
 
Vuosi 2015
Teppo Salminen, ihan tavallinen suomalainen koulupoika asuu pienessä Vattulan kaupungissa 
Kainuun ja Pohjois-Savon rajalla E63 tien varrella. 

Salmisen perheeseen kuuluu isä Seppo, äiti Kaarina sekä lapset Teppo ja Antero. He asuvat 
valkoisessa pitkulaisessa peltipäällysteisessä pienkerrostalossa Koskelankadun ja Lintulantien 
risteyksessä. Talon he itse omistavat. 

Pojat käyvät ihan kävelymatkan päässä olevaa Lintulan koulua. Teppo on juuri aloittanut yläasteella ja 
Antero käy kolmatta luokkaa. 
Yläaste on keltaisessa kaksikerroksisessa tiilirakennuksessa joka ylhäältä päin katsottuna muistuttaa 
kierosakaraista E-kirjainta. Anteron kolmosluokka on viereisessä pitkulaisessa keltaisessa 
kaksikerroksisessa rakennuksessa. 

Teppo on hyvin ujo ja sen tähden viettää välitunnit yksikseen. Hän kävelee koulun pitkällä käytävillä 
katsellen tyttöjä, muttei uskalla tehdä lähempää tuttavuutta. Välillä hän piipahtaa koulun kellarissa 
olevalla taukohuoneella. Siellä voi ostaa välipalaksi jogurttia, pillimehua sekä korvapuusteja. 
Tepolla ei ole rahaa mukana koska ala-asteella ollessa on tottunut olemaan koulussa ilman 
rahapussia. Siispä hän yrittää leikillään ylipuhua kouluemäntiä antamaan ilmaiseksi edes puolikkaan 
pullan mutta turhaan. Tietenkään nämä kaksi kouluemäntää eivät voi alkaa jakamaan ilmaiseksi 
välipaloja. 

Joskus Teppo käy kolmannessa siivekkeessä tervehtimässä serkkuaan Juhaa, joka käy 
kahdeksannella luokalla. Oikeastaan Tepon kuuluisi olla samalla luokalla mutta matemaattisten 
vaikeuksia takia kävi kuudennen luokan toiseen kertaan. Kyse ei ollut luokalleen jäämisestä vaan hän 
päätti käydä vapaaehtoisesta kuudennen luokan toiseen kertaan. Hänellä ei ollut kiire yläasteelle. 
Yksinkertaisesti hänellä on erittäin huono rätinkipeä. Hän hädin tuskin tietää mitä on 
2 kertaa 2, mutta kuitenkin on tietoinen, että 1 plus 1 on kaksi ja itse mielessään pohtii, että tyttöystävä
pitäisi saada ja mielellään niin pian kuin mahdollista. 

Tiistaisin Tepolla on kotitaloutta. Kun he laittavat kalaruokaa, niin silloin hänellä on ongelmia sillä 
hänellä on kalakauhu. Kotitalousopettaja Kaisa Laakso kehottaa kaikkia oppilaita edes maistamaan 
kaikenlaisia ruokia, jotta he oppisivat uusille makunautinnoille, mutta Teppopa ei missään nimessä 
halua laittaa kalaa suuhunsa. Jo ruokaa laitettaessa hän ei kerta kaikkiaan uskalla koskea kalaan 
koska jo kalan näkeminen pistää puistattamaan. 
Kalapäivinä Teppo nokkelana poikana sujautti kalan serviettiin jotta opettaja luulisi, että fisu olisi 
mahalaukussa. Eräänä päivänä Kaisa-opettaja sattui huomaamaan, että Tepon lautasliinan alta jotain 
pilkisti ja meni katsomaan. Kalahan se siellä oli, jolloin Kaisa sanoi happaman narisevalla äänellä:
”Nyt et sitten saa jälkiruokaa!” ei auttanut muu kuin katsoa kiltisti kun muut söivät mansikkakiisseliä 
kermavaahdon kera. Syönnin jälkeen Teppo kaikessa hiljaisuudessa otti itselleen kiisseliä ja hotkaisi 
kaiken mahalaukkuunsa ja röyhtäisi päälle.

Eräänä päivänä matematiikantunnilla Teppo sattui löytämään vastaukset kirjan lopusta. Tietenkään 
hän ei malttanut olla lunttaamatta. Pian luokanvalvoja Inkeri Pikimies huomasi lunttihommat ja otti 
sakset ja leikkasi vastaussivut pois ja hymyili leveästi: ”Soo, soo poju, ei sitten luntata!” Tietenkin 
Teppoa otti pattiin kun menetti vastaukset, ja nyt jäi ainoaksi keinoksi selviytyä laskutehtävistä laskea 
viivoittimen avulla. Sitä opettajan on vaikeampi havaita koska viivoitin on tärkeä apuväline jotta 
laskuvihkoon tulisi siistejä suoria viivoja. 
Viivoitin menetelmä toimii erittäin hyvin kunnes tulee vastaan suurempia lukuja, jolloin viivoittimen 
lukemat eivät enää riitä. Viivoittimessa on lukemat kolmeenkymmeneen asti. 

Äidinkielentunnilla Teppo on erittäin hyvä. Hän on haka kirjoittamaan aineita joita hän kirjoittaa 
kotonakin. Ei kauaa nokka tuhise kun hän saa äidinkielenkirjan valmiiksi. 
Joka kerta kun äidinkielenkirja tulee valmiiksi, niin silloin hän sanoo opettajalleen vakiolausahduksen: 
”Jee, kirja on valmis! Tarkista se kun juot kahvia.” Opettajakin vastaa joka kerta samalla lailla: 
”Ei sanoi Eikka! Tarkistan kun huvittaa.” ja hymyilee salaperäisesti. Vanhat koulukirjat Teppo tapaa 
arkistoida vintille jotta tulevaisuudessa voisi verestää koulumuistoja. 



Välitunneilla Teppo tapaa mennä koulun taukohuoneelle jututtamaan kouluemäntiä. Kerta hän on 
rahaton, siispä hän yrittää ylipuhua kouluemännät antamaan ilmaiseksi edes pienen pullapalan mutta 
turhaan. Teppo tapaa vitsailla, että eikö pääministeri Stubb voisi kustantaa hänen välipalaa, johon 
kouluemännät vastaavat yhdestä syystä: ”Ei käy sanottiin osuuskaupassa!” 

Onnettomasti rakastunut
Kahdeksannella luokalla Teppo ihastui samaa luokkaa käyvään Magdaleena Peterssoniin mutta ilman 
vasta rakkautta, sillä tytöllä on jo poikakaveri. Magdaleenalla on samanlainen tuuhea kiharainen 
kampaus kuin Anita Hirvosella mutta hieman ruskeampi. Tepolla itsellä on lyhyt vaalea melkein 
siilikampaus.
Teppo päätti itsepäisesti yrittää hurmata Magdaleenan mutta se osoittautui turhaksi vaivaksi, sillä tyttö 
haluaa olla uskollinen Aatulle joka on papinpoika. Hänen isänsä johtaa papin työn lisäksi vammaisten 
kuoroa. Magdaleena ja Aatu tapasivat toisensa kuorossa. Heistä kumpikaan ei ole vammainen vaan 
haluavat auttaa ja rohkaista kehitysvammaisia laulamaan. 

