten niin kaloja? Älä vaan sano, että sitä vettä 
ei ole saatu vieläkään pumpattua pois?”  Henkka 
huusi.

 ”Kyllä ja ei. Se on pumpattu moneen kertaan. 
Tai pumpataan kaiken aikaa. Ei toimi. Uutta 
vettä tulee jostain – kukaan ei tiedä miten ja 
mistä. Mentula hommasi jo tehokkaammat 
pumputkin, mutta veden korkeus taisi siitä vielä 
nousta. Mikään ei tunnu auttavan”, Matias lateli 
kuin jokapäiväistä raporttia. Ikään kuin laitoksen 
pohjakerroksessa olisi ollut – ja kuuluisi olla – vettä 
polvea myöten ja vihaisia kaloja uiskentelemassa. 
Totta kai.

 ”Kalat?”
 ”Menkää vaikka katsomaan. Ehkä meidän pitäisi 

virittää sinne katiska.”
 ”Kas kun ei nuottaa.”
 ”Ei siellä ole tarpeeksi syvää”, Matias totesi 

ilmeenkään värähtämättä. ”Voidaan tietysti pitää 
yksikön sisäiset onkimestaruuskilpailut”, hän 
innostui.

 Henkka nousi niin, että tuoli kaatui ja poistui 
huoneesta pitkällä askeleella, niska jäykkänä. 

 Amandaa Henkka säälitti. Juuri mikään ei 
ollut viime viikkoina sujunut odotetusti. Tällaista 
ei kukaan voinut ennustaa. Kohta heidän olisi 
haettava ulkopuolista apua. Konsultti paikalle. 
Paitsi, ettei se tuntunut hyvältä ajatukselta. Paras 
pitää koko sotku omana tietona ja yrittää selvittää 
tilanne omin voimin.

 Amanda ja Pinja seisoivat alakerran alimmalla 
kuivalla portaalla. Veden pinta oli noussut 
muutaman päivän takaisesta kymmenisen senttiä. 
Pinja heitti veteen makkarapalan. Muutamaan 
sekuntiin ei tapahtunut mitään. Äkkiä vesi alkoi 

väreillä, pieniä kalan eviä ilmestyi pinnalle, ne 
pyrähtelivät ja hypähtelivät tiiviinä rykelmänä 
pinnalle kellumaan jääneen makkaran ympärillä. 
Muutama tuimempi väre, ja makkara oli poissa. 
Evät katosivat kellarin uumeniin. Veden pinta 
tyyntyi. Jostain kaukaa kuului tasainen: tip tip 
tip tip. Sitä kuunnellessa tuntui kuin aika olisi 
pysähtynyt. Oli vain tämä hetki, johon halusi jäädä. 

 Naiset tuijottivat veteen. Se houkutteli 
pulahtamaan. Makkaran nopea häviäminen 
parempiin suihin kuitenkin sai molemmat 
pysymään portaalla.

 ”Emme me kahdestaan saa noita pyydystettyä. 
Miehet saavat hoitaa.”

 Iltapäivällä Otto ja Matias kantoivat 
teleskooppivavat taukotupaan.

 ”Meillä on sitten jäsenten väliset töiden jälkeen. 
Ostettiin syöttejäkin”, Otto tiedotti ja ravisteli 
toukkapurkkia.

 ”Onko edes se selvinnyt, mitä lajia ne ovat?” 
Henkka kysyi.

 ”Joo. Yksi jäi vahingossa kiinni tuuletusritilään. 
Napattiin se Oton kanssa siitä. Ahvenia ne ovat. 
Mutta äkäisiä kuin perseeseen ammutut karhut. 
Purevat heti, jos työntää sormen liian lähelle.”

 Vakuudeksi Matias näytti oikeaa kättään. Nyt 
kolmessa sormessa komeili Mikki Hiiri -laastari. 
Otto naureskeli avoimesti. Muitakin hymyilytti.

 ”Päivän posti pitää saada lähtemään, täytyy 
lähettää kirjekyyhkyt matkaan”, Matias totesi. 
”Kenen vuoro?”

 Pinja nyökkäsi ja suuntasi saman tien 
parvekkeelle, josta oli tullut laitoksen 
viestintäkeskus sen jälkeen kun puhelimet ja 
internet olivat lakanneet toimimasta. Parvekkeella 
kyyhkyä matkaan valmistellessaan Pinja pohti, 
milloin oli viimeksi käynyt kotonaan. Hän ei 
tarkalleen muistanut. Ei ainakaan lähimpään 
kahteen viikkoon, hän päätteli.
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Syyskuun puolivälin paikkeilla Amanda 
tajusi, ettei yksikään laitoksen 
henkilökunnasta ollut poistunut talosta 

viikkoihin. Ei siinä oikeastaan ollut mitään 
ihmeellistä. He olivat luontevasti jakaneet 
keskenään keittiövuorot: nuotion sytyttämisen, 
teen, kahvin ja lounaan valmistamisen. Jopa Otto 
osallistui, aina kun malttoi laskeutua palmustaan 
alas.

Yläkerrassa kattoikkunoista tuleva valo riitti 
hyvin kasveille, jotka kumpusivat muhevasta 
mullasta. Perunat, porkkanat ja pinaatit kasvoivat 
vehreinä. Ala-aulan sitruuna- ja päärynäpuut 
kantoivat hedelmää niin, että oksia oli jouduttu 
tukemaan sermeistä irrotetuilla pidikkeillä. Puut 
olivat kasvaneet viikossa, kukkineet ja tuottivat 
nyt nopeasti kypsyviä hedelmiä yltyvällä tahdilla.

Amanda käveli itäsiiven käytävään. Ovi repsotti 
puoliksi saranoiltaan pudonneena puoliavoimena 
ja tuuli tuntui kasvoihin syksyn koleana. 
Käytävän laattalattian kohoumat olivat kuin 
louhittuja kiviä, kivien väliin Matias oli edellisenä 
iltana virittänyt ansalangan cityjäniksille, 
jotka iltahämärissä loikkivat porkkanamaata 
harventamaan. Langat roikkuivat vielä tyhjinä, 
saalis oli onnistunut väistämään ne toistaiseksi. 
Ennen pitkää metsästysonni suosisi, ja he saisivat 
kaivattua vaihtelua lounaaseen.

 

Pinja ja Amanda saapuivat kokeen 
lopettamisesta tasan kuukauden päästä 
laitoksen pihalle yhtä aikaa. Talon 

päädyssä he näkivät ensimmäiseksi miehen 
teipatuissa kengissä. Naisten tervehtiessä 
mies huiskautti kädellään ja jatkoi matkaansa 
umpikujamerkki olkapäällään.

 ”Huomenta, joko olet toipunut?” Pinja kysyi
 ”Moikka. Aika oudolta tuntuu. Mitenhän 

tähän oikein sopeutuu. Vieläkin ärsyttää, että 

juuri meidät valittiin testiryhmäksi. Tylyä. Vaikka 
olihan meillä hauskaakin, ajoittain.”

 ”Joo, joku johtoportaassa kai sai mielestään 
loistoidiksen: ”hei, tehdäänkin outouskoe 
käyttäytymistieteen laitoksen tiimille!” Tosi 
välkkyä. Tule, mennään keittämään aamukahvit, 
kohta muutkin varmaan tulevat. Toin vienereitä.”

 Yhdeksältä miehetkin olivat paikalla. 
 ”Kiva nähdä taas. Paluu arkeen edessä. Ovat kai 

siivonneet paikan tällä välillä?” Otto mumisi, suu 
täynnä pullaa.

Ikkunasta kuului rasahdus. Päät kääntyivät. 
Railo keskellä ikkunaa kasvoi silmissä ja alkoi oitis 
vihertää. Tiimiläiset hymyilivät toisilleen.

 ”Ovat. Ehtikö kukaan käydä kellarissa?” Matias 
kysyi.

 Amanda ja Pinja nyökkäsivät.
 ”Kaikki on kohdallaan.”
 Matias ja Otto virnistivät.
 ”Ehti tulla ikävä näitä kuvioita, vaikka en 

olisi ikinä uskonut”, Henkka sanoi vilkaisten 
tiskialtaaseen, josta oli kuulunut loiskahdus.

 Muutkin katsoivat samaan suuntaan. Täydessä 
altaassa vilahti kalanevä, pyrstö heilahti, ja 
pisaravana valui lattialle. 

 Taukotuvan avoimesta ovesta leijui 
sitruunankukkien tuoksu. Käytävän valot räpsyivät 
ja sammuivat saman tien.

”Luulivat sitten tosiaan, että tämä on joku koe?” 
Pinja naurahti.

 Otto avasi tarvikekaapin oven ja kaivoi 
teleskooppivavat esille.

 ”Matias, lähdetäänkö kellariin hankkimaan 
päivän lounastarpeet?”

© Tarja Sipiläinen 2012
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Saatesanat novelliin

”Suurin osa tarinoistani on reaalifantasiaa, 
mutta olen kirjoittanut muitakin spekulatiivisen 
fi ktion lajeja. Reaaliproosaakin on tullut 
kokeiltua

Reaalifantasian kirjoittamisesta nautin kenties 
kaikkein eniten, koska maailmaa on hauska 
katsella ennakkoluulottomin silmin, mitä jos -
asenteella. Päivittäin tulee eteen tilanteita, joista 
saa aineksia lievästi vinksahtaneisiin, toden ja 
totutun rajoilla, ja hiukkasen ylikin, kulkeviin 
tarinoihin.

Aloitin Ärhäkän ahvenen kirjoittamisen 
vuoden 2007 NaNoWriMossa, vakaana 

aikomuksena saavuttaa maaginen 50 000 sanan 
raja. Elämä kuitenkin vei tyypilliseen tapaansa 
mukanaan, ja hyydyin puoliväliin. Muokkasin 
romaanin   alusta novellin vuoden 2009 Usvan 
kirjoituskilpailuun, jossa teemoina olivat 
tuli, maa, ilma ja vesi. Novelli sai kilpailussa 
kunniamaininnan. Lieneekö tämä todiste siitä, 
että (lähes) aina voi tiivistää?” 

Tarja Sipiläinen

Tarja Sipiläinen on lappeenrantalainen kirjoittaja. 
Hänen novellejaan ja raapaleitaan on julkaistu 
lehdissä ja antologioissa, muun muassa Usvassa, 
Kosmoskynässä, Alienistissa ja URS-projekteissa.
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Rauhanyritykset
Seppo Kallio
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Aurinko paahtaa nuhruista taloriviä. Pieni 
tyttö, jonka ruskettuneet jalat ovat polvia 
myöten harmaassa pölyssä, juoksee pitkin 

katua.. Hän katsoo taakseen ja hymyilee leveästi 
silmät ja hampaat loistaen. Lisää lapsia ilmestyy 
talojen takaa ja iloinen nauru täyttää koko kadun. 

 Tyttö huomaa kuivuneen pensaan takana 
juomapurkin, pysähtyy ja nostaa sen käteensä. 
Yhtäkkiä purkki räjähtää heittäen hänet taaksepäin. 
Tyttö kaatuu tiedottomana selälleen ja verisestä, 
silpoutuneesta kädestä valuva verilammikko imeytyy 
rutikuivaan maahan jättäen oudonvärisen, kostean 
läiskän.

