
Östersund syyskuussa 1965 
Raskaana oleva nainen herättää aviomiehensä: ”Älskling, nyt on aika…” raskaus on viimeisillään. 
Mies pomppaa pystyyn ja pukeutuu salaman nopeasti ja auttaa vaimoaan pukeutumisessa. 
Sitten mies taluttaa vaimonsa valkoiseen Opel Hiaceen, jolla he lähtevät ajamaan tuhatta ja sataa 
kohti Östersundin sairaalaa. He eivät ehtineet juoda edes aamukahvia, niin innoissaan he ovat, sillä 
lapsi on heille ensimmäinen. 
 
Mies on Wilhelm Kukkola ja hänen raskaana oleva vaimonsa on Alma Karlsson. He tapasivat viisi 
vuotta sitten Alman lapsuudenkodin pihalla. 
Sinä päivänä Wilhelm oli kaupungilla ja oli juuri tulossa eräästä kahvilasta. Hän ajatteli kahta 
hemaisevaa tyttöä kahvilassa. Hän olisi niin mielellään halunnut mennä juttelemaan heidän kanssaan, 
mutta sitä hän ei tohtinut tehdä, sillä hän oli hieman ujo naisrintamalla. 
Siihen aikaan hänellä oli mielessä monta tyttöä, joita hän olisi halunnut päästä painamaan, mutta 
ujous pisti kapuloita rattaisiin. 
Kerran kun hän oli kaverinsa Johanin kanssa autoilemassa, niin silloin eräässä liikenneympyrässä he 
ottivat kyytiin kaksi tyttöä, jotka olivat Alma ja Birgit. Johan ihastui Birgitiin, mutta Wilhelm ei oikein 
tohtinut lähestyä Almaa - ei ainakaan vielä. 
 
Kun Wilhelm oli juuri tullut ulos kahvilasta, ja oli astumassa suojatielle niin silloin hänet kaatoi suuri 
musta Chevrolet, jota ohjasi merikapteeni Emil Karlsson. Hän oli vastikään ostanut tämän menopelin 
ja oli myös ajatuksissaan eikä huomannut jalankulkijaa. 
Onneksi Wilhelmille ei käynyt juuri lainkaan. Hänelle tuli käsiin pari pientä naarmua, mutta pienistä 
Wilhelm-poika ei valita. Hän nousi ylös ja katsoi ihailevasti Chevroletin kimaltelevia metalliosia. 
Tietenkin Emil Karlsson säikähti pahanpäiväisesti, että kuinka kävi. Hänen mielessänsä kävi, että nyt 
voi olla ajokortin lähtö, mutta hänellä oli tuuria, kun Wilhelm sattui olemaan autohullu, eikä pikku 
kolhuista valita. Emil tuli ulos autostaan ja kysyi: ”Miten kävi, unge mannen?” Wilhelm kopisteli 
vaatteitaan ja vastasi ujosti naurahtaen: ”Äh, hyvin kai, ihan okei!” sitten Wilhelm alkoi kysellä autosta 
kaikenmoista, jolloin Emil osoitti apumiehen penkkiä, ja kehotti hyppäämään kyytiin, kun hän on noin 
kiinnostunut. Wilhelm avasi varovasti autonoven ja istahti apumiehen istuimelle. 
Emil pyysi anteeksi, että oli ajanut epähuomiossa. Wilhelmkin pyysi anteeksi, kun oli maleksinut.  
He molemmat nauroivat omille törmäilyilleen. 
Emil ajelutti Wilhelmiä Östersundin keskustassa ja jonkin ajan kuluttua hän kysyi: ”Nå, saisiko olla 
kupponen kuumaa?” johon Wilhelm vastasi ujosti: ”Ja tack, mikä ettei!” 
 
Wilhelm ja Emil eivät olleet aikaisemmin tavanneet, mutta he ovat kylläkin kuulleet toisistaan yhtä ja 
toista eli eivät ole ihan ventovieraita. Emil on monesti kuullut juttuja Kukkolan pojista koska he ovat 
melko villejä, eteenkin heistä nuorimmainen Carl, joka on kova tappelemaan tansseissa. Pojista 
vanhin on Viktor, jolla on aina niin hyvät jutut sekä makea nauru. Wilhelm on veljeksistä maltillisin, 
mutta kyllä hänkin on tehnyt yhtä sun toista. Kerran hän ampui jousipyssyllä päin Johanin äidin 
lakanaa, joka oli narulla kuivumassa. Lakanaan tuli valtava reikä ja silloin Wilhelm lähti kovin liukkaasti 
kotiin. Johan juorusi äidilleen, että kuka oli ampunut päin lakanaa, ja sitten Johanin äiti kävi 
kertomassa uutisen Wilhelmin vanhemmille, että mitä se keskimmäinen vintiö oli taas tehnyt. Isä Josef 
otti Wilhelmiä korvasta ja uhkasi kasvatuslaitoksella. 
Lähes kaikki Östersundissa tuntevat Josef Kukkolan, koska hän omistaa muutaman lähikaupan, joissa 
on erittäin hyvä palvelu, jos ei lasketa poikien kujeita. 
 
Kukkolat ja monet muutkin lähiasukkaat ovat kuulleet juttuja Emil Karlssonista koska tämä on 
ammatiltaan merikapteeni ja on töissä Vaasan laivoilla. Vapaa-aikana hän tekee keskimoottorilla 
varustettuja puuveneitä, jotka ovat hyvää laatua. 
Emil perheineen asuu vihreässä puutalossa, jossa on valkoiset nurkat. 
 
Nyt kun Emil ajoi Wilhelmin kanssa kotitalonsa pihaan, niin silloin heidän ohitsensa juoksivat kaksi 
tyttöä; Cecilia ja Alma. Wilhelm tunnisti heti Alman, ja alkoi tuntea, kuinka posket alkoivat lämmetä ja 
sydän lyödä kiivaammin. Emil sanoi samalla kun pysäköi autonsa punaisen autotallin edustalle: 
”Tyttäreni!” Wilhelm nyökkäsi ja avasi oven ja tervehti Almaa. Sitten hän tervehti herrasmiesmäisesti 
Ceciliaakin. 
Wilhelm kääntyi Almaan päin ja vihdoinkin sai sanotuksi: 
”Tänä illalla olisi Folkets parkilla tanssit, lähtisitkö?” Alma vastasi posket punottaen: ”Juu, se olisi 
kivaa, mikä ettei.”  
 



Emil katsoi hymyissä suin tytärtään ja Wilhelmiä: ”Jassoo Wilhelm, taidat olla melkoinen Don Juan! 
Haha, tule sisälle kahville, eukko on leiponut herkullisia pikkupeipiä!” ja iski silmää, ja nousi portaat 
lasitettuun eteiseen, jossa hän riisui ruskeat nauhakengät ja avasi toisen oven varsinaiseen eteiseen. 
Wilhelm, Alma ja Cecilia tulivat perässä. 
Vasemmalla puolen eteisen seinällä on valtavat hirvensarvet, joihin on laitettu hirvikivääri roikkumaan. 
Oikealla puolella on yläkerran sekä kellarin rappuset. 
 
Emilin vaimo, harmaa suoratukkainen Hedvig, oli juuri leiponut pellillisen suussa sulavia pikkuleipiä. 
Kun Emil ja Wilhelm tulivat isoon keittiöön, niin nainen otti viimeisen pellillisen ulos leivinuunista.  
Emil istahti vakiopaikalleen kahvipöydän ääressä ja sanoi Wilhelmille: 
”Mikäs tässä on ollessa, kun eukko leipoo suussa sulavia pikkuleipiä, ota ihmeessä makupala!”  
Wilhelm otti kiittäen vastapaistetun pikkuleivän paistinpelliltä. Hedvig sanoi samalla kun sulki 
leivinuunin hopeanvärisen luukun: ”Syökää niin paljon kuin jaksatte, ei ne ole koristeita!”  
Wilhelm otti varovasti toisenkin pikkuleivän, jonka keskellä on punainen hillonokare. ”Jättegoda!” Kehui 
Wilhelm johon Emil lisäsi: ”Hedvigin pikkuleivät ovat aina olleet hyviä ja tulee olemaan!”  
 
Almalla on viisi sisarusta, jotka ovat vanhimmasta päästä Sven-Emil, Olof, Edward, Magnus sekä 
Cecilia. Sven-Emil on autonkuljettaja ja ajaa joka aamu tuoreita leipiä Östersundin kauppoihin. Olof on 
töissä Volvon liikkeessä ja Edward on tällä hetkellä työtön. Magnus on töissä eräällä kumikorjaamolla, 
ja Cecilia on töissä pesulassa. 
 
Josef Kukkola ja hänen vaimonsa Maj asuu kaupparakennuksessa, jonka he rakensivat muutama 
vuosi sitten. Sitä ennen he asuivat maaseudulla, lähellä Brunflota. 
Maj työskentelee kaupan konttorissa. 
Viktor, Wilhelm ja Carl ovat tsuppareita. Viktor ja Wilhelm asuvat kaupparakennusta vastapäätä, 
valkoisessa paritalossa. Aluksi Wilhelm luuli tsupparin työtä lakaisijaksi, kun oli sekoittanut tsupparin ja 
soparen. Isoveli joutui selittää, ettei tsuppari lakaise.  
Carl asuu vielä kotona, mutta on ajan kysymys, milloin hänkin muuttaa omaan. 
Kun Wilhelm ja Alma olivat menneet naimisiin, niin silloin Alma aloitti appiukkonsa kaupassa, jossa 
työskentelee myös Viktorin vaimo Astrid sekä Carlin tyttöystävä Frida. 
Ennen naimisiin menoa Alma oli töissä rautakaupassa, siis hänellä on kokemusta kauppatyöstä. 
Frida on hyvin aktiivinen ihminen ja on hyvin puhelias. Carl itse harrastaa judoa. 
 
Kukkolat ovat aivan tavallisia ruotsalaisia, vaikka heillä on suomalainen sukunimi. Se johtuu siitä, kun 
Josefin isä on lähtöisin Meänmaalta, Ruotsin puoleisesta Tornionjokilaaksosta. Josef osaa ainoastaan 
muutaman sanan suomea, jotka ovat lähinnä kirosanoja. Kukkolat ovat hyvin kiinnostuneita Suomea 
kohtaan. Sukunimenkin takia he suunnittelevat Suomeen muuttoa, ettei heille aina tultaisiin kertomaan 
suomalaisvitsejä. Josefilla on joskus käynyt mielessä kääntää sukunimi ruotsiksi, mutta sitä hän ei 
oikein raski tehdä, sillä hän pitää harvinaisista sukunimistä.  
Wilhelmin ja Viktorin naapurissa asuu Tuppbon perhe, joka puolestaan ihannoi Tanskaa ja 
suunnittelevat sinne muuttamista. Joskus he ovat ehdottaneet Kukkoloille, että hekin muuttaisivat 
Tanskanmaalle mutta Kukkolat eivät lämpene Tanskalle vaan ihailevat Suomea ja ovat vuorostaan 
ehdottaneet heille Suomeen muuttoa.  
Mikä hassuinta, myös Gunilla Tuppbo on raskaana ja synnytys alkoi samana aamuna kuin Almalla eli 
molemmat naapurukset saavat esikoislapsen samaan aikaan.  
 
Vuosi 1965: 
Wilhelmille ja Almalle syntyi ensimmäinen lapsi, joka sai nimeksi Urho koska tämän isosisänisä oli 
myös Urho-Moses. Ruotsalaista nimeä he eivät halunneet antaa, koska suunnittelevat vakavissaan 
Suomeen muuttoa. Aluksi Alma vierasti Suomeen muuttoa, kun on täysin kantaruotsalaista sukua, 
mutta vähitellen tuli siihen tulokseen, että kyllä kai sinne Suomeen saattaisi muuttaa, jos ei viihtyisi niin 
pääseehän sieltä pois. Emil kertoi tyttärelleen, että suomalaiset ovat hiljaista ja rehellistä kansaa ja 
kyllä siellä tohtii asua. Hän lisäsi, että maa on kaksikielinen.  
 
Heti seuraavana vuonna Wilhelm, Alma sekä pikku Urho muuttivat Sipooseen, koska se on 
ruotsinkielistä seutua. Heidän uusi kotinsa on vanha purkutuomiossa oleva talonrähjä. Tämä on vain 
väliaikaisratkaisu. Heidän tullessa taloon, lattioilla lojui vanhoja sanomalehtiä ja ilmassa oli 
ummehtunut paskan haju.  
Pihalla oli runsaasti fasaaneja, joita he pelkäsivät, kun eivät aiemmin olleet nähneet näin isoja lintuja. 



Keittiönpöydällä oli lappu, jossa oli joidenkin taloustarvikkeiden suomenkieliset nimet. Kylpyhuoneessa 
oli vanha ruosteinen keikkuva kylpyamme. 
 
Wilhelm sai töitä eräästä maalaiskaupasta. Sillä välin, kun Wilhelm oli töissä, niin Alma laittoi vintin ja 
kellarin ovet lukkoon, koska häntä pelotti olla pienen vauvan kanssa tässä isossa kummitustalossa 
aivan yksin. Mikä pahinta, öisin Alma näki hirvittäviä painajaisia, joissa rautaputkirakennelma ajoi 
häntä, takaa ja kuulosti ihan lehmälaumalta. Sitten rautaputket imaisivat pikku Urhon sisään ja toisesta 
aukosta putkahti ulos tyttölapsi, jolla oli yllään metalliset vaatteet. Siihen uni päättyi ja Alma heräsi 
hiestä märkänä. Hän on varma, että fasaanien läsnäolo aiheuttaa painajaisia.  
 
Noin kuukauden kuluttua he muuttivat Vantaan Tikkurilaan, vasta rakennettuun kerrostaloon. Siellä 
kaikki oli hienoa ja siistiä niin, että painajaiset päättyivät.  
 
Wilhelm lopetti Sipoon maalaiskaupassa koska ei oikein viihtynyt. Ainoa työkaveri oli Rolle, hyvin 
lihava mutta hiljainen. Joskus hän höpisi kamoista ja nippeleistä eikä osannut selittää mistä oli 
kysymys, vaikka Rollekin on Suomen ruotsalainen.  
Muutaman kerran viikossa kaupassa kävi omistajat, Kauko ja Göran, katsomassa kuinka Rolle ja 
Wilhelm pärjäsivät. Hyvinhän heillä meni.  
 
Vantaalla Wilhelm ja Alma pääsivät töihin eräälle autokorjaamolle, jonka omistaa liikemies Raimo 
Laakso, jolla on useita korjaamoita ympäri pääkaupunkiseutua. 
Wilhelmistä tuli automekaanikko ja Almasta tuli konttoristi. 
Raimo Laakso on pitkään etsinyt riikinruotsintaitoisia, koska Suomihan on kaksikielinen maa, mutta 
suomenruotsinkielisiä hän ei mielellään palkkaa koska häntä ärsyttää tämä kankea ruotsin kielen 
murre. Tätä ei parane sanoa ääneen, koska aivan varmasti RKP:n poliitikot sekä kulttuurikerma 
ärähtäisivät. Hänellä kävi onnenpotku, kun Wilhelm ja Alma kysyivät töitä juuri häneltä. 
Wilhelm kysyi töitä myös veljilleen ja heidän vaimoilleen, jotka parhaillaan valmistelevat Suomeen 
muuttoa. Raimo lupasi palkata heidät. Kuka ties joku kaunis päivä hän avaisi ensimmäisen korjaamon 
Tukholmaan. 
 
Kuukauden kuluttua Wilhelmin veljet vaimoineen muuttivat Vantaalle ja samalle alueelle. 
Josef ja Maj tulivat heti perässä, koska he haluavat asua lähellä poikiaan. 
Ruotsista lähtiessä Carl ja Frida menivät naimisiin. Samoihin aikoihin heille syntyi pieni Nils-poika. 
Samoihin aikoihin Viktorille ja Astridillekin syntyi poikalapsi, joka kastettiin Johaniksi. 
Josef möi kauppansa veljensä vaimolle, joka myöhemmin siirsi sen omalle veljelleen. 
Kauppa on alkanut tuottaa tappiota koska Östersundiin on alkanut tulemaan isompia ruokakauppoja, 
jotka tahtovat polkea hintoja. Suomessa Josef ja Maj saivat töitä eräältä teurastamolta, mutta siellä he 
olivat vain muutaman kuukauden koska vanhuus alkaa painaa ja vaivojakin alkaa olla. 
 
Nyt Kukkolat asuvat Suomessa kielivaikeuksien keskellä. He huomasivat, ettei läheskään kaikki 
osanneet ruotsia. 
Raimo Laakso tapaa silloin tällöin kahvitauolla pitää pientä kielikurssia. Hän on ostanut suomen kielen 
oppikirjoja, joita Kukkolat innolla pänttäävät päähänsä. 
Työkaveri Jimmy Palonen tapaa auttaa heitä selviytymään arkipäiväisistä asioista. 
 
Tämä korjaamo, jossa Kukkolat ovat töissä, on Raimo Laakson korjaamoista suurin. Korjaushalli on 
niin suuri, että sinne mahtuu neljä autoa kerralla. 
Kukkoloiden vaimot pääsivät konttorin puolelle, jossa alun perin oli vain yksi työläinen; Jimmyn vaimo 
Virve, joka luonnollisesti ilahtui, kun avuksi tuli kolme ahkeraa naista. 
 
Urho kasvaa ja vahvistuu. Hänestä lähtee ääntä kuin pienestä kylästä. Hän on joka paikassa päällään 
ja jokainen nappula houkuttelee pikku Urhon sormia. 
Heti kun hän oppi kävelemään, niin silloin Alma laittoi Urhon päivähoitoon, mutta siellä hän ei 
viihtynytkään vaan itki ihan koko ajan. Sitten Wilhelm ja Alma aloittivat vuorotyöt, ettei poikaa tarvitse 
viedä minnekään itkemään. 
Mitä paremmin Urho oppi kävelemän, sitä vilkkaamaksi hän tuli. Korjaamolle Urhoa ei uskalla viedä, 
koska siellä hän painelisi jokaista nappulaa ja ylös nostetut autot saattaisivat pudota alas. Vauvana 
Urho nukkui konttorissa äitinsä vieressä, mutta enää hän paljoakaan nuku päiväsaikaan. 
 



 
Joksikin aikaan Alman veli, Edward muutti ihan uteliaisuuttaan Suomeen. Hän asui siskonsa luona. 
Edward pääsi töihin Raimo Laakson korjaamolle. 
Raimo vitsaili, että niinkö huonosti ovat asiat Ruotsissa, kun kaikki sieltä muuttaa pois. 
Edward asui Suomessa vain vuoden, koska asevelvollisuus kutsui. Sotaväen jälkeen hän jäi Ruotsiin, 
koska ihastui kukkakauppias Ann-Brittiin. 
 
Tässä hiljattain Viktor ja Astrid saivat pienen tyttölapsen, joka Agnetaksi kastettiin. Samoihin aikoihin 
Carl ja Fridakin saivat pienen tytön, joka ristittiin Petraksi. 
Vuonna 1970 Wilhelmin ja Alman perheeseen tuli uusi lapsi, joka ei suinkaan ole tyttö vaan pieni 
poika, joka sai nimeksi Uno. 
 
Joka kesä Kukkolat tapaavat käydä Östersundissa tapaamassa siellä asuvia sukulaisia, lähinnä 
vaimojen puolelta. 
Ensimmäisinä Suomen vuosina Josef ja Maj kävivät usein Ruotsissa, koska kaupasta saadut rahat piti 
hakea tälle puolen lahtea. Jostain kummasta syystä he eivät siirtäneet rahojaan virallista tietä vaan 
salakuljettivat. Maj survoi seteleitä muun muassa rintaliiveihin. Tämä oli täysin järjetöntä, koska pankin 
kautta olisi ollut vaivattominta siirtää rahat Suomen pankkiin. Jos tullissa olisi joutunut kiinni, niin silloin 
olisi ollut kova selityksen paikka. Rahat olivat täysin laillisesti ansaittuja ja niistä on maksettu kaikki 
mahdolliset verot ja maksut. Joskus Josefin päähänpistot ovat melko kummallisia ja se on vain 
etunimi. 
 
Vuonna 1970 Urho aloitti leikkikoulun. Se on suomenkielinen, jotta hän oppisi maan ykköskielen. 
Leikkikoulussa Urho ei ymmärrä sanaakaan suomea koska kotona hän puhuu ainoastaan ruotsia.   
Ensimmäiseksi hän oppi kieltosanat ei ja älä, koska hän on hyvin villi, ei edes Vaahteranmäen Eemeli 
pärjäisi hänelle. 
Leikkikoulun opettajat ovat pulassa Urhon kanssa, kun hänen kanssa ei oikein osaa kommunikoida. 
He yrittävät huonolla kouluruotsilla selittää hänelle, jotta tämä olisi rauhallisempi, mutta se menee 
kuuroille korville. Kuuroksikin he ovat häntä epäilleet, mutta Urhon kuulossa ei ole mitään vikaa, mutta 
toisessa silmässä hänellä on taittovika; hän näkee kaiken suttuisena. Näöntarkistuskin oli hirveä 
urakka, sillä lääkärin oli mahdoton tietää, että pelleileekö hän vai eikö hän yksinkertaisesti näe 
pienimpiä kuvioita. Sitten Urho sai silmälasit, joita hän aluksi piti melko usein, mutta sitten vähitellen 
niiden pitäminen jäi ainoastaan leikkikoulussa olon ajaksi. Kotiin tultuaan hän pisti lasit koteloon. 
 
Kerran viikossa ruotsinkielinen opettaja kävi lukemassa Urholle satuja, jotta hän rauhoittuisi. Heti kun 
opettaja oli lopettanut lukemisen, niin silloin riehuminen jatkui. 
Lähes joka viikko opettajat valittivat Urhon vanhemmille, että nyt se poika teki sitä ja nyt se teki tätä. 
 
Vuonna 1972 Urho aloitti peruskoulun, joka on ruotsalaisessa koulussa. Täälläkin hän tekee lähes 
päivittäin kepposia. Eräänä päivänä Urho-poika hiippaili opettajainhuoneeseen ja tempaisi 
kahvipöydältä luokanvalvojansa avaimet ja lähti juoksemaan käytävälle, jonka toisessa päässä 
opettaja sai hänet kiinni.  
Eräänä aamuna, kun oppilaat olivat odottamassa sisälle pääsyä, niin silloin Urho meni 
luokkakaverinsa kanssa viereisen kerrostalon seinän viereen ja yhtäkkiä hän rikkoi koululaukullaan 
kellarin ikkunan. 
Koulunkellon soidessa sisälle Urho sekä muut luokkakaverit menivät sisälle odottamaan opettajaa. 
Luokkakaverit kertoivat opettajalle, että mitä Urho oli tehnyt, johon opettaja huokasi: ”Jassoo, mitä 
minun korvani kuulevatkaan? Urho, sinä olet Makalös!” 
 
Opettaja otti yhteyttä talon isännöitsijään ja kysyi, että kuinka paljon se ikkuna maksaa ja kuinka se 
maksetaan. Taloyhtiö lähetti ikkunalaskun Urhon opettajalle, joka puolestaan lähetti sen Wilhelmille. 
Sitten Urho sai jälleen yhden korvapuustin, eikä se ollut mikään kanelipulla. 
 
Eräänä päivänä, kun luokalla oli juuri ollut suomen kieltä ja oppilaat olivat menossa ulos, niin silloin 
yksi Urhon luokkakavereista näytti hänelle pientä punaista nappulaa ulko-oven vieressä ja sanoi: 
”Urho, paina tota!” Tietenkin Urho meni ja painoi palohälytin nappia, josta joku toinen samanlainen 
vintiö oli rikkonut suojalasin. Koulun palohälytin pärähti soimaan ja kyseisestä rakennuksesta kaikki 
oppilaat, ja henkilökunta juoksivat päätä pahkaa kohti koulun jalkapallokenttää. Onneksi palokunta ei 
ehtinyt tulla paikalle, sillä silloin olisi saattanut hyvinkin tulla kallis hälytys. 
 



Juuri tällaisten kolttosten takia Urho joutui käymään muutaman viikon ajan lasten- ja nuorten 
psykiatrilla Jorvin sairaalassa. Siellä lääkärit ja psykologit tutkivat, että mikä ihme sitä poikaa oikein 
riivaa. Jorvissa hän kävi muutaman viikon äidin kanssa, ja oli kuin mikäkin enkeli. Psykiatrit vitsailivat, 
että Almasta olisi opettajaksi, kun on noin kehittävää seuraa. 
Urholle ehdotettiin muun muassa amfetamiinikuuria, mutta siitä kuitenkin luovuttiin koska Urho itse 
kysyi, että millainen hänestä sitten tulisi. Pian hän sai palata takaisin kouluun ja oli aavistuksen verran 
rauhallisempi. 
 
Samoihin aikoihin Edward ja Ann-Britt menivät naimisiin. Sitten he saivat tyttölapsen, joka Ulrikaksi 
kastettiin. Muutaman vuoden kuluttua heille syntyi poika, joka sai nimeksi Jan. Sitten heille syntyi 
jälleen tyttölapsi, jolle he antoivat nimeksi Sofia. 
 
Alman nuorin veli, Magnus muutti Vantaalle koska Edward oli mainostanut Suomea ja suomalaisia 
tyttöjä erinomaisiksi. 
Magnuskin muutti siskonsa luokse ja pääsi töihin Raimo Laakson korjaamolle. 
Raimo tietenkin katsoi huulipyöreänä, kun Ruotsista koko suku tulee Suomeen ja vielä hänen 
korjaamolle. Hän vitsaili, että kohta kai korjaamon nimi pitänee muuttaa ruotsiksi.   
 
Kesällä 1974 Wilhelmin perhe muutti takaisin Ruotsiin, koska Almaa vaivaa pienoinen koti-ikävä. 
Östersundiin he eivät kuitenkaan muuttaneet, koska se on liian pohjoisessa. 
He muuttivat Helsingborgiin, koska se on maailmanportilla, kuten Wilhelm ja Alma asian ilmaisivat. 
Wilhelm sai töitä Helsingborgin satamasta, jossa hänen pitää auttaa laivojen lastauksessa. 
Almalle ei ollut työtä, siispä hän joutui käymään ammattiliitossa leimaamassa.  
 
Urho aloitti kolmannen luokan ja on jo huomattavasti rauhallisempi. 
Muutaman kerran Uno kävi esikoulua, muttei siitä mitään tullut, kun poika alkoi heti itkeä, kun äiti oli 
jättänyt hänet esikoulun eteiseen. Alma yritti, että pikkuinen olisi esikoulussa edes sen ajan, kun hän 
käy kaupassa, joka on ihan kulman takana, mutta ei. Uno-poika vaan porasi. 
 
Illalla sängyssä Alma ja Wilhelm kahdestaan keskustelivat tenavista. Alma vähän nuhteli ukkoaan: 
”Sinä olit melkoinen saituri, kun tuhersit ilman kumia niin, että nyt meillä on kaksi pojanviikaria!” 
Wilhelm naurahti: ”Sinäkin halusit niin kovasti antaa pillua, senkin takinkääntäjä!” Almaa alkoi 
naurattaa. 
 
Kun Wilhelmin perhe oli muuttanut Helsingborgiin, niin silloin Magnus muutti erään naisen luokse 
Espooseen, joka asuu rivitalon pätkässä. Muutaman kuukauden kuluttua heidän välit viilenivät koska 
nainen tahtoi perustaa perheen, mutta Magnus ei vielä ollut valmis hankkimaan lapsia, siispä nainen 
alkoi etsiä uutta miestä. Naisella on selvännäkijän lahjoja, ja kertoi Magnukselle, että nyt olisi korkea 
aika hänen tehdä poika, josta tulee maanmainio dj, joka tulee perustamaan radioaseman, jonnekin 
sähköiseen verkkoon. Magnus oli ihan ulalla. 
Magnus ei enää uskaltanut asua naisen luona, koska hän pelkäsi tämän tulleen hulluksi, siispä hän 
keräsi tavaransa ja muutti kahden ruotsalaisveljeksen, Jakobin ja Bengtin luokse. Heidät hän oppi 
tuntemaan työpaikallaan, kun veljekset käyttivät autoaan huollossa. Kun veljekset juttelivat 
keskenään, niin silloin Magnus sattui kuulemaan äidinkieltään, ja kertoi olevansa myös ruotsalainen. 
Nyt kun Magnus muutti veljesten luokse, niin silloin he kolmestaan aloittivat suurmittaisen naisten 
metsästyksen. Monesti perjantai-iltaisin he menivät Helsingin Esplanadille katselemaan naisia. 
  
Helsingborgissa Kukkolat asuivat vain puoli vuotta, koska Alma ei saanut töitä ja heitä alkoi ärsyttää 
Skoonen murre, siispä tammikuussa 1975 he päättivät muuttaa takaisin Suomeen, koska heillähän on 
suomalainen sukunimi. 
Hämeenlinnasta Wilhelm ja Alma saivat töitä eräältä huoltoasemalta. Muut Kukkolat ihmettelivät, kun 
he eivät muuttaneet takaisin Vantaalle. Wilhelm perusteli, että Hämeenlinna on kokeilematta. 
Urho jatkoi kolmatta luokkaa Hämeenlinnan ainoassa ruotsalaisessa koulussa. 
 
Kun Magnus oli kuullut, että siskon perhe asuu tätä nykyään Hämeenlinnassa, niin hänkin päätti 
muuttaa sinne. Hän onnistui houkuteltua mukaan Jakobin ja Bengtin, koska he ovat tehneet runsaasti 
mokia täällä pääkaupunkiseudulla. Juovuspäissään he ovat nipistelleet ja ahdistelleet naisia, ja kerran 
he olivat juovuspäissään menneet väärään asuntoon, jossa he olivat ehtineet nukahtaa sänkyyn, kun 
asunnon isäntäväki, eräs Järvenpään perhe oli tullut kotiin ja yllättänyt nämä kolme hurjimusta 
makuuhuoneesta. Silloin isä Järvenpää ärtyi noitumaan, että täällä sitten ei hintit poraa. 



Siinä ei auttanut alkaa selitellä vaan oli viisainta ottaa jalat alleen ja häivyttävä. 
Myöhemmin kun Järvenpäät näkivät veljekset esimerkiksi kaupungilla, niin silloin oli todella kiusallista, 
kun he olivat saaneet homon maineen, vaikkeivat he sellaisia olekaan. Huhu alkoi levitä, että 
Vantaalla asuu kolme ruskeanreiänritaria, ja he eivät enää voineet liikkua julkisilla paikoilla. Töissä 
monet asiakkaat tuijottivat Magnusta ja yrittivät vältellä. 
 
