
Elokuussa Teppo siirtyi lukion toiselle luokalle ja näki pitkän kesän jälkeen Minna Norsun, jota hän on 
kaivannut kesäloman aikana niin maanperusteellisesti. 

Koulupäivän jälkeen Teppo tapaa pyöräillä Hietalan omakotialueella jos näkisi edes vilahduksen neiti 
Norsua mutta turhaan sillä Minna on oikea jokapaikanhöylä; laulaa kuorossa sekä on aktiivijäsenenä 
äskettäin perustetussa Perusta RY nimisessä vammaisyhdistyksessä. Siinä välissä hän auttaa 
Vattulan helluntaiseurakunnassa. Minna ei itsekään tiedä kuinka hän jaksaa olla näin energinen.

Perusta RY on perustettu niille kehitysvammaisille jotka ovat väsyneet instituutioihin ja 
kukkahattutäteihin. Suurin osa jäsenistä on ollut aikaisemmin valtakunnallisessa 
vammaisyhdistyksessä jossa he riitaantuivat yhdistyksen johdon kanssa. 

Keväällä koulumatkalla Teppo näki postikortista Minnan osoitteen; Kahlaajankatu 21 jota aikaisemmin 
tyttö on yrittänyt salata Tepolta, ettei tämä menisi kotiportille jammailemaan. Koulumatkalla hän sattui 
epähuomiossa antamaan Tepolle tehtäväksi postittaa maisemakortin ja silloin Teppo näki osoitteen ja 
tietenkin oli intoa täynnä kun hänen uusi idolinsa asuu ihan kävelymatkan päässä. 
Kahlaajankadun asunto ei ole Minnan oma vaan eräänlainen yksityinen asumisjärjestely. Lukion 
aikana hän asuu alivuokralaisena erään pariskunnan luona. Minnan vanhemmat asuvat Kajaanissa. 

Hietalan itäpuolella menee Kanervatie joka alkaa Jumilan pienteollisuusalueen risteyksestä ja päättyy 
jonkin matka päähän. On tarkoitus jatkaa tietä Ylikylän suurmyymälöiden luokse. Ylikylä sijaitsee 
lentokentän länsipuolella. 

Hietalan keskellä on Pizzeria-krouvi sekä R kioski jotka ovat Runkokukkulantien itä päässä. 
Kanervatie kaartaa Kahlaajankadun ja Jumilan välistä Runkokukkulantien halki kohti itää jossa se 
päättyy kuin seinään koska lähellä lentokenttää on pohjaton suonsilmäke sekä yksityismaata. Vattulan 
kunta parhaillaan neuvottelee maanomistajien kanssa luvan jatkaa Kanervatietä Ylikylään. 
 
Lähes joka välitunti Teppo tapaa vitsailla Minnalle: ”Mä aion kahlata sun mustaan heinäiseen 
kaivokseen jolla on lihainen portti sekä valtava miinakenttä!” Tähän tyttö tapaa esittää joka kerta 
saman vakiovastauksen: ”Ooh, kaivos jälleen, luovuta jo, mä tuun dorkaks, tyypillistä miinoittelua!” 
Vieressä Maria nauraa makeasti.
Usein koulussa Minnalla tapaa olla yllään niin kutsutut nappihousut; napit pareittain. Nappihousuille 
Teppo tapaa nauraa kikattaa: ”Hihihii, tuolla on se karvainen kaivos jonne mä aion kahlata!” johon 
Minna huokaisee saman vakiovastauksen: ”Ooh, taas se kaivos! Mä tuun dorkaks, luovuta jo!” 
Minnasta Teppo on kuin mikäkin pelle eikä osaa loukkaantua tällaisista härskeistä vitsailuista. 
Useimmiten he vitsailevat koulun jälkeen bussipysäkillä sekä bussissa. Välillä Teppo imitoi Marian 
kaninhampaita asettamalla etuhampaat alahuulien päälle ja ääntelehtii kummallisesti. Totta kai tyttöjä 
naurattaa niin, että rinnat hytkyvät naurun tahdissa. Minnalla on todella valtava daisarit. Kerran Teppo 
osoitti hänen rintojaan ja töksäytti: ”Jestas sentään mitkä rinnat!” jolloin Minna torui Teppoa, ettei noin 
saa sanoa tytölle vaan ainoastaan poikaseurassa. Teppoa nolotti kun tuli tällainen moka. Onneksi 
Minnalla on pitkä pinna. 

Iltaisin sängyssä Maria tapaa onanoida itsensä uneen samalla kun unelmoi Teposta. Hän toivoo 
hartaasti, että poika jättäisi Minnan pois mielestä ja ihastuisi häneen mutta aivan turhaan. Teppo on 
hyvin itsepäinen eikä haluaisi luovuttaa. 

Eräänä välitunnilla Maria väitti Tepolle, että Minna olisi pillu paljaana odottamassa koulun 
roskahuoneessa joka on valkoisen lukiorakennuksen päädyssä. Teppo juoksi kielipitkällä puuskuttaen 
ruskeapeltiseen roskapömpeliin. Heti sisälle mentyään Maria takaa päin tönäisi hänet sisälle niin, että 
Teppo kaatui roskahuoneen metallilattialle. Maria hyökkäsi naarasleijonan lailla Tepon kimppuun. 
Samassa ovi narahti kiinni kun kukaan ei ollut sitä pitelemässä auki. 
Maria työnsi huulensa kohti Tepon jäykkiä huulia ja yritti työntää kieltään tämän suuhun mutta viime 
hetkellä Teppo käänsi päänsä sivuun. Hän sai kuitenkin erektion mutta Marialta puuttuu se jokin. 
Teppo antoi pikahalauksen ja sitten avasi oven ja juoksi ulos. Hän kuuli takana roskapömpelissä 
Marian hokevan vittua. 
Minna oli tupakalla jonkin matkan päässä koulun metallisella rappusella. Hän ihmetteli kun Teppo 
ryntäsi roskapömpelistä. Teppo änkytti hengästyneenä: ”Tuolla roskapömpelissä on hirvee haju!” 
Minnaa nauratti makeasti. Kyllä hän arvasi mitä Maria yritti tehdä ja vitsaili, että ehkä Marialla on liian 
vanhaa hajuvettä.



Salmiset
Tepon isä Seppo on töissä rakennusfirma Toivosen Raksa Oy:ssä, ja hänellä on parin päivän 
parransänki. Äiti Kaarinalla on olkapäille ulottuvat kastanjanruskeat hiukset. Hän on töissä Lintulan 
terveyskeskuksella lääkärisihteerinä ja viihtyy hyvin virassaan. 