Joka ikinen välitunti Teppo kulkee Magdaleenan perässä niin, että pian tyttö suoraan sanoen vittuuntui
Tepon tuijotuksiin. Hän ei saa olla hetkeäkään rauhassa Tepon läpitunkevilta katseilta. 
Jos tämä ei ole seksuaalista häirintää, niin sitten ei mikään. 

Eräänä päivänä Magdaleena sai loistoidean, tosin hyvin ilkeän sellaisen. Hän sopi ystävättärensä 
Moona Lehmuksen kanssa, että tämä flirttailisi Tepolle jotta tämä ihastuisi häneen ja sitten saisi olla 
rauhassa. Tämä härski operaatio osoittautui vaikeammaksi mitä tytöt olivat ajatelleet, sillä Teppo on 
hyvin itsepäinen eikä noin vain halua luovuttaa. Hän on itse mielessään päättänyt, että Magdan hän 
haluaa. Hän ihailee tytön otsalla roikkuvaa hiuskiehkuraa jonka Magda on värjännyt vaaleaksi sekä 
violetiksi meikattuja silmäluomia joista Tepolle assosioituu Pikku Kakkosen lopussa oleva 
tunnushahmon silmäluomet. 

Eräänä syyskuisena välitunnilla Moona kutsui Teppoa koulun yläkertaan: ”Teppo, tuu käymään täällä 
vessassa, Magda oottaa pillu paljaana!” Teppo puuskutti kieli pitkällä vessaan jolloin tytöt yllättivät 
hänet takaapäin. Magdaleena tarttui Teppoa käsistä ja piteli rautaisotteella kun Moona riisui häneltä 
housut. Teppo huusi hädissään: ”Päästäkää irti!” Tytöt vain nauroivat rinnat hytkyen:
”Sähän halusit lempee!” Moona veti alas Tepon valkoiset kalsarit ja tarttui pystyssä olevaan pippeliin 
jota hän lipaisi kielellään. Sitten Magdaleena selätti Tepon vessan punaiselle muovilattialle ja piteli 
häntä aloillaan jotta Moona saisi rakastella pippelin kanssa. Tyttöjen ajatuksena oli pakkorakastuttaa 
Tepon Moonaan. Teppo yritti rimpuilla vastaan mutta Magdaleena onnistui pitelemään häntä aloillaan 
koska on hyvin lihaksikas. Muutama vuosi sitten hän on ollut mukana tyttöjen jalkapallojoukkue FC 
Venuksessa. Kun hän tapasi poikakaverinsa, niin silloin pallon potkiminen jäi vähemmälle. Nyt hän on 
kiinnostunut poikakaverinsa kahdesta pienistä pallukoista jalkojen välissä, kuten hän tapaa kikattaa 
Moonalle. 

Teppo päätti alistua tyttöjen käsittelyyn koska rakas Magdaleena on hyvin lähellä. Moona riisui Tepolta 
paidankin ja hyväili tämän paljasta, hieman pulleahkoa vatsaa. Sitten Moona riisui housunsa ja istahti 
Tepon vatsan päälle jolloin hän pieraisi niin, että vatsa ihan värähti. Magdaleena naurahti: ”Paskanna 
sen päälle!” Moona teki käskettyä kun on yllytyshullun vikaa. 
Moona huomasi, että paska oli vetelää ripulia sillä edellisiltana oli syönyt Hulk purilaisen Vattulan 
keilahallilla jossa hän oli ollut katsomassa Vattulan vammaisten urheiluseuran keilailua. Hulk purilainen
on hyvin rasvainen koska se sisältää muun muassa pekonia. 

Ripuli levisi Tepon mahan päälle ja sitä tippui vähän Moonan housujenkin päälle, jolloin hän alkoi 
kiroilla kun housut menivät likaiseksi ja kyseessä on vasta ensimmäinen välitunti, siis hän joutuu 
olemaan loppupäivän likaisissa haisevissa housuissa. Teppo sentään voi pestä mahansa. 
Tytöt lähtivät juoksemaan alakertaan ja Teppo nousi hiljaa itkien istumaan vessanpytyn päälle ja otti 
paperia ja pyyhki vatsansa puhtaaksi. Sitten hän etsi paitaansa mutta sitä ei löytynyt. Tytöt olivat 
ottaneet sen mukaansa. Teppo meni ilman paitaa alakertaan ja pyysi paitaansa takaisin. 
Silloin Moona vilautti paitaa ja juoksi takaisin yläkertaan ja sanoi: ”Saat paidan jos ensin riisuudut 
alasti!” Teppo teki käskettyä ja riisui housut. Silloin Moona tempaisi Tepon housutkin ja lähti 
juoksemaan yläkerran pitkää käytävää pitkin. Onneksi ei ollut muita oppilaita sillä muilla luokilla oli 
urheilupäivä ja juuri sen vuoksi tytöt olivat kujeilu tuulella kun koulun yläkerrassa on hiljaista. 
Magdaleena otti kännykällä kuvia kun Teppo munasillaan juoksenteli pitkin koulunkäytävää Moonan 
perässä. Hän vitsaili, että tänään kuvat on nähtävissä Facebookissa. 



Teppo istahti käytävän puolivälissä olevalle punaiselle muovipäällysteiselle pitkälle penkille ja hiljaa 
nyyhkytti. Sitten välituntikello soi sisälle ja Moona antoi hänelle vaatteet. Teppo pukeutui ja meni 
luokkahuoneenoven viereen odottamaan sisäänpääsyä. 
Hän mietti kuumeisesti jos valittaisi opettajalle, että tytöt kiusaa mutta päätti kuitenkin vaieta sillä 
hänellä on tunteita heitä molempia kohtaan tosin enemmän Magdaleenaa kohtaan. 
Tepolla on pitkä sytytyslanka. Hän ei osaa suuttua oikein kunnolla. Useimmiten hän itsekin saattaa 
laskea niin kutsuttua koninleikkiä. 

Tästä lähtien Teppo alkoi ehdotella Magdaleenalle, että he jatkaisivat sitä hassua riisuutumisleikkiä ja 
voisiko hänkin riisua Magdaleenan ilkosilleen johon tämä vastasi joka kerta samalla lailla: ”Mutta 
mähän en oo kiinnostunut susta, sillä mulla on jo jätkä ja se saa riittää.” Tämän jälkeen Tepon valtaa 
haikea tunne, että eikö hän saakaan Magdaleenan sydäntä. Moonaa kohtaan hänellä on sekalaisia 
tunteita koska tällä on kasvoissaan runsaasti kesakoita joka pistää oksettamaan. Muuten Moona olisi 
ihan kelpo pimu, semmoinen hento kirppumainen vekkuli. 

Välitunneilla Teppo tapaa seistä käytävän päässä nojaten keltaisella tiiliseinällä roikkuvaan pehmeään 
punertavista langoista tehtyyn ryijyyn, jonka alapuolella on pieni metallinen kyltti jossa lukee ryijyn 
valmistajan nimi; Vivi’s Design. Teppo sattuu tietämään, että se on paikallinen yritys jonka omistaa 
joku Suomen saksalainen nainen joka on heidän vuokralaisena. 

Ryijyn vieressä on Vattulan kartta jonka Teppo on ajat sitten opetellut ulkoa. Hän on hyvin kiinnostunut
maantiedosta ja ennen kaikkea kartoista.
Moona ja Magdaleena asuvat Vattulan eteläpuolella Jukolan kaupunginosassa joka on viime vuosina 
kasvanut melkoisesti. Jukolan länsipuolella on Hillolan kerrostaloalue. Näiden kahden lähiön välissä 
on uusi Valtimontie jonka yli menee pyörätiesilta. 