Oli myöhäinen ilta, kun Magnus ja kumppanit saapuivat Hämeenlinnaan. 
He menivät Magnuksen siskon luokse yöpymään, kun ei ollut majapaikkaa. Heillä oli mukana 
liftarityttö, jonka he olivat ottaneet kyytiin Vantaalta lähtiessään. 
Aamulla tyttö halusi jäädä Hämeenlinnan torille eikä sen koommin tätä ole nähty.  
Sitten Magnus, Jakob ja Bengt muuttivat vuokra kaksioon, joka sijaitsee lähellä teollisuusaluetta, josta 
he saivat töitä. Firma valmistaa varaosia traktoreihin. 
 
Syksyllä 1975 Urho aloitti neljännen luokan ja nousi vähitellen opettajienlellikiksi koska tekee 
luokkalehteä, jonka hän nimesi koulun mukaan Lintulan lehdeksi. 
Rehtori tapaa kopioida lehden muutamaan kappaleeseen, jotta opettajat saisivat omansa. 
Opettajat olivat ihan tohkeissaan, kun Urho esitteli lehdessään mielikuvitus reporttereitaan. 
Lehdessä oli runsaasti sotkuja sekä kirjoitusvirheitä, vaikka hän kirjoitti äidinkielellään. Siinä oli myös 
suomalainen palsta, jossa myös oli käsittämättömiä virheitä, mutta opettajat viis välittivät virheistä ja 
sotkuista. Urho sai tehdä lehteä, kun muilla oli äidinkieltä. 
 
Hämeenlinnassa Wilhelmin perhe muutti omakotitaloon, jonka vanha puolisko on rakennettu 
vuosisadan alussa ja uusi puoli on 60-luvulta. 
Pihalla on kolme omenapuuta, jotka tekevät todella hyviä jauhomaisia omenoita. 
Iltaisin pihalla kävi omenavarkaita. Kun Omenakausi oli ohi, niin omenavarkaat alkoivat tehdä ilkitöitä, 
kuten esimerkiksi lyömällä postilaatikon ruttuun ja raahata roskasäkit ulko-oven edustalle ja sitten vielä 
soittivat ovikelloa. 
Kerran he yrittivät nostaa roskapussin lipputankoon, mutta se jäi kesken koska Urho sattui tulemaan 
ulos. He ovat kaksi nuorta koltiaista, joista toinen on pitkä hujoppi ja toinen on lyhyt ja lihava. 
Eräänä yönä he varastivat Wilhelmin polkupyörän sekä polttivat kreppipaperia kellarinoven vieressä 
niin, että oven alareuna mustui noesta. Tämä oli viimeinen pisara, ja Wilhelm soitti poliisit. Kuten 
tavallisesti, poliisilla ei ollut aikaa eikä resursseja tälle jutulle. He antoivat suoran puhelinnumeron ja 
kehottivat soittamaan ensi kerralla tähän numeroon.   
Kerta poliisilla ei ollut aikaa eikä haluja, niinpä Wilhelm osti susikoiran pennun talovahdiksi. Koiran he 
nimesivät Dickiksi.  
Heti kun Dick oli tullut taloon, niin ilkityöt loppuivat. Kun joku tuntematon meni pihalle, niin heti koira 
alkoi haukkua. 
 
Silloin tällöin iltaisin Urhon luokkakaveri Nelly tapasi tulla leikkimään hänen ja Unon kanssa. 
Useimmiten he olivat hippasilla Kukkolan puutarhassa. 
Nellyn mukana oli myös Unon leikkikoulukaveri Carita. Tytöt ovat mielellään Urhon ja Unon seurassa 
koska he ovat erilaisia kuin muut pojat. 
Kerran Urho esitteli Nellylle agenttilaukkuaan, joka on äidin vanha mahalaukku. Laukussa Urholla oli 
muun muassa leikki pistooli, lehtiö sekä vihellyspilli. 
Laukkua Nelly kutsui akkain laukuksi ja kerran hän kaatoi siihen popcornia, jota Urho ei raskinut 
kaataa pois. Muutaman kerran Urho kävi Nellyn luona. Joskus hänellä oli koira mukana. Nellyllä on 
kissa nimeltä Snoppen, joka teki kaiken mahdollisen, kun Dick tunkeutui sen reviirille. 
Myös Nelly on melkoinen vekkuli ja tapaa puhua paljon entisestä luokkakaveri Ellusta, oikealta nimeltä 
Elin Mellanserie. Urhoa huvittaa Elinin liikanimi ja tapaa naureskella Ellulle. Tähän Nelly vitsailee, että 
Ellu on kova mimmi, joka antaa kaiken maailman urhoille turpiin. Vielä Urho ei tiedä mitä tyttöpoika 
rakkaus tarkoittaa, sillä hänhän on vasta 11-12 vuotta.  
 
Vuonna 1978 Kukkolat muuttivat takaisin Ruotsiin, koska heitä alkoi vaivata ajatus, että olisiko 
kuitenkin Ruotsissa parempi asua. 
Tällä kertaa oli vuorossa Göteborg. Wilhelm pääsi töihin City varville. Palkka oli hyvä, muttei pomo, 
joka jo ensimmäisenä päivänä sanoi, että hän muistaa ikänsä, jos hänelle keljuillaan. 
He muuttivat Bergsjön kaupunginosaan. 
Alma pääsi töihin erääseen siivousfirmaan, joka siivoaa muun muassa teurastamojen tiloja. Aluksi työ 
oli karmeaa, kun lattioilla lojui suolenpätkiä ja hyytynyttä verta.  
 



Keväällä päättäjäispäivänä, kun Urho ilmoitti muuttavansa Göteborgiin, niin silloin luokanvalvoja  
Frida Trana purskahti itkuun koska hänen suosikkioppilaansa lopettaa, ja syksyllä ei enää luokkalehti 
ilmesty. 
 
Urho aloitti kuudennen luokan toiseen kertaan ja ihan vapaaehtoisesti, koska hänellä on huono 
rätinkipeä. Hänellä ei ole mitään kiirettä yläasteelle. 
 
Eräänä syyspäivänä vähän ennen tunnin alkamista rinnakkaisluokkaa käyvä jätkä antoi Urholle 
varastettuja kondomeja, joilla Urho pelotteli tyttöjä. Sitten hän antoi kortsut takaisin koulukaverilleen, 
joka heitti ne Urhon pulpettiin, josta Urho hädissään heitti kortongit luokkahuoneen lattialle, ja juuri 
silloin vanhahko naisopettaja astui luokkaan ja katsoi järkyttyneenä lattialla lojuvia kondomeja: 
”Mitä ihmettä, mitä nuo ovat?” joku juorusi, että se oli Urho, ja sitten Urho joutui rehtorinkansliaan 
puhutteluun. Rehtori soitti Urhon äidille ja kertoi, että tämä levittelee varastettuja kondomeja. Alma 
sanoi suoraan, ettei ole se Urhon tapaista, ja taitaa olla niin, että Urhoa kiusataan. Urho pääsi kuin 
koira veräjästä. Jälki-istunto oli hiuskarvan varassa, ellei Alma olisi puolustanut poikaansa. 
Rinnakkaisluokkaa käyvä jätkä sai porttikiellon suurmyymälään, josta tämä oli pöllinyt kortsut. 
Urhon luokkakaverit haukkuivat Urhoa petturiksi koska tämä käräytti jätkän. Urho tahtoi vaihtaa 
koulua, jotta pääsisi eroon näistä kieroista piruperkeleistä, kuten hän asian ilmaisi. 
Hän saikin vaihtaa koulua, ja uudessa koulussa oli parempi ilmapiiri. 
 
Göteborgissa Kukkolat asuivat vain vuoden, koska heillähän on suomalainen sukunimi ja toiseksi 
heistä kuitenkin tuntuu, että Suomessa olisi parempi asua. Siellähän asuu muut Kukkolat. 
Kesällä 1979 he muuttivat takaisin Vantaalle, jossa Wilhelmin ja Alman vanha työ odotti. Raimo 
Laakson korjaamolle he ovat aina tervetulleita. 
 
Wilhelm osti isänsä pienkerrostalon, ja muutti asumaan vanhempiensa entiseen asuntoon. 
Josef ja Maj muuttivat talon toiseen päähän. He tekivät sopimuksen, että he saavat asua ilmaiseksi. 
Josef lupasi auttaa kiinteistönhoidossa. Kellarissa hän alkoi nikkaroida kynttilän- ja lampunjalkoja. Maj 
tapaa kutoa poppanoita kangaspuillaan, jotka hän on laittanut vintille, jossa on rauhallista kutoa. 
 
Josefilla on kesämökki Vihdissä päin, jonne Kukkolat tapaavat joka juhannus kokoontua viettämään 
keskikesän juhlaa. Siellä he tanssivat juhannussalon ympäri ja laulavat pikku sammakoita sekä 
nauttivat alkoholipitoisia juomia. 
 
Viktor ja Carl asuvat yhä samalla alueella. 
Viime vuonna Carlille ja Fridalle syntyi kolmas lapsi, tytöntyllerö nimeltä Gerd. 
 
Syksyllä Urho ja Uno aloittivat koulun, joka on suomenkielinen, jotta he oppisivat maan ykköskielen. 
Vihdoinkin Wilhelmin perhe päätti asettua asumaan tänne Vantaalle. Muuttaminen on todella rankkaa, 
kun silloin pitää laukata eri virastoissa ja täytellä kaiken maailman lappusia ja lippusia. 
 
Urho aloitti seitsemännen ja Uno kolmannen luokan. Ihmeen nopeasti he oppivat uuden kielen. 
Uno oppi Urhoa paremmin suomen kielen ääntämyksen. 
He saavat pari kertaa viikossa kotikielenopetusta, etteivät unohtaisi ruotsia. 
Unon kotikielen opettaja on rotevahko Alfred Hansson, joka enimmäkseen höpisee uskonnosta koska 
on helluntailaisia. Vähitellen Uno alkoi suomeksi sanottua vituttaa. Hänen ikäisiänsä ei oikein 
uskonasiat jaksa kiinnostaa. Oppilaiden runsaan kritiikin takia kotikielenopettaja joutui vaihtoon, jolloin 
Unolle tuli sama opettaja kuin hänen veljellänsä, kaljupäinen Magnus Järnberg. Hän on hyvin 
humoristinen, ehkä liikaakin sillä hän kertoo härskejä Pikku-Kalle vitsejä, joita oppilaat saavat kääntää 
ruotsiksi. Tässä Urho on erittäin hyvä.  
 
Koulujen alkaessa erään ruotsalaisen koulun opettaja sanoi Unolle, että tällä tulee olemaan todella 
vaikeaa suomalaisessa koulussa, ja suositteli siirtymistä Vantaan ruotsalaiseen kouluun, joka on 
kaupungin toisella puolella. Uno ei ollut moksiskaan pelottelutaktiikasta. Illalla Uno kertoi kotona, että 
joku vähän tärähtänyt maikka oli yrittänyt pelotella häntä aloittamaan ruotsalaisessa koulussa. Tätä 
Wilhelm ja Alma kovasti ihmettelivät, että kuinka lukenut ihminen saattaa vajota noin alas.  
Kun myöhemmin Josef oli kuullut, niin silloin hän tuhahti: ”Fy faan, nyt minun vanha kirveeni sai 
hommia!” johon Maj: ”Apapap, on parempi, että pysyt poissa koululta…” ja nauroi niin, että rinnat 
hytkyivät. 



Josef on kova huumorimies ja joskus hänen juttunsa ovat todella rajuja. Kerran kun hän oli järvellä 
kalastamassa ja joutsen sattui uimaan lähelle venettä, jolloin häntä alkoi ärsyttää tämä iso valkoinen 
lintu. Hän tarttui joutsenta kaulasta ja paukutti sitä veneen reunaa vasten niin, että siitä tuli entinen 
joutsen. Sitten hän kyni linnun ja vei sen kotiin, jossa Maj teki siitä mehevän lintupaistin. 
 
Unolle ei tullutkaan vaikeuksia suomenkielisessä koulussa vaan oppi puhumaan kuin kuka tahansa 
suomalainen. Hänen puheestansa ei kyllä huomaa, että hän on alun perin ruotsalainen. 
Urho murtaa melko lailla suomea. Hänen puheensa on melko hauskan kuulosta, koska hän korostaa 
Jämtlandin murretta suomalaisten sanojen keskellä. 
 
Viidennellä luokalla Uno lopetti kotikielentunneilla käynnin, koska häntä alkoi suorastaan vituttaa 
kieliopinkoukerot ja toiseksi hän ei voi unohtaa äidinkieltään, kun kotona puhutaan vain ruotsia, 
riikinruotsia. Kukkoloiden koti on kuin pikku-Ruotsi.  
Urho jatkoi kotikielentunneilla aina lukioon asti, jossa hänkin lopetti samasta syystä.  
Magnuksen jälkeen Urholle tuli kotikielenopettajaksi kulttuurista kiinnostunut pitkäkasvuinen 
mustatukkainen Svea Larsson. Hänelle ei tohdi kertoa kaksimielisiä vitsejä eikä sovi moittia teattereita. 
Usein kotikielentunneilla Svea käytti Urhoa Helsingin Svenska teaternissa. Näytelmän aikana Urho 
tapasi ottaa nokoset. Nukkuminen sujui huonosti, kun näyttelijät rääkyivät vähän väliä. 
 
Kahdeksannella luokalla Urhon seksuaalisuus heräsi, ja silloin hän ihastui samaa luokkaa käyvään 
Marika Peltoseen. Hänellä on tuuhea kiharainen tukka, vähän samanlainen kuin Anita Hirvosella. 
Marika ei halunnut Urhoa, koska tällä on jo poikakaveri – Tauno. 
Urho yritti epätoivoisesti hurmata Marikan. Hän tuijotti häntä, ja välitunneilla kulki alituiseen tämän 
perässä. Monesti Marika on yrittänyt takoa Urhon päähän, ettei hän ole kiinnostunut hänestä, mutta se 
menee kuuroille korville. 
Vähän myöhemmin Urho retkahti toiseen samaa luokkaa käyvään Inkeri Lintuseen, mutta hänkin on jo 
varattu ja Urho-paralle tuli taas pala kurkkuun. Inkeriäkin hän tuijotti niin, että tätä alkoi suorastaan 
vituttaa. Monesti Marika ja Inkeri ovat yrittäneet selittää hänelle, ettei hän tuolla lailla toljottaisi, mutta 
se on sama kuin seinille puhuisi. Urho on toivottoman itsepäinen. Tytöt eivät saaneet olla hetkeään 
rauhassa Urhon läpi tunkevilta katseilta. 
 
Vuosi 1982: 
Urho aloitti lukion elintarvike alalla, joka on nelivuotinen. Toinen vaihtoehto olisi ollut verstasteknillinen. 
Urhoa eniten kiinnostaa elintarvike ala, koska häntä on aina kiehtonut leivonnaiset ja ruuanlaitto. 
Verstastekniseltä hän todennäköisesti joutuisi Raimo Laakson korjaamolle, ja sinne hän ei halua, 
koska on kuullut vanhemmiltaan, että siellä on melko rankkaa. 
 
Kun serkkupoika Johan oli kuullut, että Urho valitsi elintarvike alan, niin silloin hän vitsaili: "Mitä vittua 
sä teet siellä likkojen keskellä?” johon Urho naurahti: ”Haha, just sitä mä teenkin!” ja nauraa hirnui.  
 
Marraskuussa kun Urho oli ollut flunssan takia pois koulusta, niin viikon päästä maanantaina, kun hän 
oli palannut kouluun, niin sinä iltana Kukkolan ovikello soi. Tavalliseen tapaan Alma avasi oven. Siellä 
oli yksi Urhon uusista koulukavereista, keskivaaleatukkainen silmälasipäinen Mirja Norrila, joka päätti 
tulla katsomaan, että kuinka Urho voi. Mirja ei tiennyt, että tänään Urho oli jo koulussa, koska samana 
päivänä Mirja aloitti työharjoittelut. 
Kun Mirja tuli, niin silloin Urho oli siivoamassa keittiön romulaatikkoa. Mirja tuli keittiön ovelle ja Urho 
punastui ja päässä alkoi jyskyttää. 
Urho ei saanut mitään sanotuksi, koska hän on ihastunut tähänkin tyttöön. Ainoastaan Urho sai 
kysytyksi: ”Mitä sä haluat?”  Almalta ja Mirjalta pääsi räkänauru. Alma tarjosi Mirjalle vadelmamehua ja 
vasta leivotun kanelipullan. Mirjan silmät alkoivat loistaa: ”Aah, korvapuusteja!”, johon Alma: ”Va, älä 
lyö!”, johon tyttö korjasi: ”Juu, suomeksi kanelipullia kutsutaan korvapuusteiksi eli en tarkoittanut 
väkivaltaa… Haha!” ja nauroi imelähköllä naurulla. Alma nolostuneena: ”Oj, minä osaan hoono soomi.”  
 
Kun Mirja oli poislähdössä, niin silloin Wilhelm huusi olohuoneesta, että missä tämä asuu ja mitä 
tyttöjä sitä ollaan, johon Mirja vastasi: ”Mä asun alivuokralaisena tuossa ihan lähellä. Mun vanhemmat 
asuvat Hämeenkyrössä.” 
 
Mirjan lähdettyä Alma sanoi Urholle: ”Haha, ehkä hän haluaa sinut!” ja nauroi vielä kerran. Tämä lause 
jäi Urhon mieleen, ja turhaan elätteli toiveita Mirjan suhteen. Hänkään ei huolinut Urhoa 
poikakaveriksi, mutta haluaa olla ainoastaan ystävä, ei sen enempää. 



 
Keväällä 1983 Urhon luokka teki matkan Lappeenrantaan, jossa he ovat kokonaisen viikon. 
He yöpyvät eräässä hotellissa aivan kaupungin keskustassa. Hotellin käytävillä tuoksuu voimakkaasti 
kiinalainen ruoka, koska naapurissa on kiinalainen ravintola. 
 
Urho sai oman huoneen, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun hän matkustaa ilman vanhempia. 
Illalla kun Urho on huoneessaan katsomassa tv-uutisia, niin yhtäkkiä puhelin soi. Hän nostaa varovasti 
kuulokkeen, ja sanoo aralla värisevällä äänellä: "Hallå?" langan toisesta päästä kuuluu tyttömäistä 
kikatusta. Urho kuuli heti Mirjan äänen, ja sanoo varsikseen: ”Mirja on minun hunajapupuiseni!” Silloin 
langan toisesta päästä kuului oikeaa räkänaurua. 
Mirja soitti viereisestä huoneesta, jonka hän jakaa joidenkin luokkakavereiden kanssa. Tytöt päättivät 
pitää hauskaa Urhon kustannuksella ja soittaa tämän huoneeseen, koska Urho on niin toivottoman 
rakastunut Mirjaan. 
Puhelun jälkeen Urho sattui kurkistamaan telkkarin taakse, ja näki siellä vanhan injektioruiskun. Hänen 
sydämensä hyppäsi kurkussa asti, kun näki tämän mystillisen ruiskun. Hän otti sen varovaisesti ja 
avasi ikkunan ja heitti sen ulos. Hän ei kerta kaikkiaan uskalla olla samassa huoneessa ruiskun 
kanssa. Sitten hän tarkistaa kirjoituspöydän laatikot, ettei siellä ole lisää ruiskuja. Laatikosta Urho löysi 
ainoastaan pari vanhaa Jallua, jotka hän nopeasti selasi läpi ja sitten vei käytävän varrella olevaan 
vessaan. Hän oli lähellä sujauttaa pornolehdet laukkuunsa, mutta ujous yllätti.   
Yöllä Urho näki kummallista, unta, jossa hänen ihostansa kuoriutuu vaaleatukkainen tyttö, joka 
höpisee Norppaleivoksista ja ihanista Ninoista. Tyttö vilkuilee jokaiseen ilmansuuntaan ja sitten tekee 
ison harppauksen itärajan yli loikaten suoraan Viipuriin, jossa kieli venähtää hyvin pitkälle niin, että 
kuola valuu suoraan Nino nimisen jätkän luokse. Sitten Urho herää ja on hiestä märkänä. Hän vatuloi, 
että mitä ihmettä tällainen uni tarkoittaa. Hän kirjoitti muistiin unensa, jotta siitä voisi kirjoittaa 
kertomuksia.  
 
Koulunpäättäjäisten jälkeen Urho pääsi ensimmäisen kerran kesätöihin, joka on Vantaan kaupungin 
painolla. Hänen pitää enimmäkseen rei’ittää ja nidota asiapapereita. 
Siellä on kolme painajaa; lihavahko Reijo Ruusuvuori, ruipelomainen Veikko Lehtinen sekä 
ruskeaviiksinen Keijo Virtanen. Urhon yhteysmieheksi tuli Reijo. 
Urho on nopea työtehtävissään ja suoriutuu niistä ennätys ajassa. 
Useimmiten on runsaasti luppoaikaa, jolloin hän vähän järjestelee painon hyllyjä ja pöytiä, koska ne 
ovat hirveän sotkuisia. Pöydillä lojuu enimmäkseen Reijon metsästys- ja kalastuslehtiä. 
Muutaman päivän kuluttua Reijoa alkoi ärsyttää, kun Urhon sormet koko ajan tanssivat pöydillä, ja hän 
ihan koko ajan jotain näprää. Eräänä päivänä Reijo kysyi: 
”No, Urho-purho! Mitä sä duunaat kotona, mistä oot kiinnostunut?” johon Urho vastasi liiankin 
rehellisesti, että hän tapaa piirrellä. Reijo ojensi hänelle paperiarkin kynän kera, ja sanoi: 
”Voit istua kahvihuoneessa ja piirtää.” Urho otti vastaan paperiarkin ja kynän, ja sitten meni 
kahvihuoneeseen piirtelemään ja sepittämään ilkeitä piloja hänen tyttörintamaltansa, ja kaiken 
kukkuraksi oikeilla nimillä. Kahvitauolla Reijo katseli piirustuksia ja lueskeli sepityksiä. Päälle hän 
nauroi makeasti. 
 
Kesätyö päättyi elokuussa viikkoa ennen koulujen alkamista, jolloin Urhon piirustukset tulivat postitse 
hänelle kotiin. Reijo on koonnut sepitykset yhteen, ja tehnyt niille kannen, jonka päälle hän on 
kirjoittanut mustalla tussilla; Pellen Lifestory. Hän kutsui Urhoa pelleksi, koska tämä sepitti niin hassuja 
juttuja. Kun Wilhelm oli nähnyt Urhon sepitykset, niin silloin hän räjähti: ”Helvete pojke, tämä saa olla 
laitimmainen kerta, kun piirtelet töissä, Bang!” Se oli todella viimeinen kerta. Urho päätti, ettei enää 
koskaan sortuisi työpaikalla piirtelemään. Alman mielestä Urhon pitäisi mennä hakemaan 
piirustuksensa takaisin, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty, sillä Reijo on hyvin itsepäinen ja 
omahyväinen eikä hevillä antaisi niitä takaisin. 
 
Mirja houkutteli Urhon eräälle nuorisotalolle, jotta tämä tapaisi muita ikäisiään. Mirjan taka-ajatuksena 
oli tietysti se, että Urho löytäisi sieltä tyttöystävän, ettei Urho koko ajan haaveilisi hänestä. 
Mirja on huomannut kuinka Urhon housuissa selvästi pullottaa heti kun tämä katsoo häneen päin, 
mutta Mirja ei halua Urhosta poikaystävää, koska hänellä on kokonaan erilaiset miesihanteet. 
Kun jonain iltana Urho ei tullutkaan nuorisotalolle, niin heti Mirja soitti ja kysyi syyn. Kun Mirja soittaa 
hänelle, niin silloin Urhon kasvot hehkuvat punaisena, koska puhelin on eteisessä ja vanhemmat 
kuulevat jokaisen sanan. Urho toivoo, että hän saisi oman puhelimen. 
Unolla on huoneessaan oma puhelin koska hänen kaverinsa soittelevat lähes päivittäin, mutta Urholle 
tulee hyvin harvoin puheluita. 



 
Mirja on oikea joka paikan höylä. Hän käy joka ilta nuorisotalolla, ja lisäksi hän on eräässä 
espoolaisessa kuorossa, ja pelaa Enkelit nimisessä sähly joukkueessa. 
 
Nyt syksyllä 1983 Wilhelm osti omakotitalon, koska hän kyllästyi vuokralaisten alituiseen napinaan. 
Omakotitalo on ihan kävelymatkan päässä samalla alueella. 
 
Myös Josef ja Maj ostivat omakotitalon samalta alueelta, koska Wilhelm aikoo myydä pienkerrostalon, 
ja silloin Josefin pitäisi tietenkin alkaa maksamaan vuokraa. 
Wilhelmin pienkerrostalo on vanha ja kulunut, eikä koskaan voi tietää milloin mikäkin putki menee rikki. 
Jatkuvasti saisi olla tekemässä remonttia. 
Erityisesti Wilhelmiä vitutti eräs vuokralainen, joka jätti vuokrat maksamatta ja valitti kaikesta pikku 
asioista. Hän entinen toimittaja Egon Dahlgren, joka kirjoitti urheilu-uutisia Hufvudstadsbladetiin, 
kunnes hän sai potkut, koska hän morkkasi suomalaisia urheilijoita. 
Sitten hän kokeili eri työpaikkoja, mutta kaikista hänet erotettiin, koska hän oli vain tiellä. Potkujen 
jälkeen hän kertoi kaikille, jotka ihmettelivät, että miksi hänet erotettiin, että kiireiden takia hän joutui 
pois. Sehän todistaa hänen työintoansa. Kun työpaikalla on kiireitä, niin silloinhan siellä tarvitaan 
porukkaa, eikä tiellä seisojia. 
Nykyään Egon on kolumnistina eräässä pienessä Suomen ruotsalaisessa viikkolehdessä, jossa 
hänellä on oma palsta. Siinä hän saa kritisoida yhteiskuntaa ja kirjoittaa vaikka mitä paskaa. 
 
Eräänä syyskuisena sunnuntai-iltana, vähän ennen talon myyntiä Egon tuli Wilhelmin luokse 
valittamaan kaikesta.  Silloin hän haisi viinalta ja valkosipulilta. 
Hän väitti, että häntä kytätään ovisilmästä, joka on hänen asuntoansa vastapäätä. Wilhelm korotti 
ääntään: ”Ketään ei kiinnosta sinun puuhasi!” ja oli vähällä ottaa mulkeroa rinnuksista, mutta kuitenkin 
päätti hillitä itsensä, ettei joutuisi käräjille. Egon on juuri semmoinen nahjus, joka saattaa hyvinkin 
pikkuasioista mennä poliisille itkemään. 
Egon halusi nähdä Wilhelmin kirjanpidon ja väitti, että Wilhelm olisi tehnyt hänen rahoillaan remontin 
asunnossaan sekä ostanut uuden talon. Wilhelm sanoi: ”Kyllä se remontti on tehty ihan omilla 
rahoilla!”  Vähän myöhemmin Alma sanoi haukotellen: ”Huomenna joillakin on työpäivä, alkaa olla 
nukkumaan meno aika!” Vihdoinkin Egon ymmärsi lähteä, joka asuu viereisessä rapussa, vastapäätä 
Wilhelmin asunnon uuden puoliskon ovea. Aiemmin hän asui samassa rapussa alakerrassa, kunnes 
B-rapun yläkerran huoneisto vapautui, niin silloin Egon vaihtoi asuntoa, koska se on vähän isompi. 
A-rapun alakerran asunto on yksiö ja se oli kalustettu. Kun Egon oli vaihtanut asuntoa, niin silloin osa 
huonekaluista piti viedä keräyskeskukselle ja osa kaatopaikalle, koska ne olivat erittäin huonossa 
kunnossa ja puhdistamattomat, eikä niitä enää saanut puhtaiksi. Paska oli pinttynyt huonekalujen 
pintoihin. Egon ei ole erityisen hyvä siivoamaan. Asunnossa piti tehdä täysremontti, jotta siihen saisi 
vuokralaisen. Siihen muutti muuan Maunonen. 
  
Viktorkin osti omakotitalon. Hän osti punatiilisen huvilan Vantaan pohjoispuolelta, mutta säilyttää 
pienkerrostalonsa, koska on liikemiehiä. Kerrostalosta olisi hyötyä, kun Johan ja Agneta muutaman 
vuoden kuluttua muuttavat omaan, jolloin he voisivat muuttaa isänsä taloon. 
 
Syksyllä 1984 Urho aloitti lukion kolmannen vuosikurssin. 
Koko edellisen vuoden he säästivät vuoden 1985 koulumatkaa varten. He möivät itse leivottuja 
leivonnaisia joulumyyjäisissä. Myyjänä oli Urho, jolla oli yllään 20-vuotis syntymäpäivä lahjaksi saatu 
harmaa pukutakki sekä musta huopahattu. 
Hatun hän otti äidiltään salaa, koska Alma ei pidä huopahatuista. 
Oikeastaan Wilhelm kannusti Urhoa ottamaan huopahatun mukaan, jotta olisi virallisen näköinen. 
Huopahattu on Urholle hyvin mieluinen, jota hän pitää usein koulussakin. Jos hän joku kerta lähtee 
kouluun ilman hattua, niin silloin hän ei osaa olla luonnollinen. Hattu päässä hän osaa olla rento, mutta 
vain koulussa. Kotona hän ei osaa olla hattu päässä, koska silloin hänelle muistuu mieleen ala-
asteella tehdyt kepposet. 
 
Vuosi 1985: 
Keväällä Urhon luokka teki viikon pituisen matkan Tukholmaan. He asuivat eräässä huoneisto 
hotellissa vanhassa kaupungissa. Tällä kertaa Urho sai jakaa huoneen luokkakaveri Lauri Tynkkysen 
kanssa, koska yhdenhengen huone oli varattu luokkakaveri Juhalle, joka on vasta ollut leikkauksessa. 
Häneltä on leikattu paiseita takapuolesta. 



Lauri käy lukion ensimmäistä vuosikurssia. Syksyllä hän aikoo siirtyä maatalouslukioon, koska on 
maalta kotoisin. Elintarvike alalle hän joutui vahingossa. 
 
Urho ja Lauri tulevat hyvin toimeen keskenään vaikka Lauri silloin tällöin flirttaileekin Mirjalle. Mirja ei 
ole kiinnostunut hänestäkään, sillä hän on löytänyt sen rakkauden Vantaan helluntaiseurakunnasta. 
 
Kun he olivat Sergelin torilla ja Urho seisoi Mirjan ja Laurin takana, niin silloin Urho sai idean nolata 
Laurin vetämällä Mirjaa poninhännästä, jonka jälkeen nopeasti siirtyi opettajan viereen. Mirja rääkäisi 
ja luuli kuten Urho oli ajatellutkin, että se oli Lauri. Hän ei ollut moksiskaan, sillä hän on jo tottunut 
jätkien kujeisiin. Koulussa Urho on täyttänyt vedellä hänen tiskihanskansa sekä yrittänyt lyödä 
tuorekurkulla päähän mutta kurkku katkesi keskeltä niin, että vedet valuivat lattialle. Urho oli 
änkyttänyt, että ajatteli tehdä kurkkuvoileivän. Kurkkuepisodista tuli pian heidän vakiovitsailuansa.  
 