Seppo ei ole kuullut eikä nähnyt vilaustakaan nuoruuden aikaisista työkavereistaan eikä halua 
nähdäkään. Hän on onnistunut erinomaisesti uuden elämän aloittamisessa. Hänen entinen tyttöystävä
Jenni ja Tauno yhä pyörittävät yökerhoaan josta on tullut kaupungin suosituin bilepaikka. 
Ravintola Granis ja yökerho Fennica ovat saaneet kovan kilpailijan. 
Seppoa ei enää jaksa bilettäminen kiinnostaa sillä hän on aivan tarpeeksi bilettänyt nuoruuden 
Pelle-Jukka vuosina. 

Teppo aloitti koulun käynnin Vapahtajankoulussa joka sijaitsee Markkakartanon kaupunginosassa 
jossa on korkeita niin kutsuttuja pistetaloja. Markkakartanon länsipuolella on asuntoalue Jukola. 

Vuonna 2015 Teppo siirtyi Lintulan koululle koska kunta ei enää suostunut järjestämään 
koulukuljetusta toiselle puolen kaupunkia. Jostain syystä Teppo halusi käydä nimenomaan 
Vapahtajankoulussa vaikka Lintulan kouluun olisi kävelymatka. Yläasteelle siirtyessään hänen oli 
pakko mennä lähikouluun tai muuten sosiaalitantat olisivat puuttuneet asiaan tai sitten olisi joutunut 
käymään koulussa pyörällä. Onhan helpompi käydä lähikoulua, ettei tarvitse lähteä kouluun aikaisin 
aamulla ja iltapäivällä nopeammin pääsisi kotiin.

Vuosi 2019
Eräänä elokuisena perjantai-illalla Teppo päätti mennä kaupungille bailaamaan. Hän meni yksin, sillä 
hänellä ei ole kavereita koska ei ole koskaan ollut aktiivinen kavereiden kanssa. Kyllä hän saisi seuraa
serkuiltaan mutta Teppo on tottunut olemaan omissa oloissaan. 

Minnan kanssa hän saattaisi lähteäkin mutta kun tämä ei halua olla tyttöystävä siispä on parempi 
mennä yksinään. Maria saattaisi hyvinkin lähteä jos vain Teppo hyväksyisi hänet tyttöystäväksi. 
Teppo päätti lähteä etsimään tyttöystävää kaupungin suosituimmasta yökerho Rantaklubilta. Hänellä 
ei ole aavistustakaan, että paikan omistaa isän entinen tyttöystävä.

Rantaklubi sijaitsee läppäsillalta hieman etelään keltaisessa parakkimaisessa rakennuksessa 
Vattupuron länsirannalla. 

Rantaklubilla Teppo joi monta tuopillista keskiolutta sekä muita alkoholipitoisia juomia ja samalla salaa 
ihaili tyttöjä. Kaikilla tytöillä näkyi olevan poika seuraa. Teppo katsoi kateellisena kun toiset pojat 
suutelivat tyttöjään mutta hän itse sai vain suudella oluttuoppiaan. Rantaklubin erikoisoluella on 
erikoinen nimi; Pultti olut jota valmistetaan salaisella reseptillä Ahvenanmaalla pienessä Johanssonin 
panimossa. 

Yöllä kun Teppo hoippui ulos yökerhosta, niin silloin hän oli melko lailla huppelissa. Hän ei tohtinut 
mennä kotiin siinä kunnossa. Hyvä kun ei pudonnut puroon. Läppäsillalle päästyään hän käveli 
E63tielle menevää Kajaanintien vartta kohti pohjoista kunnes sammui maantienojaan. Onneksi oja oli 
kuiva jossa kasvoi heinää ja horsmaa. 
Muutaman tunnin kuluttua Teppo heräsi ja huomasi kauhukseen makaavansa ojan pohjalla. 
Hän nousi ylös ja näki pienen niityn jonka toisella puolen on Vattupuron levein kohta, se joka on 
keskustan pohjoispuolella. Suunnitteilla on tehdä keskelle Vattupuroa pitkulainen saareke jonne voisi 
tehdä virkistysalueen. 

Niityllä Teppo näki muutaman lehmän kantturan märehtivän.  
Krapulainen Teppo poimi pienen horsmakimpun ja lähti kävelemään kohti Hietalaa. Sinne on 
melkoinen matka täältä Vattupuron toiselta puolelta mutta Tepolla on suomalaista sisua. 
Hän käveli laskuhumalassa rautatiesillan kautta Matkakeskukselle. Hän käveli rautatien vartta kunnes 
oli pakko lähteä juoksemaan kun Turvatumin yövartija käynnisti autonsa ja alkoi pelotella Teppoa 
ajamalla häntä kohti. Teppo pelkää ja inhoaa vartiointiliike Turvatumin vartijoita. 



Kyseinen yövartija oli vartioimassa Lapinlahdelta tullutta punaista matkustajajunaa joka oli yönajaksi 
pysäköity Vattulan asemalle. Vartija ei siedä jos joku kurkistaisi junan ikkunasta sisälle, vaikkei siellä 
olekaan mitään arvokasta. 
Teppo juoksi puuskuttaen lähellä olevien kerrostalojen sisäpihoille. Vartija palasi takaisin radan 
vieressä olevalle pitkäaikaisparkkipaikalle vartioimaan Lapinlahden junaa. Vaikuttaa siltä, ettei 
vartijalla ole lupa poistua junan läheisyydestä. 

Teppo käveli kerrostalokorttelin toiselle puolelle Käräjäläntielle joka menee keskikaupungin 
asuntoalueen läpi kohti Valtimontietä. 

Noin puolen tunnin kuluttua hän oli Kahlaajankadulla ja meni valkoisen tiilitalon rappusille ja painoi 
vapisevin sormin ovikellonnappulaa. Kukaan ei tullut avaamaan. Sitten hän meni bussipysäkille ja 
nousi bussiin. Noin vartin kuluttua hän oli keskustassa Asiakastorilla jossa hän siirtyi Jukolan bussiin. 
Yhä hänellä oli kädessään horsmakimppu jotka hän päätti antaa Moonalle, eräänlainen 
anteeksipyyntö kaikista niistä tuijotuksista. 
Moona asuu äitinsä Mariannen kanssa pienessä rivitalon pätkässä. Vähän matkan päässä on laiton 
peliluola jota ylläpitää eräs afgaanimies Ali. Onneksi Teppo ei sitä tiedä tai muuten olisi uteliaisuuttaan 
mennyt sinne jammailemaan. 

Teppo soitti Moonan ovikelloa. Marianne avasi oven ja Teppo kysyi änkyttäen:
”Onks Moona kotona?” johon Marianne: ”On se tuolla yläkerrassa.” Teppo ojensi horsmakimpun 
Mariannelle ja kehotti antaa kukat tyttärelle. Marianne kysyi kummissaan, mikset itse anna johon 
Teppo: ”Ei ole aikaa, sano terveisiä Tepolta!” Marianne nyökkäsi ja otti kukat ja meni yläkertaan 
viemään ne tyttärelleen. Sillä välin Teppo lähti kävelemään kohti bussipysäkkiä. 
Marianne sanoi tyttärelleen, että kukat ovat eräältä Tepolta johon Moona: ”Siinä tapauksessa kukat 
joutaa roskiin, sillä se jätkä on tosi vittumainen!” Marianne laittoi kukat Moonan kirjoituspöydälle. 
Moona katsoi kukkia halveksuen ja sitten repi ne pieniksi palasiksi ja paiskasi roskakoriin ja sylkäisi 
päälle. 