Magdaleena asuu valkoisessa omakotitalossa Kaaliperhosenkatu 21:ssä, ja Moona asuu 
punatiilisessä rivitalon pätkässä Jukolantie 173:ssa. 
Teppo ei tiedä, että hänen isänsä on nuoruudessaan asunut Petersonien talossa. Isä Seppo ei halua 
kertoa nuoruus sekoiluistaan perheelleen koska ne ovat liian rajuja ja lapsellisiakin. 
Kun Seppo asui Kaaliperhosenkadulla, niin silloin alue oli irrallaan Vattulan taajamasta ja sinne meni 
mutkainen tie joka oli nykyisen Valtimontien pohjalla. 
 
Lintulan kaupunginosa sijaitsee Vattulan koillisosassa ja Jukola sijoittuu hieman kaakkoon. 
Kuten saattaa arvata, Teppo on jo lukemattomia kertoja pyöräillyt Jukolassa. Eräänä lauantaina kun 
Teppo teki pyörälenkin Jukolaan, niin silloin hän näki Moonan olevan pikkutyttöjen seurassa melko 
lähellä Magdaleenan kotikatua. 
Teppo alkoi varjostaa heitä. Kun Moona huomasi Tepon, niin silloin hänelle pujahti pupupöksyyn ja 
meni sähkömuuntajan taakse. Pikkutytöt estivät Teppoa menemästä lähelle muuntajaa. Siispä ei 
auttanut muu kuin tuijottaa hetkisen tätä harmaata sähkömuuntajaa ja sitten lähteä jatkamaan 
pyörälenkkiä kohti Kaaliperhosenkatua ja etsi idolinsa osoitetta jonka hän löysi kadun päästä. 
Talon edustalta lähti vanha kulunut Volvo PV jonka apumiehen paikalla istui Magdaleena. Kuljettajan 
puolella näkyi joku ruskeatukkainen mies. Teppo ajatteli, että ehkä mies on Magdan niin kutsuttu 
poikakaveri ja olisi saattanut kopsauttaa tältä hampaat. Auto lähti nopeasti liikkeelle, ehkä Magdaleena
huomasi peruutuspeilistä Tepon ilmestyneen auton taakse ja käski poikakaveriaan lähteä liikkeelle.

Magdaleenan poikakaveri asuu Siikalatvalla siis melko lähellä mutta kuitenkin niin kaukana, ettei sinne
noin vain tule lähdettyä. Sitä Teppo ei tiedä koska Magdaleenalla ei ole haluja alkaa kertoa 
yksityisasioista sille tuijottavalle luokkakaverille. Jos Teppo olisi hyväksynyt tosi asiat eikä olisi 
aloittanut itsepäistä hurmaoperaatiota, niin ehkä Magdaleena olisi voinut kertoa poikakaveristaan. 

Välitunneilla Teppo tapaa välillä pistäytyä ulkona happihyppelyllä jotta jaksaisi ihailla idoliaan. 
Yläasteen oppilaat saavat olla sisällä jos niin tahtovat. Tietenkin moni istuu sisällä ja homehtuu. Tepon 
on aivan pakko välillä pistäytyä ulkona haukkaamassa raitista ilmaa tai muuten hän nukahtaisi tunnilla.
Ulos hän tapaa mennä koulunkanslian vieressä olevasta ulko-ovesta koska siellä on rauhallista eikä 
heti oven ulkopuolella ole tupakoitsijoita. Muiden ulko-ovien edustoilla jotkut oppilaat ja opettajat 
tapaavat vetää röökiä niin, että ovien lähiympäristöt ovat aivan  savuverhon peittämät. 
Kello kymmenen välitunnilla kanslian ulko-ovesta tapaa tulla kunnan postinkantaja jolla on tuuhea 
ruskea parta ja suupielessä roikkuu kierovartinen piippu. 
Miehellä tapaa olla mukanaan ruskeita pahvisia postilaukkuja. Joka kerta kun mies näkee Tepon, niin 



silloin hän hymähtää: ”No, mitäs jäbä duunaa?” johon Teppo: ”Meenpä haukkaamaan raitista ilimaa!” 

Usein musiikkiopettaja Hannu Virtanen tapaa vitsailla Tepolle, että tämä voisi joku kerta tuoda 
musiikkitunnille lempimusiikkia jota he voisivat kuunnella mutta Teppo on sen verran ujo, ettei oikein 
uskalla ottaa kouluun lempimusiikkia. Hänellä on paljon iskelmiä joita hän äänittelee Iskelmäradiosta. 
Teppo pelkää, että hänen luokkakaverit alkaisivat nauraa hänen musiikkimaulleen koska osa 
luokkakavereista pitää hevimusiikista ja toiset kuoromusiikista. Jälkimmäisten joukkoon kuuluu 
tietenkin Magdaleena ja Moona. Kyllä Tepostakin kuoromusiikki on ihan mukiinmenevää, varsinkin kun
hänen suuresti ihailemansa tyttö siitä pitää. 
Kun musiikkiopettaja kehottaa Teppoa tuoda ensi kerraksi jonkun hyvän musiikkikasetin, niin silloin 
Teppo vitsailee takaisin: ”Sä voisit tuoda vaikkapa turkkilaista musaa!” johon Hannu naurahtaa: ”Niin 
hauskaa ei sentään pidä olla vaan sä tuot ensi kerraksi iskelmämusiikkia, jooko?” 
Eräänä päivänä Tepolla olikin mukana musiikkikasetti täynnä tämän hetken kuumimpia 
iskelmäkappaleita. Teppo oli kotona kelannut kasetin oikeaan kohtaan. Opettajalle hän kertoi, että 
kyseessä olisi erittäin hauska huumorikappale. 
Hannu laittoi kasetin kasettidekkiin ja painoi Play painikkeen alas ja nojautui hyvään asentoon 
opettajan tuolissa. Pian kasetilta alkoi kuulua Irwin Goodmanin protestilaulu nimeltä Haistakaa paska 
koko valtiovalta. Kun tämä edesmennyt kansanlaulaja oli maininnut sanan helvetti, niin silloin Hannua 
sätkäytti. Hän pysäytti nopeasti kasettisoittimen ja antoi kasetin Tepolle ja kysyi kummissaan: ”Mitäs 
huumoria se tämmöinen on?” johon Teppo naurahti: ”Juu, sehän on mukavaa protestihuumoria!” 
johon Hannu: ”Ensi kerralla mä valitsen huumoribiisit!” Tästä lähtien Tepon ei tarvinnut enää koskaan 
tuoda lempimusiikkia kouluun, ei ainakaan musiikkitunnille. 
Tepolla ei ollut aavistustakaan, että musiikkiopettaja on helluntailainen ja se selittänee hänen 
yliherkkyyden Irwinin kappaleisiin. 

Monesti musiikkitunneilla Moona ja Magdaleena tapaavat laulaa kuorossa oppimiaan lauluja, joita 
Hannu fanittaa yli kaiken. Teppo fanittaa ainoastaan laulajia.