 Läheisestä talosta kuuluu säikähtäneitä 
huudahduksia. Joku ryntää katsomaan tyttöä ja 
kyykistyy hänen viereensä. Pian lukemattomat 
sandaalit polkevat kuivaa maata. Tytön ympärille 
ilmestyy joukko lapsia, päivitteleviä naisia ja 
huutelevia miehiä. Vaivihkaa lapset ajetaan 
kauemmaksi. 

 Väkijoukko huomataan ohiajavasta maastoautosta. 
Ovesta pyörähtää ulos isokokoinen mies täydessä 
taisteluasussa, ase rinnallaan. Kun hän etenee 
joukon keskelle, ihmiset väistävät pelokkaina 
tummakasvoista, sinisilmäistä miestä. ”Mitä on 
tapahtunut?” hän kysyy. 

 Vanhempi mies katsoo vihaisena tulijaa. ”Tyttö otti 
käteensä jotain, joka räjähti. Hän menetti kätensä, 
ellei henkeäänkin” Sotilas polvistuu tytön viereen ja 
näkee kuinka rintakehä nousee ja laskee tasaisesti. 
”Auto tulee kohta”, vanha mies lisää. 

 Sotilas ei kysy miksei paikalle kutsuttu 
ambulanssia, koska hän tietää vastauksen: 
Paikallisilla ei ole varaa maksaa ambulanssikyytiä, 
eikä ambulanssi edes veisi potilasta halpaan, 
paikalliseen sairaalaan vaan kalliiseen 
yksityissairaalaan. Hän tietää mikä on tytön 
tulevaisuus. Raajarikkona tyttö ei pääse naimisiin, 
perhe hylkää hänet ja hän joutuu yksin etsimään 
itselleen elantonsa keinoista välittämättä. Sotilas 
puree hampaitaan. Katsoo vuoroin ihmisten 
piiriä, vuoroin autoaan. Hänen tekisi mieli tehdä 
jotain peruuttamatonta. Jotain mikä päättäisi 

kaikkien kärsimykset. Jotain mitä hän katuisi koko 
loppuelämänsä. 

   

Tamatea havahtuu seinustalla unestaan ja 
tunnistaa painajaisensa, jossa hän kohtaa 
yhä uudelleen nuoren tytön ja epätoivoiset 

siviilit. Hänen siniset silmänsä vilkaisevat unisena 
vieressä istuvaa karvanaamaista toveria. ”Kiriko”, 
hän sanoo hymyillen. Silmät painuvat takaisin 
kiinni ja harmaan pölyn peittämän puvun rintamus 
alkaa kohoilla entistä rauhallisemmin. Taisteluliivin 
varusteet repsottavat, mutta ase on valmiina sylissä.  

 Kirikon katse palaa yhä uudelleen kasvoillaan 
makaavaan kolmimetriseen mieheen, joka kuoli 
huutaen hänen aseensa liekissä. Sinikuvioisin 
kaakelein koristetusta kadunkulmasta tuuli 
tuo inhottavan, palaneen hajun. Kiriko korjaa 
asentoaan, laskee heittimensä kohti kadunkulmaa, 
josta kuuluu etäisiä taistelun ääniä.  Kuin salaa hän 
nuuhkaisee aseensa piippua ja tuttu ruudinhaju 
saa olon hieman paremmaksi. Hän haluaisi siirtyä 
kauemmaksi palaneesta ruumiista, mutta ei voi 
jättää toveriaan yksin nukkumaan. Lepotauko on 
Tamatealle välttämätön. Ihmiset väsyvät nopeasti.

 

Tummaihoinen, hoikka mies vilkaisee ulos 
ikkunasta pihalle, jossa hyvinleikatut puut 
ja pensaat kasvavat tasaisella nurmella 

kuin vihreällä veralla. Kaikki on huoliteltua ja 
viimeisteltyä. Niin ulkona kuin sisällä. Vasemmalla 
istuu tummaihoinen nainen, Universal Peace 
-yhtiön markkinoija. Hänen katseensa suuntautuu 
rohkaisevasti kohti pöydän päätä. ”Olen varma, että 
herra Presidentti luottaa meidän kykyymme hoitaa 
huomaamattomasti tämäkin vähäinen häiriö.”

 Presidenttiä harmittaa, että Universal on 
valinnut tämän kauniin naisen edustajakseen. 
Hänen on pakotettava katseensa pois pöydän 
vastakkaiselle puolelle, jossa oma sodanjohto istuu. 
Rivi vaivautuneen näköisiä kenraaleja, jotka eivät 
halua tätäkään operaatiota itselleen. Itse asiassa hän 
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ei itsekään halua sitä heille, sillä ulkopuolisen 
yrityksen käyttö on turvallisempaa. Jos virheitä 
tapahtuu, ja niitä tapahtuu aina, niistä ei voi 
syyttää hänen hallintoaan eikä varsinkaan häntä. 
Yrityksille maksetaan siitä, että he ottavat kaiken 
vastuun. Kaikesta.

 ”Viimeaikaiset operaatiot eivät suinkaan 
herätä luottamusta kykyihinne hoitaa asioita 
menestyksellisesti.” Kun nainen vilkaisee arasti 
kenraaleita sanomatta mitään, Presidentti 
jatkaa. ”Viimeisimmissä operaatioissa 
onnistumisprosentti on ollut varsin huono ja 
olette menettäneet melkoisen määrän miehiä.”

 Nainen miettii hetken ja ryhdistäytyy. ”Hyvistä 
taistelijoista on pulaa”, hän aloittaa, ”ja ne 
maksavat. Me emme pysty tällä kustannustasolla 
takaamaan aina sataprosenttista tulosta, 
koska emme saa palkattua riittävän kokenutta 
henkilöstöä. Operaatiot ovat vaikeutuneet, 
tarvitsemme yhä kokeneempaa henkilökuntaa ja 
kokemus maksaa.”

 ”Me neuvottelimme juuri uudet, entistä 
kalliimmat sopimukset, eikö niiden pitäisi taata 
paremmat resurssit ja paremmat tulokset?” 
Presidentti ihmettelee.

 ”Aivan, herra Presidentti, mutta älkäämme 
unohtako miksi oikeastaan olemme tällä. 
Kello kolmeksi on sovittu operaationäytös 
komentokeskuksessamme. Ehdottaisin, että 
siirrymme seuraamaan, miten joukkomme 
toimivat kentällä.” Presidentti nousee tuolistaan 
ja nainen jatkaa innostuneesti. ”Kuten muistatte, 
paikka on…”

 Presidenttiä tympäisee yhtiön voimakas 
itsekehu ja jatkuva valitus riittämättömistä 
resursseista. Selostus menee ohi korvien. Hän 
epäilee. Mihin kaikkeen yhtiö käyttää rahoja? Ja 
tietysti he ovat taas valinneet mahdollisimman 
varman operaation, joka ei voi olla onnistumatta! 

 Komentokeskus on iso huone, jossa operaation 
johto istuu kuulokkeet korvilla seinäpaneelin 

edessä. Se on jaettu osiin, joissa elää kypärien, 
satelliittien ja muutaman lennokin kamerakuva. 
Presidentti ei halua paljastaa, ettei hän oikeastaan 
muista mistä tässä operaatiossa oli kyse.  Kaikissa 
yhtiön näytöksissä tuntuu olevan sama kaava: Ensin 
kaikki on rauhallista, miehet lähestyvät kohdetta, 
tapahtuu rynnäkkö, jossa miehet räjäyttävät 
esteet ja ryntäävät joukolla kohteeseen. Lopuksi 
viholliseksi nimetty joukko joko teurastetaan 
viimeiseen mieheen tai vangitaan.

 Nyt kaikkien kameroiden kohteena tuntuu 
olevan jokin sekava rakennusten ja tornien 
muodostama kemian tehdas.  Putkistot kimaltelevat 
juuri nousevan auringon säteissä. Presidentti hieroo 
silmiään ja yrittää vastustaa haukotusta. Päivät ovat 
olleet pitkiä. Hän tuntee yhä voimakkaammin, 
ettei edes halua tietää operaation yksityiskohtia tai 
syytä miksi tehdas on tärkeä.

Onneksi missään kuvassa ei näy siviilejä.
Kohteen valtaaminen näyttää etenevän aluksi 

vakiokaavan mukaan, mutta yllättäen jostain 
avataan tuli, kypäräkamerat kääntyvät pois ja 
piiloutuvat aitojen ja rakennusten taakse. Osa 
miehistä ilmeisesti pakenee paikalta, koska heidän 
kameroidensa kuvat pomppivat ja kohde katoaa 
ruuduilta.

”Mitä oikein tapahtuu?” Presidentti kysyy 
harmissaan. Vai onko hän vahingoniloinen? Hän ei 
tiedä enää itsekään.

 Nainen ryntää ilme tuimana huoneen etuosaan. 
Kaikki huutavat komentoja mikrofoneihinsa. 
Vaikka kamerakuvissa näkyy rakennuksen 
suunnasta tulevia liekkejä ja tulipalloja, miesten 
pakokauhu näyttää liioitellulta. Nainen palaa 
takaisin Presidentin luokse päätään pudistellen. ”En 
käsitä mistä on kysymys. Tuollaiseen pakokauhuun 
ei pitäisi olla mitään syytä. Eiköhän tilanne saada 
pian hallintaan. ” 
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Tamatea siirtyy kyyryssä Kirikon luokse. 
”Se meni todella hienosti. Rosvolauma 
hajosi kuin varpusparvi. Menivät täysin 

paniikkiin ja joutuivat laidoilla ristituleen. Mutta 
epäilen, että meitä on vieläkin vähemmän.” 
Hänellä ja Kirikolla on pieni salaisuus. ”Onko 
kaikki valmiina? Joku hyvä trauma uudelleen?” 

 ”Ole huoleti, kyllä niitä nousee roistojen mieleen 
uudelleen.  Minä vain poimin sieltä parhaan ja 
koko lauma on taas kauhusta suunniltaan.”

 ”Hyvä on”, Tamatea sanoo, vaikka on huolissaan 
tilanteesta. Hän johtaa pientä International Peace 
Makers -yhtiön väsynyttä joukkuetta. Kukaan ei 
olettanut vihollisen yrittävän tehtaan valtausta. 
Sen strateginen merkitys on taisteluissa mitätön, 
mutta ehkä sillä on taloudellista arvoa Universalille 
itselleen.  Hän on vuosien aikana huomannut 
miten monimutkaisiksi eri osapuolten edut 
vähitellen muuntuvat. Tietääkö enää kukaan minkä 
puolesta kukin taistelee? Joku voi tietämättään 
kuolla vaikka haisevan kalajalostamon puolesta.

 Tamatean merkistä Kiriko laukaisee aseestaan 
tulipallon ensin etenevien miesten sekaan ja sitten 
yläpuolelle. Hän kuulee miten aseet rätisevät 
sivustoilla, mutta vihollinen saa pidettyä tilanteen 
paremmin hallussa ja kranaatteja alkaa lennellä. 
Tamatea näkee kuinka yksi tulee aivan heitä 
kohti ja huutaa varoituksen, mutta se putoaa vain 
muutaman metrin päähän Kirikosta. Tamatea 
tuntee kranaatin iskun selässään. Ilma on sakeana 
pölystä ja savusta. Hän yrittää huutaa Kirikon 
nimeä ja ryömiä tämän luokse. Kaikki alkaa 
sumentua ja hän menettää täysin ajantajunsa. 
Repiessään voimattomana Kirikoa hihasta 
hän kuulee ääniä. ”Tamatea, oletko kunnossa? 
– Se hengittää, nostetaan paareille.” Hän yrittää 
vastustaa ja toistaa vain Kirikon nimeä. ”Missä 
Kiriko! … Ei saa jättää.”