Pian bussi tuli ja kiidätti Tepon Asiakastorille jossa hän siirtyi Lintulan bussiin. Laskuhumala on 
muuttunut krapulaksi. Päätä alkoi särkeä niin maan perusteellisesti. 
Kotona äiti ehdotti pojalleen, että tämä söisi suolamuikkuja mutta siihen Teppo ei suostunut sillä 
hänellähän on kalakauhu. Teppo otti kalan sijasta suolamakkaraa. Isä naurahti: ”Kylläpä pojalla on 
melekonen jäläkitauti!” Teppo lupasi vanhemmilleen, ettei enää koskaan joisi itseään humalaan kun 
siitä tulee näin hirveä olo. Jolloin Seppo kertoi, että kerran nuoruudessaan hänkin oli juonut itsensä 
känniin ja kussut kaverin olutlasiin. Tietenkin Teppoa alkoi naurattaa isän nuoruussekoilu eikä osaa 
aavistaakaan, että hän itse oli juopotellut isän entisen tyttöystävän omistamassa yökerhossa.

Koko seuraavan päivän Teppo istui huoneessaan kirjoittaen runoja. Tietenkin runot kertoivat 
rakkaudesta tyttöihin. Valmiit runot hän laittoi kirjekuoreen jonka päälle hän kirjoitti huolellisella 
käsialalla: Sonetteja Lyylille! Hän päätti antaa runot sille tytölle jolta saisi vastarakkautta, toisin sanoen
tyttöystävälle, mutta missä ihmeessä semmoinenkin oikein kuppaa, ajatteli Teppo. 

Illalla kun vanhemmat lähtivät sauvakävelylle ja veli oli kavereidensa luona, niin sillä välin Teppo 
pirautti Moonalle ja kysyi mitä hän piti kukista. Moona vastasi, että kukat ovat roskapussissa.
Silloin Tepolta paloi käämit ja sanoi suoraan: ”Haista paskat senkin ämmän mätinki! Mä kun hyvää 
hyvyyttään tarjoan sulle rakkautta, niin sä mieluummin ylen annat kuin ylenkatsot!”  johon Moona 
mumisi: ”Älä enää koskaan puhu mulle!” Teppo sulki puhelun ja päätti, ettei enää koskaan soittaisi 
Moonalle koska se on oikea paskiainen kun ei ymmärrä hyvän päälle mitään. 
Minnaa Teppo oikeastaan rakastaa mutta rakkaus on vain yksipuolista. Sitten Teppo hoksasi Marian. 
Hän mietti kuumeisesti, että sopisiko he yhteen. Kyllä Maria on ihana tyttö mutta toisinaan tämä on 
liian lapsellinen. Myös Teppo on hyvin lapsellinen ja voi saada paljon kummallisia päähänpistoja. 

Muutama vuosi sitten Vattula sai Suomen tasavallan presidentiltä ympäristöpalkinnon koska siellä 
lajitellaan talousjätteet; palavajäte punaiseen pussiin ja ruuantähteet vihreään pussiin. Vihreän pussin 
sisältö kaadetaan roskakuiluun jonka alapäässä on jätemylly joka jauhaa jätteet hienoksi muruksi jotta 
se veisi niin vähän tilaa kuin mahdollista. Kunta on avustanut kiinteistönomistajia asentamaan 
jätemyllyjä kerrostaloihin. Raha tulee suoraan kunnallispoliitikoilta jotka ovat vapaaehtoisesti 
pienentäneet palkkaansa jotta jarrutettaisiin edes vähän uhkaavaa ilmastonmuutosta. 



Kerta Vattula on Suomen kokeilukunta, niin tämä jätemyllyprojekti päätettiin toteuttaa ja siitä tuli hyvin 
suosittu. Kunnallispoliitikoista tuli todella pidettyjä kun he alensivat vapaaehtoisesti palkkojaan jotta 
saataisiin rahaa jätemyllyjen jakeluun. Vattulassa populistipuolueet eivät menesty ja syynä on juuri 
kunnallispoliitikoiden maanläheisyys. 

Kunnallisneuvos Matti Toivonen meni Helsinkiin hakemaan ympäristöpalkintoa presidentin kädestä, 
muttei ehtinyt sitä vastaanottaa koska sattui kuolemaan hotellin kylpyhuoneessa. Hän sai 
sydänkohtauksen koska oli liikaa työpaineita. Hänhän oli rakennusfirman pääomistaja sekä 
kunnallisneuvos. Palkinnon kävi vastaanottamassa kunnanjohtaja Gerhard Annelahti. 

Kesätöissä Teppo kävi polkupyörällä. Hänellä on hieno kolmivaihteinen Tunturi Kavaljeeri, jolla hän 
tapaa viilettää pitkin katuja kuin rasvattusalama. Joskus hänen pyöräilynsä on vaarallisen ja huvittavan
näköistä kun hän katsoo taaksepäin ja samalla vimmatusti polkee eteenpäin. Teppo on todella taitava 
pyöräilijä. 
Eräänä päivänä töiden jälkeen, kun hän oli liikennevaloissa pääkonttorin risteyksessä odottamassa 
vihreää valoa. Hänen perässä oli odottamassa työkaveri Lauri joka painoi tervehdykseksi autonsa 
äänitorvea, mutta sitä Teppo ei kuullut koska hänellä oli korvilla MP3-soittimen kuulokkeet. 
Lauri huudatti äänitorvea monta kertaa, mutta Teppo ei mitenkään siihen reagoinut. Laurilla on 
punainen farmari Volvo, jonka farmaritilassa hänellä on monta korillista virolaista Saku-olutta johon 
hän on aivan hulluna. Hän tapaa säännöllisesti käydä Tallinnassa olut ostoksilla. Hänen mielestä 
suomalaiset oluet ovat kuin kissankusta, kuten hän monesti on leikillään ilmaissut. Muuten Lauri on 
suuri suomalainen ja äänestää perussuomalaisia tai piraattipuoluetta. Paikallistasolla hänen äänet 
eivät ole riittäneet nostaa perussuomalaisia kunnanvaltuustoon koska Vattulassa Persuilla on 
vaikeuksia toteuttaa jytkyjä. 

