
Olipa kerran piskuinen Vattulan kaupunki. Kaupungin keskustan halki menee 
kävelykatu jonka keskellä on pitkä rivi lehmuksia. Kävelykaduksi on tehty 
Kauppakadun keskiosa Asiakastorin ja Nahkurinkadun välinen osuus eli kaupungin 
ydinkeskusta.  
Kävelykadun pohjoispäässä, Nahkurinkadun kulmauksessa, on punainen tiilirakennus jossa on vasta aloittanut paikallisradioasema nimeltä Radio D. 
Kävelykadulla tuuli pyörittelee ympäriinsä Radio D:n kirkkaankeltaisia julisteita, jotka 
ovat irronneet lehmuksista. Kaupungilla on vähän porukkaa koska ilta alkaa 
pikkuhiljaa vaihtua yöksi. Neonvalot loistavat kaikkialla. 
 
Heti kun Radio D aloitti lähetyksensä, niin samaan aikaan eteläisellä 
kerrostaloalueen keskustaan ilmestyi pikkupartainen mies joka ihan koko ajan ryki. 
Kuulosti ihan kuin oksennus olisi tulossa, muttei sieltä mitään muuta tule kuin pelkkää 
rykimistä. Miehellä on kädessään valtava lihaveitsi. Hän meni korkean kerrostalon 
rappukäytävään ja soitti erään asunnon ovikelloa. Asunnossa asui nuori pari.  
Lihava nuori nainen avasi oven ja samassa mies tökkäsi puukolla naista vatsaan ja 
tunkeutui peremmälle asuntoon ja puukotti naisen mieskaveria, jonka jälkeen hän 
hävisi paikalta. Jäljelle jäi ainoastaan savupilvi.  
 
Seuraavana iltana kun Radio D jälleen aloitti lähetyksensä, niin silloinkin samainen 
pikkupartainen rykivä mies ilmestyi ja teki uusia uhreja. Nytkin hän katosi yhtä 
mystisesti. Viikon kuluttua eräs naispuolinen vartija sai hälytyksen toiselta 
asuntoalueelta, jossa samainen puukkojunkkari oli riehunut mutta tällä kertaa hän ei 
onnistunut ketään surmaamaan koska uhrin kaulakorussa oli hopeinen risti. Mies ehti 
tökätä puukon uhrin mahaan mutta onneksi se ei ollut hengenvaarallinen. Tietenkin 
mahasta tuli verta kuin härän kurkusta, muttei kuitenkaan vaurioittanut sisäelimiä. 
Tämä onnekas mies on tunnettu paikallinen kirkkomuusikko, joka on hyvä soittamaan 
kitaraa. Hänen vaimonsa sai myös muutaman pikku haavan.  
Verinen Mies ja nainen onnistui soittamaan naisvartijalle joka puolestaan soitti poliisit sillä pariskunta tuntee kyseisen naisvartijan joka on muuan Kyllikki Jussila.  
Kun Kyllikki oli saapunut rappukäytävään, niin silloin hän kohtasi tuttavansa 
verissään ja alasti. Puukkojunkkari oli repinyt heiltä vaatteet. Kyllikki pirautti paikalle 
konstaapeli Korhosen. Vanhempi konstaapeli Korhonen ihmetteli kun Kyllikki pystyy 
olemaan noin inhottavassa ja vaarallisessa hommassa jossa ei aina poliisikaan 
uskalla. Kuukauden kuluttua Kyllikki lopetti vahtina ja aloitti postinlajittelijana Vattulan 
kunnantalolla. Se on väliaikaispesti, sillä hän hakee paikkaa aikuiskoulutukseen.  
Hän tähtää sosiaalivirkailijaksi. Hänen avopuolisonsa on töissä Vattulan 
energialaitoksella. He asuvat pienessä valkoisessa omakotitalossa Lintulan 
omakotialueella Lintulantie kymmenessä. Kaupunginosa sijaitsee Vattulan 
pohjoisosassa. Heidän omakotitaloa vastapäätä on kunnan puutarha, jossa viljellään 
puistojen kukkia ja pensaita.  
 
Eräänä iltana kun Radio D taas aloitti lähetyksensä, niin silloin sama mystinen 
puukkojunkkari ilmestyi Kyllikin pihalle. Avopuoliso näki puukkojunkkarin 
ensimmäisenä ikkunasta ja avasi ikkunan ja huusi: ”Perkele, kuka sä oot?” 
puukkojunkkari mumisi jotain sekavaa ja kohotti ison puukkonsa Juhaa kohti, joka on 
Kyllikin avopuolison nimi, muttei ylettänyt.  
Juha otti kännykän ja soitti poliisit ja samalla piti silmällä puukkojunkkaria joka koko 
ajan yritti päästä sisälle. Mulkerolla oli selvä tarkoitus tappaa.  
 