   

Valkoiseen ja vaaleansiniseen pukeutunut 
sairaanhoitaja korjaa mustakarvaisen, 
litteänenäisen potilaan asentoa. 

Vastapestyt lakanat kahisevat ja hoitaja yllättyy, 
kun siniset silmät aukeavat ja jäävät tuijottamaan. 
Hoitaja yrittää hymyillä rauhoittavasti. ”Hei, miltä 
tuntuu?”

 ”Missä minä olen?”
 ”Tämä on Warriorsin sairaala, sinulla ei ole 

mitään hätää. Sait palovammoja taistelussa, mutta 
olet parantunut hyvin.”

 Silmät kiertävät hitaasti huonetta. Kulmat 
kurtistuvat. ”Taistelussa? Missä? Mitä tapahtui? 
Mikä on Warriors?”

 ”Ota rauhallisesti”, hoitaja rauhoittelee. ”En 
muista mistä sinut löydettiin, mutta voin hakea 
kansiosi, jos haluat.”

 ”Kiitoksia. En todellakaan muista mitään.”
 Warriors eli Th e Best Warriors for Universal 

Peace on kansainvälinen huipputaistelijoita 
värväävä yhtiö. Se etsii koko ajan uusia taistelijoita 
ja seuloo vanhoista parhaat. Se toimii varsinaisten 
operaatioita suorittavien yritysten kykyjenetsijänä. 
Ja taistelijan hinta riippuu hänen taidoistaan. 

 Yhtiöllä nyt on toipumassa yksi potilas, 
joka käsivarren sirun tietojen mukaan on 
taistellut todella hyvin. Hän saa aikaan 
kauhua vastustajissaan ja näyttää selviytyvän 
uskomattomista tilanteista vahingoittumattomana. 
Mutta on yksi ongelma, hänen henkilöllisyytensä 
on kadonnut, eikä hän itsekään tiedä kuka 
on. Ei ole edes varmaa kenen joukoissa hän 
on aikaisemmin taistellut. Paperilla tämä 
pitkäkarvainen, musta sotilas on kuitenkin hyvin 
arvokas, sillä Universal Peace on juuri lähettänyt 
kyselyn suuresta joukosta ykkösluokan taistelijoita. 
Siten Warriors luo henkilölle menneisyyden, 
jonka sopii parhaiten heille itselleen. Sotilas on 
hyvin todennäköisesti taistellut aikaisemminkin 
Universalin riveissä ja voi jatkaa tehtäväänsä siellä.
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Kirikon katoamisen jälkeen sotilaan 
ammatti on alkanut tympäistä 
Tamateaa yhä enemmän. Hänet on taas 

työnnetty lähes mahdottomaan tilanteeseen. Hän 
katsoo joukkuettaan. Pieniä geenimuunneltuja 
simpansseja ja muutama iso mies. 

 ”Meidän pitää edetä kapeaa sivukatua 
pääkadulle”, Tamatea aloittaa. ”Tarkkailkaa 
talojen ovensyvennyksiä ja sivukujia, niistä voi 
saada suojaa. Edetään hitaasti ja varovasti.” 

 Keskipäivän auringon säteet yrittävät 
epätoivoisesti luikerrella kosteille katukiville. 
Tamatea vilkaisee salaa tovereitaan ja näkee 
ylöspäin vilkuilevat silmät ja kaikkien kasvoilla 
saman ajatuksen: ”Jos vihollinen huomaa meidät, 
tämä on kuin leivänpaahdin.”

 Kaikki on kuitenkin rauhallista. Parvekkeiden 
kukat kurkottelevat päiden yläpuolelle. 
Pyykkinaru kulkee vastakkaisen talon seinän 
kautta ja narulla liehuu hiljaa lasten vaatteita. 

 Rauhallinen näkymä rikkoutuu pian ja 
toteutuu se, mitä he kaikki ovat koko ajan 
pelänneet. Kadun toisessa päässä punakeltainen 
tulipallo valtaa talojen välin ja polttava pilvi 
syöksyy kohti. ”Takaisin! Juoskaa!”, Tamatea 
huudahtaa. Viime hetkellä he löytävät pelastavan 
sivukujan ja sen päästä turvallisen aukion.

 Tamatea katsoo taakseen. Kaikki on hiljaista. 
Liekit eivät saavuttaneet. ”Tunnen tämän paikan”, 
Tamatea sanoo. ”Kiriko ja minä olemme joskus 
asuneet tällä seudulla.” Hän palaa takaisin 
kadulle, josta he pakenivat. Pyykki keinuu 
heikossa tuulessa kuten aikaisemminkin. Kukat 
kurkottelevat kohti valoa. Merkillistä. Tamatean 
mieleen tulevat Kirikon temput. 

 Palattuaan takaisin aukiolle tulipallo lentää 
uudelleen. Nyt päiden yli uudesta suunnasta 
ja kaikki syöksyvät kivikaiteen taakse. ”Missä 
ampuja on? Näettekö?” Tamatea kähisee. ”Aukion 
nurkasta! Minusta tuntuu, että ampujakin tuntee 
paikat, ei hän muuten olisi osannut tuonne.”

 Samassa uusi tulipallo läiskähtää seinälle 
ja sen perään heti toinen, joka nousee ensin 

korkeammalle, laajenee ja peittää heidät kokonaan. 
”Harha!” Tamatea huutaa. ”Älkää katsoko, 
peittäkää silmänne. Tuo ei ole todellinen, se on 
harha!” Mutta turhaan, miehet katsovat silmät 
suurina, suu auki taivaalle ja kaatuvat vaikeroiden 
maahan. 

 Tamatea keskittyy aukioon sellaisena kuin se 
oli hetkeä aikaisemmin. Hän yrittää nähdä kuka 
ampuja on. Voisiko se olla Kiriko, hän miettii. 
Kukaan muu ei saa tuota harhaa aikaan. Hän 
nostaa kiikarin silmilleen ja on tunnistavinaan 
tutun hahmon.  ”Kiriko, mitä sinä siellä? Tamatea 
täällä! Etkö tunne paikkoja, olet asunut täällä!” 
Tamatea huutaa. Miksi Kiriko on väärällä puolella? 
Eikö hän muista? ”Kiriko, älä ammu. Omia!” 
Tamatea nousee seisomaan ja nostaa kätensä ylös. 
”Etkö tunne? Olen Tamatea. Älä ammu!” 

 Tamatea keskittyy ja tavoittelee vanhaa 
traumaansa.  Taivas välähtää ja maisema muuttuu 
aurinkoiseksi kaduksi. Pikkutyttö juoksee nauraen, 
poimii pommin käteensä. Räjähdys ja tyttö makaa 
maassa.

 ”Tamatea, perhana. Mitä sinä teet täällä?” Kiriko 
huutaa.  

 ”Mitä itse? Kenen puolella sinä olet? Et kai 
taistele omiasi vastaan?”

 ”Kuinka niin? – Tai en minä tiedä. Universal tätä 
johtaa.”

 ”Etkö muista, että asuit ennen täällä? Katso 
ympärillesi!”

 Kiriko katselee hetken etäältä epäluuloisena, 
mutta lähtee sitten rohkeammin kohti.

 ”International Peace Makers. Etkö muista? Katso 
minua! Taistelimme yhdessä niitä Universalin 
joukkoja vastaan, jotka yrittivät vallata kaupungin? 
Olet syntynyt tässä kaupungissa.”

 Kiriko katselee epäluuloisena, ase valmiina 
vaikka Tamatea pitää käsiään koholla. ”Haavoituin. 
ID katosi. En tiedä kuka olen. Nimeni on nyt 
John, mutta en pidä siitä.” Siniset silmät karvaisesta 
naamasta tutkivat Tamateaa ja välillä vilkaisevat 
taloja. ”Muistin traumasi. Tytön ja juomapurkin. 
Mutta en oikein ymmärrä mitä tapahtuu.”
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 ”Mikä teki liekit tuonne kapealle kadulle?” 
Tamatea kysyy ja näyttää taakseen, suuntaan josta 
kaikki tulivat. 

 ”Minä ne tein”, Kiriko näyttää asettaan 
vakavana. 

 ”Näin miten liekit täyttivät vähitellen koko 
pitkän kadun. Et sinä tuolla sitä saa aikaiseksi.”

 ”Sinä vain kuvittelit liekit suuremmiksi kuin 
ne olivat todellisuudessa, panikoit.” Kiriko katsoo 
toveriaan hymyillen. ”Alan vähitellen muistaa. 
Saanko minä ihmiset näkemään harhoja?”

 Vähitellen Kiriko tunnistaa Tamatean, kadun 
ja rakennukset. “Se olet todellakin sinä.” Miehet 
halaavat toisiaan. ”Olen Kiriko. En John. Alan 
muistaa. Mutta kaikki on vähän sekavaa…”

 ”Kaikki on kunnossa, ota rauhallisesti!” Tamatea 
läimäyttää toveriaan olkapäähän. 

 “Kunnossa? Todellako? Mitä me oikein teemme? 
Me olemme vihollisia. Katso.” Kiriko kääntää 
olkapäänsä, jossa on vihreä tähti. “Sairaalassa 
mietin asioita. Kaikki on niin mieletöntä ja nyt 
olin vielä tappaa parhaan ystäväni.” Hän iskee 
leikkimielellä Tamateaa palleaan.  “Meidän 
pitää päästä täältä nopeasti pois. Muut ovat 
tulossa perässäni. Eikö tuon rojun alla olekin 
metrotunnelit?” Kiriko kysyy. “Sieltä voisi päästä 
melkein minne tahansa.”

 Heidän ympärillään muu joukkue alkaa heräillä 
käsiään ja kasvojaan ihmetellen. Ei palovammoja, 
ei mitään.  Miten tämä on mahdollista?

   

Presidentti istuu väsyneenä kokouspöydän 
päässä. Ulkona aurinko paistaa vihreälle 
sisäpihalle, jossa hopeakuuset kasvavat 

puutarhurin määrittelemissä, näennäisen 
satunnaisissa paikoissa. Jäniskin on eksynyt pihalle 
syömään kukkapenkin vesiheinää.  Puutarhurilla 
on apulainen. Puutarhanhoitoa on ulkoistettu, 
hän ajattelee huvittuneena. Mutta ei kai jänis 
vain syö hyötykasveja? Sodankin ulkoistamisessa 
on ongelmansa. Presidentti tietää, että yhtiöllä 
on myös omat intressinsä, jotka kohdistuvat 

kriisialueiden rikkauksiin.
 Katse palaa pitkään vastenmieliseen pöytään, 

jonka oikealla puolella kiiltelevät kenraalien kullatut 
nauhat. Vasemmalla puolella istuu sama nainen, 
jota hän on vähitellen alkanut inhota.