Hotellissa joka ilta Urho tulkkasi television uutislähetykset Laurille koska tämä ei osaa sanaakaan 
ruotsia. Eräänä päivänä bussipysäkillä joku ruotsalainen puliukko sanoi kovaäänisesti: 
”Finnar igen, fy faan! Gå hem!” Urhoa hävetti, kun tuollainen spurgu ilmestyi täysin väärään aikaan 
kun hän oli juuri kehunut ruotsalaisia ystävällisiksi. Urhon luokkakaverit kysyivät, että mitä se sanoi, 
johon Urho vastasi: ”Äh, ei se ollut mitään erikoista. Se vaan toivotti meille hauskaa päivän jatkoa… ” 
Onneksi Urhon luokkakaverit eivät saaneet selvää pultsarin sanoista, koska tämä sammalsi erittäin 
epäselvästi Tukholman-murteella. 
 
Heti koulumatkan jälkeen Mirja muutti omaan asuntoon, sillä tämä vuosi oli hänen viimeinen 
lukiovuosikurssinsa, ja nykyinen asunto on eräänlainen yksityinen oppilasasuntola. 
 
Päivää ennen päättäjäisiä opettaja ehdotti Urholle, että tämä voisi ostaa Mirjalle kukkia. 
Aluksi Urho empi, mutta lopulta opettaja sai hänet ylipuhutuksi ja kävi Urhon kanssa ostamassa 
pienen ruusukimpun. 
Kun päättäjäispäivänä Urho ojensi kukkaset Mirjalle, niin silloin Mirja kutsui hänet sunnuntaiksi 
kahville, jolloin Urho vei neilikoita, jotka Alma oli ostanut. 
Mirjan luokse tulivat myös luokkakaverit Maria ja Tilda. Maria lopettaa lukion samanaikaisesti Mirjan 
kanssa. Tildalla on vielä kolme vuotta jäljellä. 
 
Ensimmäisellä kesäloma viikolla Urho ilmoittautui autokouluun koska hän jo 20 vuotias, ja on alkanut 
kiinnostumaan autoista. Kun hän täytti 18, niin silloin häntä ei vielä kiinnostanut ajokortti, mutta 
kiinnostus alkoi lisääntyä, kun serkut alkoivat saada ajolupia, ja totta kai Urhollakin pitää olla ajokortti. 
Urho ilmoittautui ruotsinkieliseen autokouluun, jotta olisi helpompi. Kyllä hän olisi pärjännyt 
suomalaisessakin autokoulussa, mutta Urholle ruotsin kieli on hyvin tärkeä. 
 
Heinäkuussa kun Wilhelmin ja Alman kesälomat alkoivat, niin silloin he lähtivät tavanomaiselle Ruotsin 
matkalle tapaamaan Alman sukulaisia. 
 
70-luvun lopulla Edward ja Ann-Britt erosivat, koska Ann-Britt oli löytänyt parempaa munaa, kuten hän 
itse on asian ilmaissut. Avioeron jälkeen Edward tutustui Emiliaan, kaupungin parhaaseen 
pizzaleipuriin. Edward itse on tukkiauton kuljettaja, ja Emilialle hän on vitsaillut, että hän voisi tuoda 
isoja hammastikkuja tämän pizzeriaan. 
 
Sven-Emil on yhä autonkuljettajana ja ajaa joka aamu tuoreita leipiä Östersundin kauppoihin. 
Muutama kuukausi sitten hänkin erosi samasta syystä kuten veljensä. Svennen vaimo Annette kävi 
opiskelukäynnillä Ann-Brittin luona, että miten avioero laitetaan vireille. 
Annettelle jäi talo, josta Sven-Emil ei olisi halunnut luopua, muttei muutakaan vaihtoehtoa ollut sillä 
autosta hän ei ainakaan voi luopua koska sehän on työväline. 
 
Olof asuu tätä nykyään Nynäshamnissa vaimonsa Tyran kanssa. He elävät onnellisessa avioliitossa, 
josta on siunautunut kolme lasta; Jerker, Kim ja Tina. 
Jerker on töissä Gotlannin laivalla baarimikkona, Kim on eräällä bensa-asemalla ja Tina on 
Nynäshamnin sairaalasiivoojana. Hän on muutamaa kuukautta Urhoa vanhempi. 
Olof itse on Volvon varaosapäällikkönä ja Tyra on SJ:llä lipunmyyjänä. 
 
Cecilia asuu Falunin ulkopuolella maanviljelijä Jörgenin kanssa. Cecilia on ollut aiemmin naimisissa 
poliisimies Henrikin kanssa, mutta sitten tuli avioero koska Henrik ihastui naispuoliseen kollegaansa. 



Cecilia ja Henrik ehtivät saada kaksi lasta; jotka ovat jo aikuisia. Patrik työskentelee huoltoasemalla ja 
Britta opiskelee Tukholman kauppakorkeakoulussa. 
 
70-luvun lopulla Magnus löysi vihdoinkin elämänkumppanin; vaaleatukkaisen Katrinkin, jolla on 
edellisestä avioliitosta kaksi lasta; Arnold 16, ja Nelly 18 vuotta. 
Nelly seurustelee romanimies Leif Plomeroksen kanssa. He suunnittelevat jo perheen perustamista.  
Äskettäin Magnus ja Katrin saivat yhteisen lapsen, joka kastettiin Magnus-Werneriksi.  
 
Magnus on tätä nykyään Hartwallin autonkuljettajana. Katrin on ammatiltaan leikkikoulunopettaja. 
Jakob ja Bengt asuvat yhä Hämeenlinnassa ja etsivät yhä elämänsä naista. 
 
Eräänä elokuisena lauantaina vähän ennen koulujen alkamista Urho ikävissään päätti soittaa Mirjalle. 
Silloin hän oli yksin kotona, ja oli hyvä tilaisuus pirauttaa. Urhon harmiksi Mirjalla ei ollut aikaa puhua, 
koska tämähän on joka paikan höylä. 
Illalla kun Urho oli suihkussa, niin silloin Mirja soitti hänelle ja pyysi anteeksi, että oli ollut epäreilu. 
Urho oli ihan ällikällä lyöty, koska hänen mielestänsä Mirja ei ole ollut häntä kohtaan epäreilu. Urho 
kysyi, että miten niin epäreilu, johon Mirja vastasi hiljaisella äänellä: 
”Hän käskee pyytää anteeksi… ” Urho änkytti: ”Kuka hän?” johon Mirja vastaa rauhallisesti: 
”Luoja käskee.” Urho ei osannut sanoa mitään muuta kuin: ”Åh!” johon Mirja: ”Näin on.” 
Puhelun jälkeen Urho ajatteli, että varmaankin Mirja on pamahtanut uskoon. 
 
Viikon päästä koulut alkoivat, ja Urhon viimeinen lukiovuosi. 
Kun Urho käveli mäenrinteessä olevaa valkoista kaksi kerroksista lukiorakennusta kohti, niin silloin 
hän ajatteli, että minkälaisia mahtaa olla ne uudet oppilaat, jotka tänään aloittavat hänen luokallansa. 
Hän avasi tottuneesti koulun ulko-oven ja käveli alakerran rappujen ohi ja kääntyi oikealla olevalle 
käytävälle, jonka toisessa päässä on Urhon luokkahuoneet. 
Joka aamu he tapaavat kokoontua kotitaloussaliin. 
Urho asettui istumaan pöydän ääreen, joka on keskellä salia. 
Hetkisen kuluttua hän huomasi uusien oppilaiden joukossa vaalearuskeahiuksisen tytön, joka oikein 
sädehtii kauneutta. 
Mirja alkoi vähitellen unohtua. Urho tunsi kuinka hän yhä enemmän ja enemmän ihastui tähän tyttöön 
mitä enemmän hän häntä katsoi. Hän kuuli, että tytön nimi on Mari Johansson. 
Urho alkoi pohtia kuumeisesti, että onkohan Mari Suomen ruotsalaisia. Jos niin olisi, silloin heillä 
saattaisi olla loistava tulevaisuus koska he molemmat kuuluisivat samaan kastiin. 
 
Luokkakaveri Juha on kiinnostunut tanssimusiikista sekä hienoista ruuista, eikä paljon muusta puhu 
kuin tangokuninkaista ja mitä on syönyt viikonloppuna. 
Tildaa ottaa todella pattiin Juhan ainaiset ruokajutut. 
 
Syyskuussa Urho aloitti työharjoittelut Espoon kuntainliiton arkistossa. Hänen piti muun muassa 
kirjoittaa arkistokansioiden etikettejä. 
Samaan aikaan Tilda oli työharjoittelussa saman viraston kahvilassa, ja kahvitauolla he rupattelivat 
kaiken moista. Eräänä päivänä Urho kertoi Tildalle Mirjan elokuisen puhelinsoiton. Tilda kertoi, että 
Mirja on saanut töitä helluntaikahvilasta sekä seurustelee pastori Kivesrannan pojan kanssa. 
Tilda kertoi myös, että vuosi sitten hänkin oli käynyt helluntailaisten kokouksissa, mutta nyt se on 
jäänyt vähemmälle. 
Tilda asuu Vantaalla poikakaverinsa Petri Vuorelan kanssa, jota hän jostain syystä kutsuu rintsikka-
Peteksi. 
  
Urhon ja Tildan työharjoittelut kestivät noin neljä viikkoa, jonka jälkeen he palasivat takaisin 
koulunpenkille. 
 
Eräänä lokakuisena perjantaina Mari houkutteli Urhoa erään espoolaisen vammaisyhdistyksen 
diskoon. Mari ja hänen poikakaverinsa Mikko tapaa auttaa yhdistyksessä, koska heidän 
kaveripiirissänsä on monta kehitysvammaista. 
Diskossa Mikko tapaa olla dj:nä koska tällä on paljon hyviä diskolevyjä. Hän on hyvin pidetty henkilö ja 
koko ajan hänen ympärillänsä on ihailijajoukko toivomassa musiikkia. 
 
Illalla Wilhelm ajoi Urhon diskoon, jotta tämä vihdoinkin löytäisi sen oikean. 
Disko alkoi kello seitsemän illalla, ja päättyi kello yksitoista. 



Kun Urho oli astunut diskosaliin, joka on erään koulun liikuntasalissa, niin silloin hän näki paljon 
rullatuoleja ja ajatteli, että onkohan tämä oikea paikka. Sitten hän huomasi luokkakaverinsa istumassa 
salin nurkassa. Hän meni istumaan lähelle Maria, jolla oli yllään valkoinen pusero sekä musta 
nahkaminihame. Urholla alkoi patukka seistä, ja häntä olisi haluttanut heti alkaa pelehtimään Marin 
kanssa, muttei tohtinut koska pelkäsi mokaamista. 
 
Mari on todella hurmaavan suloinen tyttö, johon jokainen poika helposti ihastuu. Hänen vanhempansa 
asuu Pirkkalassa. Hän on muuttanut pikkuhiljaa Mikon luokse Espooseen. Aluksi hän asui Mikon 
kanssa vain arkisin, mutta sitten hän muutti pysyvästi. Mikko ja Mari sopivat hyvin toisilleen. 
Urholle Mari esitteli Mikon, jolloin Urhon sydän ihan itki, koska jälleen hän jäi toiseksi. 
Urhon mieliksi Mari tanssi muutaman diskotanssin hänen kanssansa, muttei yhtään hidasta. 
 
Viime syksyllä, kun Urho kävi Mirjan kanssa nuorisotalon diskossa, niin silloinkin Urho olisi tahtonut 
tanssia hitaita, mutta Mirja ei siihen suostunut. Hän sanoi, ettei halua tanssia hitaita. Silloin Urho ei 
vielä tiennyt mitä sana hidas tarkoitti tanssin yhteydessä. Hän luuli Mirjan pottuilevan hänelle, ettei 
halua tanssia Hämeessä asuneiden kanssa. Urho oli jostain kuullut sanonnan hitaista hämäläisistä, 
melkein loukkaantui, kun rakas Mirja tuollaisen heitti. Mirjan ei auttanut muu kuin selittää, että hän 
tarkoitti, ettei halua yksinkertaisesti tanssia poski poskessa kiinni. Joskus Urho voi olla hyvinkin 
rasittava, kun tämä takertuu pikkuseikkoihin. 
 
Kun Mari kävi tupakalla ulko-ovella, niin silloin Urho meni hänen perässänsä, jotta tämä näkisi, että 
hän olisi kiinnostunut. Kovin paljoa Urho ei saanut sanottua, niin paljon hän on rakastunut. 
Liikuntasalin yläpuolella oli teinidisko, jossa ala-asteen oppilaat rälläsivät musiikin tahdissa. 
 
Marraskuussa Urholla alkoi uusi työharjoittelujakso. Tällä kertaa hän oli eräällä tukkuliikkeellä, joka 
sijaitsee lähellä Tikkurilaa eli ihan kävelymatkan päässä. 
 
Monesti työpäivän jälkeen Urho oli hyvin lähellä soittaa Marille, muttei tiennyt milloin hän olisi yksin 
kotona. Mikon kanssa Urho ei tietenkään mielellään juttele, koska tämähän on pääkilpailija, joka on jo 
vetänyt pitemmän korren. 
Eräänä päivänä töiden jälkeen Urho vahingossa paljasti veljelleen: ”Oj, kun haluttaa Marie keksejä!” 
Salamana Uno juoksi Urhon huoneeseen, ja otti esiin koulukuvaston ja selasi esiin Urhon 
luokkakuvan, jossa keskimmäinen takarivissä on Mari Johansson. 
Uno vislasi ivallisesti: ”Vau, Mikä gimma!”  Urhoa otti pattiin, kun vahingossa lipsahti paljastus, ja nyt 
Uno tietää liikaa hänen naisrintamastansa. Urho ei mielellään puhu ihastuksistaan koska hänellä on 
ollut epäonnea rakkaudessa. 
 
Muutaman viikon kuluttua päättyi työharjoittelu, ja Urho palasi takaisin kouluun. Silloin hän tunsi kuin 
aurinko olisi tullut esiin, kun näki Marin. 
 
Vähän ennen joulua luokassa aloitti uusi oppilas; Pekka Kyösti, joka asuu Nurmijärvellä. 
Hänellä on kevyet Zorron viikset ja tummanruskea tukka. Pekka on oikea urheiluhullu, ja on usein 
pukeutunut Suomiverkkariin. Liikuntatunneilla hän on kova sählyssä. 
Useimmiten Urho tapaa olla maalivahtina, koska silloin ei tarvitse paljon juosta maila kädessä typerän 
pallon perässä. Kun vastustajat onnistuivat tekemään maalin, niin silloin Urho nosti mailan ylös ja lähti 
ajamaan maalintekijää takaa, ja huusi: ”Tehkää oma maali!” 
 
Vuosi 1986: 
Tammikuussa melkein joka välitunti Urho ja Pekka kävelivät ympäriinsä koulun lähialueella. Heistä on 
tullut hyviä kavereita. He juttelivat enimmäkseen tytöistä ja nauroivat kaiken maailman asioille. 
Eräällä pitkällä välitunnilla he kävivät Vantaan kaupunginpainolla. Urho halusi näyttää, että missä hän 
oli ollut muutama vuosi sitten kesätöissä. 
Oikeastaan Urho meni hakemaan piirustuksiaan, mutta koko homma meni ihan munien koetteluksi, 
koska Reijo vaan nauraa räkätti, eikä edes näyttänyt Urhon sepityksiä. 
Reijo panttaa piirustuksia sen tähden, jotta Urho tulisi käymään silloin tällöin painolla. Siinä hän onkin 
onnistunut. Nyt Reijo kysyi, että mitä faija sanoi, kun piirustukset tulivat postitse, johon Urho vastasi, 
että hän pahastui. Silloin Reijolta pääsi räkänauru: ”Pappa Kukkola taitaa olla kova mies!” ja nauroi 
niin, että hänen valtava vatsansa hytkyi. 
 



Vähän myöhemmin Reijo kehotti Urhoa ja Pekkaa kurkistamaan postiosaston puolelle, jossa Juho 
Lehmusvuori ja Marie Kuppinen lajittelevat kaupungintalon postia. 
Erityisesti Marie on kiintynyt Urhoon, koska tällä on niin hyviä juttuja. Juholla taasen on hieman 
sekalaisia tunteita Urhoa kohtaan, koska Urho puhuu suomea murtaen ja hänen puheäänensä on 
melko lailla monotonista. Juholle kaiken pitää olla niin merkillistä. Hänen omakaan ääni ei aina ole niin 
kovin kaksinen, sillä hän tapaa päivittäin rykiä ja yskiä. Se on todella kiusallista koska rykimistä on 
jatkunut monta vuotta. Marie ja painajat ovat kurkkuaan myöden täynnä Juhoa ja tämän ainaista 
rykimistä. Nytkin hän on jollain osastolla auttamassa jotain naispuolista kunnallisvirkailijaa tai sitten 
hakemassa käytettyjä kansioita arkistosta, joita hän sitten lähettelee leikkikouluihin. Tämä ei 
oikeastaan kuuluisi hänen työtehtäviinsä. Juho haluaa tällä tavalla näyttää olevansa todellinen 
postimestari. 
Mariella on käheä, semmoinen whiskyääni. Hänen naurunsa on mukavan kuulosta, joka tarttuu 
kuulijaan. Reijolla on yllään iänikuinen kulunut valkoinen T-paita, jonka hihoissa on Vantaan vaakunat. 
Maha pursuaa paidan alta kuin pullataikina ikään. 
 
Jonkin aikaa juteltuaan Urho ja Pekka lähtivät kävelemään takaisin koululle, koska välitunti on jo 
lopuillaan. 
Samalla kun he talsivat kohti koulua, niin silloin Pekka kertoi, että samassa Nurmijärven bussissa 
Matkustaa joka päivä eräs nuori jätkä, joka heti alkaa huutaa, kun näkee tyttöjä. Pekka vitsaili, että 
Urhokin on yhtä hulluna naisten perään. 
 
Eräällä välitunnilla Urho esitteli Pekalle nuorisotaloa, jossa tämä oli käynyt muutama vuosi sitten. 
Pitkään aikaan Urho ei ole käynyt nuorisotalolla, koska siellä ei enää ole mitään kiintotähteä. 
Urho ehdotti Pekalle, että tämä voisi joku ilta käydä nuorisotalolla, johon Pekka naurahti: 
”Mitä vittua mä siellä duunaisin, mä en oo enää mikään skidi?” Johon Urho: ”Ei tarvitse ollakaan skidi, 
jos menee nuorisotalolle.” 
 
Eräällä pitkällä välitunnilla he kävelivät asuntoalueelle, jossa Inkeri asuu. Hän kertoi, että yläasteella 
hän oli toivottoman rakastunut erääseen Inkeri Lintuseen. 
Pekka pilaili, että mitähän Mari mahtaisi tuumata, jos tietäisi, että Urholla on hirveästi naisia. 
 
Maaliskuussa Pekan isä joutui pieneen sappikivi leikkaukseen, ja sen tähden hän asui väliaikaisesti 
eräässä oppilasasuntolassa. Pekan vanhemmat ovat eronneet, koska äidillä on alkoholiongelmia. 
Oppilasasuntolan valvojana on Inkerin äiti, Marianne Lintunen. 
Eräänä aamuna, kun Urho ja Pekka olivat Vantaan bussiasemalla, niin silloin läsnä oli myös Marianne, 
jota Urho ei tunne. Pekka esitteli Mariannen Urholle: ”Tässä on Inkerin mutsi… ” Urholla otsatukka 
nousi pystyyn, kun näki Inkerin äidin ihan livenä edessään. Häntä vähän hävetti koska oli itsepäisesti 
tuijottanut tämän tytärtä, ja varmasti Inkeri oli kertonut kaiken hänestä. 
Herrasmiesmäisesti urho tervehti Mariannea oikein kädestä pitäen. 
 
Eräällä välitunnilla Urho sanoi Pekalle, että Mari on hänen paras ystävä, johon Pekka naurahti: 
”Mikä sitten mä oon?” Urho vitsaili: ”Joku pojanviikari kai!” johon Pekka: 
”Varrohan vähän… ” 
Pekasta on mukavampi kuunnella Urhon juttuja, kuin Juhan höpinöitä tangokuninkaista tai sitten 
Espoon partiolaisten puolukka-arvoista, joita tämä myy joka syksy muun muassa opettajille. 
 
Eräänä päivänä Urho vitsaili Pekalle, että hän omistaisi yrityksen nimeltä Svanstein Oy, jossa hän olisi 
kehittänyt supertietokoneen, ja FBI-agentit jahtaavat häntä punaisella Saabilla. 
Tietenkään Pekka ei tällaiseen usko, mutta kuuntelee mielellään Urhon hauskoja juttuja. 
Kun joku punainen Saab ajoi heidän ohitsensa, niin silloin Urho siirtyi Pekan toiselle puolelle ja sanoi, 
että toivottavasti nuo eivät ole FBI ukkoja. 
 
Autokoulussa Urho ajaa juuri punaisella Saabilla, ja häntä ujostuttaa, jos autokoulunopettaja sattuisi 
ajamaan heidän ohitsensa ja näkisi Urhon. Urhoa ujostuttaa, jos joku vapaa-ajan henkilöistä näkisi 
hänet kouluaikana, koska silloin hänellä tapaa olla eri vaatteet yllään. Esimerkiksi huopahattua hän ei 
millään suostu pitämään päässään vapaa-ajalla mutta kouluun hän ottaa sen mielellään mukaan. 
Urholla on kummallisia päähänpinttymiä. 
Huhtikuun alussa Urho selvitti ajokortin teoriakokeen, muttei vielä insinööriajoa. 
Ennen koetta Mari antoi Urholle kunnon onnenhalauksen ja se auttoi. Nyt pitää keskittyä toden teolla 
inssiajoon, jossa ei hyväksytä pienintäkään virhettä. 



 
Eräänä huhtikuisena perjantaina Mari ja Mikko sekä Tilda ja eräs Pertti Skogsvara menivät kihloihin. 
Koulussa he olivat salaperäisiä ja eivät paljastaneet kenellekään kihlajaisiaan. 
 
Enää Tilda ei ole Petri Vuorelan seurassa koska tämä ajatteli vain sitä paikkaa, joka on naisen jalkojen 
välissä. Joulun aikoihin Tilda tapasi vaalean siilitukkaisen Pertin, joka aiemmin seurusteli luokkakaveri 
Vappu Eerikäisen kanssa, mutta he eivät sopineet toisilleen. 
 
Vappu on vaaleatukkainen pitkäkasvuinen melko hurmaava nuori nainen, johon kuka tahansa helposti 
ihastuu ja ihastuukin. Esimerkiksi Urho on ihan heikkona Vappuun. 
 
Urho ja Pekka ihmettelivät, että mitä ihmettä tytöt ovat keksineet. He menivät koulunkirjastoon 
katsomaan päivänlehdestä, että onko jotain erikoista tekeillä. He huomasivat tyttöjen kihlailmoitukset. 
Vähän tällaista Urho pelkäsikin, ja heti luokkahuoneeseen tultuaan Urho sanoi Marille, että hän tietää 
salaisuuden. Mari kuiskasi: ”Älä ihmeessä vielä paljasta, sillä tänä illalla diskossa yks dj kuuluttaa 
meidät. ” Urho lupasi vaieta, sillä Maria hän ei koskaan halua pettää, vaikka onkin jäänyt toiseksi. 
 
Nytkin kysymyksessä on saman espoolaisen vammaisyhdistyksen disko, jossa he olivat syksyllä. 
Urho ja Pekka päättivät mennä diskoon, koska siellä on juhlan tuntua. 
 
Tällä kertaa Mikko ei ollutkaan dj:nä vaan eräs noin kymmenen vuotias poika, joka käyttää 
nimimerkkiä DjPois. Hän on jo erittäin hyvä tiskijukka, ja miksailee hienosti levyjä. 
Mikolle hän on monesti sanonut, että sitten isona hän aikoo perustaa oman radiokanavan, jossa 
kuuntelijat voisivat toivoa lempimusiikkia. Tämä nuori dj on jo nähnyt ennusunia radiokanavastaan 
joskus 2000-luvulla ja radio lähettäisi jossain kummallisessa sähköisessä verkossa. Kuuntelijoista hän 
on nähnyt kummallisia unia; joku kummallinen henkilö Ruotsista kuuntelisi häntä joka ikinen ilta ja 
antaisi runsaasti vinkkejä. Kukaan ei tietenkään usko noin kymmenvuotiaan höpinöitä, mutta pikku Dj 
Pois on vakuuttunut, että tämä kaikki toteutuisi joku kaunis päivä. Hän on kirjoittanut päiväkirjaansa 
muistiin tämän unen, jotta 2000-luvun alussa hän voisi tarkistaa, että oliko uni vain pelkkää unta. 
Diskossa Urho onnitteli Maria ja Mikkoa kihlauksen takia, vaikka oli hiukan kateellinen. 
 
Toukokuun alussa Urhon luokka teki viikonpituisen matkan Amsterdamiin. 
He lähtivät sunnuntaiaamulla koulunpihalta vihreällä Matti Koivun turistibussilla. Se on pirkkalalainen 
koululaiskuljetuksiin erikoistunut bussiyhtiö. Aikaisemmin kun Mari asui vanhempien luona 
Pirkkalassa, niin silloin hänkin kävi koulua tällä Matti Koivun bussilla, siis hän tuntee tämän 
mustapartaisen bussikuskin. 
 
Urholla oli videokamera mukana ja luokanvalvojaa odotellessa hän vähän filmasi bussin sisällä. 
Kun Vappu huomasi Urhon filmaavan, niin silloin hän huusi bussin perältä: 
”Urho purho! Mua ei ois saanutkaan filmata!” 
 
Bussissa Urho ja Pekka istuivat vierekkäin lähellä etuovea. Heidän takanansa istui Tilda ja Julia. 
Kun Urho suuntasi kameranlinssin heitä kohti, niin silloin he alkoivat pelleillä. Tytöt sanoivat yhdestä 
suusta: ”Haluat sä kliffaa?” ja laittoivat sormet korviinsa ja päästelivät mitä ihmeellisimpiä ääniä. 
 
Luokanvalvoja Ulpu Saareoksa nousi bussiin Kirkkonummella, jossa hän asuu miehensä Laurin 
kanssa pienessä valkoisessa omakotitalossa. 
Bussi haki hänet talon edustalta. 
Kun Ulpu oli noussut bussiin, niin silloin hän huomasi Urhon filmaavan, ja hän ilahtui kun koulumatka 
saadaan oikein videolle. 
 
Nyt kun Ulpu oli haettu, niin silloin alkoi varsinainen matka kohti satamaa. 
Laivassa Urho sai jakaa hytin Pekan, Juhan sekä bussikuskin kanssa. 
 
Aamulla kun laiva oli saapunut Travemündeen, niin he lähtivät ajamaan kohti Hollantia.  
Lähellä Amsterdamia oli ruuhkaa, ja bussi joutui seisomaan jonossa. 
 
Bussin vasemmalla puolella ajoi saksalainen liikemies Helmut Brander valkoisella pakettiautollaan. 
Ajan kulukseen Helmut pelleili ikkunan läpi joillekin oppilaille.  



Hän näytteli maskottikissaa, jollaisia auto oli täynnä. Yhden maskoteista hän ojensi ikkunasta 
bussinkuljettajalle, jotta tämä antaisi sen oppilaille. Niin hän tekikin ja heti seuraavalla levähdyspaikalla 
jotkut oppilaat ostivat itselleen oman maskotin. 
 
Noin parin tunnin kuluttua he olivat perillä Amsterdamissa. He yöpyivät eräässä nuorisohotellissa, joka 
sijaitsee ihan keskikaupungilla. 
Joka ilta he söivät jossakin Amsterdamin tuhansista ravintoloista. 
 
Ensimmäisenä iltana, kun he olivat juuri tulleet eräästä ravintolasta, niin silloin Mari kysyi Urholta: 
”Haluat sä pitää mua handusta, kun kävellään bussille?” Urho kieltäytyi painavan kameralaukun takia, 
mutta pian katui katkerasti, kun huomasi Pekan ja Juhan kulkevan Marin kanssa käsikynkkää. 
Urhoa lohdutti se, kun Mari on jo kihloissa, eikä jätkillä ole mahdollisuuksia voittaa tämän sydäntä. 
Pian he olivat hotellissa ja painoivat päänsä pehmeään tyynyyn ja nukahtivat tulppaani maan 
pääkaupungin yöhön. 
 
Viikon päästä he lähtivät kotimatkalle. Viimeisen yön he olivat laivalla. 
Illalla he nauttivat maukkaan meriaterian laivan Á la Carte ravintolassa. Urho istui samassa pöydässä 
Pekan, Marin, Tildan sekä Vapun kanssa. He keskustelivat muun muassa diskoista. 
 
Jonkin ajan kuluttua viereisessä pöydässä istunut ruskea takkutukkainen jätkä sanoi Urholle suomea 
murtaen: ”Satuin kuulemaan keskustelunne diskoista, ja minä voisin järkätä teille kunnon megabailut!” 
Urho vastasi hämmästyneellä äänellä: ”Niinkö? Missä päin ne bailut sitten olisivat?” johon jätkä: ”Juu, 
Kajaanissa, Lohtajan urheiluhallin tiloissa.” Urho vastasi: ”Kajaani on vähän liian kaukana Vantaalta!” 
Ulpu sattui kuulemaan kovaäänisen keskustelun ja kuiskasi Urhon korvaan: ”Älä luota tuollaisiin 
tyyppeihin, ne voivat vaikka ryöstää sinut.” Molemmat, takkutukkainen jätkä ja Urho puhuvat 
huutamalla. Ainakin Urholla on vaikeuksia äänensäädön kanssa ja usein puhuu kovaäänisesti, ihan 
kuin oikohöylä olisi päällä. Hänellä on hyvä kuulo mutta jotain syystä ei kykene puhumaan 
normaaliäänellä.  
 
Takkutukkainen jätkä kuuli jokaisen sanan ja sanoi käheällä äänellä tuntemattomalle mustanharmaa 
käkkärätukkaiselle naiselle: ”Tuo oli kyllä sen verran härskisti sanottu, että nyt olisi armottoman 
selkäsaunan paikka!”, sanoi jätkä kähisevällä mutta äänekkäällä äänellään. Sitten tämän luokse tuli 
vanhahko kuivahko harmaatukkainen mies ja kysyi kummissaan: ”Mitä ihmettä sinä oikein sepität 
ventovieraille?” Takkutukkainen jätkä punastui ja änkytti jotain sekavaa miehelle.  
 