Eräänä päivänä koulun taukohuoneessa kun Teppo oli rupattelemassa kouluemäntien kanssa, niin 
silloin joku jätkä ohi kulkiessaan repäisi hänen housun takataskusta niin, että alushousut tulivat 
näkyviin. Tepon luokkakaverit tunnistivat jätkän ja kertoivat siitä luokanvalvojalle. 
Opettaja Inkeri otti Tepon farkut ja ompeli repeämän jotta tämä voisi jatkaa koulupäivää. Sillä välin 
Teppo sai olla pienessä välihuoneessa, ettei tarvitsisi olla alushoususillaan luokkakavereidensa 
edessä. Tietenkin Teppoa nolotti kun luokkakaverit näkivät alushousut. 
Jätkä joka repäisi Tepon takataskun hajalle, joutui maksamaan 50 euroa suoraan käteen. Se on paljon
rahaa mutta Tepolle se oli hyvä summa kärsimyksestä kun joutui olemaan alushoususillaan kesken 
koulupäivän. Rahasummalla Teppo osti uudet housut vaatekauppa Jumilan vaatemarkkinat nimisestä 
halpahallista joka sijaitsee pienteollisuusalue Jumilassa.  
Keskustassa torin laidassa on kaupungin kallein vaatekauppa nimeltä Tähtivaatteet, mutta siellä 
Salmisen työläisperhe ei tapaa käydä. 

Koulujen kevätpäättäjäispäivänä kun Teppo ja Moona olivat luokkahuoneen oven ulkopuolella 
odottamassa sisälle pääsyä, niin silloin Moona oli solmimassa kengännauhojaan ja samalla vilkaisi 
vieressä seisovaa Teppoa ja kysyi kummissaan: ”No, et sä aio moikata?” Teppo hätääntyi ja alkoi 
änkyttää monotonisella äänellään: "Toki moikkaanhan mä… No, moi!" Teppoa hävetti tämä sekoilu. 
Viime aikoina hän on alkanut tuntea ihastusta Moonaa kohtaan koska tämä on viime aikoina 
enemmän ja enemmän flirttaillut eikä Teppo osaa aavistaakaan flirttailun syytä. Luonnollisesti hän 
olettaa, että Moona olisi aidosti ihastunut. 

Syyslukukauden alkaessa Tepolle paljastui karvas totuus; Moona ei enää siedä hänen läsnäoloa ja 
yrittää Magdaleenan kanssa karttaa häntä. Tietenkin Teppo on aivan äimänkäkenä kun kesäloman 
aikana Moonan persoonallisuus muuttui täysin. Teppo tuntee syvää sydänsurua kun ei pääse 
pelehtimään näiden kahden suloisen tytön kanssa. Heti kun Teppo luo katseen Moonaan, niin silloin 
tämän sormet vetäytyvät nyrkkiin ja suusta tulee tiukka käsky: "Vittu, älä katso mua tuolla lailla… se 
häiritsee!” Tähän Teppo tapaa vastata joka kerta samalla lailla: "Mutta mä rakastan sua niin maan 
perusteellisesti!"  johon Moona: "Mä viis veisaan sun rakkaudestas!" 
Teppo tuntee olonsa hyvin haikeaksi ja saattaisi jopa purskahtaa itkemään, muttei tietenkään ilkeä 
alkaa vollottaa tyttöjen kuulle. Nämä lemmentuskat ovat Tepolle ensimmäiset. Vastikään hänen 
seksualiteetti on herännyt. 
Ala-asteella Teppo pystyi olemaan tyttöjen kanssa ilman rakkaudentunteita mutta nyt hän ihastuu 



jokaiseen kauniiseen tyttöön. Tepolle ulkonäkö on hyvin tärkeä eikä vielä ole sisäistänyt sisäistä 
kauneutta. Kyllä Magdaleena ja Moona ovat hienoja tyttöjä mutta he tahtovat olla aivan liian leuhkoja, 
varsinkin Moona. Lisäksi Moonalla on dysleksia josta Tepolla ei ole aavistustakaan. 

Eräänä syyspäivänä Teppo tiedusteli Moonalta syytä kireyteen johon tämä vastasi ainoastaan: ”Koska 
sä koko ajan tuijotat mua, lopeta se!” Tämä vastaus ei riitä Tepolle koska ennen kesälomiahan Moona 
vaikutti kovin rakastuneelta mutta nyt vaikuttaa olevan toinen ääni kellossa. Ennen lomia Moona olisi 
saattanut jopa antaa pusun Tepon karhealle poskelle mutta nyt hän saattaisi paremminkin kopsauttaa 
Tepolta hampaat. Teppo änkytti: ”Keväällähän sä flirttailit mulle mutta nyt sä oot hapan kuin Zlaatana.” 
Moonalta pääsi pieni naurun purskahdus kun Tepolla on aina niin hassuja repliikkejä ja vertauskuvia 
mutta päätti yrittää vakavoittaa ilmeensä ja vihdoinkin paljasti: ”No, flirtti kuului siihen operaatioon, että
sä jättäisit Magdan rauhaan ja nyt sä saat antaa mun olla rauhassa tai muuten tulee turpiin… kerran 
Magdaleenakin sai kunnon selkäsaunan!” ja vilkaisi ystävätärtään joka muuttui kysymysmerkiksi: 
”Milloin muka?” johon Moona vastasi: ”Et sä muka muista? Silloin kun sä roikutit mun hillereitä 
hännästä.” ja nauroi päälle. Teppo sai ainoastaan sanotuksi: "Mä joka tapauksessa…" 

Lintulan koulu on kymmenluokkainen peruskoulu koska se kuuluu Suomen muutamiin 
kokeilukouluihin. Jos kaikki menisi suunnitelmien mukaan, niin silloin maan kaikki koulut muuttuisivat 
kymmenluokkaisiksi. Tarkoituksena on tietenkin siistiä Suomen korkeaa työttömyyttä jotta 
hallituspuolueet voisivat leuhkia saavutuksistaan vaalien alla. Kainuussa ja Pohjois-Savossa on 
korkea työttömyys. Harmi kun Talvivaaraprojekti meni ihan munien koetteluksi. Aluksi tämä kaivosyhtiö
oli niin lupaava suurtyöllistäjä, mutta sen johto osoittautui amatöörien puuhasteluksi. 
Vattulaan ollaan parhaillaan houkuttelemassa yrityksiä. Kaupungin suurimmat työnantajat ovat kunta 
sekä yhteinen pääkonttori laivavarustamo Brand Linelle, halpahintalentoyhtiö Palos Aerolle sekä 
rakennusyhtiö Toivosen Raksalle. 

Vattula on Suomen kokeilukunta jossa kokeillaan kunnallispalveluiden yksityistämistä niin, ettei sitä 
tarvitsisi tehdä laajemmassa mittakaavassa. Jos kaikki toimisi, niin silloin voitaisiin tehdä sama 
valtakunnallisesti. 

Tepon ensimmäinen työharjoittelupaikka on keskellä Lintulan kaupunginosaa sijaitseva Siwan 
myymälä. Vieressä on isompi ruokakauppa K Market Jätti joka houkuttelee enemmän asiakkaita, 
mutta Siwan vetonaulana on rauhallisuus sekä pitempi aukiolo. 
Tepon pitää enimmäkseen hinnoitella maitotölkkejä ja asettaa ne kylmätiskille. Eräänä päivänä hänen 
olisi pitänyt paketoida silakoita muovikelmuun, muttei siitä mitään tullut koska Tepolla on hirveä 
kalakauhu. Kalojen sijasta hän sai lakaista varastonlattiaa. Työharjoittelujakso oli vain kaksi viikkoa ja 
sitten hän palasi takaisin koulunpenkille. 