 ”Kuten varmaan voitte arvata, olen viimeisten 
uutisten jälkeen hieman pettynyt Universalin 
toimintaan.” Presidentti painottaa sanaa 
’hieman’, mutta kukaan ei halua sanoa mitään. 
Kukaan ei hymyile. Universalin nainen ei katso 
pöydän päähän vaan tuijottaa vastapäätä istuvaa 
maavoimien kenraalia. ”Se että riveissänne toimii 
mutantteja, joita ei saisi olla olemassakaan, pitäisi jo 
sinänsä olla melkoinen uutispommi. Mutta media 
on kai katsonut asiaa jo vuosia läpi sormiensa. 
Ehkä sen mielestä on parempi, että sotaa käyvät 
simpanssit ja… ties mitkä hormonihirviöt, kuin 
normaalit ihmiset.” Merivoimien kenraali rykäisee 
ja katsoo Presidenttiä varoittavasti.

 ”Tiedän, tiedän. Käytän tietyistä 
geenimanipulaation uljaista tuloksista hieman 
halventavia nimityksiä, jotka eivät ehkä sovi 
yhteen oma ihonvärini kanssa, joka on ollut joskus 
vuosisataisen sorron ja halveksunnan syynä. Minä 
kunnioitan kaikkea elollista, oli se sitten ihmisten 
tai jumalien luomaa. Ja ehkä voin kunnioittaa 
myös näitä tiettyjen yritysten luomia… henkilöitä. 
Jahka tutustun… heihin.” Presidentti huomaa 
jaarittelevansa epävarmana, unohtavansa varsinaisen 
asian. ”Mutta sitä, että toiminnan kätköissä on 
jokin yritys TBW, joka välittää taistelijoita sekä 
meille että vihollisillemme, on käsittämätöntä. 
Kaiken huippu on samojen henkilöiden 
kierrättäminen sekä meidän että vastustajiemme 
joukoissa. Ja miten Universal, johon olemme vuosia 
tukeutuneet, joka on vannonut meille toimivansa 
moraalisesi ja eettisesti oikein, on käyttänyt salassa 
tällaisen yrityksen palveluja.”

 Tässä vaiheessa Universalin kauniin edustajan 
kasvot punoittavat, niiden tummasta väristä 
huolimatta, ravunpunaisina. Ainakin henkilö itse 
tuntee niin. Hänen on kuitenkin pakko katsoa 
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Presidenttiä silmiin. ”Olette oikeassa. Olemme 
käyttäneet Warriorsien palveluksia, kuten kaikki 
muutkin osapuolet. Meillä on ollut käsitys, että 
me, Universal Peace, olemme vastuullisia ja 
toteutamme operaatiot parhaalla mahdollisella 
tavalla, kun hankimme parhaat mahdolliset 
välineet ja parhaat mahdolliset taistelijat niitä 
käyttämään. Presidentti varmasti tietää, että 
välineet ovat osin kansainvälisten yritysten 
tuotantoa. Teollisuus on globalisoitunut ja 
sen seurauksena kukaan ei oikeastaan tee enää 
mitään täysin yksin. Tämä globalisoituminen 
on viime vuosina vallannut myös taistelijoiden 
värväyspuolen. Taistelijat ovat tuotteita, jotka 
tuotetaan… erilaisissa paikoissa, jossa se on 
mahdollista ja laillista, ja sen jälkeen asetetaan 
kaikkien käyttöön. Se, että Warriors on 
siirtänyt samoja henkilöitä puolelta toiselle, on 
kuitenkin karkea virhe. He ovat olleet todella 
huolimattomia.” 

 ”Tai tulleet liian ahneiksi”, Presidentti 
täydentää. 

  

Yhtäkkiä luodit lentävät aukion puolelta 
toiselle ja Tamatea ystävineen suojautuu 
uudelleen. Kapeilta kujilta purkautuu 

lisää miehiä, jotka katkaisevat heidän reittinsä 
metroasemalle. Pian kaikkien huomio kuitenkin 
kiinnittyy rynnäköivään sotilaskoneeseen, jonka 
siiven alla välähtää ja savujuovan saattama ohjus 
irtautuu. Puidenlatvojen korkeudella tapahtuu 
raivoisa räjähdys, joka muuttaa aukion hetkeksi 
tulipalloksi. Puut syttyvät tuleen, lähitalojen 
parvekekukat lentelevät ilmassa ja naruilla 
roikkuneet pyykit kohoavat kohti korkeuksia. 

 Sotilaat kaatuvat maahan, vain kaksikko juoksee 
liekeistä ja sirpaleista välittämättä kohti aukion 
keskustaa. Yhtäkkiä Tamatea pysähtyy ja jää 

tuijottamaan kaikkialla tuskissaan kiemurtelevia, 
palaneita taistelijoita. Kiriko palaa takaisin ja lyö 
häntä kasvoihin kämmenellään. Tamatea säpsähtää, 
räpyttelee silmiään ja näkee vahingoittumattomat 
sotilaat, jotka vain kuvittelevat palaneensa. 
”Selviätkö?” Kiriko kysyy huolestuneena.

 Tamatea hieroo silmiään. ”Kiitos. Eiköhän tämä 
tästä, näkyjäsi on entistä vaikeampi torjua. Tai olen 
unohtanut, miten se tehdään.”

 Kun he ovat päässeet alas portaita, Tamatea 
katsoo toveriaan junalaiturilla. ”Alan olla 
todella kyllästynyt. Me emme enää tiedä kenen 
puolella taistelemme ja ketä vastaan. Tuskin 
johtajammekaan tietävät.”

 Kiriko katsoo hetken toveriaan ja hymyilee. 
”Sitähän minä juuri sanoin.  Ja minä tiedän nyt 
miten voimme vaihtaa henkilöllisyyttä.” 

 ”Loistavaa! Jos henkilöllisyyden vaihtaminen ei 
ole enää ongelma, toteutuuko vanha haaveemme 
lopultakin?”

 ”Perustamme modernin extreme-ravintolan”, 
Kiriko aloittaa.

 ”Ravintolan, jossa ihmiset kokevat yhdessä 
toistensa traumoja. Mitä kaameampia sen parempi. 
Extreme, sille on aina kysyntää”, Tamatea täydentää 
nauraen. ”Ja Punakaikin rannalle!” hän vielä lisää.

 ”Minne?”
 ”Punakaiki. Kuulin siitä äskettäin. Se on hieno 

paikka ja kaukana täältä. Kukaan ei kysele mistä 
olet tai mikä olet”, Tamatea selittää innoissaan. 

 ”Lähdetään”, Kiriko sanoo ja osoittaa 
metrotunnelia.

 © Seppo Kallio 2012
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Novellin saatesanat

Tarinan “Rauhanyritykset”, idea tuli toisaalta 
tyttären kesätyöpaikasta, jossa asiakasneuvonta 
oli ulkoistettu yritykselle, jonka työntekijät 
olivat head huntterin palkkalistoilla ja toisaalta 
USA:n puolustusvoimien samantapaisesta 
organisaatiosta. Jos sama kesätyöntekijä 
voi toimia eri puhelinoperaattoreiden 
asiakaspalvelussa, voisiko sotilaskin toimia 
eri valtioiden taistelijana markkinatilanteen 
mukaan?

Seppo Kallio

Kirjoittaja on jyväskyläläinen IT-
ammattilainen, joka on innostunut 
kirjoittamaan spefi novelleja.
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Arja teki ompelukurssilla neulatyynyä. 
Siitä oli kehittynyt naishahmo, siro 
pieni nainen, vaaleat lyhyet hiukset 

ja lyhyttäkin lyhyempi minihame. Hän piirsi 
ohuilla kangastusseilla kasvonpiirteet ja muut 
yksityiskohdat, leveän hymyn ja suuret hampaat, 
pienen nykerönenän ja kaartuvat kulmakarvat, 
silmäluomet ja ripset, punaiset posket, 
paidannapit. Sitten oli jäljellä täyttäminen ja 
kiinni ompelu. Opettaja nyökkäili hyväksyvästi 
kävellessään ohi. 

Arja tunki täytettä sisään varovasti, näppärin 
sormin. Lopuksi hän ompeli kiinni avoimen 
reunan. Työ oli hieno. Hän nimitti sitä mielessään 
Hilkaksi, sillä kuten Hilkasta, tästäkin oli vaikea 
irrottaa silmiään.  Hän otti nuppineulat ja alkoi 

VUOKRATYÖNTEKIJÄ
Satu Musto

työntää niitä kankaan läpi. Tiukka kangas poksahti 
hiukan aina kun neula lävisti sen. Arja työnsi loput 
neulat Hilkan kasvoihin.

Seuraavana aamuna Arja piti lakisääteistä 
kymmenen minuutin kahvitaukoaan ja yritti 
olla mahdollisimman huomaamaton. Hän 

siemaili vettä pahvimukista ja selaili Metro-lehteä. 
Kaikesta huolimatta puhelin soi. Hän nielaisi ja 
nosti luurin.

– Pekka, terve, sanoi kuiva hiljainen ääni. 
– Tulisitko hetkeksi tänne.  

Arjan sydän muljahti ylimääräisen kerran. Hän 
vilkaisi Tuijaa, Niinaa ja Hilkkaa, jotka kaikki 
olivat kohottaneet katseensa ja tuijottivat häntä. 
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Arja mutisi menevänsä käymään ”tuolla”. Hän 
osoitti kädellään ovelle tietäen, että ele oli jollakin 
tavalla naurettava.

  Viraston hallintopäällikön, Pekan, huone 
sijaitsi rakennuksen ylimmässä kerroksessa, 
heti virastopäällikön huoneen oikealla puolella. 
Käytävään antavat lasi-ikkunat oli teipattu 
maidonvaaleilla tarroilla, jotka päästivät valon 
läpi.  Pekan huoneen ovi oli aina auki, kun taas 
virastopäällikön huoneen ovi oli aina kiinni. 
Arjalle oli kerrottu, että virastopäälliköllä oli 
alkoholiongelma ja hän lipitti salaa punaviiniä 
lukitun ovensa takana.

 Pekka oli kuusissakymmenissä, hänen syvän 
musta polkkatukkansa oli aina millilleen oikealla 
tavalla muotoiltu, puku moitteeton ja kengät 
kiiltävät. Kaikki tiesivät, että Pekan vaimo oli erään 
tunnetun mediayrityksen suuripalkkainen johtaja. 
Hallinnon työntekijöillä oli tapana tiedustella 
Pekalta kohteliaasti vaimon vointia ja yrittää 
sitten kääntää puhe vaimon työhön. Puhuessaan 
vaimostaan Pekka yleensä äityi suitsuttamaan 
vaimon uraa ja palkkaa. Juttua kuunneltiin vakavan 
kiinnostuneena ja naurettiin myöhemmin selän 
takana.

Pekalla oli kolme lastenlasta. Työhuoneen seinät 
oli koristeltu jälkikasvun kuvilla. Työpöytää koristi 
vaimon kuva suuressa kultakehyksessä. Vaimon 
tukka muistutti hieman kypärää.

Pekka retkotti puolimakaavassa asennossa jalka 
toisen yli heitettynä. Arja istui pyytämättä. Hän 
pelkäsi, ettei pystyisi puhumaan. Kasvoja kutitti, 
poskia kihelmöi ja nenään suorastaan koski. 
Hänellä oli ollut muutaman viikon ihottumaa, joka 
vain paheni pahenemistaan. Huone haisi kalliille 
partavedelle, Arjaa alkoi oksettaa. Hän pidätti 
yökkäystä ja yritti hengittää rauhallisesti.