Kun Urhon pöytäseurue oli syönyt ja noussut ylös, niin silloin viereisen pöydän takkutukkainen jätkä 
tuli Urhon luokse esittäytymään: ”Minä olen Gunther ja tässä minun käyntikorttini.” Urho otti kiittäen 
käyntikortin, jossa luki kultaisilla kirjaimilla; Gunther Brick, Leijonahalli. Urho ajatteli itse mielessään, 
että mikä helvetin leijonahalli. Hän ei kehdannut alkaa utelemaan Leijonahallista ja sanoi: 
”Tosiaan, Vantaalta on hirmuinen matka Kajaaniin.” johon Gunther: ”Mutta sieltähän lähtee joka päivä 
lentokoneita Ouluun, jotka tekevät välilaskun Kajaanissa. Tule bailaamaan!” Urho vastasi: ”Heh, täytyy 
funtsia asiaa!” Urho arveli Guntherin olevan muutamaa vuotta itseään vanhempi.  
Urho huomasi Marin, Tildan ja Julian menevän kohti hyttikäytävää, jolloin hän sanoi Guntherille: 
”Moidå, nähdään sitten!” ja lähti Pekan kanssa varjostamaan tyttöjä, jotka menivät hyttiinsä, jonka he 
keskenään jakavat. Gunther jäi ravintolan ovelle katsomaan perään.  
 
Urho ja Pekka kolkuttivat hytinoveen, jolloin Mari avasi oven ja alkoi kujeilla Pekan kanssa. 
Parhaillaan Mari on kujeilutuulella. Urho oli hieman kateellinen, kun Mari ei kujeillut hänen kanssaan. 
Urho olisi niin mielellään halunnut pelehtiä Marin kanssa, mutta Mari ei halunnut pelehtiä hänen 
kanssansa, mutta antoi luvan hieroa vähän selästä. Heti Urho rupesi hommiin, ja hieroi kaikkien 
ohjeiden mukaisesti ja toivoi jos sattuisi löytäisi niin kutsutun g-pisteen. Välillä hän hieroi Marin reisiä, 
jolloin tämä kysyi: ”Mitä vittua sä siellä nuohoot?” Urho änkytti: ”Hehheh, en ainakaan sitä vaan käsi 
lipsahti!”   
 
Yhtäkkiä välähti salama. Se ei ollut ukkonen vaan Julia, joka otti valokuvan tästä lemmenkipeästä 
kolmikosta, joka oli ahtautunut alapetille. Pekka oli Marin etupuolella, jota Mari piteli rautaisotteella 
itsessään kiinni kuin nallea ikään. Urho kyhnytti Marin selkää kuin sianporsasta. 
Kaikki kolme punastuivat, kun salamavalo välähti ja huomasivat Julian olevan kameran kanssa. 
Maria vähän puistatti ajatus, jos Mikko sattuisi näkemään kuvan, mutta se on hyvin pieni vaara, koska 
Marilla on erittäin hyvät välit Julian kanssa, eikä tämä näytä kyseistä kuvaa kenellekään. 



 
Jonkin ajan kuluttua hyttiin tuli kolmas poika. Juha tuli hakemaan Urhoa ja Pekkaa, koska heillä oli 
hytin avain. Pekka ja Urho nousivat ylös, ja Mari antoi kaikille kolmelle jätkälle hyvänyön halaukset.  
Kun he olivat avaamassa hytinovea, niin silloin sieltä tuli sisään eräs luokkakavereista, joka ilmoitti, 
että Vappu on juovuksissa ja parhaillaan oksentaa hytissä. 
 
Aamulla Katajanokalla Wilhelm oli odottamassa Urhoa, jotta tämä pääsisi nopeammin kotiin. 
Urho osti isälle hienoa konjakkia.  Äidille hän osti hyvä tuoksuista hajuvettä. Unolle hän vei pari 
suklaalevyä. 
 
Koulumatkan aikana Pekka ihastui samaa luokkaa käyvään Saara-Mariaan. Hänellä on paksut ruskeat 
kulmakarvat ja on hyvin lihava. 
Bussissa Amsterdamista Travemündeen Pekka paljasti Urholle, että on rakastunut Saara-Mariaan, 
muttei tohdi kertoa hänelle. Urho yritti parhaansa mukaan auttaa kaveria, vaikka hänelläkin on 
samanlaisia ongelmia ujouden kanssa. Urho kehotti Pekkaa sanomaan Saara-Marialle joitakin 
ruotsalaisia rakkaussanoja, kuten esimerkiksi; Ge mig puss.  Pekka teki käskettyä ja ujosti huuteli 
bussin perälle näitä sanoja. Peräosassa istui Saara-Marian lisäksi muun muassa Mari, joka kiihottui, 
kun kuuli Pekan huutelevan tuollaisia lemmensanoja. Tietenkin Urhoa otti pattiin, kun sattui 
vahingossa myymään Marin kaverilleen. Hän ei kerta kaikkiaan tullut ajatelleeksi, että Mari kiihottuisi 
noin herkästi ruotsalaisista lemmensanoista, ja nyt Marin silmissä Pekan kannatus on noussut kuin 
raketti. 
 
Koulumatkan jälkeenkin Urho ja Pekka jatkoivat kävelylenkkejä koulun lähialueella. 
Eräänä päivänä he kävivät sillä alueella, jossa on Urhon ensimmäinen koulu. Hän kertoi Pekalle 
joitakin tekemiään kepposia kuten esimerkiksi, että hän on rikkonut ikkunan paskaksi ja kerran oli 
paukuttanut erästä tyttöä koulun tiiliseinää vasten niin, että tyttö pökertyi. Onneksi siitä ei seurannut 
mitään vammoja. Pekka naurahti, että mitähän Mari mahtaisi tuumata, jos tietäisi. Sitten Pekka lisäsi, 
että kyllä hänkin on tehnyt yhtä ja toista ala-asteella kuten esimerkiksi pussannut tyttöjä niin, että he 
juoksivat karkuun. Urho ei malttanut olla mainitsematta, että kyllä hänkin oli leikkinyt tyttöjen kanssa, 
kun kävi nelosella ja vitosella. Hän kertoi haikeana Nellystä, että yhteys tähän ihanaan tyttöön on 
katkennut.  
 
Urho ehdotti Pekalle, että tämä voisi alkaa kirjoittamaan omaelämänkertaa. Pekka vastasi, että hänen 
täytyy miettiä asiaa. Pekka ei ole yhtä lahjakas kirjoittaja kuin Urho. 
 
Urho itse innostui omaelämänkerran kirjoittamisesta. Henkilö- ja paikannimille hän keksi peitenimet. 
Hän itse esiintyy kertomuksessaan nimellä Gregorius Swanstein, ja asuu Pohjois-Suomessa. Idea 
juuri tähän nimeen johtuu tietenkin Norrbottenista, lähellä Kukkola koskea. Jos mahdollinen lukija 
hiffaisi, niin silloin on helppo nähdä mitä kaikkea kirjailija-Urho on tehnyt ja sanonut. Hän sanoo paljon, 
sillä Urkilla on hirveä moottoriturpa.  
Lisäksi hän sekoittaa mielikuvitusta ja todellisuutta niin, ettei kertomuksesta tulisi suoraa päiväkirjaa 
mutta tositapahtumat on kuitenkin helppo arvata.  
Hän alkoi kirjoittaa käsin, vaikka hänellä onkin matkakirjoituskone. Koneella kirjoittaessa virheet olisi 
vaikeampi korjata ja paperia kuluisi hirveät määrät. Hänellä on paljon ilmaista kopiointipaperia, jotka 
sai kesätöistä muutama vuosi sitten. Reijo antoi monta arkillista paperia koska tiesi Urhon pitävän 
piirtämisestä. Paperiarkit Reijo paketoi anonyymisti, etteivät kaupungintalon pomot näkisi, että kunnan 
omaisuutta jaetaan.  
 
Koulun päättäjäispäivänä Urhon luokka kokoontui tavalliseen tapaan kotitaloussaliin, joka oli koristeltu 
koivunoksien ja ilmapallojen kanssa. 
Pöytä oli katettu juhlallisesti. Viimeisen viikon aikana he olivat leiponeet ihanan mansikkakakun. 
Tämä on Urhon viimeinen päättäjäisjuhla, ja elokuussa hänen on aika mennä Työvoimatoimistoon 
töitä kysymään. 
Päättäjäisjuhlassa Urho istui tavalliseen tapaansa Pekan vieressä. Tämä on ehkä viimeinen kerta, kun 
he näkevät toisiaan koska Urho ei koskaan ole ollut kovin aktiivinen kavereiden kanssa. 
Koulun ansiosta hän tutustui Pekkaan ja nyt tiet erkanevat. Lopuksi he lauloivat sen tavanomaisen, Jo 
joutui armas aika sekä muita kesälauluja. Urholla oli tarkoitus antaa kunnon kesähalaus Marille, mutta 
tämä ehtikin halata ensin.  
 
 



Tietenkin Urholla oli suu messingillä, kun sai halaukset rakkaalta luokkakaveriltaan ja hyvän 
päästötodistuksen opettajalta, joka olisi myös halunnut halata Urhoa, jos tämä olisi vain antanut. 
Urholle kaikki halaukset tarkoittavat tyttöpoika rakkautta eikä hän tunne ystävänhalauksia. 
 
Urho kirjoitti lyhyen kirjeen Marille, ja laittoi sen tämän oppilaslaatikkoon, jollainen jokaisella oppilaalla 
on luokkahuoneen kirjahyllyssä. 
Hän kirjoitti: Rakas Mari! Minä tulen kaipaamaan sinua paljon, ja sinä voisit joku päivä soittaa. 
Terveisin Urho.  Loppuun hän kirjoitti puhelinnumeronsa ja piirsi pari sydäntä. Hän laski, että kun 
syksyllä Mari tulee kouluun ja ottaa laatikkonsa esiin ja huomaa kirjeen. 
 
Sinä iltana Urhon kotona olivat päättäjäisjuhlat, jonne oli kutsuttu vain lähisukulaiset. 
Myöhemmin illalla Wilhelmin ja Alman työkaverit Jimmy ja Virve Palonen tulivat kylään. 
Jimmyllä oli kitara matkassa, ja soitteli Urholle hilpeitä kesälauluja. Wilhelm filmasi videolle, kun Urho 
keskittyneesti kuunteli Jimmyn kitaransoittoa. Jimmy on todella taitava kitaransoitossa. 
 
Tänä kesänä Uno on ensimmäistä kertaa kesätöissä. Työpaikka on Raimo Laakson autokorjaamolla, 
josta Wilhelm oli hankkinut hänelle kesätöitä. Urhokin olisi saanut töitä, mutta se ala häntä ei kiinnosta. 
Häntä ei koskaan ole autojen rassaaminen kiinnostanut. Häntä kiinnostaa ainoastaan autolla 
ajaminen, mutta ajolupaa hän ei oikein tahdo saada. 
Urholla alkaa olla paniikki, kun lähes kaikki serkut ovat jo saaneet ajokortin, ja kohta muutaman 
vuoden kuluttua velikin ajelee omalla autolla. Tähänastiset inssiajot ovat menneet ihan 
munienkoetteluksi. Pienintäkään virhettä ei saa tulla. 
 
Melkein joka ilta Urho kirjoittaa pienen pätkän kertomukseensa. Lisäksi hän kirjoittelee lyhyitä 
rakkausrunoja paperinäytekansioon, jonka hän on löytänyt tukkukaupan roskiksesta. Silloin tällöin 
Urho ja Uno sekä serkut tapaavat dyykata tukkukaupan roskiksella, kun sinne heitetään 
käyttökelpoista tavaraa. Työharjoittelun jälkeen Urho ei enää kovin usein kehtaa käydä roskiksella. 
 
Eräänä päivänä Uno sattui näkemään veljensä runot ja tuhahti: ”Runon rustauksia, eikö sulla ole 
mitään tärkeämpää tekemistä kuin moisen roskan kirjoittelu?” Unoa ei runot voisi vähempää 
kiinnostaa. Hänestä runojen rustaaminen on akkamaisten vepukoiden touhua.  
Urho pahoitti mielensä veljensä kritiikistä ja meni huoneeseensa ovet paukkuen. Huoneessa hän otti 
olutpurkin ja kerralla kulautti kaiken mahalaukkuunsa ja päälle röyhtäisi.  
Tavallisesti hän ei piittaa oluesta mutta nyt hän tuli niin surulliseksi, että oli pakko vetäistä kaljat. 
Olutpurkin hän on joskus saanut ilmaiseksi vapaa-ajanmessuilta. Purkki on ollut koristeena hänen 
kirjahyllyssään.  
 
Isä meni vanhimman poikansa huoneeseen lohduttamaan: ”On ihan okei kirjoitella runoja kotona, 
muttei töissä, ellei satu olemaan toimittaja.” Sitten hän haki lipastostaan vanhan kellastuneen 
vihkosen, johon hän itse oli joskus nuoruudessaan kirjoitellut rakkausrunoja. Ilmeisesti äidistä, ajatteli 
Urho. Isä selaili runovihkoaan poikansa edessä ja luki ääneen muutaman runon.  
Urho ihastui isän runokokoelmaan. Paljon parempia kuin minun runoni, ajatteli Urho.  
 
Joka juhannus Kukkolat kokoontua Vihdin mökille, joksi ukin mökkiä kutsutaan. Naispuoliset 
lapsenlapset kutsuvat mökkiä mummon mökiksi.  
Mökillä vanhat parrat juovat viinaa ja tanssivat juhannussalon ympäri. Ainoastaan Josef ja Maj juovat 
hillitymmin, kun heillä on sydänlääkkeet. Maj on huomannut kauhukseen, että keskimmäiselle pojalle 
viina ei sopisi. Selvästi alkoholi painaa tämän sydänhermoa. Tästä hän on puhunut tälle mutta Wihelm 
vain naurahtaa: ”Haha, äitimuori taitaa hourata!”, johon Maj tuhahtaa: ”Ota nyt jokin asia kunnolla, ei 
ole yhtään leikin asia, jos pumppusi pettäisi!”  
 
Tänä vuonna Uno ei halunnutkaan mökille, kun mieluummin haluaa olla koulukavereiden kanssa. 
He tapaavat onkia Vantaanjoella. Muutama vuosi sitten he tapasivat rullalautailla. Silloin Kukkolan 
puutarhassa oli vaikka minkä näköistä skeittiramppia.  
 
Tänä vuonna mökillä Wilhelm, Alma ja Urho yöpyivät uudessa matkailuautossa, jonka Wilhelm oli 
äskettäin ostanut, kun alkoi suorastaan vituttaa asuntovaunun vetäminen. Onhan matkailuauto 
kätevämpi esimerkiksi kaupungeissa, kun ei tarvitse etsiä kahden auton paikkaa. 
 



Tässä joku aika sitten Viktorillakin oli matkailuauto, jonka hän oli itse rakentanut puhelinlaitoksen 
vanhaan pakettiautoon. Matkailuautosta tuli ihan hieno mutta moottori oli melko lailla kulunut eikä sillä 
oikein uskaltanut lähteä pitkälle matkalle. Muutaman kuukauden kuluttua hän möi auton 
pikkuveljelleen. Siitä Astrid ei ollut kovinkaan mielissään, kun ukko meni ja möi hienon asuntoauton, 
jonka kanssa he olisivat voineet matkailla Ruotsissa. Viktorille bisnes on pakkomielle, jota hänen on 
pakko saatava tehdä tai muuten tuntee olonsa levottomaksi. 
 
Kesäkuun lopulla Edward tuli kolmen lapsensa ja avovaimo Emilian kanssa Alma siskon luokse 
kylään. Tätä hetkeä onkin odotettu kuin nousevaa kuuta, sillä Östersundista tulee hyvin harvoin 
vieraita. Edward ei yksinkertaisesti pääse tulemaan koska hän tapaa auttaa äitiään arkipäiväisissä 
askareissa, kun Emil on töissä. Muutaman vuoden kuluttua hän pääsee eläkkeelle. Hedvig on jo 
eläkkeellä, kun vaivojakin on kuin toisille jakaa. Hedvig luottaa eniten Edwardiin. Sven-Emiliin hän ei 
oikein luota koska tämä on vähän liian kovakourainen. Kerrankin kun hän oli käymässä äitinsä luona, 
niin silloin hän hyppäsi tämän sänkyyn niin, että sängynpohja romahti. Silloin Hedvig päivitteli, että jo 
ovat markkinat, kun iso aikuinen ukko tuolla lailla hyppää vanhan äitimuorin punkkaan ja vielä noin 
kovalla voimalla. 
 
Tämä oli ensimmäinen Emilian ja lasten ensimmäinen Suomen matka. He menivät Uumajasta 
Vaasaan. Laivalla Emil tarjosi kunnon meriaterian ja käytti lapsenlapsia komentosillalla. 
Komentosillalla Emil kertoi, että jääkauden jäljiltä tässä kohti maanpinta kohoaa eniten niin, että joskus 
tulevaisuudessa Merenkurkku kasvaisi umpeen. Hän kertoi myös omista tulevaisuusvisioistaan, että 
kaukana tulevaisuudessa tässä kohti menisi moottoritie Uumajasta Vaasaan. Edward sanoi: ”Se olisi 
tosi hyvä idean, eiköhän ruveta hommiin, Haha!”  
 
Vaasasta he menivät pitkänmatkan bussilla Turkuun, josta Magnus haki kesävieraat Paraisille. 
Magnuksella ja Katrinilla ei ollut aikaa vieraille. Magnuksella on työhoidettavana ja Katrin kertoi, että 
hänellä olisi omat kiireensä. Edwardille tuli mieleen, että tämä lihava vaaleatukkainen harppu käkättää 
kuin mikäkin papupata.  
 
Seuraavana päivänä Wilhelm tuli hakemaan Edwardin seurueen Vantaalle. Olisi ollut tarkoitus, että 
Magnus olisi ajanut Ruotsin vieraat puoliväliin, josta Wilhelmin olisi ollut kätevä hakea heidät mutta 
suunnitelmiin tuli muutos, kun Magnuksen autosta ykskaks jarrut hirttivät päälle, kuten hän itse asian 
ilmaisi. Wilhelm joutui hakemaan vieraat Paraisilta asti. Heti kun hän ajoi Magnuksen talon edustalle, 
niin silloin kuului emännän ääni: ”Ukko, muista jarrut!” Magnus kiirehti ulos ja avasi konepellin ja oli 
jotain touhuavinaan.  Konepellin hän sulki heti, kun vieraat olivat Wilhelmin autossa. Wilhelm ja 
Edward päättelivät, että jarrujen hirttäytyminen oli vain tekosyy, ilmeisesti Katrinin idea.  
 
Siinä ei kauaa nokka tuhissut, kun Wilhelm oli vieraineen Vantaalla. Edwardia pelotti, kun lanko ajoi 
kuin autovaras. 
 
Viikon kuluttua Kukkolat lähtivät Ruotsin matkalle. Kesävieraat menivät samassa kyydissä. Onneksi 
asuntoauto on riittävän tilava ja Edwardin lapset nukkuivat lähes koko matkan ajan. 
He menivät Turusta Tukholmaan. Ensin he piipahtivat Magnuksen ja Katrinin luona. Tälläkään kertaa 
heillä ei ollut aikaa vierailleen, ainoastaan pikkuvanha Magnus-Werner piti vierailleen seuraa.  
Seuraavana päivänä he ajoivat laivaan ja aamulla he olivat Tukholmassa, josta he ajoivat yhtä soittoa 
Östersundiin, jossa Kukkolat olivat vastavieraina Edwardin luona. 
Tavalliseen tapaan he yöpyivät Edwardin talon edustalla. Talonväki suorastaan vaatii heitä yöpymään 
talon edustalla, jotta naapurit näkisivät, että heillä käy ulkomaisia vieraita. 
 
Tässä hiljattain Sven-Emil rakensi omakotitalon. Kyllä sitä ihmeteltiin, kun nuukuudestaan tunnettu 
Svenne meni ja rakensi upean talon. Hän on kaikessa hyvin nuuka. Lähes päivittäin hän syö 
matikkakeittoa. Matikat hän on itse kalastanut Storsjön-järveltä. Kun hänen luonansa käy vieraita, niin 
silloin hän kysyy, että kuinka monta kupillista kukin juo kahvia, ettei turhaan keittäisi liikaa. 
 
Viikon kuluttua Kukkolat lähtivät kotimatkalle. Matkalla he poikkesivat Falunissa tervehtimässä 
Ceciliaa. Hänellä on paljon pikku kisuja, eivätkä ne ole mitä tahansa katteja vaan hienoja 
angorakissoja. Jörgen vitsaili, että katit ovat tulevia viihderobotteja.  
 



Patrik oli juuri silloin käymässä äitinsä luona. Mukana oli tyttöystävä Agneta Larsson, joka on hyvin 
kaunis vaaleatukkainen nuori nainen. Urho oli hyvin lähellä ihastua serkkunsa tyttöystävään, sillä hän 
on heikkona blondeihin. 
 
Illalla kun Urho oli kirjoittamassa kalenteriinsa päivän tapahtumia, niin silloin Uno tempaisi veljensä 
kirjoituslehtiön ja alkoi sitä lukea, eikä millään antanut takaisin ennen kuin oli lukenut pari sivua. 
Lehtiössä on Urhon kertomuksen raakamateriaalia, jota nyt Uno alkoi lukea. Kertomuksessa on 
koulumatkan tapahtumia kuten esimerkiksi, että Urho oli hieronut Marin selkää, ja tämä on kihloissa. 
Heti tämän luettuaan Uno naurahti: ”Mikä jäbä, hieroo toisten pimuja!” ja puisteli päätään ja jatkoi: 
”Mitä sen jätkäkaveri tuumaisi, jos tietäisi?” Urho tempaisi pikkuveljeltä lehtiön ja laittoi sen siniseen 
kangassäkkiin, joka hänellä on joka kesä mukana. Säkissä on kirjoitus- ja piirustuslehtiöt sekä 
sarjakuvalehtiä. Matkan varrella siihen kertyy paljon ilmaisia karttoja ja matkaesitteitä.  
Isä kutsuu pojan säkkiä nujupussiksi. 
Urho väitti kiven kovaan, että kertomus olisi fiktiivinen, mutta sitä Uno ei niellyt, kun syksyllähän Urho 
oli vahingossa mennyt paljastamaan tunteensa Mariin. 
Rakkausrunoissa hän vertailee idoliaan marisätkään, että molemmista menee sekaisin.  
 
Aamulla he lähtivät ajamaan kohti Tukholmaa. Perillä he kävivät uimassa Mälaren-aalloissa, koska oli 
hirmuhelle. Sitten he ajoivat Fittjan suurmyymälän parkkipaikalle yöpymään. Koko ajan Urho nauraa 
tirskui, kun mielessä pyöri esikaupunkialueen nimi härskissä muodossa. Hän tahallaan äänsi lähiön 
nimen: ”Haha, Fitt-ja… tosi härskiä, Fitta ja!”. Äiti tuhahti: ”Kylläpä lapsellisuus ihan loistaa, lopettaisit 
jo tuollaisen hokemisen, Fy faan!”  
 
Kukkolat tapaavat joka kerta Ruotsissa käydessään ostaa Hönökaka leipiä, koska niitä ei oikein saa 
Suomesta, vaikka onkin vastaavanlaisia pehmeitä rieskoja, mutta Kukkolat eivät oikein pidä 
suomalaisista leivistä, ja samaa koskee makkararintamalla. He ovat aivan hulluna Falukorvin perään. 
Uno on ainoa, joka pitää suomalaisista elintarvikkeista ja on ainoa perheenjäsenistä, joka on eniten 
suomettunut. Urho on suuri ruotsalainen, joka kääntää ruotsiksi joka ikisen tekstin, jopa liikanimetkin. 
Kun televisiossa esiintyy legendaarinen Raimo höyry Häyrinen, niin silloin Urho-poika kääntää 
hänenkin liikanimensä ruotsiksi. Joskus Urkki voi olla hyvinkin rasittava, kun ei hyväksy sekakielisyyttä 
ja kaikkien pitää puhua riikinruotsia. Stadin slangia Urho vihaa, koska siinä on sekaisin ruotsia ja 
suomea. 
 
Illalla suurmyymälän parkkipaikalle pyöräili joitakin pikku tenavia, jotka kysyivät Wilhelmiltä, että mitä 
merkkiä on tuo matkailuauto. Wilhelm vastasi, että se on Peugeot, jolloin he väittivät, että heidän 
pyöränsäkin olisivat samaa merkkiä, ja sitten he kysyivät, että onko heillä leirintäkorttia. Silloin 
Wilhelmiä alkoi potuttaa: ”Fy faan pennut, nyt lähdette vetämään tai, jäävlar!” samassa pennut lähtivät 
kovin liukkaasti, eikä sen koommin heitä ole näkynyt. 
 
Aamulla kun he olivat heränneet, niin silloin he kävivät viereisessä suurmyymälässä ostoksilla, ja 
sitten he kävivät Tukholman keskustassa. Jonkin ajan kuluttua he lähtivät ajamaan kohti Kapellskäriä, 
ettei myöhästytä laivasta. Aamulla Naantalista he ajoivat suorinta tietä Vantaalle, sillä he kaipaavat jo 
kotiin, reissussa rähjääntyy. 
 
Heti kun he olivat tulleet kotiin, niin silloin Viktor ja Astrid lähtivät Ruotsin matkalle. 
Astrid oli kastellut Alman kukkia, ja nyt Alma tekee vasta palveluksen. Astrid ei oikein luota anoppiinsa, 
sillä Majsan on utelias tuutti ja tapaa penkoa kaappeja.  
 
Oikeastaan Urhon ja Johanin olisi jo pitänyt käydä armeijan. Heidät on vapautettu asevelvollisuudesta. 
Syynä on, että he olisivat uskovaisia. Tämä on vain tekosyy, jonka Wilhelm ja Viktor ovat keksineet, 
ettei heidän poikien tarvitsisi mennä Suomen kovakuriseen armeijaan. 
He ovat kuulleet, että Suomen armeijassa olisi runsaasti simputusta.  Kukkolat ovat Suomen 
kansalaisia, ja syy kansalaisuuden vaihtoon oli juuri armeija, ettei lasten tarvitsisi mennä Ruotsiin. 
 
Wilhelm ja Viktor ovat käyneet armeijan Ruotsissa. Wilhelm kävi armeijan 1960-luvun alussa. 
Muutamaa kuukautta aiemmin hän oli tavannut Alman, ja armeijassa hän oli kaivannut Alman viereen. 
Lähes joka päivä hän lähetteli kirjeitä ja kortteja Almalle, joissa hän kirjoitti muun muassa, että hän on 
kiltti poika, eikä juo viinaa ukkojen kanssa. 
 



Eräänä heinäkuisena päivänä Urho otti polkupyörän ja teki pyörälenkin Espooseen siinä toivossa, että 
näkisi edes vilahduksen Marin tai Vapun. Hän ei nähnyt jälkeäkään tytöistä. Todennäköisesti Mari on 
jossain rannalla Mikon patjana, ajatteli Urho samalla, kun pyöräili Espoon keskustassa ristiin rastiin. 
Hän ajatteli myös, että varmasti Vappu on kotonaan Lempäälässä eikä sinne asti kehtaa fillaroida, 
ajatteli hän.  
 
Elokuussa Urho kävi työvoimatoimistossa töitä kysymässä, muttei ollut yhtään sellaista työtä johon 
Urholla olisi pätevyys. Työvoimatoimiston virkailija kehotti häntä menemään takaisin koulunpenkille, 
ettei hän erakoituisi. Kukaan ei vielä tiedä kuinka kauan hän joutuu käymään koulua ennen kuin olisi 
töitä tarjolla, ehkä puolivuotta tai sitten muutaman viikon. 
Totta kai Urho mielellään menee takaisin lukioon, koska silloinhan taas näkee rakkaan Marinsa, jota 
hän kaipaa niin maanperusteellisesti. 
 
Eräänä päivänä vähän ennen koulunalkua Urho sanoi päivällispöydässä, että toivottavasti hänen ei 
tarvitsisi käydä koulua kovin kauan, niin silloin Uno naurahti: 
”Aha, siis se pimu on lopettanut koulunkäynnin, siksikö sä et enää viihdy skolessa?” Johon Urho 
vastasi: ”Nää, olen käynyt jo neljä vuotta ja se saa riittää!” ja sitten meni huoneeseensa ja otti jälleen 
olutpurkin ja tyhjensi koko sisällön mahalaukkuunsa. Kesän aikana on tullut juotua paljon olutta niin, 
että kaljamaha on muodostumassa.  
 
Koulut alkoivat ja Urho meni työpaikkaa odotellessa takaisin koulunpenkille. 
Uno aloitti lukion kolme vuotuisen teknillisenlinjan.  Hän tähtää diplomi-insinööriksi. 
 
Kun Urho avasi luokkahuoneenoven, niin silloin luokkakaverit katsoivat kummissaan, kun hän palasi 
takaisin kouluun, vaikka virallisesti oli lopettanut. Hän sanoi luokkakavereilleen, että hän saa käydä 
lukiossa, kunnes on löytänyt työpaikan. Mari sanoi, ettei hän olisi ainakaan palannut takaisin 
koulunpenkille, jos olisi ensin lopettanut. Hän on väsynyt koulunkäyntiin, ja on vittuuntunut opettajien 
ainaisista jankutuksista. Joka välitunti Mari tapaa käydä koulun ulko-ovella polttamassa hermosavut. 
 
Urho istahti tavalliseen tapaan Pekan viereen. Urho kertoi Pekalle, että kesän aikana hän on aloittanut 
omaelämänkerran kirjoittamisen. ”Montako sivua oot jo kirjoittanut?” Kysyi Pekka, johon Urho vastasi: 
”Noin 21 sivua… ” Pekkakin haluaisi niin mielellään kirjoittaa omaelämänkerran, muttei saa aikaiseksi 
mitään järkevää kirjoittamista. 
Urho kertoi, että kertomuksessa hän on nimellä Gregorius ja Pekka on Pierre. Sitten he alkoivat keksiä 
nimiä muille luokkakavereille. Urho keksi Marille hyvän nimen, Kukka-Maaria. Pekka naurahti: ”Ei kun 
Marihuana olisi passeli nimi, haha!”. Urho nauroi katketakseen: ”Haha, kylläpä sä olit hauska!”  
 
Urhon silmissä Mari kaunistuu vuosi vuodelta. Yhtäkkiä hän muisti päättäjäispäivänä kirjoittamansa 
kirjeen, ja meni luokkahuoneeseen ja poisti kirjeen Marin oppilaslaatikosta, koska nyt hän itse on 
paikalla. Urho on myös ihastunut Vappuun, koska tämä on vaaleatukkainen. 
Marika, Inkeri ja Mirja ovat aikoja sitten siirtyneet sydänten paitsioon. 
 
Silloin tällöin bussissa matkalla kouluun jotkut jätkät muilta luokilta vähän pottuilee Urholle 
levysoittimesta, jonka hän oli saanut joululahjaksi, että onko todella mukava kuunnella levyjä. Hän on 
monesti kysynyt, että mitä he sillä meinaavat, ja kuinka he ovat saaneet tietää joululahjasta. Vastausta 
hän ei ole saanut. Urho vähän epäilee veljeään tai luokkakavereita, joille hän on ehkä jossain välissä 
maininnut joululahjoista, mutta miksi jätkät sitten naureskelevat? Mitä hauskaa on yhdessä 
grammarissa, on Urho monesti vatuloinut.  
 