Seuraavana päivänä töissä Lauri kysyi Tepolta, miksei hän reagoinut kun hän monta kertaa painoi 
äänitorvea johon Teppo: ”Miten niin äänitorvvee? En mää kuullut mittään.” ja näytti MP3-soitintaan ja 
sanoi: ”Kyllä mä kuulin jotain äänitorven kaltaista, mutta luulin sen tulleen soittimesta.” Totta kai Lauria 
nauratti makeasti kun Teppo hätääntyi änkyttämään. 
Lauri antoi Tepolle paikallisen rock-bändi Kapteeni Kermitin CD-levyn ja kehui sitä taivaisiin. 
Tepon otsa rypistyi kun katsoi CD-koteloa. Hän ei ole kuullut moisesta bändistä edes venäläisessä 
kirkossakaan. Teppo kysyi lisätietoa bändistä johon Lauri: ”Se on punkin ja rockin sekoitusta, ja on 
helkkarin hyvää musaa, sä saat levyn koska oot ollut hyvin ahkera.” Lisäksi Lauri antoi Tepolle 
Kapteeni Kermitin VIP-kortin, jolla pääsee kaikkiin Vattulan menopaikkoihin jonon ohi. 
Teppo kiitti levystä ja kortista.  
Lauri on kopioinut itselleen levyn parhaat kappaleet ja sen tähden ei tarvitse enää levyä. VIP-kortin 
hän on saanut joltain tuttavalta. Hän itse ei ehdi istua ravintoloissa koska on kahden murrosikäisen 
lapsen isä sekä kärsii lieviä vatsahaavan oireita. Laurin lääkäri on kehottanut ottaa rauhallisesti. 
Lauri kertoi Tepolle, että Kapteeni Kermit bändi on perustettu monitoimitalo V3:ssa. 

Lauri tapaa pysäköidä pääkonttorin parkkihalliin jotta olisi mahdollisimman lyhyt matka painolle.  
Parkkihallin ulko-oven vieressä on lastauslaituri jonne postilaitos tuo joka aamu oranssinvärisiä 
postilaatikoita ja iltapäivällä hakee lähtevän postin. 
Postiosastoa vastapäätä kellarinkäytävän pohjukassa on siivousosasto, jonka omistaa kaksi nuorta 
thainaista; Luu ja Sui-Hin. Heidän firmansa on nimeltä Lintulan Siivous Oy joka siivoaa pääkonttorin 
sekä kunnantalon tiloja. 
Sui-Hin tapaa usein liikkua leuka yläetu kenossa ja suu on puoli auki niin, että moni luulee hänen 
olevan vammainen. Ehkä hänellä on jonkinlainen vamma kun tuolla lailla liikkuu mutta pääasiahan on, 
että nainen siivoaa hyvin.

Heti kun Teppo oli huomannut nämä kaksi kissimirrimäiset thaityttöä, niin silloin hänen housuissa alkoi 
patukka seistä. Heti kun siivoojat ilmestyivät kopiointikeskukselle, niin silloin Teppo meni 
kahvihuoneeseen ja katsoi paikallislehdestä elokuvailmoituksia. Hän olisi halunnut ehdottaa treffit 
elokuviin, muttei kertaakaan ollut kunnon elokuvia. Ainoastaan olisi ollut piirrettyjä tai joitakin iänikuisia 
amerikkalaisia hapatuksia jollaisiin Tepolla ei ole hermoja. Elokuva köyhyys johtuu tietenkin 
kesäsesongista. 
Eräänä päivänä hän kysyi Laurilta, että miten hänen tulisi menetellä jotta herättäisi siivoojien huomion.
Lauri vastasi naurahtaen: ”Voisitte tehdä treffit vaikka kotiisi.” johon Teppo: ”Äh, enpä nyt tiedä.” 
Teppoa ujostuttaa viedä tyttöjä kotiin. 



Hän ei tiedä miten hänen vanhempansa reagoisivat jos yhtäkkiä ovesta astuisi sisään thainainen. 
Tepolla itselläkin on sekalaisia tunteita siivoojia kohtaan. Jokseenkin häntä inhottaa heidän kellertävä 
ihonväri ja toisaalta häntä kiihottaa. 

Kellarin käytävällä kopiointikeskuksen ovea vastapäätä on vessat sekä lepohuone, joka toimii 
lounasravintolan pukuhuoneena. Lepohuoneessa on ravintolan duunareiden työvaatteet; beesin 
värisiä T-paitoja sekä rallikuvioisia tummansinisiä lippalakkeja, baskereita ja vaaleita housuja. 

Kopiointikeskus ja postiosasto ovat keskimmäisen siivekkeen kellarikerroksessa. Viereisen siivekkeen 
kellaritiloissa on arkisto, Kansaneläkelaitoksen konttoritiloja sekä kuntosali jonka omistaa Guntherin 
veli Einar. Einarilla on Vattulassa kaksi kuntosalia; suurin on Einar’s O2 Gym monitoimitalon 
naapurissa. 

Kuntosalin vieressä on tyhjähuone jossa joku aika sitten oli päivätoiminnan Lähettipalvelu joka 
jouduttiin siirtää kolmanteen kerrokseen koska täällä kellarissa on runsaasti elektromagneettisia 
kenttiä. 

Melkein kuntosalia vastapäätä on sauna sekä solarium. 
Käytävän toisessa päässä on arkisto, jossa työskentelee arkistonhoitaja Veikko Hietakukka jolla on 
joka päivä yllään harmaapukutakki punaisen solmion kera. 
Hän tapaa käydä usein kopiointikeskuksella rupattelemassa Laurin kanssa. Lauri on talon pidetyimpiä 
henkilöitä jonka kanssa jokainen haluaa turista. 

Kun avaa kopiointikeskuksen käytävän puoleisen oven, niin silloin ensimmäiseksi edessä on pieni 
reseptiotiski jonne asiakkaat jättävät tilauksensa ja täyttävät keltaisen tilauslomakkeen. 

Eräänä syksyisenä koulupäivänä kun Tepon rakas luokkakaveri Minna katsoi luokkahuoneen 
ikkunasta ulos, niin silloin Teppo hiipi hänen taakse ja otti käteensä tuorekurkun ja ajatteli ihan 
koiruuttaan lyödä tyttöä kurkulla päähän mutta kurkku katkesi keskeltä ja vedet valui kotitaloussalin 
lattialle jolloin Minna kääntyi katsomaan, että mitä ihmettä se jätkä oikein hommaa. 
”Mitä jäbä duunaa?” Teppo änkytti: ”Ööh, mä ajattelin vain  tehdä meille kurkkuvoileivät kun mahakin 
ihan kurisee.” Sitten apuopettaja Riitta Carlander tuli luokkaan ja näki Tepon hölmistyneen ilmeen ja 
katkenneen kurkun lattialla. Hän arvasi, että Teppo oli ajatellut lyödä Minnaa kurkulla ja alkoi makeasti 
nauraa: ”Ajatteliks sä lyödä kurkulla? Mitä väkkee sitä onkaan!” Teppo naurahti mukamas viattoman 
naurun: ”En mä ketään ajatellut lyödä vaan ajattelin ottaa välipalaa.” Minna nauroi: ”Just joo! Mä 
tunnen sut!” 