– Tiedäthän, että Hilkka tuli ennenaikaisesti 
hoitovapaalta takaisin, Pekka aloitti. – Hilkkahan 
oli ilmoittanut alunperin, että on kolme vuotta 
poissa. Nyt hän tuli tavallaan kaksi vuotta liian 
aikaisin töihin ja mehän olimme puhuneet, että 

sinulla työt jatkuisivat. Se ei ole enää mahdollista. 
Katsoin juuri sopimuksesta, olimme sopineet Top 
Jobin kanssa, että olet toukokuun puoleenväliin. 
Se on sitten heidän asiansa työllistytkö johonkin 
muualle sen jälkeen. 

Arjan korvissa humahti. Päätä alkaisi kohta 
särkeä. Oli vaikea keskittyä kuuntelemaan Pekan 
sanoja. Sen verran hän ymmärsi, että sijaista ei enää 
tarvittu. Hilkallehan oli tullut avioero, eikä hänellä 
ollut enää varaa olla hoitovapaalla. 

– Arvasin kyllä sen, Arja vastasi. Vaikka hän tiesi 
kuulostavansa kireältä ja epätoivoiselta, varmaankin 
tahattoman koomiselta, oli pakko sanoa jotain. – Ei 
voi mitään. Täällä on kyllä ollut oikein mukavaa 
työskennellä, hänen äänensä värisi ja katkeili. Hän 
lähti perääntymään ovelle. 

Pekka katseli hänen poistumistaan vastaamatta 
mitään. Oven vieressä olevasta peilistä Arja näki 
olevansa hehkuvan punainen. Osittain se johtui 
ihottumasta. Leukaan oli noussut uusi paukama, 
ehkä juuri äsken.

– Olen menossa iltapäivällä lääkäriin, hän sanoi 
ovelta, ehkä liiankin kovaäänisesti. 

– Jaa, Pekka määkäisi. – Sehän ei ole sitten 
työaikaa.

– Ei tietenkään, Arja vastasi.
 Hän käveli hitaasti portaat takaisin toiseen 

kerrokseen. Huone oli tyhjä, muut olivat 
luultavasti tupakalla. Arjalla ei ollut juuri 
mitään tallennettavaa, hän meni viereiseen 
arkistohuoneeseen mapittamaan. Ovi jäi raolleen, 
mutta tupakalta palaavat Niina, Tuija ja Hilkka 
eivät huomanneet häntä. Hilkan ääni kuului 
ylimpänä ja Arja pysähtyi kuuntelemaan.

– Naama kuin ruttoisella.  Mie pitäisin pussin 
päässä jos olisin tuon näköinen, Ihan totta, menisi 
kosmetologille ihonpuhistukseen. Siis kyllä mie 
olen ilkeä. On vissiin se aika kuukaudesta. Äiskä 
aina sanoi, että Jumala näkee Hilkka, isäjumala 
näkee.

– Joo-o, sanoi Niina, mutta äänensävystä 
ei voinut päätellä, kuunteliko hän edes. Ehkä 
Niina tajusi, että Arja oli oven takana? Niinan 
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innottomuus ei hiljentänyt Hilkkaa.
– Hygieniasta se ainakin voisi huolehtia 

paremmin, ettei tarvis koko ajan pitää ikkunaa 
auki. Ja saahan niitä kirpputorilta ihan hyviä 
vaatteita halavalla... Kauheata kun tuollainen 
vastaa puhelimeen, asiakkaat saa huonon 
ensivaikutelman, kun eihän sen puheesta tahdo 
saada mitään selevää. Sössössööö... Miten Pekka 
tuollaisen haaskan otti tänne töihin? Eihän se saa 
edes mitään aikaan. Kyllähän se tuossa istuu koko 
päivän eikä edes nouse ylös kahville, mutta ei se 
kyllä paljon mitään töitä saa tehtyä.

– Kauhea friikki miun mielestä, Hilkka jatkoi. 
– Eikö teistä sitten ole?  

 Arja seisoi seinän takana paperi kädessään.  Oli 
naurettavaa, että hän oli hetken toivonut, että 
voisi olla Hilkan ystävä. Silloin ensimmäisellä 
kerralla kun näki Hilkan. Hilkka oli ollut iloisen 
näköinen ihminen. Kun Arja tuli takaisin 
huoneeseen muut säpsähtivät ja katselivat häntä 
syrjäsilmällä. He eivät tienneet oliko hän kuullut. 
Periaatteessa hän olisi voinut olla kuulematta. Jos 
ovi olisi ollut kiinni, jos hän olisi nukkunut, tai 
kuollut.

Aika lääkärille oli kahdelta, mutta kolmelta 
Arja vielä istui odotushuoneessa. Lopulta 
valkotakkinen avasi oven. Tohtori Kallo, 

Arja ajatteli, sillä mies oli huomiota herättävän 
laiha. Hänellä oli hiukan tummennetut silmälasit 
ja päätä peitti musta huivintapainen. Arja vilkuili 
ympärilleen, toivoen, että olisi jonkun muun 
vuoro. Mies karjaisi Arjan nimen.  Arja nousi 
alistuneena. Hän kätteli kylmäsormisen lääkärin ja 
istahti puristaen hermostuneesti kättään nyrkkiin.

– Miten voin autta? Kallo kysyi.
– Minulla on ihottumaa, Arja sanoi osoittaen 

kasvojaan ja näyttäen käsiään, joissa oli tällä 
hetkellä vain muutama rakkula. 

Lääkäri kumartui lähemmäs ja naksautti 
kieltään. Hän tutki Arjan kasvoja ja käsiä hetken 

ja nojautui sitten taaksepäin. Hän näytti katselevan 
ajatuksissaan ikkunasta ulos. Arja pani merkille 
hänen pitkät, ohuet jalkansa. Arjaa hermostutti, 
että Kallo katseli ikkunasta. Hän mietti oliko mies 
vain unohtanut Arjan läsnäolon. Kallo liikahti ja 
vilkaisi Arjaa.

– Minä kirjoitta sinule hyvä rohto. Tämä autta 
varmasti. Olla hyvin tehokas. Kallo naputteli 
konetta. – Sinulla olla stressi? 

– Ei ole, Arja sanoi.
– Työn takia olla stressiä, tai kotiasia takia? toisti 

Kallo. 
– Ei, Arja napautti ehkä liian kovalla äänellä.  
Kallo kumartui ja otti työpöytänsä laatikosta 

lääkepakkauksen.
– Tama olla nayte, ilmainen. Sina kokeilla ensin 

sopiiko tama. Jos ei sopia, tulla sitten takaisin tanne 
ja kokeillan jotain muuta. Tama stressiin auttaa 
hyvin. Tama olla hyvä rohto. Tassa resepti, jos tama 
sopia sinule, menna sitten apteekiin, osta lisaa.

Töiden jälkeen Arja haki tyttärensä 
päiväkodista. Matkalla hän kirosi lääkäriä. 
Naama kutisi ja kihelmöi kun Arja seisoi 

kädet taskussa katsellen kun Linnea keinui. Tämä 
toistui joka päivä, ennen kotiin menoa Linnea 
halusi keinua pihalla. Tytön hiukset hulmusivat, 
hattu oli lentänyt pois. 

  – Limamies asuu taivaassa, Linnea sanoi 
käheästi katsellen ylöspäin.  

Arja näki väsyneessä mielessään vilaukselta 
Limamiehen, limahaarniskaan verhoutuneen 
supersankarin.

– Limamies on Jeesuksen vihollinen, jatkoi 
Linnea. – Se on piru. 

Vielä kaksi kertaa, vielä kolme kertaa, Linnea 
huusi, kun Arja alkoi hoputtaa häntä sisälle. Arja 
yritti laskea leikkiä, mutta päätä särki. Hän näki 
valkoisia epämääräisiä valoja silmissään. Koodi piti 
näppäillä kolme kertaa, ennen kuin ovi aukesi. 
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Kello oli jo kahdeksan kun ovikello soi ja 
ovea hakattiin rajusti.  Eteiseen tunki 
viereisen rapun Amos, joka oli Arjan 

pojan, Santun, ystävä. Amos katsoi Arjaa silmiin ja 
Arja ei voinut olla ajattelematta, että katseessa oli 
jotain ovelaa.

– Onko Santtu kotona? 
– On, mutta ei meille pääse, koska Santun isä on 

tulossa hakemaan sitä. Arja sanoi.
– Vähäksi aikaa, jooko? Mun pitää kysyy siltä 

yhdestä pelijutusta, intti Santtu, joka oli hiljaa 
livahtanut Arjan taakse.

Arja myöntyi vastahakoisesti. Santun isää ei 
näkynyt. Arja katsoi kelloa, hän mieluummin 
uskoi kellon olevan rikki kuin Repen olevan 
myöhässä.

– Tuleeko sun isä hakemaan sua? Amos kysyi 
Santulta.

– Joo, mä meen sinne vähäksi aikaa.
– Mun isä on linnassa, Amos sanoi.
– Ai missä linnassa?
– No linnassa, 
– Ai Hämeenlinnassa?
– Ei, Amos epäröi ja etsi oikeaa sanaa. – 

Sörkässä, hän lisäsi hymyillen.
– Mikä se on? Santtu kysyi. 
  Arja avasi suunsa aikoen sanoa jotain, mutta 

ei keksinyt mitään. Hän meni sohvalle Linnean 
viereen, tyttö istui katsomassa Peppi-elokuvaa. 
Vähän ajan päästä ovi kolahti, Amos oli lähtenyt. 
Oikeastaan Arjan olisi pitänyt tänään siivota. 
Hänen ajatuksensa palasivat jatkuvasti päivän 
tapahtumiin. 

Ovelta kuului koputus. Repe ei yleensä soittanut 
ovikelloa. Hän kuvitteli ilmeisesti vieläkin 
kuuluvansa perheeseen. Repen uusi vaimo Janita 
ei ollut mukana. He vaihtoivat Repen kanssa 
muutaman väkinäisen kohteliaan sanan, kuten aina 
näinä iltoina jo viiden vuoden ajan. 

Santtu ja Repe lähtivät. Linnea oli nukahtanut 
sohvalle näkkileipä kädessään. Arja kantoi Linnean 
sänkyyn ja istuutui keittiön pöydän ääreen. Olihan 
hänellä toki stressi. Mistä Kallo oli sen arvannut? 

Arja tuhahti itsekseen. Stressi johtui siitä, että rahat 
olivat koko ajan lopussa, nytkin. Entä jos Top Job 
ei löytäisi hänelle uutta työtä? Hän ei luultavasti 
saisi hyviä arvosteluja virastosta. Hän pyöritteli 
lääkepakkausta kädessään, otti sitten kapselin ja joi 
vettä. Hän nappasi käteensä ilmaisjakelulehden. 
Hänen silmänsä seurasivat rivejä, mutta muut asiat 
poukkoilivat mielessä. Silmät painuivat väkisin 
kiinni. 

Arja heräsi kun Mikael, hänen avomiehensä 
tuli kotiin. Ompelukurssilla tehty 
neulatyyny pisti silmään sohvapöydällä. 