Eräänä kevätpäivänä Tepon luokka tutustui Iisalmen kotiseutumuseoon jossa oli tervanhajuisia 
puuveneitä sekä pohjoissavolaisia maalauksia. 
Museovierailun jälkeen he söivät Iisalmen Prisman ravintolassa. Teppo huomasi Moonan tilaavan 
grillimakkaraa, niinpä hänkin päätti tilata samanlaisen jotta tyttö näkisi, että hänellä olisi samanlainen 
maku mutta turhaan, sillä Moonaa alkoi vituttaa moinen matkiminen. 

Syönnin jälkeen oppilaat saivat hetkisen kierrellä myymälässä. Teppo osti saksalais-suomalaisen 
sanakirjan koska on kiinnostunut kielten opiskelusta. Sitten tuli aika kiiruhtaa rautatieasemalle.
Junaa odotellessa Teppo käväisi asemakioskissa ostamassa matkamuistoksi Iisalmi-aiheisen 
maisemakortin. Kioskista poistuessa hänen sormensa jäi oven väliin, jolloin hän ärtyi noitumaan kuin 
miehet autoremontissa. 
Junassa hän asettui istumaan Moonan etupuolelle. Hän kääntyi taakse päin katsomaan idoliaan, 
niinpä Moonankin oli pakko kääntyä taakse päin, jottei näkisi Tepon pärstää.
Moonan vieressä istui lihava virolaistyttö Tina Temapoeg. Tepolla on sekalaisia tunteita häneen; 
toisinaan häntä kiihottaa Tinan läskit mutta toisinaan häntä oksettaa tytön anarkistinen ja impulsiivinen
olemus. Moonan ja Tinan takana istuivat luokkakaverit Mikko, Jukka, Yrjö sekä Topi. 

Vähän ennen Sukevan asemalle saapumista tytöt vaihtoivat paikkaa koska Moonalla oli vähällä palaa 
käämit kun koko ajan Teppo tuijotti hänen niskaansa. Teppo meni tyttöjen perässä ja asettui istumaan 
heidän taakseen. Silloin Moonaa todella keljutti kun ei tullut ajatelleeksi, että heidän takana olikin tyhjä 
paikka.  
Kun juna alkoi hiljentää Sukevan kohdalla, niin silloin Teppo silitteli Moonan olkapäätä, jolloin tämä 



kääntyi rivakasti Teppoon päin: ”Lopeta se heti paikalla tai saat turpiin!” Teppo änkytti: ”Sä et lyö…” 
Moona käänsi päänsä ja huokasi raskaasti: ”Kylläpä tuo jätkä osaa olla rasittava, multa palaa kohta 
käämit!”. Tinaa vain nauratti koska hänen mielestä Teppo on hyvin suloinen kun tämä epätoivoisesti 
yrittää hurmata Moonaa. Salaisesti Tina ihailee Teppoa ja toivoo jos tämä rakastuisi häneen. Se olisi 
mahdollista jos vain Tina alkaisi flirttailla. Teppo herkästi rakastuu lihaviin tyttöihin. Läski on aina 
kiehtonut häntä ja jopa omista läskeistä hän kiihottuu. Hän ei ole ylipainoinen mutta vatsa pullottaa 
aika lailla. 

Juna pysähtyi Sukevan asemalle josta se jatkaa länteen. Vastikään on valmistunut uusi 
Sukeva-Otanmäki-Siikalatva rautatie ja syynä on juuri ilmastonmuutoksen ehkäiseminen. 

Tepon seurue poistui junasta ja käveli Sukevan bussitorille odottamaan Vattulan bussia. 
Bussitorin laidalla luokkakaveri Yrjö halasi Moonaa jolloin Tepolle tuli raju mustasukkaisuus vitutus ja 
tarttui Yrjöä rinnuksista ja piteli toisen käden nyrkkiä tämän kasvojen edessä ja sanoi kuivalla äänellä: 
”Vittu, älä koske Moonaan!” johon Yrjö vastasi: ”Älä homo sekaannu toisten asioihin, sillä Moona ei 
tykkää susta!” johon Teppo tuhahti: ”Hän ei tykkää sustakaan, senkin finninaamainen runkkari!” jolloin 
Yrjö vilautti Tepolle keskisormea ja riuhtaisi itsensä irti Tepon otteesta. 

Pian Vattulan bussi saapui. Noin 15minuutin kuluttua he olivat perillä Vattulan Asiakastorilla jossa 
Teppo ja Yrjö nousivat bussinumero kakkoseen joka menee Lintulan kaupunginosaan.
Yrjö asuu Lintulan urheilukentän takana keltatiilisessä kerrostalossa Unikkotie 1:ssä. Muut 
luokkakaverit asuvat eteläisessä Hillolan sekä Jukolan kaupunginosissa. Suurin osa luokkakavereista 
on käynyt Mustamaan koulua, joka on yksi Vattulan eteläisen kaupunginosan opinahjoista. Parhaillaan
koulun ympärille on valmistumassa Mustamaan omakotialue. 

Syksy 2018
Teppo aloitti Vetehisenlukion nelivuotisella hotelli- ja ravintola-linjalla. Lukiokoulu sijaitsee toisella 
puolen kaupunkia ja sen tähden hän joutuu kulkemaan bussilla. Koulu antoi hänelle bussikortin ja sillä 
saa kulkea myös vapaa-ajalla. 
Moona ja Magdaleena käyvät Lintulan koulun viimeistä kymmenettä luokkaa. Heille tuli todellinen 
paratiisi kun se tuijottava jätkä lopetti, mutta samalla Moonalle tuli suuria ongelmia kun vuoden 
kuluttua hän ei voi aloittaa Vetehisellä. Hänellä ei ole haluja asettua jälleen tuijotuksen kohteeksi. 
Vahingossa Teppo sotki hänen urasuunnitelmansa. Vetehisenlukio on Vattulan ainoa ammatillinen 
oppilaitos. Vähän matkan päähän on parhaillaan valmistumassa teknisenalan oppilaitos mutta se ei 
ehdi valmistua vuodessa eikä tekninen ala kiinnostakaan Moonaa. Hän on dyslektikko eli luki- ja 
kirjoitushäiriöinen. 
Vetehisenlukion sijasta hänelle jäisi ainoastaan yksi mahdollisuus; kansankorkeakoulu jos Teppo ei 
jostain syystä lopettaisi lukiota kesken. Tuskinpa Moonalle kävisi tällainen onnenpotku. 
Tepolla ei ole aavistustakaan, että hänen idolillaan on dysleksia. Kun aikanaan Moona kirjoitti muka 
rakkauskirjeen Tepolle, niin lähes jokaisessa oli kirjoitusvirheitä mutta niistä Teppo ei välittänyt. Silloin 
hän ei vielä tiennyt, että Moonan kirjeet olivat vain osa juonta jotta Tepon ihastus ohjautuisi pois 
Magdaleenasta. 