Bussi pysähtyy koulun edustalle, ja oppilaat menevät valkoiseen kaksikerroksiseen 
lukiorakennukseen. 
He tapaavat mennä sisään kellariluiskan kautta, koska alakerrassa on oppilaskaapit, jonne he 
heittävät ne tavarat, joita he eivät tarvitse kyseisellä tunnilla. Joka välitunti Mari ja Vappu tapaavat 
tupakoida kellariluiskassa.  
Joka aamu he kokoontuvat kotitalousluokkaan odottamaan opettajaa, joka tulee yleensä 15 minuuttia 
myöhässä. 
Monesti Tilda on ottanut asian esille ja kysynyt, että minkä takia opettajat eivät noudata työaikoja. 
Opettajat puolustautuvat, että he suunnittelevat tunteja, vaikka oppilaat ovat omin silmin nähneet, 
kuinka he mässäilevät leivoksilla ja naureskelevat kaiken maailman asioille. 
 



Eräänä päivänä koulun jälkeen, kun Urho selaili erästä viikkolehteä, niin silloin hänen silmänsä osui 
eräälle palstalle, johon lukijat voivat lähettää kysymyksiä eri aiheista. Joku kysyi, että kuinka 
herätetään tytön huomio, johon on ihastunut. Toimittaja antoi vihjeen, että silloin pitää hipaista tytön 
paljasta käsivartta. 
Urho innostui tästä vihjeestä, ja heti seuraavana päivänä hän kosketti Vapun paljasta vaaleaa 
käsivartta. Silloin Vappu seisoi lähellä Urhoa ja keräsi pöydältä lautasia. He olivat juuri syöneet itse 
laittaman lounaan. Heti kun Vappu oli huomannut Urhon koskettaneen käsivarttaan, niin silloin hän 
naurahti: ”Urho, sä pikku kummitus! Oot sä pihkassa muhunkin!” Urho änkytti: ”Eikö siltä vähän 
näytä?” Vappu antoi pusun Urhon poskelle ja pöllytti tämän tukkaa. 
 
Keskiviikkoisin opinto-ohjaaja Erkki Hansson tapaa tulla syömään oppilaiden tekemää ruokaa. 
Samalla hän vähän vakoilee, että millainen työ kullekin sopisi. Urhon kohdalla hän on tullut 
johtopäätökseen, että tälle sopisi hyvin konttori tehtävät. 
 
Eräänä syyskuisena keskiviikolla ruokailun aikana Erkki kysyi Urholta, että haluaisiko tämä töitä 
vaikkapa arkistosta. Urho nyökkäsi hyväksyvästi. Erkki kertoi, että tämä saa harjoittelupaikan Espoon 
kuntainliiton keskushallinnon palveluryhmästä. Siellähän hän oli työharjoittelussa vuosi sitten, siis tuttu 
paikka. Ehkä harjoittelu jakson jälkeen hän saisi vakituisen työpaikan. 
 
Urho tulee olemaan neljä viikkoa neljällä osastolla. Hän aloittaa siivousryhmästä, jonka jälkeen hän 
siirtyy painolle, ja sitten vahtimestariosastolle ja viimeisellä viikolla keskusarkiston puolelle, jonka 
jälkeen katsotaan tarkemmin, että mikä työ sopisi hänelle parhaiden. 
Hän aloittaa heti seuraavan viikon maanantaina, siis koulunpenkillä hänen ei tarvinnut pitkään 
homehtua. 
 
Tässä eräänä päivänä Pekka kirjoitti rakkauskirjeen Saara-Marialle, muttei tohtinut sitä antaa hänelle. 
Siispä hän jälleen kysyi Urholta, että kuinka hän tohtisi antaa kirjeen. Urho vastasi, että se on niitä 
asioita, joissa otetaan miehestä mittaa. Muuta vastausta hän ei osannut antaa, koska hänellä itselläkin 
on vähän samanlaisia ongelmia.   
 
Oppilaat syövät ruokalassa valmiin ruuan torstaisin ja perjantaisin sekä joka toinen tiistai. 
Eräänä torstaina, kun he istuivat koulun ruokalassa, niin silloin Pekka, joka istui tavalliseen tapaan 
Urhoa vastapäätä, kysyi jos tämä tekisi hänelle pienen palveluksen. Urho kysyi, että mistähän 
mahtanee olla kysymys, johon Pekka: ”Antaisitko sä tämän kirjeen Saara-Marialle?” ja antoi kirjeensä 
Urholle. Urho otti Pekan kirjeen ja koputti Saara-Marian olalle, joka istui viereisessä pöydässä aivan 
Urhon selän takana: ”Sinulle olisi kirje… ” Saara-Maria kääntyi katsomaan, ja otti kirjeen Urholta, joka 
sanoi, että se on Pekalta, jolloin Saara-Marian kasvoille nousi puna, ja katsoi ujosti Pekkaan päin ja 
kiitti. Saara-Mariakin on syvästi ihastunut Pekkaan, muttei hänkään tohdi lähestyä. 
Nyt hän sai varmuuden, että Pekka todella rakastaa häntä 
 
Samana päivänä Urho antoi oman rakkauskirjeensä Marille. 
Tämä tapahtui ruokajonossa eli vähän ennen kuin Pekka välitti kirjeensä Saara-Marialle. 
Mari sujautti kirjeen taskuun, jonka hän aikoo lukea myöhemmin. Kirjeessä Urho kirjoitti: Rakas Mari! 
Soita minulle joku päivä. Minä tulen kaipaamaan sinua niin paljon! 
 
Tuli perjantai ja se tarkoittaa, että on Urhon vihoviimeinen koulupäivä. Silloin Urho tarjosi 
luokkakavereilleen kotona leivottuja pikkuleipiä. Ne ovat Alman leipomia, ja reseptin hän on saanut 
äidiltään. 
 
Mari antoi Urholle valokuvansa muistoksi. Urho laittoi kuvan lompakkoonsa, ja katsoi jos hänellä olisi 
valokuvaa antaa Marille. 
Hän löysi yhden mustavalkoisen passikuvan, joka on tarkoitettu tulevaa ajokorttia varten. Mari pisti 
Urhon kuvan vaaleanpunaiseen olkalaukkuunsa. 
Urhoa vähän hävetti, kun kuva oli mustavalkoinen ja Mari antoi hänelle värikuvan, mutta parempaa 
hänellä ei ollut. 
 
Mari ja Vappu kertoivat, että he aloittavat joskus loka-marraskuussa työharjoittelut Espoossa Jorvin 
sairaalan hallintopuolen kahvihuoneella, ja voi olla, että vielä nähdään. Tämä oli Urholle oikea 
piristysruiske ja se on hyvä vastalääke syysmasennukselle. 
 



Heti ruokatunnin jälkeen Urho hyvästeli luokkakaverit, ja sitten hän meni työvoimatoimistoon 
allekirjoittamaan papereita. Kun hän käveli koululta työvoimatoimistolle, niin silloin hän ajatteli, että nyt 
hänestä on tullut iso ukko. 
 
Maanantaina alkoi hänen ensimmäinen työpäivänsä. Ensimmäiseksi hänen pitää olla 
siivousryhmässä, jossa hänen pitää auttaa Jorvin sairaalan hallintopuolen remonttisiivousta. 
Seitsemän kerroksinen keltatiilinen rakennus on läpikotaisin remontoidu, ja nyt se pitää siivota, jotta se 
voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön. 
Urho siivosi niin hyvin suinkin osasi, koska juuri tähän rakennukseen Mari ja Vappu tulevat 
myöhemmin syksyllä. Tuleva kahvihuone voi olla ihan mikä tahansa, siispä Urho siivosi erityisen hyvin 
kaikki ne huoneet, joissa on keittiökalustus.  
 
Eräänä päivänä töiden jälkeen Urhoa odotti iloinen yllätys, nimittäin kirje. Hän katsoi lähettäjän nimen; 
Mari Johansson. Urho oikein ulvoi riemusta. 
Melkein arvaa mitä tuollaisesta ulvonnasta seuraa; Uno alkoi heti rallatellen Minttu sekä Ville laulua. 
Urho meni kirjekädessä huoneeseensa ja keskittyi sen lukemiseen. Kirjeessä Mari kirjoittaa Vapun ja 
Pekan kanssa, että he kaipaavat Urhoa. 
 
Kolmen viikon kuluttua Jorvin sairaalan hallintorakennus oli siivottu valmiiksi. Urhosta oli todella 
hyötyä, sillä hän siivosi kuin robotti eikä tarvinnut lähes ollenkaan ohjausta. 
Remonttisiivouksen jälkeen Urhon piti olla yksi viikko Vantaan hoitolukion siivousryhmässä. Muita 
hommia ei oikein ollut siivousosastolla. 
 
Hoitolukio sijaitsee lähellä Urhon entistä opinahjoa. 
Joka aamu bussissa hän tapasi entisiä luokkakavereitaan, joiden joukossa myös Pekka, koska hänen 
isä on ollut kolarissa ja saanut ruhjeita jalkaansa. Parhaillaan hän on sairaalassa tarkkailussa. 
Pekka asuu jälleen oppilasasuntolassa. 
 
Perjantaina ruokatunnilla Urho kävi lukiolla tervehtimässä tuttuja. Lukiota vastapäätä on huoltoasema, 
jonka edessä hän kohtasi Marin ja luokkakaveri Karoliinan. 
Karoliina on lyhytkasvuinen ja hänellä on lyhyt mustatukka. Hän tapasi usein flirttailla Urholle, mutta 
häneen Urho ei syty. 
 
Urho kiitteli kirjeestä, jolloin Mari tupakka suupielessä kehotti häntä kiittämänä myös Vappua ja 
Pekkaa. Urhoa huvitti, kun sätkä väpätti suupielessä. Ihmeenkaupalla se pysyi Marin huulien välissä. 
 
Urho meni sisälle lukioon takakautta koska sieltä pääsee suoraan toiseen kerrokseen. 
Tottuneesti hän avasi oven lasitettuun eteiseen, josta hän käveli alakerran rappujen ohi ja suuntasi 
kulkunsa oikean puoleiselle käytävälle, jossa hän kohtasi Vapun, joka oli menossa ulos tupakalle. 
He juoksivat suoraan toistensa syleilyyn. Vappu sanoi: ”Urho, sä pikku kummitus!” He halivat ja 
suukottelivat kunnes Mari ja Karoliina tulivat. Mari naurahti: ”Näköjään Vappu on saanut uuden 
poikaystävän!” Urho ja Vappu punastuivat. Vappu änkytti, että Urho oli vain kaatunut hänen päällensä. 
Karoliina nipisti Urhoa takapuolesta, ja sanoi: ”Voisit sä kaatua vaihteeksi mun päälle?” 
 
Sitten Urho jatkoi kulkuaan kohti luokkahuoneita. Kun hän kurkisti harjoitusyksiön puolelle, niin silloin 
Ulpu oli ihan tohkeissaan, kun huomasi Urhon. Ulpu olisi halunnut halata Urhoa, mutta siihen hän ei 
suostunut, sillä Urholle kaikki halaukset tarkoittavat tyttö-poika rakkautta. 
 
Mari kertoi, että illalla olisi taas disko ilta Espoossa. 
Totta kai Urho meni diskoon, koska rakas Mari niin tahtoi. 
Se oli sama espoolaisen vammaisyhdistyksen järjestämä disko. 
Pekkakin oli siellä, koska viime aikoina hänellä on ollut huolia isästä. 
 
Urho sai tanssia Marin kanssa yhden ainoan diskotanssin, ja muutaman Karoliinan kanssa, jonka 
kanssa pitää olla melko kumarassa koska tämä on hyvin lyhyt. Vappu tuli myöhemmin diskoon, ja 
tanssi ainoastaan Urhon kanssa. 
Urho on hyvää vauhtia rakastumassa Vappuun. Kun Vappu meni ulko-ovelle tupakalle, niin silloin 
myös Urho tuli perässä. Vappu houkutteli Urhon vessaan. Sitä hänen ei tarvinnut pitkään tehdä, kun 
Urho istui jo vessanpytyn kannen päällä. Vappu sulki oven ja riisui valkoisen puseronsa ja sitten riisui 
Urholta harmaan pukutakin, ja sen alta valkoisen puseron. Huopahattukin tipahti vessan lattialle.  



 
Vappu painoi purppurahuulensa Urhon huulia vasten ja työnsi kielen tämän suuhun. Kielet 
kiemurtelivat toistensa ympäri ja Urho kiihottui entisestään. Vaikuttaa siltä, että Urho on saanut 
tyttöystävän. Vappu avasi Urhon housun napin ja vetäisi vetskarin auki. hän tarttui rautaisotteella 
Kukkolan penikseen ja murjoi sitä kuin peliohjainta. Sitten hän riisui omat housunsa ja painautui 
Urhoon kiinni niin, että penis työntyi pimppiin. Hän tunsi, kuinka immenkalvo repesi; revetköön vitun 
kalvo, ajatteli Vappu.  
Urho tunsi, kuinka pippeli sykki lämpimässä pimpissä. Onko tämä totta, ajatteli Urho samalla, kun teki 
edestakaisin liikkeitä. Hän ajatteli, että nyt Vappu voi tulla raskaaksi. Tulkoon vaikka sata lasta, ajatteli 
hän. Kyllä maailmaan lapsia mahtuu, pohti Urho.  
Tässä pienessä WC-kopissa oli hyvin ahdasta, siispä Vappu avasi oven selälleen ja he rupesivat 
makuulleen vessan kynnykselle. He eivät huomanneet, että kymmenvuotias DjPois seisoi ihan heidän 
vieressänsä ja katsoi naimapuuhia. DjPoisia otti pattiin, kun hänellä ei ollut matkassa kameraa.  
Nyt olisi saanut todella mahtavia panokuvia, ajatteli Mikko Rouhiala. Yhtäkkiä DjPoisin kurkkua alkoi 
kutittaa ja häneltä pääsi yskäisy, jolloin Urho ja Vappu huomasivat hänet ja nousivat ylös lattialta ja 
pukeutuivat. DjPois kehotti jatkaa nussimista mutta sitä he eivät tietenkään tee kymmenenvuotiaan 
pikkunaperon nähden. He menivät takaisin diskosaliin, jossa Mari huomasi, että Urholla oli vetskari 
auki. Hän naurahti: ”Hyvä kun ei pippeli näy!” Urho vetäisi vetoketjun kiinni, ja antoi pusun Vapun 
poskelle. Mari nauroi: ”Nyt Urholla on pillua tiedossa!” Urho alkoi nauraa hirnua. 
Ilta kului nopeasti ja tuli kello yksitoista, jolloin Wilhelm tuli sovitusti hakemaan poikaansa. Urho päätti 
pitää rakastelun salaisuutena, tästä ei höpinöitä edes pikkuveljelle, ajatteli hän.  
  
Maanantaina Urho aloitti kuntainliiton painolla. Täällä Urhon piti enimmäkseen paketoida valmiita 
painotuotteita muovikelmuun sekä rei’ittää. 
Kun painaja Risto oli kuullut, että Urho on ollut kesätöissä Vantaan kaupungin painolla, niin silloin hän 
kertoi, että 70-luvulla hän ja Reijo olivat olleet töissä eräällä pornopainolla, jossa tehtiin erilaisia 
pornojulkaisuja. 
 
Eräänä päivänä Urho työkavereiden kanssa meni Espoon grillille syömään lihapiirakat. 
Autossa Risto näytti ruuvimeisseliä ja vitsaili, että joka kerta kun hän tarvitsee autoa, niin hän ottaa 
parhaimman. 
 
Lokakuun puolivälissä Mari täytti 19 vuotta, ja tietysti Urholla teki mieli onnitella häntä, muttei ollut 
mitään mahdollisuutta, siispä Urho nokkelana poikana pirautti kouluun puhelinkopista, joka on 
kuntainliiton hallintorakennuksen aulassa. 
Puhelimeen vastasi Ulpu. Urho kysyi rohkeasti: ”Voisitko antaa Marille?”, johon opettaja naurahti: 
”Apapap, opettaja puhuu! Kouluntiloissa ei saa olla marihuanaa! Haha, juu, hän on tupakalla siis 
polttaa tavallista tupakkaa!” Ruokatunnilla Urho soitti uudelleen, ja tällä kertaa Ulpu kertoi juuri 
lähettäneen Marin ruokaostoksille.  
Puolen tunnin kuluttua Urho soitti uudelleen, jolloin Mari vastasi. Vihdoinkin Urho sai onniteltua ja 
tietenkin tyttö ilahtui. Hetkisen juteltuaan Mari kysyi, jos Urho haluaisi jutella Vapun kanssa. 
Totta kai Urho halusi jutella naimakaverinsa kanssa. Hetkisen rupateltuaan Urho sanoi, että kolikot 
loppuvat ja on aika päättää puhelu. Vapullakin oli paljon tiskattavaa.  
 
Risto huomasi, että Urho vietti puolet ruokatunnistaan puhelinkopissa ja vitsaili, että söikö hän siellä. 
Urho vastasi, että hän vain onnitteli erästä Maria 19vuotispäivän johdosta. Risto kysyi, että onko se 
koulukaveri, johon Urho nyökkäsi. Risto kysyi tämän sukunimeä, johon Urho vastasi, että se on 
Johansson. Risto kertoi, että hän oli nähnyt Marin viimeksi, kun tämä oli pikkutyttö, jolloin Mari oli ollut 
oikea pusukala. Urhoa alkoi naurattaa niin, että häneltä pääsi suhina pieru. Risto tunsi hajun, ja kysyi: 
”Et kai vain pieraissut?” johon Urho: ”En suinkaan ole, varmasti tuo liimauskone tuossa haisee.” johon 
Risto naurahti ja sanoi huonolla kouluruotsilla: ”Sluutta limma nuu!” 
 
Eräänä viikonloppuna Helsingin jäähallissa oli vapaa-ajanmessut, jonne Urholla teki mieli. Isä ja äiti 
veivät hänet messuille, mutta he itse eivät halunneet sinne vaan kiertelivät Helsingin keskustan 
tavarataloissa. Messuilla Urho päätti kokeilla onneaan eräässä kilpailussa, jossa piti laittaa rasti 
oikeaan ruutuun. Palkintona oli kahden päivän risteily Helsingistä Kotkaan. 
Parin viikon kuluttua tuli kirje jossa, luki että hän oli voittanut risteilyn, mutta hänellä ei ollut 
mahdollisuutta lähteä risteilylle koska hänellä on työhoidettavana. Oikeastaan risteily oli vain huijausta, 
koska yöpyminen olisi maksanut. 
 



Neljä viikkoa kului kuin siivillä ja Urho siirtyi kuntainliiton vahtimestariosastolla, jossa hänen piti muun 
muassa imuroida ja pestä virka-autoja. 
Hänen piti myös postittaa ensi vuoden taskukalentereita kuntainliiton virkailijoille. Kalentereita oli 
tuhansia, mutta hän ei valittanut koska haluaa hyvän työmiehen maineen. 
 
Marraskuun alussa Mari ja Vappu aloittivat työharjoittelut Jorvin sairaalan henkilökunnan 
kahvihuoneella. 
Eräällä ruokatunnilla Urho kävi tervehtimässä tyttöjä, jotka ovat ylimmässä seitsemännessä 
kerroksessa. Kun Urho ilmestyi kahvihuoneen ovelle, niin silloin Mari naurahti huvittuneena: ”Kato 
Vappu, kukas se sieltä tulee?” johon Vappu vastasi lehden takaa: ”Onks se taas se sun Mikkos?” 
johon Mari naurahti: ”No, ei tällä kertaa, vaan sehän on Urho-purho!” Vappu oikein juoksi Urhon 
kaulaan ja halasi hyvin hartaasti, kunnes tyttöjen yhteyshenkilö tuli huoneeseen. Urho nosti oikean 
kätensä yläetu viistoon ja sanoi: ”Moido, nähdään sitten!” 
 
Vappu on huomannut, että todennäköisesti on tullut raskaaksi ja ilman muuta lapsen isä on Urho 
Kukkola. Hän on päättänyt pitää lapsen eikä aio kertoa Urholle. Hänen mielestänsä hurri-Urho ei ole 
hänen tyyppiänsä mutta kuitenkin passeli panopuuna, kuten Vappu tapaa vatuloida. Hän aikoo 
vanhemmilleen väittää, että lapsen isä olisi paennut ulkomaille ja aikoo itse hoitaa lapsensa.  
 
Eräällä ruokatunnilla Urho muisti Nelly Svenssonin Hämeenlinnasta, ja meni Espoon pääkirjastoon 
etsimään Hämeenlinnan puhelinluetteloa. Hän löysi etsimänsä. Hetkisen selattuaan hän huomasi, että 
Nelly asuu tätä nykyään omassa asunnossa kaupungin keskustassa. Hän kirjoitti numeron muistiin ja 
meni puhelinkoppiin soittamaan. 
Numerosta vastasi Nellyn puhelinvastaaja: Detta är Nelly Svenssons telefonsvarare och mig når du 
bäst från numret… Nelly puhui niin epäselvästi, ettei Urho saanut numeroista mitään tolkkua. 
 
Sitten hän meni takaisin kirjastoon ja etsi puhelinluettelosta Heidi Stackebon puhelinnumeron. Hänkin 
kävi samalla luokalla Hämeenlinnassa, ja nyt hän meni puhelinkoppiin soittamaan tälle. 
Hän valitsi numeron, josta vastasi pirteä naisääni. Urhoa rupesi ujostuttamaan, ja väitti soittavansa 
Ruotsin konsulaatista, ja tekevän sadunnaista gallupia Suomen ruotsalaisten elämästä. Urho kysyi, 
että mitä koulua hän kävi nelosella ja vitosella, ja minkä niminen opettaja hänellä oli ollut. Heidi vastasi 
väärän koulun nimen, jolloin Urho korjasi, että se on Lintulan koulu. 
Heidi ei tunnistanut häntä, koska on kulunut monta moninaista vuotta siitä, kun he viimeksi tapasivat. 
 
Seuraavana päivänä ruokatunnilla Urho soitti uudelleen Nellylle ja onnistui. Tällä kertaa hän väitti 
soittavansa Hufvudstadsbladetista, ja tekevänsä sadunnaista kyselyä. 
Hän kysyi samat kuten Heidiltä, ja lisäksi hän kysyi, että kuinka tämä asuu, että asuuko hän yksin vai 
vanhempien kanssa, johon Nelly: ”Miksi sä tuollaisia kysyt?” johon Urho: ”Teemme tilastoja Suomen 
ruotsalaisten elämästä.” Sitten hän kiitti haastattelusta ja sulki kuulokkeen. 
Puhelun jälkeen Urholle tuli mieleen, että säikähtikö Nelly hänen viimeistä kysymystänsä.  Sen tähden 
hän päätti, ettei soittaisi ainakaan kymmeneen vuoteen. 
Ihan hyvin Urho olisi voinut soittaa omana itsenään, mutta sitä hän ei tohtinut koska silloin Nelly olisi 
saanut tietää hänen nykyisen asuinpaikkansa, ja ehkä ottaisi yhteyttä, ja sitten Uno saisi tietää, että 
hän kaipaa Hämeenlinnaan ja siitä seuraisi ivalliset vihellykset. 
 
Raimo Laakson autokorjaamolla on taloudellisia vaikeuksia, koska on aivan liian vähän asiakkaita. 
Parhaillaan Raimo suunnittelee yhteistyötä erään toisen autokorjaamon kanssa, mutta hän ei oikein 
uskalla koska pelkää tulla huijatuksi. Raimo Laakso suunnittelee bensiinimyynnin aloittamista. 
 
Asiakas pulan takia hän on joutunut vähentämään työntekijöitä jokaiselta omistamaltaan korjaamolta, 
joita on ympäri pääkaupunkiseutua. 
Irtisanotuista kaksi ovat Astrid ja hänen poikansa Johan. Se ei todellakaan ollut mitään herkkua 
Raimolle, koska kaikki Kukkolat ovat hyviä työläisiä, mutta hänen oli pakko irtisanoa, ettei koko firma 
menisi nurin. 
 
Astrid kokeili yhtä sun toista ammattia. Hän oli jonkin aikaa eräässä tavaratalossa Helsingin 
keskustassa, ja sitten hän kokeili kuorma-auton kuljettajan hommaa, mutta siitä hän piti vähiten koska 
se oli liian raskasta konttorityöhön tottuneelle naiselle. 
 
 



Johan pääsi töihin vantaalaiseen autokauppaan, joka myy amerikkalaisia autoja, jossa hän viihtyy 
erittäin hyvin koska hän on pikkupojasta asti pitänyt dollarihymyistä. 
Täällä hän oppii paljon jenkkiautoista. 
 
Neljä viikkoa on jälleen kulunut ja Urho aloitti arkiston puolella, jossa hänen piti kirjoittaa etikettejä 
arkistokansioihin, siis samaa kuten viime syksyllä. 
 
Viikkoa ennen joulua kuntainliiton palveluryhmä tarjosi työntekijöilleen joulupöydän. Myös Urho sai 
syödä vatsansa täyteen kinkkua ja laatikoita. Silloin hänellä oli perhosia vatsassa, koska päivää ennen 
hänen yhteyshenkilönsä Aatu Jussila ilmoitti, että hänen harjoittelunsa päättyy jo vuodenvaihteessa.  
Urho kysyi syytä moiseen, mutta vastausta hän ei saanut. Hän ei ole missään ammattiliitossa, koska 
kysymyksessä on vain nuorisoharjoittelu. 
 
Urhon työkaveritkin ihmettelivät Aatun kummallista päätöstä, koska Urho on hyvin ahkera ja 
tunnollinen työmies. He eivät oikein voi tehdä mitään Urhon hyväksi, koska Aatu on palveluryhmän 
päällikkö. 
 
Kahvitauolla Urho meni Aatun konttoriin kysymään, että mistä on oikein kysymys. Aatu rykäisi 
muutaman kerran, ja sitten sanoi: ”Meillä on työhönottoseisaus ja emme enää tarvitse apua.” Urho 
yritti taivutella pomoaan, mutta Aatu oli jo tehnyt päätöksen; Urhosta pitää päästä eroon. 
 
Kotona Urho kertoi vanhemmilleen, että hänen työharjoittelunsa päättyy jo vuodenvaihteessa. Isä ja 
äitikin ihmettelivät herrojen kotkotuksia. Välipäivien takia Urho lopettaa jo tämän viikon perjantaina, 
jolloin hänen pitää luovuttaa virastotalon avainkortit ja hakea omat henkilökohtaiset tavarat. 
 
Asian oikea laita on, että Aatu välittää huumeita Neuvostoliitosta Ruotsiin. Kerran kuussa Aatu vie 
suuren kokaiinisäkin Ruotsinlaivojen satamaan, jossa tuttu ahtaaja ottaa ne vastaan. 
 
Aatu on kätkenyt kokaiinisäkkejä arkistohyllyjen taakse ja juuri tästä syystä hän katkaisi Urhon 
työharjoittelut, ettei paljastuisi. 
Kun Urho aloitti arkiston puolella, niin silloin Aatua alkoi hirvittää, jos Urho sattuisi huomaamaan 
muovipussit. 
Arkistossa on kaksi työntekijää, jotka ovat olleet monta vuotta, ja heidän tapansa ja rutiinit Aatu tuntee 
kuin omat taskut. Urho olisi saattanut hyvinkin kiinnittää huomiota mustiin muovisäkkeihin 
arkistohyllyjen takana. 
 
Kuntainliiton vahtimestari epäilee jotain hämärää, koska Aatulle on lähiaikoina tullut paljon paketteja, 
joista puuttuu lähettäjän nimi. Lisäksi Aatu on viime aikoina muuttunut kummalliseksi; hän on alkanut 
käyttämään tummia aurinkolaseja. 
 
Aatu soitti Urhon opinto-ohjaaja, Erkki Hanssonille, että Urhon työharjoittelu päättyykin nyt 
vuodenvaihteessa. Hän perusteli, ettei Urho yksinkertaisesti selviä työtehtävistään. Tämä on vain 
pötypuhetta, sillä Urho on erittäin ahkera työmies ja on selviytynyt työtehtävistään erinomaisesti. Aatun 
oli pakko valehdella, ettei todellinen asian laita paljastuisi. 
 
Perjantaina Urho palautti avainkortin ja sitten hyvästeli työkaverinsa, jotka ovat luonnollisesti vihaisia 
pomolleen, koska tämä oli ottanut pois hyvän apurin. 
Aatu antoi Urholle suuren suklaarasian, ja toivotti hauskaa joulua. Urho lähti suklaarasia kainalossa 
talsimaan kohti Espoon keskustaa, jossa hän bussia odotellessa poikkesi pubissa juomassa parit 
kaljat. 
 
Unollakaan ei ollut ilo ylimmillään koska hän sairastui vesirokkoon. Onneksi hän parantui jouluaatoksi, 
jolloin hän sai pukilta PC tietokoneen. Se on Kukkoloiden ensimmäinen tietokone, ja heti kun Urho oli 
nähnyt tekstinkäsittelijän, niin silloin hänelle tuli hirveä tietokone kuume. 
Tekstinkäsittelijällä saisi kätevästi kirjoitettua omaelämänkerran. 
Unon konetta hän voisi lainata, mutta silloin olisi vaarana, että Uno lukisi salaa hänen kertomuksensa. 
 
Jouluaattona kello kuuden maissa Wilhelm ilmoitti lähtevänsä ostamaan askin tupakkaa. Sillä välin tuli 
joulupukki, joka kovasti ihmetteli, kun talonisäntä ei ollut paikalla. Hän kuitenkin jätti muutaman paketin 
Wilhelmille, koska Joulupukin mukaan tämä on ollut erittäin kiltti koko vuoden. 



Heti kun pukki oli lähtenyt, niin silloin Wilhelm tuli kotiin. Hän ihmetteli, kun pukki oli jo ehtinyt käydä. 
 
Jouluaattona Wilhelmin perheen luokse tuli Josef ja Maj. Aikaisempina jouluina Kukkolat tapasivat 
kokoontua heidän luoksensa. Ensi vuonna vanhukset menevät Viktorin tai Carlin luokse. 
 
Uudenvuodenaattona olisi ollut tarkoitus mennä Viktorin ja Astridin luona, mutta suunnitelmiin tuli 
muutos koska nyt Urho sairastui vesirokkoon. Oli viisasta pysyä kotona, ettei Josef ja Maj altistuisivat 
vyöruusulle. 
 
Vuosi 1987: 
Alma on varma, että hän on seuraava, joka menettää työpaikkansa, koska hän osaa huonosti 
suomea, ja korjaamon talous on miinuksella. 
 
Urho soitti työvoimatoimistoon ja kysyi jos olisi vapaita työpaikkoja. Tällä hetkellä ei ollut yhtään 
ainoaa vapaata paikkaa. Hänen pitää odottaa tammikuun loppuun, jotta työkkärissä ehdittäisiin 
perehtyä Urhon tapaukseen. 
 