Eräänä koulupäivänä kun Teppo oli tiskaamassa takimmaisessa harjoituskeittiössä, niin silloin hän oli 
hieman väsynyt ja ei olisi jaksanut tiskata kaikkia kattiloita mutta oli pakko koska se kuului 
opetussuunnitelmaan ja lisäksi Teppo haluaa olla ahkera. Hänen vieressä oli punaruutuinen 
pottukärry, sellainen joka tapaa olla mummeleilla mukana kauppareissulla. Teppo sai idean piilottaa 
osan kattiloita kärryyn ja sitten myöhemmin kun olisi hieman pirteämpi, niin silloin hän kaikessa 
hiljaisuudessa ne tiskaisi. Kukaan ei huomannut kun hän sujautti pari kattilaa pottukärryyn mutta 
seuraavana päivänä luokanvalvoja Ulla Saarela löysi kattilat ja arvasi, että tämän täytyy olla Tepon 
tepposia. ”Teppo, mitä oot mennyt tekemään? Ensi kerralla otan sua korvasta kiinni!” Teppo änkytti, 
ettei hän ole laittanut niitä mutta Ulla ei uskonut moiseen selitykseen, sillä hän tuntee jo liiankin hyvin 
Tepon kujeet. 

Joka torstai-ilta Teppo tapaa käydä vammaisyhdistys Perustan tupailloissa juuri Minnan ja Marian 
tähden. Teppo ei halua yhdistyksen jäseneksi koska ei ole vammainenkaan mutta mielellään auttaa 
yhdistyksen toiminnassa. Yhdistyksessä tapaa olla silloin tällöin dj- ja bingoiltoja. Eräänä iltana Teppo 
oli tiskijukkana, jolloin soitteli kesätöissä saamaansa Kapteeni Kermitin CD-levyä. Lähes kaikki tuntui 
pitävän levyn kappaleista. 
Yhdistyksen Tupailloissa Teppo tapaa kujeilla Minnan ja Marian kanssa. Hän huomasi, että 
yhdistyksessä käy myös Marian kihlattu Kullervo, joka on ulkonäöltään hyvin paljon tyttöystävänsä 
näköinen; samanlaiset kaninhampaat sekä pitkäleuka. 
Maria kuitenkin viihtyy paremmin Tepon seurassa ja sen vuoksi Teppoa hieman hirvittää jos Kullervo 
tulisi mustasukkaiseksi ja antaisi hänelle turpiin. Se saattaisi olla hyvin mahdollista koska Maria ihan 
avoimesti flirttailee Tepolle. Sehän ei ole Tepon syy vaan yksin Marian. Tyttöä kiehtoo Tepon hullun 
hassut jutut. Kullervo on hyvin hiljainen ja enimmäkseen nuokkuu pöydän ääressä. 



Muutaman kerran Kullervokin on hieman kujeillut Tepolle kun tämä onnistuu saamaan hänen 
tyttöystävänsä hyvälle tuulelle. Oikeastaan on ajankysymys miten pitkään Kullervo jaksaa olla 
kihloissa Marian kanssa koska tyttöhän on arvaamaton. 

Kun joku torstai-ilta Teppo ei mennytkään Tupailtaan, niin silloin Minna soitti hänelle ja kysyi syytä 
moiseen. Teppo vastasi, ettei  yksinkertaisesti jaksanut lähteä rankan koulupäivän jälkeen. Maria 
tapaa jankuttaa Minnalle, että tämä soittaisi Tepolle ja houkuttelisi tätä Tupailtaan. 
Jos Teppo ottaisi härkää sarvista ja flirttailisi Marialle, niin silloin aivan varmasti tämä ihastuisi korviaan
myöden ja unohtaisi Kullervon kullit. Se ei ehkä olisi kovin terveellistä Tepolle, ei ainakaan niin kauan 
kun Maria ja Kullervo ovat kihloissa. 

Teppo lopetti yhdistyksen torstai-illoissa käynnit kun Minna lopetti lukion. Minna ja Maria käyvät vuotta 
ylemmällä lukioluokalla eli lopettivat vuotta aikaisemmin. Tämän jälkeen he eivät enää koskaan 
tavanneet eikä Teppokaan enää kehdannut mennä tupailtaakaan koska yhdistyksen ohjelmisto toistaa 
itseään. Hän tuntisi itsensä vammaiseksi jos istuisi yhdistyksessä ja kuuntelisi sitä ainaista jollotusta; 
useimmiten siellä muuan Pia Virtalaakso soittaa kitaralla ikivanhoja suomalaisia iskelmiä. Teppo ei 
syty Pian ulkonäöstä koska tämä on jo vanha ryppyinen akka. Teppo on huomannut, että Pialla on 
veitsikauhu; kun pöydällä on tavallinen keittiöveitsi, niin silloin tälle oikukkaalle akalle tulee 
kylmänväreitä. Ehkä hän on katsellut liikaa kauhuleffoja. 

Minna kiinnostui enemmän ja enemmän Helluntai seurakunnasta ja sai töitä Helluntaikahvilasta. 
Vattulan Helluntaikirkko sijaitsee Kauppakadun ja Nahkurinkadun kulmauksessa vastapäätä 
Kulttuuritaloa. Seinässä on iso neonristi. 

Minnan ja Marian jälkeen Tepon luokalla aloitti uusia oppilaita joiden joukossa keskivaaleatukkainen 
Roosa Juntunen johon Teppo ihastui korviaan myöden. 
Roosa Juntunen on todella hurmaava tyttönen, semmoinen missityyppinen. Teposta Roosa on monta 
kertaa suloisempi kuin Minna, Moona ja Magdaleena yhteensä. Roosaa Teppo saattaisi leikiten 
suudella, mutta tämäkin tyttö on jo varattu. Silti tyttö mielellään kujeilee Tepon kanssa jotta tekisi 
tämän iloiseksi. Eräänä syyspäivänä kun he istuivat ruokapöydän ääressä kotitalousluokassa, niin 
silloin Roosa hieman hyväili Tepon reisiä. Hyvä kun ei pöytä noussut tunkkimaisesti ylös kun Teppo sai
kevättunteita. Teppo hoki: ”Lisää, rakas, lisää!” Luokkakaveri Liina nauroi makeasti kun tämä 
siilitukkainen jätkä noin helposti kiihottui. Lyhytkasvuista Liinaa kohtaan Teppo ei tunne erikoisempia 
tunteita mutta hieman häntä alkaa himottaa kun oikein katsoo Liinan kauniita hurmaavia silmiä. Liinalla
on lyhyt Marilyn tyyppinen kampaus, samanlaiset kiharat jotka korostuvat hurmaavasti kissimirrisilmien
kanssa.  