Teposta tuntuu haikealta kun ei enää näe rakasta Moonaa muualla kuin aamuisin Asiakastorilla 
bussinikkunan läpi. Heillä ei ole mahdollisuutta sananvaihtoon eikä muutenkaan Moona halua alkaa 
rupattelemaan tuijottavalle siilitukalle. Korkeintaan hän saattaisi muodoilla tämän pärstän uuteen 
uskoon. Bussinikkunan läpi Teppo tapaa vilkutella Moonalle mutta tämä vain kääntää selkänsä eikä 
ole huomaavinaankaan.  
Eräänä syksyisenä päivänä kun bussi oli juuri lähtenyt torilta, niin silloin Teppo ajatteli tavalliseen 
tapaansa Moonaa ja tämän vaaleanruskeaa olkapäille ulottuvaa suoraa tukkaa ja siitä yhtäkkiä hänelle
tuli kummallinen assosiaatio murhaajaan. Siihen paikkaan päättyi Tepon intohimo Moonaa kohtaan. 
Hän ei käsitä miten ihmeessä hänelle tuli tällainen assosiaatio. 

Myöhemmin syksyllä Teppo ihastui samaa lukioluokkaa käyvään tyttöön, silmälasipäiseen hieman 
pyöreähköön Minna Norsuun. Viimeistään nyt Tepon mielestä haihtui viimeisetkin intohimon rippeet 
Moonaan ja Magdaleenaan. Minnakin on mukana samassa kuorossa kuin Tepon epäviralliset 
omanpään mukaan nimittämät ex-tyttöystävät. 

Kuoro on nimeltä Sisarpiiri josta on ollut jopa tv-ohjelma Ykkösdokumentissa koska kyseessä on 



kehitysvammaisten laulukuoro. Televisio lähetyksessä kuoron rumpali oli niin ujolla päällä, ettei häntä 
ensin tahdottu saada kuvaan vaan piilotteli pilarin takana mutta lopulta hänet saatiin vetämään kunnon
rumpusoolon. 

Tepon harmiksi myös Minna vaikuttaa varatulta tai ainakin niin hän väittää, mutta haluaa kuitenkin olla 
kuin kaveri, ei sen enempää. Teppo ei tiedä, että Minna on helluntailainen ja se selittänee tytön halun 
olla kaveri kaikkien kanssa.

Eräällä välitunnilla kun Minna oli tupakalla koulun takaoven edustalla, sisäpihan puolella, niin silloin 
samaa luokkaa käyvä vaalea käkkäräpäinen Maria Tammivuori maisteli tupakkaa, että miltä se oikein 
maistuu kun ystävätär niin hartaasti veti röökiä koulun metallisella rappusella. Maria alkoi yskiä, jolloin 
Teppoa alkoi naurattaa kun ensin Maria niin tohkeissaan asetti sätkän huulilleen. 

Teppo ja Maria tapaavat usein hassutella. Heistä saattaisi ehkä tulla pari mutta Teppo ei oikein syty 
hänestä. Jonkin verran intohimoja hänellä on tästä pupumaisesta tytöstä mutta se jokin puuttuu. Ehkä 
Teppoa häiritsee Marian lapsellisuus sekä impulsiivinen käytös. Toki myös Tepolla itsellä on paljon 
lapsellisia ja impulsiivisia kujeita mutta Marialla on vieläkin enemmän sekä saa silloin tällöin 
raivokohtauksia jolloin heittelee tavaroita ympärilleen. 
Maria puolestaan saattaisi hyvinkin ihastua Teppoon koska tällä on erittäin hyvät jutut ja niin 
seksikkään näköinen siilikampaus. 

Heti kun Teppo oli huomannut, että Minna on suurtupakoitsija, niin silloin hän alkoi kutsua häntä Sätkä
Minnaksi. Totta kai Minnaa ja Mariaa naurattaa tämä hassu liikanimi niin, että rinnat oikein hytkyvät. 
Minnalla on aika suuret daisarit kun taas Marialla on semmoiset lättätissit. 
Lähes joka välitunti Teppo tapaa olla Minnan ja Maria seurassa, sillä heillä on vähän samankaltainen 
huumori. Silloin tällöin Teppo tapaa imitoida Mariaa laittamalla etuhampaansa alahuulen päälle ja 
päästelee kummallisia ääniä. Marialla on kaninhampaat ja se Teppoa kovasti huvittaa, ehkä jossain 
sisimmässään hän on ihastunut häneen mutta ylpeys ei anna periksi. Ihan hieno tyttö, mutta häneltä 
puuttuu se jokin. Maria rakastaa Tepon imitointeja, muttei keneltäkään muulta. Jos joku toinen alkaisi 
matkia häntä, niin silloin tavarat alkavat lennellä mutta Teppoa hän ei pysty vihata. 
Kotimatkalla bussissa Teppo tapaa imitoida Marian olemusta, niin heti tätä alkaa naurattaa niin, että 
kaikki kääntyy katsomaan. Tepolle ja Marialle syntyi pian ikikeskusteluja kuten esimerkiksi: ”Sä oot 
kyllä hauska!” johon Teppo vastaa: ”Ei kun mä oon haaska!” johon Maria: ”Se on kyllä hyvä sana 
kuvaamaan sua!” 

Keväällä 2019 Tepon luokka teki viikon pituisen matkan Lappeenrantaan, jolloin Teppo sai oman 
hotellihuoneen koska tämä oli ensimmäinen kerta kun hän matkusti ilman vanhempia. Jos hän ei olisi 
saanut omaa huonetta, niin tuskinpa hän olisi lähtenyt mukaan.
Ensimmäisenä iltana kun hän istui hotellihuoneessa katsoen tv-uutisia, niin yhtäkkiä hotellihuoneen 
puhelin soi. Teppo ihmetteli, että kukahan se mahtaa olla. Hän nosti varovaisesti kuulokkeen ja vastasi
aralla äänellä: ”Haloo?” Langan toisesta päästä kuului tyttömäistä kikatusta. Teppo kuuli Minnan 
äänen ja sanoi: "Minna sä oot mun ikioma hunaja pupuseni!" silloin langan toisesta päästä kuului 
makeaa naurua. Teposta tuntui hyvältä kun onnistui tehdä tyttöset noin iloiseksi. 
Nukkumaan mennessä Teppo teki huoneessaan niin kutsutun turvallisuustarkastuksen, ettei vain siellä
olisi mitään vaarallisuuksia. Television takaa hän löysi mystisen injektioruiskun. Hänen sydän oikein 
hyppäsi kurkussa asti kun näki ruiskun. Hän otti ruiskun varovaisesti ja avasi ikkunan ja heitti sen ulos.
Kuului vain kopsahdus kun ruisku lensi sisäpihalla olevalle peltikatokselle. 
Teppo ei tohtinut nukkua ruiskun kanssa samassa huoneessa, kukaties se oli vanha huumeruisku. 
Sitten hän tarkisti kirjoituspöydän laatikot, että onko lisää ruiskuja. Laatikosta hän löysi vanhan 
Jallu-lehden. Hän mietti kuumeisesti, että laittaisiko sen laukkuunsa mutta pian hänelle tuli mieleen, 
että kotona äiti saattaisi ensimmäisenä avata laukun. Siispä Teppo ei uskaltanutkaan ottaa riskiä, 
siispä vei lehden kaikessa hiljaisuudessa käytävän perällä olevaan vessaan. Hän ei iljennyt olla 
pornolehden kanssa samassa huoneessa. Jos opettajat olisivat sattuneet avaamaan laatikon niin, 
ehkä he olisivat luulleet pornolehden kuuluneen hänelle. Tuskin siitä olisi mitään seurannut koska 
Teppohan alkaa olla aikuinen. 
Ennen kuin Teppo vei pornolehden käytävän vessaan, niin hän selasi sen läpi ja katseli kuvat. 
Seuraavaksi hän kurkisti sängyn alle, ettei siellä olisi akillesjänteen viiltäjiä, kuten oli elokuvassa 
Eläinten hautausmaa. Sängyn alla ei ollut muuta kuin pari pientä villakoiraa jotka eivät todellakaan 
viiltele akillesjänteitä. Lopuksi hän tarkisti kaapin, ettei olisi niin kutsuttuja kaappimiehiä. 
Hän tarkisti huolellisesti, ettei kaapin takaseinässä olisi salaovia josta murhamiehet hyökkäisivät. 