Johan osti tyttöystävänsä Raijan kanssa omakotitalon. Hän ei halunnut muuttaa isänsä 
pienkerrostaloon, koska on tottunut asumaan pienemmässä. Viktor avusti talon ostossa, ettei pojan 
tarvitsisi ottaa hirveästi lainaa. 
 
Johan ja Raija tapasivat toisensa Ruotsinlaivalla muutama vuosi sitten. 
Raija on tukevahko, vaaleatukkainen nuori nainen. Hän on ammatiltaan vartija. 
 
Eräänä tammikuisena lauantai-illalla Raija sai hälytyksen eräältä kerrostaloalueelta. 
Rappukäytävässä häntä vastaan tuli verinen mies ja nainen, jotka olivat ihan ilkosillaan. Heidät oli 
pahoinpidellyt Aatu Jussila, koska he olivat tienneet liikaa tämän huumekaupoista, ja olivat uhanneet 
kertoa kaiken poliisille. Nyt kun Raija tuli paikalle, niin Aatu oli jo lähtenyt. 
 
Aatu meni Katajanokalle, jossa hän laittoi kokaiinisäkkejä tyhjiin asfalttitynnyreihin, jotka myöhemmin 
tuttu ahtaaja ottaisi huostaansa. Tällä kertaa Aatulla oli huono tuuri, kun poliisi oli jonkin aikaa 
tarkkaillut hänen puuhiansa. Poliisiauto kurvasi Aatun eteen ja autosta tuli pistooli ojossa puoliksi 
kaljuuntunut ruskeaviiksinen rikostutkia Kasa, joka käski avata uudelleen yhden tynnyreistä. Aluksi 
Aatu väitti tynnyreiden olevan vain roskiksia ja oli juuri laittanut karkkipaperin tynnyriin, mutta siihen 
Kasa ei uskonut. Ei auttanut muu kuin avata yksi tynnyreistä, josta pilkisti musta muovisäkki täynnä 
valkoista jauhetta. 
Kasan viikset nousivat pystyyn, kun näki näin paljon huumeita, ja oli juuri napannut yhden 
huumevälittäjistä. Kasa antoi pidätyskäskyn kollegoilleen, ja Aatulle pistettiin käsiraudat ja työnnettiin 
poliisiauton uumeniin. Sitten pillit ulvoen Aatu kiidätettiin poliisilaitokselle. 
 
Samaan aikaan rappukäytävässä Raija soitti poliisit ja ambulanssin. Mies ja nainen olivat huonossa 
kunnossa koska Aatu oli repinyt heiltä vaatteet ja puukottanut. Poliisien tultua he kertoivat, että Aatu 
Jussila on kaiken tämän takana. Samaan aikaan poliisipartio kuuli poliisiradiosta, että eräs Aatu 
Jussila on juuri pidätetty. Mies ja nainen kuulivat tämän ilouutisen ja riemuitsivat. He lupasivat todistaa 
käräjäoikeudessa Aatua vastaan. 
Poliisi ihmetteli, kun Raija tohtii olla näin vaarallisessa työssä, jossa poliisikaan ei aina uskalla toimia. 
 
Raija sai tarpeeksi vahdin työstä, ja päätti etsiä jonkin rauhallisemman ja turvallisemman työpaikan. 
Heti maanantaina hän kävi työvoimatoimistossa kysymässä töitä konttorialalta. 
Hän saa väliaikaisen työpaikan Vantaan kaupungintalon postinlajittelu osastolta. Raija ei tiedä, että 
hänen poikaystävänsä serkku on ollut postiosaston seinän takana kesätöissä muutama vuosi sitten, 
eikä Reijokaan tiedä, että Raija on Urhon serkun tyttöystävä. 
Urhon näkökulmasta se on vaan hyvä, ettei Reijo näyttelisi piirustuksia Raijalle ja sitten koko suku 
saisi hävetä yhden mokan tähden. 
 
Tammikuun lopulla Urhon opinto-ohjaaja Erkki Hansson soitti ja ilmoitti, että Urho pääsisi takaisin 
kuntainliiton virastotalolle ja kertoi, että Aatulla oli ollut laittomuuksia ja nyt tämän on pidätetty, mutta 
Urho ei suostunut palaamaan takaisin koska häntä on alkanut iljettämään koko kuntainliiton 
byrokraattinen virastorakennus, kuten hän itse on asian ilmaissut.  
 



Erkki pyöritteli päätään, kun Urho alkoi temppuilla, kun tälle ihan nenän eteen tarjotaan hyviä 
työpaikkoja. Erkki piirsi ison kysymysmerkin paperiin, jonka hän lähettää työvoimatoimiston 
erityisosastolle. 
Hän kysyi, jos Urholle kelpaisi harjoittelupaikka Fazerilta, johon tämä suostui koska haluaa töitä, mutta 
kuntainliittoon hän ei halua koska sieltä hänelle on tullut jonkinlainen kammo. 
 
Helmikuun alussa Urho aloitti Fazerilla, joka sijaitsee lähellä kotia. Nyt hänen ei tarvitse lähteä töihin 
bussilla. 
 
Täällä Urhon työtehtäviin kuului muun muassa pakata suklaapatukoita sekä koota pakkauslaatikoita. 
Hän sai myös koe maistella makeisia, ja se tietenkin oli Urhon mieleen sillä, tämä on aina ollut 
melkoinen herkkusuu. Kotona hän ei saattanut edes vilkaista karkkipussia koska töissä sai syödä 
mahantäydeltä makeaa. 
Ruokatauot olivat vain viisitoista minuuttia, eikä siinä ajassa ehtinyt tehdä kävelylenkkiä. Jokseenkin 
hän katui, että oli kieltäytynyt menemästä takaisin kuntainliittoon. 
  
Eräänä maaliskuisena päivänä työvoimatoimistosta ilmoitettiin, että harjoittelu päättyy tältä osin koska 
Fazerilla on jo entuudestaan monta harjoittelijaa, eikä kaikille oikein riitä työtehtäviä. 
Tällä kertaa Urho oli paremmalla tuulella, koska kevätkin on tulossa. 
 
Maaliskuun lopulla Urho osti mopedin, koska vieläkään hän ei ole onnistunut saamaan ajokorttia. 
Ajokokeet toisensa jälkeen ovat menneet ihan munienkoetteluksi. Inssiajojen jälkeen Urho oli hyvin 
pahalla tuulella, ja haukkui koko eduskunnan aina presidenttiä myöden lyttyyn. 
Maaliskuussa hän lopetti autokoulussa, koska sinne on tullut pumpattua hirveästi rahaa, eikä siitä 
enää ole mitään hyötyä. Hän aikoo vielä muutaman kerran yrittää yksityisesti ottaa ajokortin. 
 
Muutaman kerran hän on käynyt uudella mopollaan Espoossa asti katsomassa, jos näkisi tyttöjä, 
mutta aivan turhaan. 
Urho on suunnitellut jo etukäteen, että sitten kun hänellä on ajokortti, niin silloin hän kävisi 
Lempäälässä tapaamassa Vappua. 
 
Raimo Laakso on joutunut irtisanomaan vielä muutaman työntekijän korjaamoillaan. Yksi heistä oli 
Jimmy Palonen. Hänellä oli onnea, kun pääsi töihin Helsingin rautatieasemalle junan huoltajaksi, josta 
hän ei oikein pidä koska on kiinnostunut autojen rassaamisesta. 
Huhtikuun alussa Raimo aloitti jokaisen korjaamonsa laajennustyöt. Jokaiselle korjaamolle tulee pieni 
kahvila. Heinäkuussa hän aloittaa bensiinimyynnin, ja uskoo sen pelastavan firman konkurssilta. 
Almasta tulee kahvilanvalvoja, ja näin hän on saanut lisäaikaa. 
 
Huhtikuun alussa Urhon piti käydä työvoimatoimiston erityisosastolla tekemässä erilaisia 
palikkatestejä, jotta hänelle löydettäisiin oikeanlainen työ. 
Työvoimatoimisto ei oikein pitänyt siitä, kun Urho kieltäytyi palaamasta kuntainliittoon. Täällä 
erityisosastolla hänen piti harjoitella konttoriorientointia kuten esimerkiksi konekirjoitusta sekä 
papereiden lajittelua. 
 
Huhtikuun puolivälissä Alma käväisi Östersundissa, koska Hedvig täytti 75 vuotta. Hän kävi 
lentokoneella, koska Wilhelm ei saanut vapaata, koska korjaamolla on huonot ajat. 
Heti kun Alma oli palanut kotiin, niin silloin hän ja Wilhelm kävivät tanssimassa, koska eräs hyvin 
tunnettu ruotsalainen tanssiyhtye oli tullut Suomeen. 
Alma houkutteli Astridia ja Viktoria mukaan. He innostuivat, kun kuulivat, että ruotsalainen tanssiyhtye 
esiintyy. Alma houkutteli myös Fridaa ja Carliakin mukaan, mutta he eivät ehtineet tulla, koska he ovat 
aktiivisia eräässä Suomen ruotsalaisessa kansantanssi ryhmässä ja juuri sinä iltana heillä oli 
harjoitukset. 
 
Sinä iltana, kun vanhemmat menivät tuulettumaan, niin silloin Agneta-serkku ehdotti Urholle ja Unolle, 
että he menisivät ulos syömään lihikset. Uno suostui lähtemään, mutta Urho halusi mieluummin olla 
kotona, koska tämä on vähän ihastunut serkkuunsa. Ihastus on semmoinen viharakkaus-suhde, jota 
Urho itsekään ei ymmärrä, että miksi hän vihaa ja rakastaa Agnetaa. Vuosi sitten Agneta sai ajokortin, 
ja osti valkoisen Toyotan. Johan sai ajokortin vuotta aikaisemmin. 
 



Sillä välin, kun Uno ja Agneta olivat autoajelulla, niin silloin Urho päätti pirauttaa Pekalle, jotta kuulisi 
Marin ja Vapun kuulumiset. Pekka sanoi, että tytöt voivat ihan hyvin ja hän kaipaa yhä Urhon kaltaista 
juttu seuraa. 
 
Toukokuussa työterapeutti sanoi, että nyt Urho saa pitää kesälomaa ja syksyllä he alkavat 
intensiivisesti etsiä työpaikkaa. Heinäkuussa työvoimatoimiston erityisosasto on suljettu, ja sen tähden 
Urhokin saa pitää kesälomaa ilman kesälomakorvauksia. 
Urho saa Kelalta eräänlaista työkyvyttömyyseläkettä koska hänen on vaikea saada töitä. Se johtuu 
juuri huonosta rätinkipeästä sekä alhaisesta koulutustasosta.  
 
Työvoimatoimiston erityisosastolla Urhon piti jonkin verran harjoitella tietokoneiden käyttöä. Silloin 
häntä puraisi lopullinen tietokonekärpänen. Ei auttanut muu kuin mennä tietokonekauppaan ja ostaa 
ikioman tietokoneen. Hän osti IBM:n tietokoneen. Koneen kovalevy on vähän pienempi kuin Unon 
koneessa. Hintakin oli pienempi. Urholla ei kerta kaikkiaan ollut vara parempaan koneeseen, mutta 
pääasia on, että vihdoinkin hän pääsee kirjoittamaan omaelämänkertaa. Seuraava isompi ostos onkin 
kirjoitin. 
 
Tänä juhannuksena Wilhelm, Alma ja Urho eivät menneetkään Josefin mökille, koska heti 
juhannuksen jälkeen he lähtivät jokavuotiselle Ruotsin matkalle. 
 
Tänä vuonna Uno ei enää halunnutkaan lähteä sukuloimaan, koska haluaa mieluummin olla 
kavereiden kanssa. He tapaavat muun muassa onkia Vantaanjoella. Muutama vuosi sitten he olivat 
innokkaita rullalautailemaan, mutta sitten kiinnostus lopahti itsestään. 
 
Heinäkuun alussa Raimo Laakson autokorjaamo muuttui Shelliksi. Kuun puolivälissä oli suuret 
avajaiset, joissa Jimmy soitti kitarallaan 60-luvun suosittuja hittikappaleita kuten esimerkiksi Nousevan 
auringontalon, koska se on Raimon lempikappale, jota hän tapaa usein hyräillä. 
Raimo on luvannut Jimmylle, että tämä saa tulla takaisin, kunhan talous niin sallii. Ehkä ensi kesällä 
hän palaa entisiin työtehtäviin. 
Raimo on panostanut paljon mainontaan, jotta ihmiset huomaisivat tämän uuden huoltoaseman.   Hän 
uskoo vahvasti, että nyt firman talous lähtisi nousuun. 
 
Tuli elokuu ja koulut alkoivat. Uno aloitti lukion toisen vuosikurssin. 
Urho on yhä vailla työtä. Hän ei uskalla hakea töitä oman pään mukaan koska vuosi sitten Agneta-
serkku oli tehnyt niin, ja silloin työvoimatoimiston virkailijat olivat oikein huutaneet hänelle, koska tämä 
oli mennyt kysymään töitä eräästä leikkikoulusta, josta hänelle luvattiinkin töitä, mutta ensin hänen piti 
mennä työkkäriin allekirjoittamaan papereita, mutta virkailijat heittivät kapuloita rattaisiin, koska Agneta 
oli mennyt kysymään töitä heidän selkänsä takaa. 
Tämän takia Urho ei uskalla mennä mihinkään firmaan töitä kysymään. 
 
Kerran viikossa hänen pitää käydä työvoimatoimiston erityisosastolla tekemässä vielä muutamia 
testejä kiinnostus alueesta, sekä vastailla työterapeutti Raili Virran kysymyksiin. 
Testien tulokset osoittavat, että hänessä olisi ainesta virasto vahtimestariksi tai muuhun vastaavaan.  
 
Elokuun lopulla Urholla oli taas insinööriajo. Koko aamupäivän hän yritti rentoutua sänkynsä päällä, ja 
jopa rukoili. Rukous kuultiin ja hän sai vihdoinkin ajokortin. Voi sitä riemua, kun Urho sai luvan 
kuljettaa autoa! 
Heti seuraavana päivänä Urho ostaa rapsautti pienen valkoisen Fiatin. Sitten hän alkoi tutkia karttoja, 
että miten pääsisi suorinta tiedä Lempäälään lempimään Vappua mutta lähes kaikki tiet Hämeessä 
vaikuttivat kapeilta ja mutkaisilta, jollaisille Urho ei hevillä lähde. Marin luokse olisivat hyvät tiet, mutta 
hänellähän on jo hintin perhana poikakaverina, kuten Urho tapaa itse mielessään pohtia. 
 
Eräänä päivänä, kun hän oli tulossa työvoimatoimistosta, niin silloin hän ajoi varsikseen lukion ohitse 
ja näki Pekan, joka oli menossa pankkiasioille. Hän ajoi tien sivuun ja rupatteli hetkisen Pekan kanssa. 
Tietenkin hän lähetti terveisiä tytöille.    
 
Uno tapaa lähes joka perjantai-ilta lähteä johonkin diskoon bailaamaan. Hänellä on paljon kavereita, 
jotka hän on tuntenut aina peruskoulusta asti. 
Joskus Urho on katsonut kateellisena, kun veli lähtee jonnekin bailaamaan ja tällä on paljon kavereita 
ja Urholla ei yhtään. Urho ei koskaan ole ollut kovin aktiivinen kavereiden kanssa. 



Joskus Urholla on käväissyt mielessä pyytää esimerkiksi Agnetaa mukaan diskoon, mutta kun on ujo, 
niin on ujo. 
Eräänä syyskuisena iltana hän päätti ottaa härkää sarvista ja mennä Agnetan luokse iltaa viettämään. 
Vanhemmille hän kertoi lähtevänsä pienelle autoajelulle.     
Urho pysäköi Viktorin omakotitalon edustalle ja meni ulko-ovelle vapisevin polvin. Hän soitti ovikelloa, 
ja pian Astrid avasi oven, joka sanoi hämmästyneellä äänellä: ”Åh gyy, olipa jättekiva yllätys, kun 
kummilapsi tuli kummittelemaan kummitätiään!”  
Ei monestikaan Urho tapaa tulla yksin sukulaisten luokse kylään, ja sen tähden tuntuu suorastaan 
ihmeeltä, kun hän joku kerta tulee kyläilemään. Urho sanoi, että hän päätti tulla näyttämään uutta 
autoa. Heti kun hän oli sanonut sanat uutta autoa, niin Viktor pomppasi ylös sohvalta ja meni ovelle 
katsomaan kummipoikansa autoa. Urho sanoi Viktorille, että tämä voisi käydä koeajamassa ja antoi 
avaimet. Kummisetä ihmetteli, kun Urho ei lähtenyt mukaan. Urho sanoi syyksi hirvittävän vessahädän 
ja meni vatsaa pidellen vessaan, jonka ovelta hän sanoi Astridille, että tämäkin menisi mukaan 
koeajamaan italialaista raggariautoa. Kummitäti menikin miehensä mukaan. Heti kun Fiat oli kadonnut 
näköpiiristä, niin silloin Urho kapsahti serkkutyttönsä kaulaan ja halasi oikein hellästi. Agneta änkytti: 
”Nå vad vill du min lilla buse?” Urho änkytti: ”Mimimiminä tytytykkään susta!” Agneta meni ihan 
sanattomaksi, ja Urho jatkoi halaamista niin rajusti, että he kaatuivat eteisen lattialle.  
Onneksi oli pehmeä käytävämatto. Vieressä perheen pieni sylikoira, kääpiöpystykorva, haukkua 
räksytti, kun Urho syleili sen päähoitajaa.  
Agnetalle tämä oli ensimmäinen kerta, kun pelehti pojan kanssa, koska myös hän on hyvin ujo, ehkä 
ujompi kuin Urho. Pian he kuulivat moottorin äänen. Serkukset pomppasivat pystyyn ja antoivat 
loppuhalauksen.  
 
Viktor palautti kummipojalle auton avaimen ja kehui autoa erinomaiseksi. Urho ajatteli, että Viktorilla 
on erinomainen tytär mutta sitä hän ei uskalla sanoa ääneen. Hän pelkää kummisedän alkavan 
muistuttaa perinnöllisistä sairauksista, sillä suvussa on paljon sydän- ja verisuonisairauksia.  
Kummitäti tarjosi iltakahvit. Tunnin kuluttua Urho lähti kotiin. Kotona hän sanoi vanhemmilleen, että oli 
käynyt lentokentällä katsomassa lentokoneita ja sitten oli käynyt Keravalla. 
 
Eräänä lokakuisena lauantaina Espoossa oli syysmarkkinat. Tietenkin Urho kävi markkinoilla 
katsomassa, jos näkisi Maria tai Vappua. Heistä kumpaistakaan hän ei nähnyt, mutta Tildan hän 
tapasi, jolle hän kehui, että oli vihdoinkin saanut ajokortin, ja nyt hänellä on valkoinen Fiat. 
Tilda onnitteli ajokortin takia, ja sitten Urhokin onnitteli takaisin koska kesällä Tilda oli mennyt naimisiin 
Pertti Skogsvaran kanssa. Tämän Urho oli nähnyt lehdestä ja nyt vihdoinkin oli hyvä tilaisuus onnitella. 
Tietenkin Urho lähetti terveisiä Marille ja Vapulle. Tilda sanoi, että Mari on täällä jossain väen 
vilinässä. Urho yritti pitää silmänsä auki, muttei nähnyt. 
 
Eräänä marraskuisena päivänä Urhon entisellä lukiolla oli avoimienovienpäivät, ja tietenkin hän kävi 
siellä tervehtimässä vanhoja tuttuja. Urhon harmiksi Mari ei ollutkaan paikalla, koska tämä oli saanut 
vakituisen työpaikan Jorvin sairaalan henkilöstö kahvihuoneelta. Urhon iloksi Vappu oli paikalla, joka 
parhaillaan oli leipomassa Karjalan piirakoita. Heti kun hän oli nähnyt Urhon, niin silloin hän tuli 
jauhoisilla käsillä halaamaan. 
Urhon harmaa huopahattu tuli ihan valkoiseksi vehnäjauhoista, ja hän otti sen päästään ja kopisteli 
jauhot pois, jolloin Vappu naurahti: ”Taisit saada vähän tyttöbasilleja!” johon Urho: ”Mä rakastan 
sellaisia!” Vappu moiskautti pusun Urhon poskelle. Ulpukin olisi tahtonut halata, mutta siihen Urkki 
suostunut, koska tämän mielestä Ulpun parasta ennen päiväys on ajat sitten umpeutunut. 
 
Pekka oli keittämässä vihanneskeittoa. Urho ehdotti hänelle, että keittoon pitää lisätä runsaasti 
orientaalista curryä, johon Ulpu naurahti: ”Sitä maustetta siihen ei kyllä laiteta!” ja iski silmää Urholle. 
Muutama vuosi sitten kun koulussa keitettiin vihanneksia, niin silloin Urho oli omanpään mukaan 
lisännyt keittoon runsaasti kyseistä maustetta ja siitä tuli niin tulinen, että oppilaat ja opettajat ihan 
haukkoivat henkeään, mutta Urho tykkäsi siitä kuin hampaaton mummo korpusta. Hän söi jopa kaksi 
annosta. Silloin Ulpu uhkasi ottaa Urhoa korvasta, jos yletön maustaminen jatkuisi. 
 
Marraskuun lopulla Urho sai tietää, että tammikuun alussa hän saa harjoittelupaikan Vantaan 
kaupungin postiosastolta. Elokuussa Raija lopetti postiosastolla, ja alkoi opiskella sosiaalisihteeriksi. 
Marraskuun lopulla Urho kävi työterapeuttinsa kanssa katsomassa työpaikkaa sekä ottamassa selvää 
työajoista. Yhteysmieheksi tulee postinlajittelija Juho Lehmusvuori. Hän tunnisti Urhon kesätyöajoilta. 
Silloin he eivät erityisemmin olleet tekemisissä toistensa kanssa.  



Juho kehotti Urhoa käymään painon puolella tervehtimässä painajia. Urho meni polvet tutisten painon 
puolelle. Työterapeutti meni Urhon perässä. 
 
Reijo toivotti Urhon tervetulleeksi, kun oli kuullut, että tämä aloittaa tammikuussa. Jonkin ajan kuluttua 
Urhon pahin painajainen toteutui; Reijo näytti Railille kesätyön aikaisia piirustuksia. Urho sanoi: 
”Ne ovat lapsellisia töherryksiä ja joutavat roskiin.” johon Reijo naurahti: ”Haha, Urkki on jostain syystä 
alkanut pelkäämään piirustuksiaan!” ja nauroi persettään repien. Raili ei sanonut mitään, kun ei tunne 
tätä lihavaa miestä eikä piirustusten taustoja.  
Työpaikkakäynnin jälkeen kaupungintalon aulassa Raili kysyi Urholta: ”Pahastuitko niistä 
piirustuksista?” Urho vastasi punastellen: ”Äh, en välitä niistä, oli lapsellista piirtää kesätöissä!” 
Raili lupasi käydä muutaman kerran kuussa tervehtimässä Urhoa ja samalla katsoa, ettei se lihava 
mies rupea kiusaamaan.  
 
Uudenvuoden aattona Wilhelm, Alma ja Urho olivat Viktorin ja Astridin luona, koska viime uusivuosi 
meni vesirokon takia mönkään. 
Kun Viktor ja Astrid olivat kuulleet, että Urho aloittaa kaupungintalolla niin silloin he kertoivat, että 
keväällä Raijakin oli ollut jonkin aikaa postiosastolla, ja lähetellyt hirveästi sähkölaskuja. Viktor vitsaili 
Urholle, ettei tämä lähettäisi hänelle yhtään sähkölaskua. Urho vastasi: ”Katsotaan!” ja hymyili 
salaperäisesti.  
 
Vuosi 1988: 
Tammikuussa Urho aloitti Vantaan kaupungintalon postiosastolla. 
Ainakaan vielä hän ei saa palkkaa vaan on työkyvyttömyyseläkkeen varassa. Hänelle on lupailtu 
valtion palkkatukea, mutta ensin katsotaan, että viihtyykö hän kaupungintalolla. 
Urhon yhteysmieheksi tuli Juho Lehmusvuori. Lukemattomia kertoja hän on kehunut Urhoa rehdiksi 
työmieheksi koska tämä tekee työtehtävät oma-aloitteisesti, eikä tarvitse lähes ollenkaan ohjausta.   
 
Töitä varten Urho osti tummansinisen pukutakin ja punaisen solmion, jotta olisi siistin ja edustavan 
näköinen. Urho on niin siistin näköinen, että Juholla alkaa käydä kateeksi koska tähän mennessä hän 
on näytellyt osaston valtiasta, ollut kukkona tunkiolla. Nyt tunkiolla on kirjaimellisesti Kukkola.  
Juholla ei ole vara pukutakkiin vaan joutuu tyytyä halpahallien valikoimiin. 
 
Raimo Laakson huoltoasemalla menee jo huomattavasti paremmin. Bensiinimyynti olikin se, joka 
puuttui. Raimo on ylpeä itsestään, kun onnistui pelastamaan firman, eikä kyse ole vain yhdestä 
korjaamosta vaan useista ympäri pääkaupunkiseutua. 
  
Eräänä päivänä Urho meni painon puolelle ja sanoi Reijolle: ”Ihan totta, minä haluan takaisin kaikki 
kesätyön aikaiset piirustukset.” johon Reijo: ”Sä saat ne takaisin, jos piirrät uusia. Tehdään silleen 
vaihtokauppa, diili.” Urho vastasi otsarypyssä: ”En halua tehdä vanhaa mokaa uudestaan!” johon 
Reijo: ”Miten niin moka? Nämähän ovat mukavia muistoja sun kesätyöajoiltasi!” samalla Reijo selaili 
piirustuksia Urhon edessä. Urholla olisi tehnyt mieli tempaista piirustukset Reijon kädestä, mutta se ei 
olisi mitään hyödyttänyt vaan pahentanut asiaa koska Reijo on kopioinut ne useaan kappaleeseen, ja 
silloin tämä aivan varmasti alkaisi painostaa. Urho huokasi. ”Ne ovat todella lapsellisia!” Reijo naurahti: 
”Ei nämä ole lapsellisia vaan sun lifestoorisi!”  Reijo lisäsi, että kesätöissä piirtely oli eräänlaista 
sosiaalista harjoittelua. Urholla tekee pahaa se, kun Reijo panttaa piirustuksia ja vanhemmat 
tuomitsevat ne jyrkästi. Urho on kahden tulen välissä. Isä ja äiti eivät tunne tätä lihavaa painajaa, 
kuten Urho tapaa vatuloida. 
 
Lounaan Urho syö kaupungintalon lounasravintolassa, joka on aivan painon naapurissa. 
Syönnin jälkeen hän tapaa tehdä pienen kävelylenkin läheisessä puistikossa, jonka takana on Urhon 
entinen lukio, jossa hän haluaisi käydä tervehtimässä tuttuja, muttei uskalla koska silloin Uno saattaisi 
hänet huomata koska tämän lukio on lähellä Urhon entistä koulua. Työajalla Urho ujostelee vapaa-
ajan henkilöille näyttäytymistä. Hän ei haluaisi näyttäytyä työvaatteet yllä, vaikka Uno on satoja kertoja 
nähnyt veljensä vaatteet sekä sen iänikuisen harmaan huopahatun. 
Oikeastaan Urholla ei ole mitään erikoisia intressejä lukioon koska Marihan on lopettanut ja aivan 
varmasti Vappukin on työharjoittelussa.    
Kaupungintalon lounasravintolan osaomistaja on nuori vaalea Moonika Seppälä, johon Urho on vähän 
ihastunut. Kerran viikossa Moonika tapaa käydä painolla painattamassa ruokalistojaan. 
 
 



Eräänä päivänä, kun hän oli juuri poistunut painolta, niin silloin Reijo kysyi Urholta, että mitä mieltä 
hän on Moonikasta, että onko hän kaunis, johon Urho vastasi punastellen: ”Mjaa, kyllä hän vaikuttaa 
mukavalta tytöltä!” Reijo naurahti: ”Sä taidat olla siihen lätkässä!” ja nauraa hekotti. Urho vastasi: 
”Entä jos olisinkin, eikä se ole yhtään kummallista, jos jätkä ihastuu noin suloiseen tyttöön!” Urho meni 
takaisin postiosastolle katsomaan, että joko paketit ovat tulleet.  
Postiauto oli parhaillaan peruuttamassa lastauslaiturin luokse jättämään muutaman paketin, jotka Urho 
otti vastaan ja tarkisti listasta, ettei mitään puutu. 
Sitten Urho lastasi paketit pieneen kärryyn ja lähti viemään niitä vastaanottajille. 
Juho on parhaillaan jollain osastolla auttamassa naispuolisia kunnallisvirkailijoita, ja Marie istuu 
osaston konttorissa ja hoitaa laskutuksia. Välillä hän käy ulko-ovella tupakalla ja sitten menee takaisin 
konttoriin laskuttamaan eri osastoja postinkäsittelystä. 
 
Kun postiosastolla ei ole mitään tekemistä, niin silloin Urho menee painon puolelle rupattelemaan 
Reijon kanssa. Urho viihtyy aika hyvin Reijon kanssa koska heillä on vähän samankaltainen tuhti 
huumorintaju. 
 
Toukokuussa Unon luokka teki koulumatkan Viroon Paldiskin kaupunkiin, joka vastikään on avautunut 
ulkopuolisille. 
He yöpyivät eräässä pienessä huoneistohotellissa aivan Paldiskin keskustassa. Hotellissa asui 
muutama perhe, jotka heti nuorten saavuttua lähtivät pois, koska sieltä katosi rauha. 
Unon luokkakaverit pitivät eläimellistä meteliä. Portieeri useaan otteeseen kävi vaatimassa hiljaisuutta 
mutta aivan turhaan. Hän jopa uhkasi miliisillä, jos hiljaisuutta ei saada.   
Oikeasti portieeri ei halua kutsua miliisiä koska häntä on alkanut vituttaa koko neuvostomiehitys, eikä 
halua Paldiskiin lisää neukkuviranomaisia. 
 
Kotiin lähtiessään Unon luokkakaverit ottivat matkamuistoiksi neuvostovirolaisia tienviittoja. Uno otti 
mukaansa Paldiskin tienviitan, jonka hän laittoi suureen Adidas-laukkuunsa. 
Laivalla hän oli vähällä heittää tienviitan mereen koska häntä alkoi pelottaa, jos tullissa pengottaisiin 
laukkuja. Hän päätti kuitenkin ottaa riskin, koska joka pojalla ei olekaan Paldiskin viittaa. 
Pelko oli aiheeton, ja siitä hän saa kiittää perestroikaa. Vielä muutama vuosi sitten laukut olisi aivan 
varmasti pengottu moneen otteeseen. Nykyään rajaviranomaisia kiinnostaa ainoastaan passin ja 
viisumin leimaaminen. 
 