Tepon ihanne nainen on tismalleen kuin Roosa, ainakin tämän hetken mittapuiden mukaan. 
Roosalla on olkapäille ulottuva keskivaalea tukka sekä normaalipainoinen. 
Teppo on hyvin personaiskauneudelle. Hän haluaisi niin kovasti päästä pelehtimään Roosan kanssa, 
mutta sitä hän ei uskalla edes ehdottaa koska on hyvin ujo ja kuinka ollakaan tyttö on jo varattu. 
Keväällä Roosa meni kihloihin Mica Junkkarin kanssa. Teppo jäi jälleen toiseksi. Silti hän onnitteli 
kihlauksen johdosta vaikka pinnan alla kuohui. 

Tämä vuosi oli Tepon viimeinen lukiovuosi. Syksyllä 2022 hän onnistui saada töitä Vivin hovin 
hevostallilta joka sijaitsee Lintulan tien pohjoispäässä eli ihan kävelymatkan päässä kotoa. 
Kartanossa asuu Raimo Branderin tytär perheineen. 

Lintulan tien pohjoispäässä tie haarautuu kahteen osaan; oikean puoleinen haara muuttuu Vivin hovin 
yksityistieksi ja vasemman puoleinen haara menee liikuntavammaisen Reino Lehtolan loistovillaan.

Vivin hovi haki lehti-ilmoituksen avulla hevostallin hoitajaa. Teppo päätti uteliaisuuttaan hakea 
työpaikkaa koska kyseessä on seudun rikkaimpiin kuuluvan tila eli palkka lienee hyvä. Oikeastaan isä 
Seppo houkutteli poikaansa hakea hevostallinhoitajan työtä. Seppo on aina pitänyt hevosista ja juuri 
sen vuoksi hän ei pidä hampurilaisista koska ne usein sisältävät hevosenlihaa. 
Teppo sai kuin saikin hevostallinhoitajan homman. Siihen ei ole kummoisia pääsyvaatimuksia, kunhan 
hakija vaikuttaa luotettavalta ja eläinrakkaalta. Vivi Brander-Brick sekä hänen aviomiehensä Einar 
Brick eivät halua hevosten hoitajaksi mitään teinipissistä koska nämä usein leikkivät kännyköillään.

Teposta tuli eräänlainen tallirenki jonka pitää ruokkia hevoset, lapioida pois ulosteet ja lakaista lattiaa. 



Työnantajat Vivi ja Einar ei millään ehtisi tallitöihin koska Vivi omistaa tekstiilifirman ja Einar omistaa 
useita kuntosaleja Vattulassa ja lähikunnissa. Hän on myös Brand Linen hallituksessa. 
Vivi’s Designin myymälä sijaitsee Salmisten talossa mutta tilat ovat käymässä pieneksi. 
Vivi on alkanut katsella isompia tiloja Ylikylästä jonne on vastikään valmistunut valtava 
kauppakeskusrakennus joka on Vattulan suurin ja mahtavin niin, että keskustan kauppiaat alkavat olla 
huolissaan.

Vivin hovissa asuu Vivin ja Einarin lisäksi heidän kaksi lasta Petrus 21 ja Nina 20 vuotta.
Teppokin on 20vuotta ja miltei heti hän ihastui tähän pitkähköön lyhytvaaleatukkaiseen tyttöön. 
Myös Nina ihastui Teppoon. Ninan on ollut vaikea löytää sitä oikeaa. Aina vaan hän on tavannut 
pelkkiä seksihulluja jotka ajattelevat vain sitä yhtä paikkaa joka on naisen haaroissa. Eräskin jätkä 
koko ajan jankutti lapsien tekemisestä, vaikkei Nina vielä halua synnyttää. Hänen edellinen jätkä olisi 
ollut muuten mukava mutta oli huono ottaa yhteyttä. Hänen vanhemmat asuvat ihan kivenheiton 
päässä kartanosta Karviaismarjankadulla. Poika itse asuu Vattulan keskustan eteläpuolella ylemmällä 
Asiakkaankadulla. Eräänä päivänä Nina Brander teki suhteesta lopun kun ei jaksanut katsella jätkän 
saamattomuutta. Myöhemmin hän sai tietää, että jätkä sai uuden tyttöystävän ja mikä hassuinta, tyttö 
on Nina Branderin kaima toimintarajoitteinen Niina Alppila joka asuu Lintulan Tasankotiellä.
Nina Brander on monesti ajatellut, että jätkällä vaikuttaa olevan melkoinen Niina-kiima. Ihan sama, 
pääasiahan on, että jätkä on onnellinen. 

Nina Branderilla on oma hevonen, valkoinen mustatäpläinen Brand-Laukko2, jossa on ravihevosen 
ainesta. Kun hän oli pieni, niin silloin äidillä oli samanniminen hevonen joka menehtyi muutama vuosi 
sitten vanhuuden heikkouteen. Ninan hämmästykseksi hevonen kuoli seisaalleen niin, että jouduttiin 
sahata hevosen jalat jotta se kaatuisi. 
Brand-Laukon lisäksi on kolme ruskeaa hevosta. Kaikki ovat enemmän tai vähemmän rotuhevosia. 

Teppo alkoi hoitaa erityisen hyvin Brand-Laukko kakkosta jotta tekisi vaikutuksen Ninaan. 
Eräänä syyspäivänä Nina opetti Teppoa ratsastamaan ja pikkuhiljaa hän oppikin taitavaksi 
ratsastajaksi ja pian myös taitavaksi rakastajaksi. Teppo tunsi tulleensa oikeaan paratiisiin kun tapasi 
tämän ihanan Ninan. Häntä ihmetyttää, että mikä kumma häntä oli viehättänyt entisissä 
koulukavereissa. Nyt jälkikäteen ajatellen hänen edelliset ihastukset ovat melkoisia tursakkeita mutta 
Nina Brander ei todellakaan kuulu tursakkeihin. Hän on juuri lopettanut Lehtovuoren 
sisäoppilaitoksella ja saanut erinomaisen todistuksen. Hän on kiinnostunut ratsastuksen lisäksi 
valokuvaamisesta. Lehtovuorenkoulussa hänellä oli valinnaisaineena valokuvaus jota piti 
länsiruotsalainen ammattikuvaaja Stig. Samalla Nina oppi ruotsiakin. Stig oli melkoinen vekkuli ja 
kutsui raejuustoa Muumi soseeksi.  