Tepolla on todella vilkas mielikuvitus. 
Yöllä Teppo näki kummallista unta jossa mustaviiksinen mies riehui samassa hotellihuoneessa ja pian 
miehen tilalle ilmestyi vaaleatukkainen tyttö jolla oli kummalliset metalliset vaatteet. Herättyään Teppo 
kirjoitti unensa muistiin koska siitä hänelle tuli inspiraatioita sepittää kertomuksia. 

Kesälomalla Salmiset päättivät matkailla Ruotsissa, sillä hyvin harvoin tulee reissattua läntisessä 
naapurimaassa. 
He ajoivat Tornion ja Haaparannan kautta ja sieltä he ajoivat Jokimukkaan, jossa he yöpyivät. Aamulla 
he ajoivat E45 tietä etelään. Seuraavan yön he olivat Vattulan ystäväkunta Hallonbossa, joka sijaitsee 
Pohjois-Jämtlannissa. Hallonbo on Ruotsin kokeilukunta eli sopii hyvin Vattulan ystäväkunnaksi.
Hallonbossa he kävivät halpahallissa nimeltä Maxi Magasinet jossa on todella halpaa. Kaupan 
seinässä lukee punaisella mainosiskulause; Du får mer med kronan. Tämä iskulause jäi Tepon 
mieleen. Hän toivoisi jos Ruotsi ottaisi eurot käyttöön, ettei tarvitsisi vaihtaa rahaa. 

Aamulla he jatkoivat matkaa kohti etelää. He kävivät Östersundin torilla katsomassa kaupungin vilinää.
Lehtikioskista Teppo osti Nöjeskompaniet huumorilehden joka on suomalaisen Viihdekomppanian 
sisarjulkaisu. Aluksi nämä kaksi lehteä ilmestyivät vain Internetissä kunnes niiden kotisivut lopetettiin. 
Ensimmäinen kotisivu oli erään tietokonelehden tilaajaetuna ja viimeisin oli nettiportalissa kunnes 
portaalin kotisivupalvelin poksahti. Sitten julkaisu siirtyi paperille.

Lehtiä julkaisee eräs länsiruotsalainen huumorimies, joka on myös pyörittänyt omaa nettiradiota 
nimeltä Radio Pohjola, mutta sitten väsyi radionpitämiseen ja aloitti pienimuotoisen 
kortteliradiolähetykset pienteho FM-lähettimellä. 
Nyt Radio Pohjola on parhaillaan aloittamassa virallisesti Pohjois-Suomen Ula-verkossa. 
Kun Salmiset lähtivät lomamatkalle, niin silloin alkoi Radio Pohjolan testilähetykset. Radioaseman 
päästudio on Oulussa mutta sillä tulee olemaan paikallisasemia muun muassa Kainuussa, Savossa, 
Pohjois-Karjalassa sekä Lapissa. Länsi-Lapissa eli Meänmaalla tulee olemaan meänkielisiä 
paikallisohjelmia. 
Radio Pohjolan koelähetyksien aikana radioasema on nimellä Radio 6 mutta nimi vaihtuu koska 
voidaan sekoittaa kuusipuuhun sekä seksiin. 

Östersundista Salmiset ajoivat Tukholmaan ja sitten Nynäshamniin odottamaan laivaa. Satamassa 
Teppo käveli laiturin reunalla jolloin yhtäkkiä tuli lokkiparvi jotka tekivät syöksylaskuja häntä kohti. Hän 
juoksi takaisin autoon. Pian he saivat ajaa Brand Linen M/s Viviin joka menee Hangon kautta 
Paldiskiin. Salmiset jäivät pois laivasta Hangossa josta he ajoivat suoraan Vattulaan. 

Ensimmäinen kesäduuni
Koulun päättäjäisten jälkeen Teppo sai ensimmäisen kesätyöpaikan pääkonttorin kopiointikeskukselta.
Siellä työskentelee kaksi painajaa; Lauri Lehto sekä Gunther Brick. 
Kopiointikeskus on Brand Linen ja Palos Aeron yhteinen painatuskeskus. 

Guntherin isä on harvahiuksinen liikemies Charles Brick. Hän omistaa useita ruokakauppoja 
Kajaanissa sekä Vattulassa.

Brand Linen perustaja on saksalainen Raimo Brander jonka ansiota on Vattulan olemassa olo. Ensin 
hän rakennutti pääkonttorin yhteistyössä Lottomiljonääri Ray Palosen kanssa. Pian pääkonttorin 
ympärille kasvoi kokonainen lähiö joka sai kuntaoikeudet. 

Tepon pitää enimmäkseen rei’ittää sekä nitoa asiapapereita joista hän suoriutuu ennätysajassa. Teppo
on kova työmies, sillä hänen on vaikea rentoutua ja ottaa rauhallisesti. Pienempänä hän oli 
yliaktiivinen ja oli joka paikassa päällään. Oli hyvin lähellä, että hän olisi saanut diagnoosin ADHD 
mutta lääkärit päättivät kuitenkin tarkkailla pojan kehitystä. 

Heti kun Teppo oli saanut työtehtävänsä valmiiksi, niin silloin hän kysyi lisähommia. Joka kerta ei ole 
mitään työtehtävää antaa koska Teppohan on vain kesätyöläinen eikä hänelle lain mukaan saa antaa 
mitä tahansa vaativaa työtehtävää. Laurista tuli Tepon yhteyshenkilö jonka puoleen hänen pitää aina 
kääntyä jos haluaa apua. Eräänä päivänä Lauri kysyi häneltä, että mistä tämä on kiinnostunut, johon 
Teppo vastasi liiankin rehellisesti: ”Joo, mä tapaan piirrellä ja semmoista!” 
Lauri meni paperivarastoon ja otti sieltä paperiarkin jonka hän ojensi kynän kera Tepolle: ”Sä voit 
piirtää jotain jännää tuolla kahvihuoneessa. Kerron sitten kun tulee hommia.” Teppo hihkaisi: ”O´boy, 



mä aion piirtää teille todella hienoja kuvatuksia!” ja meni pieneen siniseksi maalattuun 
kahvihuoneeseen joka on painosalin perällä. Kahvihuoneen nurkkauksessa on kaksi sisäikkunaa joista
näkee painosalin puolelle. Sisäikkunoiden vastakkaisella seinällä on ulkoikkuna jonka ulkopuolella on 
suuria muovisia leipälaatikoita. 
Painon seinänaapurissa on lounasravintola Käy sisään. Se ei ole mikä tahansa ruokala vaan 
Guntherin isän omistama suojatyöpaikka kehitysvammaisille. 