– Mikä tuo on? mies kysyi naurahtaen. Mikael oli 
enimmäkseen hyväntuulinen, se hänessä alun perin 
oli Arjaa kiinnostanutkin. Mutta ei Arjasta ollut 
elämään juopon kanssa. 

– No mitä luulet? Arja kysyi.
– Voodoo-nukke.  Ja vielä neuloja naamassa, Olet 

taas lukenut wiccajuttuja netistä?  
– Höh, Arja nyrpisti nenäänsä.
– Vaimoni on noita, Mikael nauroi humalaista 

naurua, joka kiusasi Arjaa.
– Miten muuten remontti sujui? Arja kysyi 

pisteliäästi. Mikael oli ollut muutaman päivän 
poissa kotoa, muka jossakin remonttia tekemässä.

– Meni vähän kauemmin kun ajateltiin, joten 
menin kaverille yöksi. Painettiin töitä koko 
viikonloppu. 

– Koko viikonloppu, Arja toisti mekaanisesti. 
Jossain mielensä perukoilla hän kertasi viikonpäiviä, 
eikö Mikael tiennyt, että nyt oli perjantai, hän oli 
ollut poissa tiistaista asti.

Mikael otti jääkaapista kaljaa. 
– Pakastimessa on jotain, Arja sanoi.

Maanantaina Arja oli epätavallisen 
virkeä. Hilkka tuli töihin viimeisenä, 
heti Arjan jälkeen. Niina, joka tuli 

joka päivä töihin seitsemäksi, naputteli konetta 
taukoamatta. Hänellä oli pöydällään punainen 
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kahvimuki, josta hän harvakseltaan hörppäsi työn 
ohessa. Kahvi pääsi yleensä jäähtymään, jolloin 
hän kaatoi sen pois ja tankkasi uutta tilalle.

– Miten Ronja jää päiväkotiin? Niina kysyi.
– Ihan hyvin, Hilkka vastasi. – Ronja ei yleensä 

itke yhtään. Se on niin hyväntuulinen luonne. 
Akseli se käy lahkeeseen roikkumaan nykyisin aina 
kun mie lähden.

– No mitä meinaat tehdä vappuna? Tuija kysyi. 
– Emmie tiedä. Olin aikonut pitää pikku 

pippalot, mutta ei meille voi nyt kutsuu ketään 
ennen kuin myrkyttäjä on käynyt.  Joten mie 
laitan vappuna muksut siskolle hoitoon ja 
lähden pailaamaan sen naapurin poliisin kanssa. 
Muistatteko kun mie kerroin siitä?

– Tarkoitatko sitä, joka muutti vähän aikaa 
sitten sinun naapuriin ja pyysi sinut tupareihin? 
Tuija kysyi. 

– Mitä meinaat myrkyttää? Niina kysyi. –  Tai 
kenet, hehheh.

– Muurahaiset, Hilkka vastasi.
– Mitä ne haittaa? Niina sanoi. – Meilläkin oli 

viime kesänä talo täynnä hämähäkkejä.
–Ei kun nyt on hätätilanne. Tänä aamuna 

kun mie heräsin niitä oli joka paikassa, katossa, 
lattialla, seinillä. Sellasia pieniä ja kellertäviä, ja 
näytti kuin niitä tulisi jostain koko ajan lisää. 
Koko alakerta kuhisi niitä. Yläkerrassakin niitä oli 
kylppärissä ja käytävässä. Mie tyhjensin lähtiessä 
pullon Bygonii sinne, mutta ei se varmaan riitä. 
Pitää tilata ammatti-ihminen.

– Ei kai niitä nyt niin paljon ole? Niina 
ihmetteli silmät laajentuneina. Arjan teki mieli 
tuhahtaa, tai pieraista.

– Mie en liioittele. Ei tee mieli edes mennä 
kotiin, Hilkka valitti.

Arja piristyi entisestään. Oikeastaan hän 
oli iloinen. Ainoa vika tarinassa oli se, etteivät 
muurahaiset olleet torakoita.

– Mitäs Arja meinaa tehdä vappuna? Hilkka 
kysyi, vaihtaen yllättäen puheenaihetta.

Arja melkein säpsähti kun häntä puhuteltiin. 
Hänen silmäkulmassaan nyki.

– En tiedä vielä, hän sanoi. Ei me olla viime 
aikoina mitenkään vappua juhlittu. 

– Asutko sie yksin vai miten se oli? Hilkka jatkoi 
uteluaan.

– Avomieheni kanssa, Arja vastasi tahattoman 
terävästi. – Ollaan oltu yhdessä aika kauan, hän 
lisäsi. – Niin ja tietysti lasten… 

– Ihan totta? Onneksi olkoon, Hilkka keskeytti. 
– Enpä tiedä tarvitseeko siitä onnitella, Arja 

vastasi. Se toi vinon hymyn Hilkan huulille. Arja 
katsoi Hilkkaa suoraan silmiin ja tämä valmistautui, 
kobraniskuun. Loppu heidän sanailulleen tai ehkä 
kohteena oli Arjan itseluottamus. He katselivat 
toisiaan mikrosekunnin silmät viiruina.

– Sinä se olet Hilkka hoikka kuin pajunvitsa, 
Tuija sanoi äkkiä.

– Miehän olen aina ollut tällainen, en liho vaikka 
mitä söisin. Läpipasko, niin kuin äiti aina sanoi. 
Vaikka oli se ruokahalu vähä huono sen jälkeen 
kun se yks juttu tapahtui. Hilkka ilahtui heti kun 
sai puhua itsestään,

– Vieläkö he ovat yhdessä? Tuija kysyi
– Onpa hyvinkin. Ja odottaa vauvaa. Kohta 

saa Ronja ja Akseli sisko- tai velipuolen, ei ole iso 
ikäero edes, Hilkka vastasi

– Panipa nopeasti toimeksi, Niina sanoi.
– Luulisi, että mimmi olisi vähän odottanut, 

Tuija lisäsi.
– Nythän se odottaa, Niina sanoi.
– Niin, nythän se odottaa, Hilkka toisti. – Ei nyt 

mie menen juttelemaan Pekan kanssa, meinasin 
ottaa sen vapun aaton vapaata. 

Hilkka meni peilin eteen kampaamaan 
tukkaansa. Hiuksia irtosi ja takertui hänen 
punaisen poolopaitansa selkämykseen. Osa 
leijaili lattialle. Arja katsoi ovelle ja ehti nähdä 
Hilkan kapean selän, pienen takapuolen ja ohuet 
jalat kun tämä hävisi käytävään. Hilkka oli kuin 
sarjakuvahahmo, ohut ja naurettava. Arja nousi 
ja noukki lattialta hiuksen. Hän pyöritteli sitä 
sormissaan. Se oli tumma toisesta päästä, vaalea 
muuten, ohut ja taipuisa. Sitten hän palasi pöytänsä 
ääreen, jatkoi työtä ja joutui koko ajan korjaamaan 
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virheitään.

Arja oli sanonut Mikaelille lähtevänsä 
ulkoilemaan. Siihen oli hyvä tilaisuus, 
koska Linnea oli mummolassa yökylässä ja 

Santtu Repellä. Arja oli hypännyt bussiin ja ajanut 
toiselle puolelle kaupunkia. Hän tärisi kylmästä, 
koska oli muutama päivä sitten ottanut käyttöön 
ohuen kevättakin. Takki sopi tilanteeseen, koska 
se oli musta, eikä häntä näin ollen voinut erottaa 
puista ja pensaista. Arja oli kävellyt keskelle pihaa 
paksurunkoisen pajun viereen. Hän ei tarkalleen 
tiennyt mitä tekisi. Hän käveli kuitenkin varovasti 
taloa kohti ja jäi lopulta seisomaan lähelle ikkunaa. 

Hän näki paikaltaan hyvin keittiöön, sen 
oranssinpunaiset kaapit ja kukallisen vahakankaan 
peittämän pöydän. Keittiö oli kaiken kaikkiaan 
kodikas, suorastaan kutsuva. Arja olisi voinut 
kuvitella itsekin viihtyvänsä siellä, ainakin jos 
ei olisi ollut niitä muurahaisia. Pöydän ääressä 
syöttötuolissa istui Ronja-vauva, jonka Arja oli 
nähnyt kerran kun Hilkka oli tuonut sen jostain 
syystä virastoon. Muutoin harvinaisen iloinen 
vauva näytti itkevän.  

Pöydän ääressä istui myös Hilkan hiljainen poika 
Akseli. Hilkka itse nojaili tiskipöytään ja vilkuili 
olkansa yli. Suu kävi mutta Arja ei kuullut ääntä. 
Se oli vaihtelua. Viime päivinä hän oli saanut 
kuulla Hilkan ääntä tarpeekseen. Arja kyykistyi 
pensaan viereen. Kun Hilkka kääntyi kokonaan, 
Arja huomasi että hän puhui puhelimessa. Poika 
otti maitotölkin ja alkoi kaataa maitoa lasiin. 
Tölkki lipsahti hänen käsistään pöydälle ja maito 
meni pitkin liinaa. Hilkka lopetti puhelun. Hän 
alkoi huutaa pojalle, joka hävisi näkyvistä. Hilkka 
kumartui ja kiskoi pojan pöydän alta. Vauva itki 
edelleen. Arja katseli, eikä tiennyt mitä ajatella. 
Miksi hän edes oli täällä?

Hän alkoi etsiä maasta kiveä. Ei liian isoa, mutta 
tarpeeksi suurta aiheuttaakseen ääntä seinään tai 
ikkunaan osuessaan. Hän löysi sopivan kokoisen 
puun luota. Puusta tippui hänen hiuksiinsa ja 

silmiinsä vesipisaroita, kostea ilma oli tiivistynyt 
puiden lehtiin. Hän astui inhoten kauemmas ja 
pyyhki takkinsa hihalla silmiään. Sitten hän heitti. 
Hän ehti kuulla kuinka kivi osui ikkunaan ja oli itse 
jo kadulla. Hän käveli hitaasti ja rauhallisesti, ylitti 
kadun, kääntyi sivutielle ja oikaisi bussipysäkille. 
Olisi ollut mukava nähdä Hilkan jähmettyvän 
kauhusta. Hän kuvitteli, kuinka Hilkka oli hetken 
päästä varovasti tullut ikkunaan ja yrittänyt erottaa 
jotain pimeydestä.

Arja istui bussimatkan takkinsa sisään 
vajonneena. Hiukset tuntuivat vieläkin märiltä. 
Hän pyyhkäisi niitä kädellään, johon tarttui 
paksuhkoa vaaleaa ainetta. Ehkä puussa oli joku 
harvinainen sienisairaus. Arja etsi nenäliinaa, mutta 
ei löytänyt. Hän suki hiuksiaan ja lopulta pyyhki 
märät kätensä housuihin. Viereisellä penkillä istuva 
mies katsoi häntä kuin ruttotautista. Arja tuijotti 
takaisin. Mies oli turvonnut ja parhaat päivänsä 
nähnyt.