Toukokuun lopulla Viktorin ja Astridin tytär, Agneta muutti omaan asuntoon. 
Hän muutti isänsä omistamaan pienkerrostaloon. 
Vastikään hän sai töitä eräältä kauppapuutarhalta Vantaan pohjoispuolella. 
 
Kesäkuun alussa Unon kesäloma alkoi. Syksyllä hän aloittaa kolmannen eli viimeisen vuosikurssin, ja 
ensi keväällä onkin tiedossa lakkiaiset. Uno on erittäin hyvä matematiikassa. 
Hänen matematiikkansa kirjoissa on monimutkaisia laskutoimituksia. Lukion jälkeen hän aikoo hakea 
korkeakouluun tai yliopistoon. 
 
Heinäkuun alussa alkoi Urhon kesäloma, koska työvoimatoimiston erityisosasto on kesäisin suljettu, ja 
hän on niin kauan osaston kirjoilla, kunnes hänet on palkattu. 
Ensimmäisellä kesälomaviikolla Urholle tuli kirje kaupunginpainolta, jonka Reijo oli lähettänyt, jossa 
tämä kirjoitti; Tässä tulee sinun idolisi Moonikan kuva. Tule joku päivä kaupungintalolle tervehtimään 
työkavereitasi. Jos sua ei ala kuulua, silloin aloitan armottoman painostuksen puhelimitse. Terveisin 
Painostaja. Mukana oli kopio lehtileikkeestä, joka käsitteli ruuanlaittokilpailua, johon Moonika oli 
osallistunut ja voittanut. Kuvassa ravintoloitsija perkasi isoa lohta. Viereisessä kuvassa poseerasi 
hänen veljensä, joka on saman ravintolan kokki.  
Kirjeen luettuaan Urho ajatteli, että joku päivä pitää piipahtaa painolla, ettei Reijo alkaisi temppuilla. 
Kirjeen hän heitti roskiin, ettei se joutuisi vääriin käsiin. Sinänsä hän olisi voinut näyttää sitä 
vanhemmilleen mutta, kun Reijo mainitsi sanan idoli eli silloin isä ja äiti olisivat luulleet pojan 
flirttailevan työpaikalla.  
 
Eräänä päivänä, kun Urho oli lähdössä painolle, niin juuri kun hän oli peruuttamassa tielle niin silloin 
Jimmy tuli kylään. Hän kysyi, jos Urho lähtisi uimarannalle. Urho vastasi, että mikä ettei kyllä aina 
rannalle saattaa lähteä. Hän haki sisältä uikkarit ja pyyhkeen, ja meni Jimmyn autoon, jolla he lähtivät. 
Urho ajatteli, että Reijo saa luvan odottaa. Autossa Jimmy kysyi: ”Haluaisitko sä oppia soittamaan 
kitaraa?”  



Urho vastasi innoissaan: ”Juu, sitä olisi mukava osata soittaa! Ajatella jos musta tulisi uusi Lennon tai 
Clapton?” Jimmy naurahti: ”Se olisi kyllä mahdollista ja mä voisin joku päivä antaa sulle kitaratunteja.” 
 
Heinäkuussa Kukkoloilla oli ensimmäisen sukukokous. Se pidettiin Torniossa. Sukukokoukseen 
osallistui myös muuan tuntematon sukulainen, Eric Tupphøj, joka asuu Pohjois-Norjassa. 
Hän arveli, että suku voi olla lähtöisin Norjasta, jossa se on alun perin ollut Tupphøjn muodossa.  
Siitä on todennäköisesti lähtenyt useita sukuhaaroja eri suuntiin kuten esimerkiksi Torniojokilaaksoon, 
jossa se on nimetty pitäjän mukaan Kukkolaksi. 
Eric Tupphøj aikoo tutkia vähän perusteellisemmin, että mistä Tupphøj-haara on tullut. 
Hän on huomannut, että Tanskassa on myös muutama Tupphøj. Hän epäilee, että myös Skotlannissa 
saattaisi olla lisää sukuhaaroja ja siellä muodossa Rooster. Viktor innostui sukututkimuksesta ja aikoo 
tutkia sitä haaraa, joka on tullut Torniojokilaaksoon. Sukukokouksessa Viktor ja Wilhelm huomauttivat, 
että Östersundissa asuessa heidän naapurinsa oli Tuppbo eli saattaa olla sukuhaara.  
 
Sukukokouksessa Viktor oppi muutaman sanan meänkieltä ja koko kotimatkan ajan hän hoki sitä niin, 
että Astridia alkoi vituttaa. 
 
Loppu lomasta Wilhelm ja Urho olivat joka päivä Jimmyn puutarhassa rakentamassa aittaa. Jimmy on 
ihastunut ruotsalaistyylisiin aittoihin. Urho halusi auttaa isäänsä, koska hänellä ei ole muutakaan 
tekemistä, ja toiseksi Jimmy maksoi pienen palkan suoraan käteen. 
Eräänä päivänä Jimmy pyysi Urhoa hakemaan kellarista vasaran ja naularasian. 
Urho avasi harmaaksi maalatun kellarinoven, ja meni verstaaseen ja otti vasaran sekä naularasian. 
Silloin hän kuuli kummallista pulputusta eräästä pienestä kellarihuoneesta. Urho päätti uteliaisuuttaan 
kurkistaa, että mikä siellä noin pulputtaa. 
Huoneessa hän näki suuren alumiinikattilan, josta lähti vaaleanpunaisia letkuja valkoisiin melkein yhtä 
suuriin muovi kanistereihin. Lattialla oli tyhjiä viinapulloja. Huoneessa oli imelä mäskin haju.     
Urho nosti kattilankanta, josta tuli lämmintä höyryä. Urho ymmärsi, että tämä on pontikkatehdas.  
 
Samaan aikaan puutarhassa Jimmy ihmetteli, kun yhden vasaran ja naulojen haku kestää noin 
pitkään. Hän päätti mennä katsomaan mitä Urho oli keksinyt. 
Hän näki Urhon olevan hänen salaisessa huoneessaan, ja kysyi: ”Mitä perkelettä sä siellä duunaat? 
Eikö sun pitänyt hakea se hemmetin vasara ja naulat?” Urho säikähtäneenä ojensi vasaran ja 
naularasian Jimmylle ja sanoi: ”En kerro kenellekään tästä huoneesta.” Sitten he menivät takaisin 
puutarhaan, jossa Jimmy sanoi Wilhelmille, joka oli parhaillaan sytyttämässä tupakkaa:  
”Se oli löytänyt vanhoja pornolehtiä.” ja nauroi päälle, johon Wilhelm:  
”Nå, niinpä tietysti! Sehän on terveydenmerkki, kun nuorta miestä erotiikka kiinnostaa.” 
 
Kun Jimmyn aitta oli valmistunut, niin silloin melkein joka päivä Urho istui tämän olohuoneessa 
opettelemassa kitaransoittoa. Jo muutaman soittotunnin jälkeen Jimmy huomasi, ettei Urholla ole 
ollenkaan musikaalisia lahjoja. Urho itsekin huomasi, ettei kitara soinut kuin Claptonin levyillä, vaikka 
kuinka sitä hipelöi. Urho sanoi, että ehkä hänestä tulee kirjailija ja näytti kertomustaan, joka on jo 
kasvanut 33 sivun pituiseksi. Jimmy selaili kertomusta ja luki ensimmäisen sivun ja sitten pieniä pätkiä 
sieltä täältä. Hän lupasi lukea sen illalla nukkumaan mennessä. 
Seuraavana päivänä Jimmy sanoi Urholle, että se on todella hyvä kertomus mutta kaipaa paljon 
muokkausta. Kertomuksessa on runsaasti kieliopillisia virheitä kuten esimerkiksi sanat väärässä 
järjestyksessä sekä yhdyssanat on kirjoitettu erilleen. Sellaiset virheet ärsyttäisivät kielipoliiseja.  
Jimmy ehdotti, että Urho kääntäisi kertomuksen ruotsiksi, äidinkielelleen. Urho lupasi miettiä asiaa. 
Urho ehdotti: ”Voisitko sinä korjata virheet, kun osaat hyvin suomea?” Jimmy naurahti: ”En mitenkään 
jaksaisi korjata kolmekymmentäkolme sivua!” 
 
Tuli elokuu ja työt alkoivat. Urhon työ kaupungintalolla jatkui. 
Uno aloitti kolmannen eli viimeisen lukiovuoden. 
 
Raimo Laakso ilmoitti Jimmylle sekä muille irtisanotuille, että he voisivat palata takaisin. 
Jimmy palasi heti, koska hän ei pitänyt rautatieaseman työtehtävistä. 
Astrid pääsi kahvilan puolelle Alman avuksi. Tähän mennessä Alma on ollut yksin kahvilassa. 
Johan ei halunnut takaisin, koska viihtyy hyvin autokaupassa. 
Raija aloitti kahvilassa yövuorossa, koska hänellä on kokemuksia yötyöstä. Jotenkin hänen täytyy 
rahoittaa sosiaalisihteerin opinnot. 



Raimo Laakson huoltoasema on auki vuorokaudet ympäri, ja sillä on hyvä sijainti; Kehä kolmosen 
varrella. 
 
Kun Urho oli palannut kesälomilta, niin silloin Reijo sanoi: ”Sä oot kyllä mulkku työkaveriksi, kun et 
tullut tervehtimään työkavereitasi!” ja puisteli päätään. Urho vastasi: ”En mitenkään ehtinyt tulla, koska 
olimme Ruotsin matkalla ja sitten opettelin kitaransoittoa.” Reijo naurahti: ”Sä soittamassa kitaraa, 
onko hassumpaa kuultu?” ja nauroi makeasti. Urho vastasi: ”Huomasin, ettei mulla ole musikaalisia 
lahjoja.” johon Reijo nauroi: ”Sen kyllä uskon!” 
 
Urhosta työ postiosastolla on erittäin mielenkiintoinen, koska silloin ei tarvitse olla koko päivää 
samassa paikassa ja näkee paljon ihmisiä. 
 
Huhtikuussa 1989 Urho oli kuukauden ajan Raimo Laakson huoltoasemalla, muttei kuitenkaan sillä 
huoltamolla, jossa on hänen vanhempansa ovat töissä vaan huoltamolla, joka on lähinnä lentokenttää. 
 
Tämä harjoittelu on postinlajittelija Juhon idea, jotta Urho saisi työkokemusta, kuten hän on sanonut 
Urholle. Juho haluaisi päästä Urhosta eroon koska häntä ärsyttää Urhon murtama suomen kieli sekä 
tämän monotoninen puheääni, jolle Urho ei voi mitään. 
Marie ja painajat ihmettelivät kovasti, miksei Urho voi saada työkokemusta nykyisessä työpaikassa. 
Heitä ottaa pattiin Juhon ainaiset pomoleikit sekä jokapäiväinen rykiminen.  
 
Urho aloitti kuukauden pituisen harjoittelun huoltoasemalla, ja sitten hän palaa takaisin 
kaupungintalolle. 
Urhon piti istua huoltoaseman konttorissa ja lajitella postia sekä pitää kirjaa varaosista. Täällä oli 
vaikeampaa kuin kaupungintalolla, mutta Urho päätti näyttää, että hän selviää erilaisista tehtävistä. 
Eräänä päivänä, kun Raimo huomasi, että Urhon autossa on kuluneet renkaat, niin silloin hän tarjosi 
hänelle ihan pistämättömät Nokian renkaat. Näin Raimo haluaa kiittää Kukkoloita kaikesta siitä työstä 
jota he ovat tehneet hänen korjaamon ja nykyisen huoltoaseman eteen. Renkaita vaihdettaessa hän 
sanoi Urholle, ettei tämä puhuisi tästä muille työntekijöille. 
 
Viikon kuluttua huoltoasemalla aloitti 16vuotias suklaanruskea pitkätukkainen tyttö. Heti kun Urho oli 
nähnyt hänet, niin silloin hän tunsi, että tässä on se oikea. Urho olisi halunnut halata tyttöä, muttei 
tohtinut koska hänhän on vielä 16 ja Urho on 24 vuotta. Heillä on melkoinen ikäero mutta silti Urho 
tuntee vahvoja tunteita tyttöä kohtaan. Urho ajatteli, että varmasti näin kauniilla tytöllä on jo 
poikakaveri, miksi tämä tyttö olisi poikkeus, kun tähän asti kaikki on ollut varattuja. 
Urho ja tyttö juttelivat sitä sun tätä. Tyttö kertoi muun muassa pitävänsä teknosta, johon Urho hihkaisi, 
ettei teknomusa ole ollenkaan hassumpaa. 
Tyttö kertoi asuvansa Vantaan etelä puolella eräällä vanhemmalla omakotialueella. 
Urho kysyi tytön nimeä, johon tämä vastasi reippaasti: 
”Mä oon Lenita Asikainen, entä sä?” johon Urho vastasi ja sitten Lenita kysyi: ”Oletko ruottalainen, kun 
murrat suomee?” Urho vastasi, että kyllä hän on ruotsalainen ja on syntynyt Östersundissa Pohjois-
Ruotsissa. Lenita kysyi, että miksi hänellä on suomalainen nimi, johon Urho: ”Koska suku tulee 
Torniojokilaaksosta.”  
 
Kuukausi kului ehkä liiankin nopeasti ja Urhon harjoittelu päättyi huoltoasemalla ja hän palaa takaisin 
kaupungintalolle. Urhosta tuntui haikealta jättää Lenita. 
Viimeisellä päivällä Urho mietti kuumeisesti, että kuinka paljastaisi tunteensa. Sitten hän sai idean 
kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla paperilapulle: Minä rakastan sinua! Urhosi. Lapun hän laittoi 
henkilökunnan kahvihuoneella rei’ittimen alle, ja sen hän siirsi juuri sille paikalle jossa Lenita tapaa 
istua. Kahvitauolla Lenita siirsi rei’itintä syrjään, ja huomasi jotain pilkistävän sen alta. 
Hän otti lapun ja keskittyi sitä lukemaan. Hän huomasi, että siinä lukee kyrillisillä kirjaimilla ja onnistui 
saamaan selvän, koska hän on joskus koulussa opetellut venäläiset aakkoset. 
Lenita kuiskasi Urholle, joka istui häntä vastapäätä, että hän haluaisi sanoa jotain ulkopuolella. 
Urho ajatteli, että mitä nyt taas oli mennyt tekemään ja nyt hän varmasti kuulisi kunniansa. 
Urho hämmästyi, kun Lenita ei ollutkaan vihainen eikä edes torunut vaan halasi ja antoi pusun Urhon 
poskelle. Urho sanoi änkyttäen: ”Minä rakastan sua niin paljon.” Lenita vastasi, että niin hänkin. 
Urho kysyi, jos hän voisi ajaa Lenitan kotiin työpäivän päätyttyä, johon Lenita suostui. He molemmat 
tuntevat vahvoja tunteita toisiaan kohtaan. 
 



Urho alkoi enemmän huolehtia ulkonäöstään. Hän alkoi muun muassa käyttää hyvätuoksuisia 
deodorantteja sekä partavesiä. Tukankin hän kampasi oikein huolellisesti. 
 
Kun Urho oli palannut takaisin kaupungintalolla, niin silloin työpäivän päätteeksi Lenita meni 
kaupungintalon aulaan odottamaan Urhoa. Lenita lopettaa puoli neljältä ja Urhon työaika päättyy 
neljältä. Sitten Urho ajoi Lenitan kotiin. 
 
Reijo kovasti ihmetteli, kun Urho on yhden kuukauden aikana muuttunut täydellisesti. Enää ei tukka 
repsota huopahatun alta, eikä hiki haise. Hän arvasi, että Urho on aivan varmasti taas rakastunut, ja 
yritti saada selvitystä mahdollisesta rakkauden kohteesta. Urho vastasi ainoastaan: ”Kiitos en 
kommentoi!” Urho lisäsi: ”Tämä on yksityisasia, eikä tämä kuulu sinulle pätkääkään.” ja meni takaisin 
postiosastolle. Reijo meni Urhon perässä ja sanoi Juholle: ”Täällä on näköjään aloittanut taas uusi 
kotihurri!” Reijo oli kuin ei olisi tuntenutkaan Urhoa koska tämä ei suostunut kertomaan 
rakastumisepäilyä. Urho sanoi: ”Minähän olen se vanha turvallinen Kukkola.” johon Reijo: ”Mä en puhu 
tuntemattomille.” Urhon oli pakko paljastaa, että oli tavannut sen oikean ja työpäivän päätteeksi 
saattaa tytön kotiin. Reijo sanoi päätään pyöritellen: ”Mä en oikein usko, että sä saatat pimuja 
koteihinsa.” johon Urho: "Ei ole ollenkaan kummallista, jos jätkä saattaa tyttöystävänsä kotiin!” johon 
Reijo vastasi: "Ei yleensä olekaan mitään kummallista, jos ihmiset niin tekee, mutta se on helvetin 
kummallista, jos niin tekee Urkki, joka istuu kotona ja runkkaa!" Urhon katsoi Reijoa otsarypyssä ja 
sanoi: ”Tuo oli kyllä niin härskisti sanottu, että nyt sulta pitäisi kopsauttaa hampaat!” Reijo puhkesi 
nauramaan niin, että valtava vatsansa hytkyi: ”Kylläpä susta on tullut kovis! Halusin vain varoittaa, 
ettet menisi jammailemaan sen mahdollisen tytön kotikulmille, jolloin joku saattaisi soittaa poliisit.” 
Urho naurahti, ettei ole semmoinen, johon Reijo vastasi samalla kun istahti postiosaston pöydän 
reunalle: ”Juuri semmoinen sä olit kesäduunissa, jolloin hiippailit siivoojien perässä kalu pystyssä 
pitkin kellarin käytäviä.” ja puisteli päätään. Urho sanoi: ”Tuo oli kyllä ihan törkeä valhe!” Reijo huokasi: 
”En todellakaan uskalla uskoa, että sä noin nopeasti onnistuisit saamaan tyttöystävän. Jos sulla olisi 
tyttöystävä niin siinä tapauksessa mä oon Roger Moore…” Samassa Reijolle tuli kummallinen tunne; 
ihan kuin hänellä olisi kaksoisveli jossain päin maailmaa. Hän sulki silmänsä ja keskittyi tunteeseensa. 
Hän näki unikuvassa oman kuvansa, joissa oli pieniä eroja; toinen niistä vaikutti suomalaiselta ja 
toinen muistutti Urhoa, joka käveli kuin ruotsalainen. Unikuva katosi, kun Urho kysyi, että kuinka hän 
voi, johon Reijo: ”Joo, mä voin hyvin!” Reijo on hyvin itsepäinen ja maskuliini eikä mielellään ala 
höpistä yliluonnollisista kokemuksistaan. Tästä lähtien Reijolla oli myös sellainen tunne, että hänellä 
on useita kaksoisolentoja.  
  
Joka päivä töiden jälkeen Urho saattoi Lenitan kotiin, ja sen tähden hän viipyi kotimatkalla vähän 
pitempään. Wilhelm ja Alma ihmettelivät, että miksi hän ykskaks on alkanut viipymään pitempään, kun 
aiemmin tuli suorinta tietä kotiin. Urho sanoi syyksi ruuhkan, ja sen tähden on valinnut toisen reitin. 
Vielä hän ei halua paljastaa, että on löytänyt sen oikean. 
Lenita käy yhdeksättä luokkaa. Häntä vaivaa kouluväsymys ja sen tähden hän aloitti huoltoasemalla. 
 
Vuosi sitten Uno sai kerta yrittämällä ajokortin. Hän osti punaisen farmari Volvon. 
Nyt Wilhelmin talon edessä on kolme autoa ja yksi asuntovaunu. Matkailuauton Wilhelm möi koska 
sen pito oli melko kallista. Ainoastaan kesällä he käyttivät sitä ja loppu vuoden se seisoi tyhjän 
panttina. Asuntovaunu on riittää mainiosti kolmelle henkilölle. Uno ei ole pitkään aikaan lähtenyt 
mukaan lomamatkoille. 
 
Kesäkuussa oli Unon lakkiaiset. Vieraat olivat ne tavanomaiset sukulaiset sekä muutama 
luokkakaveri. Syksyllä hän aloittaa korkeakoulun elektroniikka alalla. 
 
Heinäkuussa alkoi kesälomat. Tänä vuonna Urholla oli vähän lyhyempi kesäloma kuin edellisenä 
vuonna, koska työvoimatoimiston virkailijoiden kesälomia on hiukan lyhennetty ja Urho on yhä sen 
kirjoilla. Vieläkään hän ei ole saanut valtion palkkatukea. 
 
Ensimmäisellä lomaviikolla Urholle tuli kirje kaupunginpainolta. Tällä kertaa lähettäjä oli painaja 
Veikko. Hän lähetti Urholle alastoman naisen valokuvan. Kuvassa nainen istui rannalla syöden 
vesimelonia. Mukana oli myös pieni kirje: Loma terveiset työkavereiltasi!  
Urho arvasi, että lähettäjän täytyy olla Veikko, koska juuri nyt Reijokin on kesälomalla. 
Alma sattui näkemään valokuvan ja naurahti: ”Fy, sehän on silkkaa pornoa!” ja puisteli päätään. 
Tällä kertaa Urholla oli tuuria, kun Reijon kesäloma sattui samaan aikaan, eikä hänen tarvitse käydä 
painolla, ajatteli hän. 



 
Heinäkuussa tavalliseen tapaan Urho kävi vanhempiensa kanssa Ruotsin matkalla tervehtimässä 
sukulaisia. Keväällä Emil pääsi eläkkeelle. Parhaillaan hän tekee puuvenettä. Enimmäkseen hän oli 
veneensä kimpussa, jotta se valmistuisi ennen syksyä. Veneestä tulee keskimoottorilla varustettu 
avonainen puuvene, jolla hän aikoo ruveta kalastamaan Storsjö-järvellä. 
 
Hedvig tapaa istua kiikkutuolissa ja neuloa villasukkia lasten lapsilleen tai sitten leipoa suussa sulavia 
pikkuleipiä, joita Wilhelm tapaa kutsua anopin herkuiksi. Joka kesä, kun Wilhelm näkee anoppinsa 
leipomassa pikkuleipiä, niin silloin hänelle muistuu mieleen Alman ensi tapaaminen.  
Enää Emilillä ei ole sitä mustaa Chevroletia, joka tönäisi Wilhelmiä 60-luvun alussa. Nyt Emilillä on 
Beesin värinen Volvo vuosimallia 1988. Letukkaan hän kyllästyi koska se oli hirveä syömään bensiiniä. 
 
Ruotsin matkan jälkeen eräänä heinäkuisena perjantai-illalla Urho ja Lenita viettivät kokonaisen illan 
yhdessä. He olivat eräässä tunnetussa helsinkiläisessä tanssiravintolassa. 
Siellä Urho tarjosi Lenitalle hienoa viiniä, vaikka lain mukaan tämä ei saisi vielä juoda alkoholipitoisia 
juomia. Urho itse joi ainoastaan limsaa koska on autolla. 
Muutaman kerran he tanssivat. Aluksi Urhoa jännitti oma tanssitaito, koska tämä on ensimmäinen 
kerta, kun Urho ylipäätään tanssii oikeassa tanssiravintolassa. Tanssi menikin ihan hyvin, ja Lenita 
jopa kehui Urhoa tanssimestariksi. 
 
Vähän ennen puolta yötä he menivät Merisatamanrantaan, jolloin kaikki lyhdyt olivat jo syttyneet. 
He kävelivät käsikkäin venelaiturilla ja katselivat veneitä. Urho kysyi: ”Mitä sanoisit, jos meillä olisi 
tuollainen paatti?” ja osoitti yhtä valkoista huvijahtia. Lenita kietoi kätensä Urhon selän taakse, ja sanoi 
hiljaa: ”Se olisi heviä!” 
Sitten he istahtivat puistonpenkille, jolloin Lenita sanoi: ”Mä haluaisin antaa sulle yhden asian.” 
Urho kysyi änkyttäen, että mitä se on, johon Lenita vastasi: ”Se on tämä…” ja antoi varovasti hellän 
suudelman. Urho tunsi lämpimän aallon kulkevan ylitseen. Urho halasi hellästi Lenitaa, ja soperteli 
tämän korvaan, että hän rakastaa niin paljon. Urho painoi suunsa Lenitan suuta vasten ja kielet 
kiemurtelivat toistensa ympäri. Urhosta Lenitan suudelma tuntuu ihanammalta kuin Vapun. 
 
Vähän myöhemmin he nousivat ylös ja menivät käsikkäin autoon, jossa Urho sanoi: ”Tuo äsken oli 
mun eka suudelma ja se oli todella ihana.” Urholle tuli mieleen Vapun suudelma, mutta sitä hän ei aio 
laskea, olkoon harjoitussuudelma, ajatteli Urho. 
Lenita antoi vielä yhden pusun Urhon poskelle, ja sanoi: ”Sä ansaitset miljoona pusua.” Urho huokaisi: 
”Ensimmäinen suudelma on aina mahtava elämys, ja haluatko sä todella olla mun tyttöystävä?” Johon 
Lenita vastasi: ”Totta kai mä haluan olla vain sun, jos sä haluat olla mun.” Sitten Urho otti Lenitaa 
kädestä kiinni ja kysyi: ”Haluatko sä mennä kanssani naimisiin?” Lenita naurahti: ”Tietenkin haluan 
mennä, mutta ensin haluan odottaa, että olen täyttänyt 18, ettei tarvitsisi holhoojien lupia.” johon Urho: 
”Se on ihan totta. Ei meillä ole mitään kiirettä naimisiin. Mennään sitten kun asutaan oman katon alla” 
Sitten Urho laittoi autoradion päälle. Lenita antoi vielä yhden pusun samalla kun Urho käynnisti 
moottorin, ja auton valokeila osui suoraan venelaiturille. 
Urho kysyi: ”Mitä sun vanhemmat tekevät työkseen?”  Lenita vastasi, että isä on töissä, sillä samalla 
huoltoasemalla, jossa he tapasivat, ja äiti on Fazerilla. Lenita kysyi, että minkälaista on olla siellä 
kaupungintalon postiosastolla, johon Urho huokaisi: ”Se on ihan hyvä työpaikka, jos saisin vielä valtion 
palkkatukea. Huonona puolena on eräs omahyväinen painaja, joka silloin tällöin vähän simputtaa. 
Varsinkin kesäduunissa muutama vuosi sitten se painosti niin, että sain jopa ripulin sen läskimahan 
painostuksesta… ” Lenita nauroi ihan mahakippurassa: ”Kylläpä sulla on ollut tosi paskiainen 
työkaverina. Sä kyllä tarvitset paljon rakkautta, kun painajat noin pottuilee.” Lopuksi hän antoi vielä 
yhden pusun Urhon poskelle. 
Sitten Urho sanoi: ” Nyt baanalle Perkele!” hän nosti kytkimen ja Fiat jätti melkoiset renkaan jäljet 
hiekkaiselle parkkipaikalle. 
Autoradiosta tuli kevyttä yömusiikkia. 
 
He ajoivat jonkin matkaa Porvoo-Helsinki moottoritiellä. He käännyttivät Rantatuuli taukopaikalla, jossa 
on huoltoasema, joka on aina auki. 
Kun he olivat huoltoaseman edessä, niin silloin Lenita sanoi, että hän haluaa käydä ostamassa yhden 
asian. Lenitaa odotellessa Urho istui autossa ja ihmetteli, että mitähän hänellä mahtaa olla mielessä. 
Hän ajatteli, että ehkä Lenita ostaa makeisia tai jonkin juorulehden. 
 



Muutaman minuutin kuluttua Lenita palasi punaisen kondomipakkauksen kanssa. Urholle tuli mieleen 
Göteborgin aikainen kondomihässäkkä. 
 
Lenita käski ajaa sivummalle. Urho teki käskettyä. Häntä alkoi huolestuttaa, että osaako hän rakastella 
oikein, ja onko pippeli riittävän suuri ja ennen kaikkea seisooko se? Tällä hetkellä se ainakin seisoo. 
Se seisoi myös silloin diskon vessassa, kun nussin Vapun kanssa, ajatteli Urho. Hänelle tuli ajatus, jos 
Vappu tuli raskaaksi, kun kumia ei ollut välissä. Sitten hän yritti vakuuttaa itsensä, ettei raskaaksi tulla 
niin helposti, ei ainakaan diskon paskaisessa vessassa.  
 
Kun Urho oli sammuttanut autonmoottorin, niin silloin Lenita naurahti: ”Kapteeni käskee! Mene 
takapenkille!” Urho totteli ja meni takapenkille. Kun Lenita käski heittää housut, niin silloin Urho alkoi 
änkyttää, että mistä on kysymys, ja hyvin hitaasti riisui housuja. Lenitakin riisui omat housunsa, ja 
laittoi ne Urhon housujen kanssa auton katolle. 
Lenita otti esiin kondomit, ja antoi yhden niistä Urholle ja työntyi takapenkille. Urho avasi vapisevin 
sormin kondomin, ja veti sen kalunsa päähän, joka yhä on pystyssä. 
Sitten pikkuinen Fiat heilui kuin vene myrskyssä. 
Siinä he rakastelivat ainakin puolituntia, jolloin he pukeutuivat ja menivät etupenkille. 
Urho käynnisti moottorin vapisevin sormin. 
 
Elokuun alussa alkoi työt. 
Uno aloitti korkeakoulun elektroniikka alalla, joka on kolmevuotinen.   
 
Kun Urho oli palanut kesälomilta, niin silloin Reijo tapansa mukaan uteli Urhon kesäkuulumisia: 
”No Urkki, miten menee naisrintamalla, joko oot saanut pilluu?” johon Urho: ”Kiitos en kommentoi!” ja 
käänsi selkänsä Reijolle ja otti muutaman askeleen painon ulko-ovea kohti, mutta sitten hän pysähtyi, 
kun Reijo sanoi: ”Älä vaan sano, että sä oot vihdoinkin löytänyt sen oikeen?” Urho vastasi: ”Ehkäpä! 
On liian aikaista sanoa mitään varmaa, ja sitä paitsi se on mun yksityisasiani, joka ei kuulu 
kenellekään muulle.” johon Reijo: ”Kun sanot A, niin sun on myös sanottava B!” Urho sanoi leikillään 
kirjaimen B, ja nauroi. Reijo nojasi valkoiseen kopiokoneeseen ja sanoi: ”Kerta sun kasvosi loistaa 
noin, niin sä oot varmasti taas rakastunut ja rakastellut!” Urho huokasi: ”Se on yhä se keväinen 
Lenita.” Reijo ojensi kätensä Urholle: ”Onnittelut, että vihdoinkin löysit tyttöystävän!” Urho otti pari 
askelta taaksepäin ja sanoi: ”On liian aikaista sanoa mitään varmaa!” Reijo huokaisi: 
”Mä en oikein tohdi uskoa, että sulla olisi jo tyttöystävä.” ja sitten latasi kopiokoneeseen paperiarkin, ja 
jatkoi: ”Kuule, onks sulla valokuvaa siitä Lenitastasi?” Urho nyökkäsi ja kaivoi sen esiin ruskea 
nahkaisesta lompakostaan, ja näytti sitä Reijolle: ”Tässä on mun rakkaani!” Reijo katsoi kuvaa hyvin 
tarkasti, ja sitten huokasi: ”Tämä ei vielä todista yhtään mitään, vaan se saattaa ihan hyvin olla joku 
sun entisistä koulukavereistasi ja sitten vasta uskon, kun te seisotte mun silmieni alla.” ja naurahti: 
”Tuo kuva saattaa hyvinkin olla joku sukulaistyttö!” ja istahti pienelle toimistotuolille, joka on 
kopiokoneen edessä. Urho vastasi: ”Tämä tyttö on todella mun rakkaani, se sama, jonka tapasin 
keväällä Raimo Laakson huoltamolla!” Urho lisäsi. ”Joku päivä Lenita saattaa hyvinkin piipahtaa täällä 
ja sittenpä näet, että puhun totta!” Reijo naurahti: ”Ehkä sä palkkaat jonkun näyttelijän näyttelemään 
tyttöystävääsi!”  
Urholla tekee pahaa, kun painajat eivät usko, että hänellä on tyttöystävä. Tämä johtuu siitä, kun ennen 
Lenitan tapaamista Urho tapasi valehdella, että kyllä hänellä on tyttöystävä, ja yritti todistella erilaisten 
lehtileikkeiden kanssa. 
 