Työpäivän jälkeen Teppoa ei ollenkaan väsytä sillä rakkaus antaa lisäpuhtia. 
Joka aamu kun Teppo tulee töihin, niin silloin Nina on odottamassa kartanon portilla jolloin he
halaavat pitkään ja sitten menevät tallin puolelle, jossa he jatkavat suutelemista. Siinä välissä he 
ruokkivat hevoset. Tepolla on melkoinen unelmatyö kun saa työajalla halata ja pussata. Vaikuttaa siltä,
että vihdoinkin Teppo on saanut tyttöystävän jolta saa vastarakkautta. 
Ensimmäiseksi Nina opetti Tepolle kielisuudelman joka aluksi Teposta oli inhottavaa kun ajatteli tytön 
aikaisempia poikaystäviä, mutta sitten hän onnistui muuttamaan ajatuksensa, että suhteista on kulunut
sen verran aikaa, että poikien syljen rippeet ovat ajat sitten haihtuneet. 
Eräänä syyspäivänä kun he kuhertelivat hevosen takana, niin silloin Nina löysi Tepon G-pisteen joka 
on pallean kohdalla. Sitä kutittamalla Tepon maha alkaa kummasti hyppiä. Teppo sai ensimmäisen 
kerran oikein hartaudella hyväillä Ninan pehmeitä ja hyvin kehittyneitä rintoja. 

Nina kysyi isältään, että olisiko Tepolle parempia hommia. Einar lupasi rakastuneelle tyttärelleen 
katsella tallirengille parempia työtehtäviä. Nina ei oikein pidä siitä kun Teppoa kutsutaan tallirengiksi. 
Ninan mielestä Tepolle sopisi paremmin titteli hevosteknikko.
Muutaman päivän kuluttua Einar Brick kutsui Tepon kartanon kirjastohuoneeseen. Aluksi Teppo 
säikähti, että tuleekohan nyt potkut kun hän on vikitellyt työnantajan tyttären mutta pelko osoittautui 
aiheettomaksi. Einar kehui Teppoa: ”Sinussa on todella hyvän työmiehen ainesta ja sinulle sopisi hyvin
toimistoassistentin tehtävät.” Teposta tämä tuntuu uskomattomalta ollakseen totta. Totta kai palkkakin 
nousee. Sitten hän sai allekirjoittaa palkkauspaperit uudelleen joissa hän sai uuden tittelin; 
toimistoassistentti. Yhä hänen tulee myös ruokkia hevoset ja sitten siirtyä Einarin kotitoimistoon joka 
on kirjastohuoneen nurkassa. 
Keskellä huonetta on ruskea nahkasohva jonka edessä on harmaa savunvärinen lasipöytä. Pöydällä 



on keskeneräisenä suuri tuhannen palan palapeli. Lisäksi huoneessa on kaksi korkeaa kirjahyllyä 
täynnä saksalaisia ja englanninkielisiä kirjoja. 

Teppo kysyi, että mitä tehtäviä kuuluu toimistoassistentille. Einar vastasi, että hänen tulee tyhjentää 
postilaatikko tuossa Y-risteyksessä ja sitten lajitella perheenjäsenten posti. Lisäksi Tepon pitää 
tulostaa sähköpostit sekä puhtaaksikirjoittaa kirjeitä. Siinä sivussa pitää yhä ruokkia hevoset.
Teposta uudet työtehtävät vaikuttavat mielenkiintoisilta ja allekirjoitti paperit.
Einar lupasi hankkia Tepolle oman kirjoituspöydän. 

Jonkin ajan kuluttua lyhyt ja lihavahko kotiavustaja Eeva Hirvi kävi kirjastonovella ilmoittamassa, että 
ruoka on valmista. Einar sanoi Tepolle: ”Käy sinäkin pöytään, sillä olethan tyttären poikaystävä eli 
kuulut osaksi perhettä.” Teppo meni Einarin ja Ninan perässä ruokailuhuoneeseen ja asettui istumaan 
Ninan viereen ruskean ruokapöydän ääreen. Pöydässä oli tarjolla kyljyksiä lohkoperunoiden kera. 

Syönnin jälkeen Nina esitteli Tepolle huoneensa joka on paljon isompi kuin Tepon huone. Huoneen 
seinällä on suuri hevosjuliste sekä kunniakirjoja koulun urheilupäiviltä. Nina näytti Tepolle valokuvia 
jotka hän on ottanut viime kesällä Göteborgissa jossa hän oli ollut vaihto-oppilaana valokuvaaja Stigin 
kanssa.  
Teppo kysyi samalla kun katseli tyttöystävänsä valokuva-albumia: ”Voisit sä ikuistaa mut?” Nina otti 
esiin hienon ja kalliin digitaalikameran ja pitkän keskittymisen jälkeen otti valokuvan ja sitten näytti 
tuloksen kameran näyttöruudulta. Teppo kehui Ninaa mestarikuvaajaksi. 
Sitten Nina istahti Tepon viereen sängynlaidalle ja leikillään tökkäili Tepon kylkeä ja reisiä sanoen joka 
kerta Piip. Teppokin teki samoin. Pian he halasivat toisiaan. Siitä tuli pitkä hellä halaus poski poskea 
vasten. Teposta tuntui erittäin hyvältä vihdoinkin saada halata ihanaa ja kaunista tyttöä joka ei rimpuile
vastaan. 
Halatessa Nina kysyi Tepolta, että haluaisiko hän ihan aikuisten oikeasti olla poikakaveri. Teppo 
vastasi: ”Totta kai haluan jos sä haluat olla tyttöystävä.” johon Nina: ”Mun vanhemmat pitävät kovasti 
susta, ja he haluavat sinut sukuun.” Teppoa alkoi kiihottaa ja rutisti kovemmin Ninaa. 
Jonkin ajan kuluttua tyttö irrotti otteensa Teposta ja näytti kaulakoruaan jossa on sydämen kuva. 
”Tiedätkö mitä tämä tarkoittaa?” kysyi Nina Monika Brander. Teppo katsoi kaulakorua hetkisen ja näki 
sydämen kääntöpuolella tekstin; Love. Tepon sydän hyppäsi kurkussa asti ja sanoi: ”Oi, rakkaus!” Nina
vastasi: ”Kyllä, se tarkoittaa sitä, että mä etsin rakkautta ja nyt olen sellaisen löytänyt!” Teppo 
nyökkäsi: ”Joo, minäkin olen etsinyt rakkautta ja nyt vihdoinkin löysin sen työpaikkailmoituksen myötä; 
rakastan tätä työtä ja tyttöä.” Nina nyökkäsi ja naurahti: ”Työ kannattaa aina!” 
Teppo tarttui Ninaa käsistä kiinni ja katsoi häntä suoraan siniharmaisiin silmiin jotka oikein loistivat 
rakkautta. Teppo halasi lujasti Ninaa. Tyttökin alkoi rutistaa Teppoa. Tepon nenän vieressä oli Ninan 
oljenvaalea hiuskiehkura joka tuoksui hyvältä. Teppo sanoi: ”Sä tuoksut hyvältä…” johon Nina: ”Säkin 
tuoksut hyvältä!” Teppo sanoi hellällä äänellä: ”Nina nimi on erittäin kaunis, mua kiihottaa sun kaunis 
nimes.” Nina alkoi nauraa: ”Heh, onko sussakin Niina-kiima?” Teppo alkoi hädissään änkyttää: ”En sitä
tarkoittanut vaan sun nimes on niin eroottisen kaunis…” johon Nina: ”Niin myös sunkin nimes, Teppo 
nimi on iskelmän kaunis nimi, ihan puhdasta turkulaista kissankultaa yhteisiltä poluilta… Haha!” 
Teppoa alkoi naurattaa kun tyttö ihan selvästi viittaa Ruohosen veljeksiin.  
Sitten he alkoivat pelehtiä pehmeän sängyn päällä. Teppo riisui paitansa ja heitti sen summamutikassa
huoneen toiseen nurkkaan ja sanoi: ”No rakas Niiiina, katso mun mahaa, että löytyisikö G-piste…” 
Nina naurahti: ”Juu, mä oon nähnyt monen jätkän mahat mutta sun maha näyttää todella kiihottavan 
pehmeeltä.” ja kutitteli Teppoa mahasta. Teposta tuntui hyvältä ja hän vakuuttui, että se mystinen G-
piste on juuri pallean kohdalla. 
Teppo käski kutitella enemmän ja Nina teki käskettyä. Hän kevyesti painoi Tepon mahaa sisään päin 
sanoen: ”Näin sen pitää olla eikä mitään röllyköitä.” Teppo työnsi mahansa ulos, niin heti Nina työnsi 
sen sisään ja nauroi. Jonkin ajan kuluttua Ninakin riisui paitansa ja käski Teppo hyväillä hänen 
keskisuuria rintojaan. Erittäin kauniit daisarit, ajatteli Teppo eikä oikein uskaltanut tarttua tisseihin. 
Hänellä ei ole kokemusta rakastelusta ja sen vuoksi on erittäin varovainen tytön rintojen kanssa. Hän 
on lukenut lehdistä feministi ihilistien kirjoituksia niin kutsutuista tissi-Kalleista. 
Ninan mieliksi Teppo silitteli yhtä tissiä ja kokeili sormillaan nännin päätä. Tältäkö se tuntuu, ajatteli 
Teppo. Sitten Teppo tyytyi silittelemään Ninan sametin pehmeitä poskia. Vasemmassa poskessa on 
pieni kauneuspilkku. Ninan poskien samettisuus oli pienoinen pettymys sillä hän haluaisi tytön poskien
olevan pehmeämpiä. Kyllä Nina on erittäin suloinen samettiposkineenkin. Hänellä on erittäin 
miellyttävä puheääni joka kehotti painaa huulet huulia vasten. Teppo ajatteli itse mielessään, että 
todennäköisesti tyttö tarkoittaa suun huulia. 
Hän ei uskalla painaa huuliaan alapään huuliin, ei ainakaan vielä. 