Mikaelia ei näkynyt kun Arja tuli kotiin. Se 
oli helpotus. Oli ihanaa olla yksin. Hän lukitsi 
varmuuslukon ja pani varmuusketjun kiinni. Hän 
laittoi housut pesukoneeseen ja meni suihkuun. 
Hiuksia ei tahtonut saada puhtaaksi. Oliko puusta 
valunut linnunpaskaa vai kenties ydinjätettä? Ajatus 
nauratti häntä. Hilkka oli pelkkää paskaa ja jätettä 
koko nainen. Arjan pitäisi saada hänen työnsä. 
Käytyään suihkussa Arja laittoi pesukoneeseen 
pikaohjelman ja toivoi että housut puhdistuisivat 
mönjästä. Ne olivat kuitenkin hänen ainoat lähes 
hyvät housunsa ja huomenna olisi työpäivä.

  Hän katsoi hetken televisiota vaikka ei jaksanut 
keskittyä ohjelmaan. Hän sulki television ja soitti 
numerotiedusteluun. Hänen sydämensä hakkasi 
kiivaasti. Kello oli jo lähes puoli kaksitoista. Arja 
arveli vauvan ja pennun olevan jo nukkumassa. 
Hilkka taas todennäköisesti katseli tv:tä ja kittasi 
viiniä. Puhelin ehti soida vain kaksi kertaa kun 
Hilkka vastasi. Hänen rempseä karjalaisäänensä 
kuulosti iloiselta, odottavalta. Ehkä hän odotti, että 
karannut aviomies soittaa ja ilmoittaa palaavansa 
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takaisin. Arja ei tietenkään puhunut mitään. 
Hän harkitsi huohottamista, mutta luopui 
ajatuksesta ja hengitti vain normaalisti. Hilkka 
hoki haloota ja katkaisi puhelun vasta pitkän ajan 
päästä. Arjan käsi hikoili niin, että puhelimeen 
jäi tahmainen jälki. Hänellä oli rekisteröimätön 
prepaid–liittymä. Hän tiesi, että puhelimen toki 
saattoi jäljittää, toisaalta Hilkan takia ei sellaiseen 
ryhdyttäisi, se oli varma.

  Kun pesukone oli valmis, Arja otti taas Kallon 
antaman kapselin, niitä oli jäljellä enää kolme, 
oli vaikea sanoa oliko ihottuma vähentynyt vai 
pahentunut. Hän pyöriskeli pitkään vuoteessa 
ennen kuin nukahti.

 Aamulla Arja heräsi aikaisin. Olo oli loistava. 
Tavallisesti hän oli hirvittävän uupunut.  Mikael 
ei ollut tullut koko yönä kotiin.  Arja meikkasi 
puoli tuntia, mutta ihottumaa ei voinut 
mitenkään kätkeä ainakaan niillä halvoilla 
meikeillä, joita hän käytti. Voisipa hän ostaa 
ainetta, joka kätki tatuoinninkin, sillä homma 
onnistuisi. Hän pani räikeää huulipunaa. Hirveää, 
hän ajatteli. Hilkka, olet oikeassa. Hän päätti 
varata ajan jollekin toiselle lääkärille, Kalloa hän 
ei huolisi. Hän puki mustan kevättakin päälleen 
ja tarkasteli sitä eteisen lampun valossa. Hän ei 
ainakaan huomannut vaaleaa mönjää tai tahroja. 
Ulkona oli pilvistä ja sumuista. Mikael tuli Arjaa 
parkkipaikalla vastaan. 

– Huomenta, Arja sanoi ja vältti katsomasta 
silmiin.

– Huomenta, vastasi Mikael. – Näytät jotenkin 
oudolta, hän lisäsi. – Oletko käynyt kampaajalla?

Autolla ajamiseen oli äärettömän vaikea 
keskittyä. Arja vihasi riitelyä, oli parempi olla 
hiljaa. Silence is golden. Oli parempi tavoitella 
rauhaa. Make love not war. Ei riiteleminen mitään 
muuttaisi. Työ loppuisi, hän kituuttaisi jälleen 
minimipäivärahalla, ei olisi rahaa ostaa pelejä 
Santulle, eikä leluja Linnealle, Mikael vain joisi 
ja Arja saisi lainailla rahaa ja ainoa toivo olisi 
lottovoitto. Sen kun näkisi, että hän olisi joskus 

onnekas. 
 Hilkka ei ollut vielä yhdeksään mennessä tullut 

töihin. Puoli kymmeneltä Pekka tuli huoneeseen. 
Pekka ei juuri koskaan vaivautunut puhumaan 
Arjalle, nytkin hän sivuutti Arjan nopeasti ja meni 
Niinan luokse. Hilkka ei ehkä tulisi tänään töihin 
ennen iltapäivää. Hän ei nimittäin päässyt kotoaan 
pois. Ovi oli juuttunut kiinni, eikä hän uskaltanut 
jättää Ronjaa kahden mustasukkaisen Akselin 
kanssa ja kiivetä ikkunasta. Poika voisi vahingoittaa 
vauvaa. Hilkka oli kertonut, että hänen pihallaan 
oli eilen käynyt joku vaarallisen näköinen mies, 
joka oli ehkä tehnyt ovelle jotain, koska se ei 
auennut.

– Hilkka raukka oli ihan hysteerinen, Pekka 
naurahti kieltämättä ilkeästi. – Onkohan se mennyt 
sekaisin kun on joutunut olemaan ilman miestä. 
Sitä se puute naiselle tekee.

– Joo-o, Niina sanoi täysin piittaamattomalla 
äänensävyllä, joka oli Arjasta melkein ihailtava. Ei 
koskaan tiennyt mitä mieltä Niina oli.

– Kutsuu varmaan palokunnan, sanoi Arja. 
Häntä kadutti heti, että oli puhunut. – Nuo vanhat 
puutalot on sellaisia, hän sanoi ja vaikeni äkkiä. 

Hän ei ollut varma olisiko hänen pitänyt tietää, 
että Hilkka asui vanhassa puutalossa.  Mutta 
varmaan Hilkka oli siitä puhunut, kuvaillut 
sisustuksenkin, kodikkaan keittiön, kukallisen 
pöytäliinan, ruudulliset verhot. Arja saattoi vieläkin 
nähdä huoneen mielessään.

  Pekka jatkoi muista aiheista.  Kuunnellessaan 
miestä Arjalle palasi mieleen, kuinka hänelle oli 
valjennut kolmen viikon työskentelyn jälkeen, että 
hän oli liian hidas laskujen kanssa ja että muut eivät 
pitäneet siitä että hän tuli töihin vasta yhdeksältä 
aamuisin. Hän oli alkanut kärsiä unettomuudesta. 
Hän pelkäsi, että joutuisi pois koeaikana. Silloin 
olisi ollut entistä vaikeampi saada uusia keikkoja. 
Hän valvoi ja kärsi vatsakivuista päänsäryn 
lisäksi muutaman viikon. Hän alkoi tulla töihin 
seitsemäksi ja lähti puoli kuudelta.

Koeajan mentyä hän palasi aikaisempaan 
päivärytmiin. Hän ei vain pystynyt pitämään yllä 
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niin rankkaa tahtia. Pekan hiukan halveksiva 
suhtautuminen oli nöyryyttävämpää kuin Arja 
viitsi tunnustaa itselleen. Hän muisti kesäleirin, 
jolla oli ollut teini–ikäisenä. Kaikki pojat – ja 
tytötkin – olivat kaveeranneet hänen parhaan 
ystävänsä kanssa, mutta häntä he eivät olleet 
huomaavinaan. Kuin hän ei olisi edes ollut 
paikalla. Arja ei ikinä ollut ymmärtänyt mistä se 
johtui.

Oli masentavaa, että Hilkan kaltaiset pystyivät 
palaamaan noin vain takaisin ja tekemään juuri 
niin kuin heitä huvitti. Arja saattoi vain kuvitella 
miltä tuntui kun oli paikka johon palata. Hänellä 
ei ollut ikinä ollut vakinaista työtä.

Arja meni tyhjään kahvihuoneeseen saadakseen 
rauhassa soittaa terveyskeskukseen. 

– Varaisin lääkärille aikaa, kenelle tahansa, mutta 
ei tälle… Bonam Radiselle, hän sanoi tavaten 
nimeä reseptissä olevasta leimasta.

– Ei meillä ole sennimistä lääkäriä, sanoi 
terveydenhoitaja. Arja pudisti päätään 
karistaakseen asian mielestään ja kirjoitti ylös 
tarjotun ajan, joka oli kahden viikon päästä.

Hilkka tuli töihin puoli yhdeltä. Hän liehui 
edestakaisin huoneessa ja muistutti kovasti 
pelästynyttä kanaa. Hän puhui niin nopeasti, että 
hänen puheensa alkoi kuulostaa Arjan korvissa 
vieraalta kieleltä. Arja ei ajoittain ymmärtänyt 
mitä Hilkka sanoi. Mutta eihän Hilkka hänelle 
puhunutkaan vaan Niinalle. Useimmat, jotka 
tulivat heidän huoneeseensa, menivät suoraan 
Niinan luokse. Hänellä oli luontaista 
auktoriteettia.

Arja oli erittäin tyytyväinen, kun 
näki Hilkan olevan suunniltaan. Öiset 
mykkäsoitot, pihalla hiiviskelijät, 
muurahaiset, joita oli aina vain enemmän 
ja joihin mitkään myrkyt eivät tehonneet, 
lukot jotka eivät auenneet, kaikki nämä 
asiat olivat järkyttäneet Hilkan sievää 
vaaleaa päätä. Pitkästä aikaa Arja oli 
melkein onnellinen. Toisaalta hänestä 
tuntui, että fl unssa oli tulossa, häntä 

yskitti, limaa tulvi kurkkuun ja hän karskutteli sitä 
äänekkäästi. Hilkka katsoi paheksuvasti ja Arjaa 
hymyilytti. Tämä näytti ärsyttävän Hilkkaa.

Arja osti toisen prepaid–liittymän, 
varmuuden vuoksi eri operaattorilta. 
Hän soitti Hilkalle joka yö. Outoa, että 

Hilkka aina vastasi. Arja haki myös jatkuvasti 
töitä. Lopulta hän oli laittanut jo niin monta 
hakemusta, ettei tahtonut muistaa mitä kaikkia 
paikkoja oli hakenut.  Vapun jälkeen olisi enää pari 
viikkoa töitä. Arja alkoi valmistautua henkisesti. 
Työttömyyskorvausten saamisessa saattoi kestää. 
Kerran hän oli odottanut kolme kuukautta. Piti 
soitella myös Top Jobin Markukselle, piti laittaa 
yhä vain lisää hakemuksia. Eikä hän koskaan saisi 
mukavaa työtä, nämä ajatukset takoivat hänen 
päässään. Aina hän olisi ja pysyisi köyhänä. Hänellä 
ei olisi sanomista mihinkään.

Arja ompeli nyt vaaleanpunaista kesähametta 
Linnealle. Hameen helmaan tulisi luonnonvalkoista 
pitsiä jonka hän oli ottanut vanhasta 
mekosta. Arja hamuili Hilkka-neulatyynyä 
ompelutarvikelaatikosta. Hän aikoi kiinnittää 
pitsin ensin nuppineuloilla. Hän löysi Hilkan 
laatikon pohjalta. Neulat olivat poissa. Keltaisissa 
lankahiuksissa oli pieni nuken hiussolki. Linnea 
oli nukkumassa. Arjaa toisaalta huvitti, toisaalta 
ei. Hymy pyrki huulille, mutta kuoli matkalla. 
Hän katseli nukkea jäätävästi, kosketti varovasti 

©
 A

le
xa

n2
4 

| D
re

am
sti

m
e.

co
m



USVA 2/201274    

lankahiuksia ja irrotti soljen. Neulat olivat 
laatikon pohjalla. 