Painolla käydessään Urho tapaa seisoa kahden pöydän välissä. Toisen pöydän kulmassa on puristin, 
jota Reijo tapaa käyttää kalastusvälineidensä huoltamiseen. Työtehtävien lomassa hän tapaa tehdä 
muun muassa perhoja tai sitten lukea kalastuslehtiä, joita onkin melkoinen pino pöydän alla. 
Viikonloppuisin Reijo tapaa kalastaa merenrannalla tai kesämökillään, joka sijaitsee Vihdissä päin. 
Reijon mökki sijaitsee aika lähellä Kukkoloiden mökkiä. 
 
Monesti perjantai-iltaisin Urho ja Lenita tapaavat ajaa jonkun metsätien varteen, ja sytyttävät nuotion 
ja paistavat makkaraa. 
Eräänä syyskuisena perjantai-illalla he kävivät Vantaan lentokentällä katsomassa lähteviä ja saapuvia 
lentokoneita. Urho tarjosi kahvit lentoterminaalin kahvilassa. 
Silloin Lenita kysyi: ”Haluaisitko sä tulla mukaan SDP:n nuorisoliittoon?” Urho änkytti: ”Mun täytyy 
vähän funtsia asiaa… ” Lenita antoi Urholle SDP:n rintaneulan, jossa on punainen ruusu, jonka Urho 
laittoi tumman sinisen nailontakkinsa rinnukseen, jolloin Lenita naurahti: ”Nyt me kuulutaan samaan 
kastiin!” ja halasi hellästi Urhoa. 



 
Heti kotiin tultuaan hän kysyi isältään, että kannattaisiko hänen liittyä SDP:n nuorisoliittoon, johon 
Wilhelm: ”Mikä ettei, jos politiikka kiinnostaa niin liity pois!” Wilhelm itsekin on nuoruudessaan kuulunut 
Ruotsin Demareiden nuorisoliittoon. 
Tämä tapahtui 50-luvun lopulla, jolloin Josef oli aktiivisesti mukana eräässä pienessä paikallisessa 
puolueessa, mutta Wilhelm halusi sen sijaan kuulua Ruotsin suurimpaan puolueeseen. 
Muutaman vuoden kuluttua hänen poliittinen kiinnostuksensa lopahti tyystin, ja erosi nuorisoliitosta. 
 
Eräänä marraskuisena perjantaina oli kova lumipyry, ja monet ihmiset eivät päässeet työpaikoilleen. 
Yksi heistä oli Kukkolat, jotka saivat pysytellä neljän seinän sisällä, kun kotikatu oli ihan umpihankea. 
Urhon työkaverit olivat kuitenkin päässeet työpaikalleen, ja heti maanantaina, kun Urho oli tullut töihin 
niin silloin Reijo ja Juho vitsailivat: ”Jo ovat markkinat, kun te hurrit jäätte kotiin heti kun on vähän 
kuuraa!” Urhosta tämä ei ollut yhtään hauskaa. Hänen teki mieli sanoa suorat sanat, mutta päätti 
kuitenkin hillitä itsensä. Varsinkin Juhon kanssa on oltava varovainen koska tämä on hyvin 
arvaamaton. Kaiken pitää olla hänelle niin merkillistä. Hän on juuri sellainen selkään puukottaja 
tyyppiä.  
 
Uudenvuodenaattona Urho ajoi vanhempansa Viktorin ja Astridin luokse ottamaan vuosi 1990 
vastaan. 
Urho itse ei halunnut olla läsnä, koska häntä vähän ärsyttää Astridin omahyväisyys. 
Mitä vanhemmaksi Astrid tulee, sitä omahyväisemmäksi hän muuttuu, ja toiseksi Urhoa ärsyttää 
Astridin ainainen poliittinen kritiikki, ja varsinkin nyt kun Urho on SDP:n jäsen. 
Viktor ja Astrid olisivat halunneet, että Urhokin olisi jäänyt heille illanviettoon, mutta sanoi, ettei tällä 
kertaa huvita olla kylässä. 
Hän oli hyvin lähellä paljastaa, että hänellä on jo tyttöystävä, mutta päätti kuitenkin toistaiseksi pitää 
sen salaisuutena. 
Kun Urho oli jättänyt vanhempansa Viktorin ja Astridin portille, niin silloin hän haki Lenitan, ja he 
menivät Urhon luokse viettämään ensimmäistä yhteistä uudenvuoden aattoa. 
Uno oli kavereiden kanssa jossain juhlimassa, siis he saivat olla kaikessa rauhassa. 
 
Eräänä tammikuisena keskiviikkoiltana kaupunginkanslia tarjosi työntekijöilleen Showillallisen. 
Urhon piti olla kuskina työkavereilleen, koska tämä juo hyvin harvoin alkoholipitoisia juomia. 
Showilta oli erään vanhan teollisuushallin tiloissa, jossa showryhmä esitti satiirisia piloja 
kunnallispolitiikasta. 
 
Ennen Show-paikalle menoa Urhon työkaverit kokoontuivat Marien asunnolle, joka asuu lähellä 
kaupungintaloa. Marien luona he ottivat pienet snapsit ja rupattelivat. 
Reijo oli pukeutunut siistiin pukutakkiin. Töissä hänellä tapaa olla valkoinen T-paita, jonka hihoissa on 
kaupungin vaakunat. 
 
Jonkin ajan kuluttua he menivät Show-paikalle, jossa tarjoiltiin häränleikettä. Siellä oli täydet 
anniskeluoikeudet, ja juoma kuului omakustannushintaan. 
Painaja Veikko joi muutaman lasillisen liikaa, ja loppu illasta hän oli pikku kännissä ja huuteli joidenkin 
naispuolisten kunnallisvirkailijoiden nimiä. Show-illan jälkeen Urho ajoi työkaverinsa kotiin, mutta 
Veikkoa hän ei voinut ajaa koska tämä katosi jonnekin väen vilinään. 
  
Helmikuussa työterapeutti Raili Virta houkutteli Urhoa eräälle tietokonekurssille. Urho suostui, koska 
häntä ei vieläkään ole palkattu. 
Kun Reijo oli kuullut, että Urho aloittaa tietokonekurssilla, niin silloin hän yritti kaikkensa, jotta tämä 
kieltäytyisi kurssista, mutta Urho päätti kuitenkin osallistua. 
Sitten Reijo sanoi, että viimeisellä päivällä Urhon pitää tarjota kunnon kakku, eikä sitten mitään kuivia 
korppuja. Reijo lisäsi, että kurssin aikana Urhon pitää tulla kaupungintalolle tervehtimään, ja jos häntä 
ei ala näkyä, niin silloin hän uhkasi armottomalla painostuksella. 
 
Tietokonekurssi kestää koko kevään, ja sen jälkeen hän palaa takaisin kaupungintalolle. 
Aluksi Urho söi kaupungintalon lounasravintolassa, kunnes lounassetelit loppuivat. Sitten hän söi 
pääkirjaston lounasravintolassa. Samassa rakennuksessa on tietokonekurssi. 
Kurssilla oli Urhon lisäksi viisi osallistujaa, joista yksi oli Urhon lukionaikainen luokkakaveri Julia. 
He eivät paljoa jutelleet koska Julia on hiukan ujo ja hiljainen. Eräänä päivänä Julia itki oikein sydäntä 
särkevästi koska tämän äiti pakkautuu ihan joka paikkaan. 



Yksi kurssilaisista lohdutti Juliaa, ja silloin Urho oli hieman kateellinen koska hänellä on sekalaisia 
tunteita Juliaa kohtaan. Toisinaan hän rakastaa ja toisinaan häntä inhoaa. 
 
Muutaman kerran Urho kävi kaupungintalolla tervehtimässä työkavereitaan, ettei Reijo alkaisi 
temppuilla. 
 
Kurssilla Urho sai tehdä harjoitusmielessä pienimuotoisen lehtisen, jossa hän kirjoitti kuvitteellisia 
uutisia. Kurssinvetäjä sekä Raili Virta ihastuivat Urhon lehteen. Urhon vieruskaverikin innostui 
tekemään oman lehden, johon hän haki ideoita Urhon lehdestä.  
 
Toukokuun alussa varsinainen kurssi päättyi, muttei kuitenkaan ihan kokonaan. Nyt alkoi kurssin 
työharjoittelujakso. 
Urho pääsi muutamaksi viikoksi sosiaalivirastoon, jossa olisi ollut tarkoitus harjoitella tekstinkäsittelyä 
käytännössä, mutta siellä ei ollutkaan kovin paljon tietokonehommia. Sen sijaan hänen piti lajitella 
asiapapereita ja kopioita. 
Joka päivä hänen piti jakaa sosiaaliviraston sisäinen posti. Lähtevä posti piti viedä postiosastolle, siis 
silloin hän tapasi työkavereitaan. 
Posti kuljetetaan mustalla salkulla, ja heti kun Reijo oli huomannut salkun, niin silloin hän puhkesi 
nauramaan: ”Vai että oikein erorahasalkku! Jokaisella salkun haltialla on hirveet erorahat, hienoa sen 
olla pitää!” Urho naurahti: ”Tämäkö muka erorahasalkku? Äh, tämä on vaan tämmöinen ihan tavallinen 
heteroseksuaalinen postilaukku!” 
 
Kesäkuun lopulla päättyi tietokonekurssi kokonaan, jolloin kurssilaiset kokoontuivat erääseen 
kahvilaan, jossa jaettiin kurssitodistukset. 
Elokuussa Urho palaa takaisin postiosastolle. Heinäkuussa hän saa pitää kesäloman. 
 
Joka ilta Urho ja Lenita menivät jollekin uimarannalle, jossa he sytyttivät pienen nuotion ja paistoivat 
makkaraa. Muutaman kerran Lenitalla oli mukana radionauhuri, jolla hän soitti Lambadaa. 
 
Tänä kesänä Kukkolat eivät tehneet sitä perinteistä Ruotsinmatkaa, koska Wilhelmiä ja Almaa 
kyllästyttää ne iänikuiset maisemat ja samat naamat vuodesta toiseen. 
 
Alma kävi yksin lentokoneella Östersundissa koska Hedvig kuitenkin odottaa. Alma on päättänyt 
käydä Östersundissa niin kauan kun hänen vanhempansa ovat elossa. Sitten Ruotsinmatkat saa 
jäädä vähemmälle. 
Ceciliakin oli samaan aikaan Östersundissa. He muistelivat lapsuus- ja nuoruusmuistoja. 
Alma ei koskaan unohda sitä parturileikkiä, kun Cecilia leikkasi häneltä toisen letin ja sitä päivää jolloin 
he tekivät pahvilaatikosta nukkekotia. Kun Cecilia oli juuri leikkaamassa pahvilaatikkoon ikkunoita, niin 
yhtäkkiä sakset tökkäsivät rintaan ja siitä rupesi pulppuamaan tumman punaista verta. Onneksi 
Hedvig sattui olemaan lähellä, ja onnistui pysäyttämään verenvuodon. 
Pienenä Alma ja Cecilia tapasivat tehdä itse puukenkiä sitomalla puukalikat jalkoihin. Sitten he olivat 
mukamas niin hienoja neitejä. 
Nyt he nauroivat lapsuusajan tekemisille, kun he istuivat Östersundin keskustassa syöden jäätelöä. 
Alma on odottanut koko vuoden, jotta saisi sitä hyvää ruotsalaista jäätelöä, jonka mainoksessa seisoo 
klovni. 
Emil ajelutti uudella moottoriveneellä tyttäriään Storsjön-järvellä. Veneessä on keskimoottori ja on 
hyvin ärhäkkä. Cecilia paljasti, että juhannuksena hän ja Jörgen olivat menneet naimisiin. 
 
Sillä välin, kun Alma oli Ruotsissa, niin silloin Urho ja Lenita kävivät Tukholman risteilyllä. 
Se oli heidän ensimmäinen yhteinen matkansa. 
Laivalla Lenitan pyynnöstä Urho osallistui Karaokeen. Pitkään Urho empi, mutta päätti kuitenkin 
osallistua, jotta tekisi Lenitan iloiseksi. 
Urho ei ole kovinkaan hyvä laulamaan, ja sen tähden hän valitsi vanhan kunnon lastenlaulun; Tuku-
tuku lampaitani. Laulun jälkeen Lenita aplodeerasi. Kotimatkalla Lenita osallistui Karaokeen ja valitsi 
kappaleeksi Päivänsäde ja menninkäisen. Laulun jälkeen Urho kysyi, että mitä se menninkäinen oikein 
tarkoittaa. Lenita selitti, että menninkäinen on eräänlainen peikko, joka asuu maan alla. 
 
Sitten he menivät yökerhoon vähän pyörähtelemään. Urho osaa jo paremmin tanssia kuin viime 
kesällä. 



Tanssimisen jälkeen he menivät hyttiin nukkumaan, koska koko päivän Tukholmassa he olivat paljon 
jalkeilla niin, että jalat ovat ihan puuduksissa. 
Hytissä Lenita sanoi pilke silmäkulmassa: ”On aika mennä suihkuun, sillä mä diggaan vettä valuvista 
jätkistä!”. Suihkun jälkeen, kun Urho kurkotti ottaakseen pyyhettä, niin silloin Lenita tarttui Urhoa 
kädestä ja vetäisi hänet syliinsä niin, että Lenitan pusero kastui Urhon kosteasta ihosta. 
Sitten he keinuivat toistensa päällä, kunnes uni alkoi tulla silmään. 
 
Aamulla kun laiva oli saapunut Helsinkiin, niin silloin he menivät autoon, joka oli odottamassa sataman 
pitkäaikaispysäköintipaikalla. Autoa he eivät ottaneet mukaan koska se olisi käynyt kalliiksi ja toiseksi 
Urho ei oikein uskalla ajaa Tukholman liikenteessä. 
 
Heinäkuun lopulla Espoossa oli karnevaalit, jonne Urho ja Lenita päättivät mennä katsomaan 
esiintyjiä. 
Siellä he tapasivat Tildan, jolle Urho ylpeänä esitteli Lenitan. Tilda kysyi, että vieläkö Urholla on auto ja 
ajokortti. Urho vastasi, että se on tuolla torin laidassa. 
Sitten Urho kysyi Marin kuulumiset, johon Tilda naurahti: ”Kysy häneltä suoraan, hänhän on tuossa 
vieressä.” Urho huomasi Marin seisovan Tildan vieressä. Urho naurahti: ”En ollut tuntea sua!”  
Marin ulkonäkö on todella hieman muuttunut; pyöreähköt silmälasit ja tukkakin oli pörröinen, mutta 
Marilla on yhä se sama kaunis hymy johon, Urho oli kerran ihastunut. Yksinkertaisesti tyttö on 
pahemman kerran rupsahtanut, ajatteli Urho.  
Sitten hän esitteli Marin ja Tildan tyttöystävälleen, että pimut ovat koulukavereita lukiosta.  
Sitten Urho kysyi Marilta, että vieläkö hän on Mikon kanssa kihloissa, johon Mari: ”Juu olen, 
suunnitellaan perheen perustamista, entä te?” Urho vilkaisi Lenitaa kysyvästi, johon tämä vastasi: 
”Coming soon!” johon Urho: ”Ei meillä ole mitään kiirettä lapsien suhteen!” 
Sitten Urho ja Lenita sanoivat yhdestä suusta Moido ja lähtivät jatkamaan karnevaalien katsastamista. 
Tildaa ja Maria hymyilytti, kun Urho on vihdoinkin löytänyt sen oikean. Mari oli lähellä kertoa, että 
Vappu on saanut lapsen ja epäilee siittäjää, muttei kehdannut alkaa kiusaamaan kilttiä Urkkia.  
 
Elokuussa Urho jatkoi postiosastolla. 
Kun hän palasi töihin, niin silloin Juho oli kesälomalla ja Marie oli yksin, ja sen tähden hän ilahtui, kun 
Urho vihdoinkin palasi takaisin. Marie ei uskalla nostella paketteja, koska pelkää nyrjäyttävänsä 
selkänsä. Osastolla tarvitaan miesvoimaa, kuten hän asian ilmaisi. 
 
Tavalliseen tapaan Reijo uteli Urhon kesä kuulumisia. 
Urho kertoi, olleensa Lenitan kanssa Tukholman risteilyllä, johon Reijo: ”Voi mahoton sun kanssasi, 
kun alat heti syöttämään pajunköyttä, kun palaat lomilta!” Urho vastasi: ”Miten niin pajunköyttä, mä olin 
todella Lenitan kanssa risteilyllä!” Reijo puisteli päätään: ”Kakista vaan, ettei sulla ole tyttöystävää, 
mitä enemmän sä valehtelet, sitä vaikeammaksi tulee totuuden kertominen.” Urho sanoi otsarypyssä: 
”Ei ole yhtään kummallista, jos poika matkustaa tytön kanssa… ” johon Reijo: ”Ei yleensä olekaan 
mitään kummallista, mutta se on vaan saakelin kummallista, kun kysymyksessä on Urho, joka istuu 
kotona ja runkkaa!” Urho näytti Lenitan valokuvaa, jolloin Reijo alkoi sitä tutkia, että onko se 
samannäköinen kuin viime syksyllä. Se oli sama tyttö, mutta Reijo ei uskalla uskoa, koska ennen kuin 
Urho tapasi Lenitan niin silloin tämä oli valehdellut, että hänellä olisi tyttöystävä, etteivät painajat 
kutsuisi häntä ikuiseksi poikuudeksi. 
Urho kävi kahvihuoneessa juomassa mukillisen vettä, ja sitten jatkoi: ”Sä saat uskoa mitä lystäät, 
mutta niin vaan on, että mulla on jo pimu… ” Urho röyhtäisi ja jatkoi: ”Vittu kuinka mä rakastankaan 
sitä pimua!”  Molemmat painajat nauroivat ihan katketakseen: ”Kyllä tuosta Urkista on tullut kovis!” he 
tahtoivat kuulla uusiksi äskeisen repliikin, ja niin hän tekikin ja painajia nauratti makeasti. 
Urho sanoi, että kyllä Lenita on oikea tyttö, joka on verta ja lihaa. 
 
Syyskuussa Urhon työkaverit kävivät kokousmatkalla Tallinnassa. Silloin osastopäällikkö Yrjö 
Vesterinen kertoo osaston tulevaisuudesta sekä paljon muusta työhön liittyvästä. 
Yrjöllä on harmaa koko parta sekä puolikkaat silmälasit. Painajat eivät pidä Yrjöstä koska tämä on 
semmoinen byrokraattinen mitään sanomaton nahjus, joka ei osaa vaihtaa edes Mersunsa tuulilasin 
pyyhkimiä. 
Urhokin olisi saanut lähteä mukaan, mutta hän kieltäytyi koska haluaa olla Lenitan kanssa ja toiseksi 
hän täyttää näinä päivinä 25 vuotta, ja haluaa juhlia syntymäpäiväänsä kotona ilman työkavereita. 
Urhoa hirvittää ajatuskin, että työkaverit ostaisivat hänelle jonkin lahjan, ja sitten juottaisivat hänet 
humalaan. Kotona hän jopa toivoo saavansa lahjoja. 



Reijo yritti kaikkensa, jotta Urho lähtisi mukaan mutta turhaan. Urho on päättänyt, että hän on 
mieluummin Lenitan seurassa. Reijo yritti houkutella muun muassa, että matkalla he voisivat pelata 
pelejä, skoolata, jolloin Urho vihdoinkin löytäisi sen oikean. Urho vastasi, ettei hän tarvitse kahta 
tyttöä. 
 
Eräänä syksyisenä perjantai-illalla Urho ja Lenita kävivät Espoon urheilutalolla katsomassa 24-tunnin 
pyörätuoliajoja. Espoolaispoliitikot ajoivat kilpaa pyörätuoleilla urheilukentän ympäri. 
Kilpailu järjestetään joka vuosi ja lukioaikaan Urholla teki mieli sinne, mutta silloin hänellä ei vielä ollut 
ajokorttia. Wilhelm olisi varmasti ollut kuskina, mutta Urho ujosteli sitä koska kysymyksessä on juuri 
pyörätuoliajot. 
Lenitasta oli mahtavaa nähdä, kun poliitikkosedät ja tädit kilpaa ajoivat pyörätuoleilla ja välillä heiltä 
pääsi naurun purskahdus. 
 
Seuraavalla viikolla Urholle tuli nuhakuume ja oli kotona. Lenita kävi joka ilta tervehtimässä Urhoa, 
jotta tämä saisi seuraa. Nyt Wilhelm ja Alma tapasivat Lenitan ensi kerran.  Heistä Lenita vaikuttaa 
ihan mukavalta nuorelta naiselta. 
 
Viikon kuluttua töissä hän kertoi Reijolle, että joka päivä Lenita oli käynyt katsomassa, kun hän makasi 
sairasvuoteessa. Tähän Reijo naurahti: ”Mä en oikein usko, että sä päästät ketään luoksesi, kun et 
päästä edes parasta työkaveriasi kahville!” ja puisteli päätään. Urho vastasi: ”Sä saat tulla kahville heti 
kun olen muuttanut omaan.” johon Reijo naurahti: ”Silloin minut on jo kuopattu, ja silloin alkaa kuule 
helvetillinen kummittelu, ja saat olla saakelin varma, että kummittelen joka ikinen ilta ja yö!” Urho 
naurahti: ”Ei kuoleman jälkeisiä asioita voi suunnitella etukäteen!” johon Reijo: ”Mä oon kuule jutellut 
teologien kanssa.” 
 
Lokakuun lopulla Marie matkusti Kyprokselle, josta hän lähetti työkavereilleen postikortit. Urholle hän 
lähetti kortin, jossa alaston nainen seisoo keskellä niittyä syöden vesimelonia. Juholle hän lähetti 
tavallisen kortin, jossa on hotelli ja palmuja. Kun Juho oli nähnyt Urhon kortin, niin silloin hän naurahti: 
”Mitä väkkee sitä onkaan, kun sä sait tuollaisen namupalan ja mä sain vain tällaisen tavanomaisen!” 
 
Marraskuussa Urho vaihtoi auton uudempaan vuosimalliin. Uusi auto on samaa merkkiä ja vielä 
samanvärinenkin. 
Autonvaihdosta Urho ei puhunut sanaakaan työkavereille, koska he todennäköisesti olisivat alkaneet 
kutsumaan häntä kapitalistiksi. 
 
Vuosi 1991: 
Tammikuun lopulla Työterapeutti Raili Virta ilmoitti, että Urhon harjoittelu päättyy maaliskuun lopulla 
koska työvoimatoimisto ei enää jaksa odottaa palkkatuen myöntämistä, jota Vantaan kaupunki on 
moneen otteeseen luvannut, mutta aina vaan lykkääntynyt uudelleenjärjestelyjen takia. Poliitikot ovat 
päättäneet, että Vantaan kaupungin hallintoa olisi uudistettava, mutteivat tiedä mitä siinä pitäisi sitten 
uudistaa ja kuinka. 
 
Helmikuussa eräällä kahvitauolla Urho paljasti työkavereilleen, että marraskuussa oli vaihtanut autoa. 
Tieto tuli painajille melkoisena yllätyksenä. He ihmettelivät, että kuinka Urholla oli vara vaihtaa autoa, 
kun tälle ei vieläkään ole myönnetty palkkatukea. 
Reijolla on vanha kulunut Saab, ja Veikolla on punainen farmari Volvo. Juholla on kulunut Datsun. 
 
Helmikuussa oli Vantaan paikallislehdessä kaupungin järjestämä idea kilpailu, johon Urho ja Lenita 
lähettivät pari nimetöntä ehdotusta, että kuinka Vantaasta tulisi parempi paikka asua. 
Yksi ehdotuksista julkaistiin lehdessä, jossa he ehdottavat näköalatornin rakentamista. He ehdottivat, 
että torni rakennettaisiin tiedekeskus Heurekan viereen tai sitten Vantaanjoen varrelle. 
Tornin nimeksi he ehdottivat yksinkertaisesti Vantaan tornia tai Kynää, koska torni muistuttaa hyvin 
paljon pystyssä olevaa lyijykynää. 
Painajat huomasivat tämän ehdotuksen ja tunnistivat piirroksen Urhon piirtämäksi. Vieressä oli Urhon 
nimikirjaimet UK. Reijo naurahti: ”Voi mahoton mikä torni!”  Painajat pitivät ehdotuksesta. 
Aluksi Urho yritti kiistää olevansa ehdotuksen takana, mutta se oli turhaa sillä painajat tuntevat Urhon 
piirtämistyylin. 
 
Maaliskuun lopulla Urhon harjoittelu kaupungintalolla olisi päättynyt, jos ei Marie ja painajat olisivat 
rukoilleet esimiestensä edessä. 



Urhon harjoittelua jatkettiin vielä kuukaudella. Tietenkin Urho oli mielissään, kun sai jatkaa edes 
kuukauden. Urho alkaa pikkuhiljaa vittuuntua tähän simputukseen, ettei sitä palkkatukea ala kuulua. 
 
Huhtikuun alussa Reijo meni nielurisaleikkaukseen, koska hän öisin kuorsaa. Välillä hänellä on lyhyitä 
hengityskatkoja. Aamulla herätessä hän on hyvin väsynyt. Nyt vihdoinkin hän päätti tehdä jotain 
ongelmalle. 
Ennen leikkaukseen menoa hän sanoi Urholle: ”Jos leikkaus menisi mönkään ja sattuisin 
potkaisemaan tyhjää, niin silloin kummitus alkaa!” Reijo nauroi niin, että maha hytkyi ja sitten jatkoi: 
”Jo ensimmäisenä yönä tulen teille kummittelemaan, ja silloin sä itket peiton alla ja kadut, ettet ole 
päästänyt mua kahville!” ja jatkoi nauramista.   Urho vastasi: ”Sä saat tulla heti kun olen muuttanut 
omaan ja se tapahtuu pian!” Reijo puisteli päätään ja hoki: ”Mitä väkkee sitä onkaan!” 
 
Leikkaus meni hyvin ja saman viikon perjantaina hän kävi työpaikalla tervehtimässä työkavereitaan. 
Silloin hän naurahti Urholle: ”Mä olin koko ajan valmiina leijailemaan teille, jos leikkaus epäonnistuisi!” 
Johon Urho: ”Se oli inhottavaa kuulla!” Johon Reijo naurahti: ”Se olisi inhottavaa sulle, mutta hauskaa 
mulle!” ja nauroi niin, että kävi kipeää vastaleikatussa kurkussa. 
 
Toukokuun alussa Urhon harjoittelu Vantaan kaupungintalolla päättyi. 
Reijo määräsi, että Urhon pitää ainakin kerran kuussa käydä tervehtimässä työkavereitaan, ja jos 
häntä ei ala kuulua, niin silloin hän uhkasi aloittaa armottoman painostuksen. 
 
Toukokuun puolivälissä Urho muutti omaan asuntoon, joka on Viktorin pienkerrostalossa. 
Viktor-setä antoi alennusta vuokrassa koska he ovat sukua. 
 
Ennen muuttopäätöstä Urho kysyi isältään, että mitä hän luulee, että onko hän tarpeeksi vahva 
asumaan omassa asunnossa. Wilhelm vastasi, että hän on viime vuosina huomannut, että Urho on 
selvästi miehistynyt siitä, kun tapasi Lenitan. Wilhelm lupasi avustaa rahallisesti, jos Urhon rahat eivät 
riittäisi. 
 
Lenita muutti Urhon luokse ja nyt he ovat todellinen pari, vaikkeivat olekaan kihloissa, ei ainakaan 
vielä. Ehkä tulevaisuudessa he menevät kihloihin ja sitten naimisiin.  
Niin Urho ja Lenita muuttivat ensimmäiseen omaan asuntoon. Urho sai asuntotukea, koska hänen 
tulonsa eivät ole kovinkaan isot. 
 
Eräänä toukokuisena lauantaina Urho soitti Reijolle ja kutsui hänet kahville. 
Aluksi Reijo ei oikein uskonut, että Urho oli muuttanut omaan asuntoon, mutta päätti kuitenkin 
tarkistaa asian. Vielä rappukäytävässä Reijo oletti, että asunnossa asuisi joku ihan tuntematon, mutta 
siinä hän oli väärässä. Reijo hämmästyi, kun näki, että kaikki mitä Urho oli kertonut töissä, olikin totta. 
Urholla on todella tyttöystävä ja asuu omassa asunnossa, ja kaiken kukkuraksi kutsui kahville. 
Reijon pois lähtiessä Urho halasi oikein hellästi Lenitaa, jolloin Reijo naurahti: ”Nyt sä sait tuhdin 
annoksen tyttöbasilleja!” johon Urho: ”Mä rakastan tyttöbasilleja!” 
 
Tähän päättyy kertomus Kukkolan perheestä koska Urho on löytänyt sen oikean ja muuttanut omaan. 
 
Mitä tapahtui sitten? 
Urhosta ja Lenitasta tuli pitkäaikaistyöttömiä. 
Onneksi he asuvat Viktorin omistamassa pienkerrostalossa, jossa vuokra on huomattavasti halvempi 
kuin muualla. 
Syksyllä 1997 he saivat töitä erään Brand Line varustamon terminaalin kahvilasta, joka sijaitsee 
Hangossa. Vähän myöhemmin he muuttivat Hankoon, jotta työmatka lyhenisi. Sitten kului vuosia ja he 
saivat lapsia. Myös Uno löysi sen oikean ja teki kaksi lasta. 
Ehkä jossain toisessa kertomuksessa tapaamme nämä tutuiksi tulleet henkilöt. 
 
                                     Loppu.  