Juha huomasi, ettei se ole mikä tahansa kaheli vaan ilmiselvä piru joka selvästi 
kiihottui kun hän mainitsi sanan perkele. Siispä Juha näytti pirulle suurta rautaristiä, 
jolloin kuului posahdus, jolloin piru poistui mystisesti. 
 
Kun poliisit saapuivat paikalle, niin silloin pirusta ei näkynyt jälkeäkään ja sen vuoksi 
poliisi puhallutti Juhaa koska he epäilivät tätä känniseksi. Juha ei ollut ottanut 
pisaraakaan kahvia vahvempaa koska hän ei uskalla juoda viinaa koska hänellä on 
diabetes. Joskus kun verensokeriarvot ovat tasoissa, niin silloin hän saattaa ottaa 
keskioluen saunan jälkeen.  
Illalla Juha nikkaroi kellariverstaassaan terävän puutapin jonka hän laittoi eteisen 
ulko-oven viereen siltä varalta jos piru vielä ilmestyisi. 
 
Seuravana iltana kun Radio D jälleen aloitti, niin silloin piru ilmestyi Juhan ja Kyllikin 
puutarhaan, jolloin Juha otti puutapin ja meni rohkeasti ulos ja löi sen suoraan pirun 
rintaan, jolloin piru kaatui ja Juha pystyi painamaan sen hampaat irvessä syvemmälle 
sydämen läpi niin, että pirusta tuli entinen paholainen. Koko ajan piru huusi kuin 
sikaa tapettaisiin kunnes otus heitti veivinsä. Naapurit eivät juurikaan reagoineet 
pirun ulvontaan koska lähettyvillä on toimintarajoitteisten päiväkeskus josta päivittäin 
kuuluu örinöitä ja ärinöitä.  
Kun piru kuoli, niin samassa sen tilalle ilmestyi kaunis auringonkukka ja Radio D 
vaikeni lopullisesti koska se meni konkurssiin. Jostain syystä radion talous romahti 
samalla kun piru kuoli. Totta totisesti maailmassa on monta kummallista asiaa jotka 
kummastuttaa ja hämmästyttää pientä kulkijaa.  
 
Kun Juha tappoi pirun, niin silloin Kyllikki oli nukkumassa eikä hän hennonut herättää 
rakasta avovaimoaan koska silloin tyttöystävä olisi turhaan järkyttynyt. Kova paikka 
se oli hänelle itsellekin mutta onneksi hän on pehmeitä rasvoja käyttävä kova jätkä. 
Pakko käyttää pehmeitä rasvoja sokeritaudin takia.  
Kun Kyllikki oli herännyt ja mennyt pihalle, niin silloin hän huomasi hyvin kauniin 
auringonkukan aivan portin vieressä jollaista hän ei ollut nähnyt edes venäläisessä 
kirkossakaan.  
Juha sanoi: ”Jee, kukan istutin ihan ite sun ilokses!” Jostain syystä auringonkukkaa 
katsoessa Kyllikki alkoi kiinnostua kunnan hoivahallinnon sijaispankinpäällikön 
virasta. Sijaispankki hoitaa päivätoiminnan sijaisohjaajia. Sijaispankin tilat sijaitsevat 
Mäntymäen dementiakeskuksen kellarissa. Samoissa tiloissa on myös osasto 
Turvallinen kotiintulo, joka vastaa vanhusten turvahälyttimistä sekä turvapuhelimista.  
 
Piru ei koskaan enää palannut ja hyvyys on jälleen voittanut.  
Radioaseman studiossa tehtiin suurremontti koska siellä haisi ihan hirveälle, 
semmoinen oksennusta muistuttava yököttävä haju. Rakennuksen vahtimestari epäili 
erästä valkotakkista ukonpökkelöä joka tapaa istua päivät pitkät rakennuksen 
aulassa ja tuijottaa ohikulkijoita.  
 Rakennus on Vattulan Kulttuuritalo. Katutasossa on pääkirjasto sekä Café Ritz.  
Radio D:n studiotilat oli toisessa kerroksessa, jotka myytiin liikemies Jim Tjäderille, 
joka perusti pulkkilalaisen Arin kanssa uuden paikallisradioaseman nimeltä  Radio Homecam247.net. Tiloista tullaan lähettämään myös Jim Tjäderin omistaman 
Radio Pohjolan alueohjelmia. 
 
 



Varmuuden vuoksi radiostudion kirjahyllyyn hankittiin Raamattu, etteivät pahat 
henget enää alkaisi jammailla. Ukonpökkelöä alettiin pitää silmällä, ettei tämä enää 
kävisi tarpeillaan studion nurkissa. Pökkelö on melkoinen ongelma koska tällä ei ole 
mitään mielekästä puuhaa. Hän ei suostu menemään Vattulan eläkeläisten 
yhdistykseen.  
 
Loppu. 