Samassa Mikael tuli keittiöön. Arjaa ärsytti 
keskeytys. Hän jäi neula kädessään katsomaan 
vahankalpeaa miestä. 

– Nyt on pakko siirtyä vesilinjalle, Mikael 
vaikeroi.

– Miten niin? Arja kysyi ja noukki neuloja 
laatikosta.

– Delirium tremensis, tajuutko sä? Näin juuri 
ikkunan takana luurankomiehen. Mikaelin ääni 
hiljeni kuiskaukseksi.

Arja räpytti silmiään. Hän yritti sanoa jotain, 
mutta jatkoikin neulojen keräämistä.

– Sen silmät oli mustat aukot. Mä tiesin, että 
se oli tulossa hakemaan mua, Mikael jatkoi ja joi 
vettä käsi rajusti vapisten. Puolet läikkyi lattialle.

Parvekkeelta kuului kolahdus. Arja vilkaisi 
Mikaelia, mutta tämä yritti vain saada tupakkaa 
askista pahasti tärisevin käsin. Arjakin yritti 
olla piittaamatta, mutta luurankomies oli nyt 
hänen päässään. Kuvitelmat alkoivat ottaa 
vallan. Linneakin nukkui viatonta untaan 
viereisessä huoneessa ja Arjan oli pakko mennä 
olohuoneeseen.

Hän näki heti, että se oli heidän parvekkeellaan. 
Valtava vappuilmapallo, luurankopallo. 
Pallontekijöiden huumoria. Pallo erehtyi pahasti 
jos luuli saavansa hänet parvekkeelle, ehei, hän 
ei menisi. Hän puristi Hilkkaa, joka oli edelleen 
hänen kädessään vain parilla neulalla varustettuna. 
Tuulenpuuska tarttui vappupalloon ja kuljetti sen 
parvekkeen takana olevaa puuta päin. Terävä oksa 
keihästi pallon, joka jäi oksaan roikkumaan. Ilmat 
tyhjenivät hitaasti.

Arja palasi keittiöön. Selvästikään ompelusta 
ei tulisi mitään. Arja tiputti Hilkan laatikkoon ja 
pöydällä olevat neulat perässä. Hän sulki kannen. 
Mikael oli saanut tupakan suuhunsa ja poltti 
avoimen ikkunan edessä. 

 

Arja soitti viimeisen mykkäsoittonsa vapun 
aattona heti työpäivän jälkeen. Jälleen 
Hilkka vastasi. Illalla Mikael houkutteli 

Arjan mukaansa lähiravintolaan.  Mikael pitäytyi 
kivennäisvedessä. Arja alkoi haastaa riitaa Mikaelin 
kavereiden kanssa, hän tuli aina vihaiseksi 
humalassa. Arja ei jaksanut jonottaa naisten vessaan 
vaan meni miesten puolelle. Lattia lainehti virtsasta. 
Hän meni koppiin ja piti huivia suunsa edessä, ettei 
haistaisi löyhkää. Hän otti hetken mielijohteesta 
kynän laukustaan ja kirjoitti seinään horjuvin 
kirjaimin: “Hilkka 19, edullista päiväkahvia “ ja 
lisäsi Hilkan puhelinnumeron tekstin alle. 

Vapun jälkeen Hilkka valitti töissä, ettei 
saanut enää unta. Hän oli joutunut hakemaan 
unilääkkeitä. Hän oli vaihtanut puhelinnumeronsa. 
Naapurin poliisi auttoi Hilkkaa turvallisuusasioissa. 
Hilkka oli jo tilannut ylimääräisen varmuuslukon, 
saranatapit ja ikkunoihin salvat. Hän harkitsi 
koiran ottamista. Poliisi tiesi jonkun, jolta saisi 
ostaa valmiiksi koulutetun schäferin.

Viimeisenä työpäivänään Arja myöhästyi 
kymmenen minuuttia. Hän ei aikonut 
tarjota pullakahveja työtovereilleen. 

Hilkka pyysi Arjaa auttamaan mappien viemisessä 
arkistoon. Oli viimeinen tilaisuus hyödyntää Arjan 
mitätöntä työpanosta. Arkisto oli pohjakerroksessa 
ja sinne ei mennyt hissiä. Alas mentiin 
kierreportaita ja Arja käveli Hilkan perässä. Tapansa 
mukaan Hilkka tahtoi johtaa. Arjan ei tarvitsisi 
kuin hiukan tönäistä tai laittaa jalkansa väliin, niin 
Hilkka lentäisi. Kävely oli raskasta kuin vedessä 
kahlaamista.

Sitten Hilkka kompastui ja kieri portaat alas 
kirkuen. Laihat jalat viuhtoivat ja mapit kierivät. 
Hilkka jäi makaamaan portaiden alle ilmeisesti 
teeskennellen loukkaantunutta. Arja katseli häntä ja 
portaita. Arja ei ollut aikaisemmin huomannut, että 
porrasaskelmilla oli jotain. Olisiko ollut jäätelöä? 
Kellarin arkistossa kävi todella harvoin ketään ja 
nyt joku oli sotkenut portaat. Hilkka kirkui apua.
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– Auta miut nopeasti ylös, miul on varmaan 
käsi murtunut. Oikea käsi retkotti luonnottomassa 
asennossa. 

Arjan oli lopulta pakko auttaa Hilkka ylös. 
Nainen voihki ja voivotteli koko matkan. Arjan 
teki mieli tönäistä hänet kierimään portaat 
uudestaan. Niina kutsui taksin ja lähti saattamaan 
Hilkkaa Töölön sairaalaan. Miten tyypillistä, että 
Hilkka ei voinut mennä yksin minnekään. Niina 
palasi tuntien päästä. Hilkka oli ollut shokissa, 
puhunut jotain limasta ja hirviöistä. Niina oli 
soittanut Hilkan ex–miehelle että tämä hakisi 
lapset. Hilkalta oli murtunut kylkiluu ja käsi 
kahdesta kohdasta. Käsi piti leikata. Nilkkakin 
oli nyrjähtänyt. Sairauslomaa tulisi ainakin kaksi 
kuukautta.

 Arja mapitti, eikä osallistunut yleiseen 
päivittelyyn. Pekka tuli huoneeseen vähän 
ennen neljää. Arja katseli häntä ensimmäistä 
kertaa tarkemmin. Hän huomasi silmäkulmien 
tiuhat rypyt, värjätyn tukan ja kiiltävät kengät, 
liian nuorekkaan vaatetuksen. Kun Pekka esitti 
kysymyksensä, Arja olisi voinut hypätä tyhjyyteen, 
vapauteen. Pekan silmiin tuli hätääntynyt ilme, 
kun hän näki Arjan kurtistavan otsaansa ja 
miettivän. 

– Ellei sinulla siis ole jotain muuta tiedossa, 
Pekka sanoi.

– Jotakin kyllä, Arja kiirehti sanomaan. Hän 
muisti äkkiä, että Santtu tulisi tänään kotiin. 
– Mutta kyllä minä kuitenkin jatkan mieluummin 
täällä. hän sanoi. – Olen viihtynyt täällä todella 
hyvin, hän lisäsi miettien, oliko kaikille ilmiselvää, 
että hän valehteli. 

Hän toivoi, että jokin pyyhkisi omahyväisen 
virneen Pekan kasvoilta. Miksei tälle voinut 
tapahtua jotain, mitä tahansa, ripuli, migreeni tai 
pahoinpitely parkkipaikalla. 

 

Kun Repe toi Santun kotiin, hänellä oli 
yllään vieläkin kalliimman näköinen puku 
kuin heidän viimeksi nähdessään. Arja 

vältteli hänen katsettaan ja oli vähäsanainen. Mies 
lähti nopeasti.

–Minulla on yllätys, Arja sanoi Santulle, kun 
poika oli purkanut kassinsa ja tullut keittiöön 
syömään.

– Ei kai vaan peli? pojan ääni kohosi 
jännityksestä ja hänen silmänsä loistivat. Linnea 
pulputti omiaan vieressä, eikä osannut iloita 
tarpeeksi siitä että Santtu tuli kotiin.

– Mistä arvasit, Arja sanoi ja kävi hakemassa 
kotelon, joka oli vielä muovikääreessä.

– Mä haluan heti pelata! Santtu huusi. 
–Syö ensin lettuja ja hilloa jälkiruoaksi, Arja 

kehotti hymyillen. 
– Minäkin haluan pelin ja minäkin syön lettuja! 

Linnea hihkui. Arja oli samalla hermostunut ja 
onnellinen.

Ovikello soi. Viereisen rapun Amos seisoi oven 
takana.

– Pääseekö teille? hän kysyi ovela virne 
naamallaan.

– Ei nyt kun Santtu on juuri tullut, Arja vastasi 
ärtyneesti. 

– Jooko äiti, et Amos voi tulla meille. Vähäksi 
aikaa.

  Arja antoi periksi ja meni Linnean kanssa 
keittiöön. Arja tutki tarkkaan käsityölehdessä olevaa 
neulemallia, jossa oli ihastuttava monimutkainen 
kuvio. Nyt hän voisi ehkä ostaa lankoja. Hän 
ei ollut neulonut vuosiin. Tai ehkä hän tekisi 
vain neulatyynyn. Vaalealle naiselle seuraksi 
tumman komean miehen keikarimaisessa puvussa, 
polkkatukkaisen miehen, jolla olisi miellyttävät, 
joskin vähän elähtäneet kasvonpiirteet. Hän osaisi 
vangita ne muutamalla kangastussin vedolla. 
Hän pyyhkäisi otsaansa, joka oli hien ja rasvan 
yhteisvaikutuksesta märkä, hikikarpalot valuivat 
kuin saunassa, vaikkei ollut vielä edes helle.

© Satu Musto 2012
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Saatesanat novelliin

Olen helsinkiläinen harrastajakirjoittaja ja 
opiskellut kirjoittamista Oriveden opiston 
kirjoittajakursseilla. Perheeseen kuuluu mies 
ja kaksi lasta. Ihailen käsityötaitoisia ihmisiä 
ja tykkään lueskella käsityö- ja kakkuaiheisia 
blogeja. Muuten harrastan lähinnä vain 
lukemista työmatkoilla.

Sain idean tähän novelliin monta vuotta 
sitten. Olin aikaisemmin tehnyt jonkun aikaa 
keikkatöitä vuokratyöntekijänä.  Mieleeni tuli 

henkilö, joka haluaa vimmatusti vakinaisen 
työpaikan, mutta jolle tarjotaan vain pätkiä jos 
niitäkään. Henkilöä alkaa harmittaa. Jotenkin 
tähän yhdistyi myös työpaikkakiusaaminen. 
Minua kiinnosti tilanne, jossa kiusattu alkaa 
kiusata kiusaajaa. Tässä se on vähän rivien 
välissä. Novelli muutti muotoaan muutaman 
kerran ja unohtui välillä kunnes lopulta sai 
nykyisen muotonsa.

Satu Musto
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