Teppo piirteli lapsellisia kuvia ihastuksistaan sekä sepitti järjettömiä tarinoita koulurintamalta joissa hän
kertoi avoimesti oikeilla nimillä, että kuinka villi hän on ollut välitunneilla ja kuinka hän oli tuijottanut 
tyttöjen rintoja. Sepitykset Teppo laittoi kahvihuoneen seinähyllylle jotta painajat saisivat hupia.
Lauri kehotti häntä ottaa sepitykset kotiin koska vuosina 1989 ja 1990 Kajaanin kaupunginpainolla 
ollessaan eräs kesätyöläinen oli myös piirrellyt ja kirjoitellut paljon hassuja tarinoita jotka Laurin 
silloinen kollega oli pantannut ja painostanut tanssimaan pillinsä mukaan. Lauri ei todellakaan halua 
olla samanlainen ja juuri siksi hän ei halua Tepon tekevän samoja virheitä.
Kyseinen kesätyöläinen on Raimon poika Jim-Adolf Brander. Kesätyönaikoihin Jim-Adolfilla oli piilevä 
psykopatia. Kesätöissä ollessa hän jopa murhasi entisen ja sitten muutaman vuoden kuluttua oli hyvin 
lähellä murhata itsensä mutta onneksi hänen oma äiti viimehetkellä pelasti poikansa hengen. Sitten 
hän joutui ja halusi itsekin suljettuun psykiatriseen hoitoon. Siellä hän parani ja sai kavereita. 

Pääkonttori on ylhäältä päin katsottuna kuin suuri kierosakarainen E-kirjain. Rakennuksen viidennessä
kerroksessa on lentoyhtiö Palos Aeron toimitilat. Toisessa kerroksessa on Brand Linen tilat. 
Rakennusyhtiö Toivosen Raksan tilat ovat neljännessä kerroksessa.
Parhaillaan ollaan suunnittelemassa rakennuttaa uusi pääkonttori ja sitten nykyisestä 
pääkonttorirakennuksesta tulisi kunnantalo. Nykyinen kunnantalo on melko ahdas niin, että 
kunnanvirastoja on siroteltu ympäri kaupunkia. Arkkitehtikonttori on Lintulan kaupunginosassa ja 
maahanmuuttotoimisto on Itäisen pitkä kadun ja Makasiinikadun risteyksessä valkoisessa 
kulmikkaassa harjakattoisessa talossa.

Vattulan kunnanjohtaja on Gerhard Annelahti. Vattulalla on kaksi kunnallisneuvosta; keskustapuolueen
Maarit Tuurala ja SDP:n Matti Toivonen joka johtaa myös rakennusyhtiötään. 
Matti omistaa rakennusfirma Toivosen Raksa Oy:n, joka on rakentanut tämänkin rakennuksen. 
Vähitellen Matti Toivonen kiinnostui politiikasta ja liittyi demareihin. 
Jostain syystä Lauri Lehto tapaa kutsua Maaritia mööffaksi. Tämä voi johtua Maaritin lässyttävästä 
puhetyylistä joka voi olla hyvinkin ärsyttävän kuullosta. Lisäksi Maaritilla on kukkaromainen leuka 
jonka kaksoisleuka korostaa entisestään. 

Pääkonttorin viidennessä kerroksessa on kaikkien talossa olevien firmojen yhteinen palkka- ja 
henkilöstökonttorit sekä ammattiliitot. 
Neljännessä kerroksessa on Toivosen Raksan lisäksi Toivosen Raksan tytäryhtiö Vattuhima Oy, 
kunnan tekninen virasto sekä ympäristökonttori.

Kolmannessa kerroksessa on pääkonttorin tietokoneosasto sekä työpaikkaterveydenhoito joka on 
yhteinen talon kaikille yrityksille. 

Toisessa kerroksessa on Brand Linen toimitilat sekä kunnan hoivahallinto. Pikku hiljaa kunta alkaa 
muuttaa rakennukseen sitä mukaan kun tiloja vapautuu. Pienemmät firmat ovat jo muuttaneet ympäri 
kaupunkia. 

Ensimmäisessä kerroksessa on sisääntuloaula jossa on puoliympyrän muotoinen reseptio jossa 
työskentelee Jim-Adolfin mielisairaalassa tapaama kaveri Elli Yrjölä-Tjäder. Hän on naimisissa 
Suomen ruotsalaisen Jim Tjäderin kanssa. Herra Tjäder on töissä eräällä tukkuvarastolla. 
Ensimmäisessä kerroksessa on myös Kelan konttori joka on ehtinyt olla useassa osoitteessa kuten 
niin kutsutussa Röllykkä-talossa sekä torin laidassa. 
Ensimmäisessä kerroksessa on talossa olevien yritysten yhteinen puhelinvaihde sekä useita 
kokoustiloja. 

Kellarissa on äskettäin uudelleen perustettu Laurin ja Guntherin Painopalvelu OY sekä talon yritysten 
yhteinen postiosasto jossa Jim-Adolf silloin tällöin käy auttamassa Karoliina Mustepolttoa sekä 
osapäivä työntekijä Kristiina Jussilaa. Jim-Adolf ei uskalla olla koko päivää koska pelkää rakastumista 



vaaleatukkaiseen Karoliinaan. Jim-Adolfille riittää mainiosti, että menetti parantajan kyvyn juuri 
liiallisen seksihurjastelun takia. Hän pyrkii olemaan uskollinen serkku-vaimo Ulrikalle. 
Jim-Adolf ja Ulrika asuvat Branders Hofin kartanossa Lintulan perällä. 

Muutaman kerran Teppokin on saanut olla mukana postinlajittelussa kun painolla ei ole ollut hommia. 
Hänestäkin Karoliina on komea tyttö, mutta aivan liian vanha kuten hän itse ajattelee. Tepolle on 
tärkeää, että tyttöystävä olisi nuorempi kuin hän itse. 

Postiosasto sijaitsee painon seinän takana jonne menee sininen muovipäällysteinen ovi jonka vieressä
on sisäpuhelin josta on suorayhteys postiosastolle, ettei asiattomat hiippailisi sinne koska osastolla 
käsitellään arkaluontoisiakin kirjeitä kuten esimerkiksi  yritysten vartijaraportteja. 
Joku aika sitten raportteja on kadonnut ja silloin vartiointiyhtiö Turvatum aloitti hirveän metakan tehden
asiasta rikosilmoituksen, vaikkei kyseessä ollut kovin tärkeitä eikä arkaluontoisia papereita mutta 
Turvatum pelkäsi kadonneiden raporttien joutuvan kilpailijoiden sekä tutkivien journalistien käsiin, sillä 
Turvatum on tunnettu oman pään mukaan toimimisesta. He tapaavat syyttä suotta sakottaa ihmisiä 
eikä sitten millään suostu myöntämään virheitään. Tämän vuoksi Vattulan kunta on valinnut 
Turvatumin tilalle suomalais-virolaisen Haukka Oy:n vartioimaan kunnantaloa sekä hoitamaan 
pysäköintivalvontaa. Ollaan suunnittelemassa vaihtaa pääkonttorin vartiointiyhtiötä jotta päästäisiin 
eroon Turvatumin rutiineista. 

Tepon kesätyö päättyi elokuussa viikkoa ennen koulujen alkamista, jolloin hän menee lukion toiselle 
vuosikurssille. 