Nina päätti opettaa Tepolle kielisuudelman. Hän kehotti asettaa huulet huulia kohti ja sitten työntää 
kieli ulos niin, että kielten päät kohtaisivat. Teposta tämä oli uutta ja jännittävää. Aluksi hänestä tämä 
tuntui hieman inhottavalta mutta päätti tehdä rakkaan Ninan iloksi. Siitä tuli pitkä kielisuudelma. 
Kielet kiemurtelivat toistensa ympärillä. Teppo painoi Ninaa yhä kovemmin puoleensa ja siirtyi 
selälleen tytön pehmeälle sängylle. Näin lähellä tyttöä Teppo Salminen ei ole koskaan ennen ollut. 
Teppo tunsi, että Nina on hänen ikioma rakkaansa. Ninakin tunsi samoin. Nyt he eivät enää ole 
sinkkuja. 
Teppo sanoi samalla kun Nina oli hänen päällä: ”Nyt olisi ihana kuolla, ajattele jos me kuoltaisiin nyt 
tähän paikkaan.” Nina hymähti. 
Välillä he katsoivat lähietäisyydeltä toisiaan silmiin ja sitten jatkoivat kielisuutelua. Teppo tunsi olonsa 
hyvin ihanaksi ja Ninan koko yläruumis oli hänen päällä. Teppo piti rautaisotteella Ninasta kiinni. 
Hänen iho oikein huusi ihokontaktia. Teppoa teki mieli nukahtaa tytön alle. 
Kielet olivat koko ajan toistensa ympärillä ja syljet sekoittuivat. 
Nina kysyi, että oliko tämä todella ensimmäinen kerta kun hän suutelee, johon Teppo: ”Kyllä, mulla ei 
ole koskaan ennen ollut parisuhdetta.” Tepon poikuus oikein kiihotti Ninaa. 
Teppo tunsi kuinka patukka seisoi ja teki keskiruumiillaan yhdyntä liikkeitä Ninaa vasten. Teppo toivoi, 
jos he juuttuisivat tähän ihanaan asentoon. 
Nina ihmetteli Tepon pitkää orgasmia joka on kuin suoraan pornofilmistä, joita hän on katsellut salaa 
kun isä ja äiti ovat olleet kylässä. Nina on varma, että Tepon G-piste on juuri palleassa. Heti kun hän 
oli edes hipaissut hänen vatsaa, niin silloin Teppo alkoi oikein ähistä orgasmista. 
Nina avasi Tepon housun vetoketjun ja työnsi sepalukseen kätensä ja tarttui pystyssä olevaan 
mulkkuun. Hän yhdellä kädellä veti esinahan esille. Teposta tuntui hyvältä ja päätti antaa tytön leikkiä 
hännällään. 
Nina avasi omat housut ja potkaisi ne alas nilkkoihin ja sitten veti alas pikkuhousut. Hän työnsi kädellä 
pystyssä olevan pippelin sisälle pimppiin. ”Oi, den glider in, se on siinä!” hihkaisi Nina Brander. He 
molemmat tunsivat olonsa hyvin raukeiksi. Teppo ravisteli lantiotaan Ninaa kohti. Nina ähki orgasmin 
kourissa. Suut vastakkain ja sukupuolielimet vastakkain. Ihan litinä kuului. Sänky natisi mutta he viis 
välittivät siitä. Ovi ei ollut lukossa mutta kiinni kylläkin. Nina ei kehdannut nousta sitä lukitsemaan tai 
muuten tunnelma olisi mennyt pilalle. Tulkoon vanhemmat. Onhan hekin joskus nussineet, ajatteli Nina
Monika Brander. 
Onneksi Nina käyttää e-pillereitä mutta sitä Teppo ei tiedä. Juuri sitä Teppo ajattelikin, muttei 
kehdannut alkaa kyselemään ehkäisyn perään ja luotti jos tyttö olisi nauttinut pillereitä. 
Jos ei, niin silloin heille syntyisi lapsi. Tepolla ei ole mitään sitä vastaa jos hänestä tulisi isä. Sitten 
Tepolle tuli mieleen, että onkohan tytöllä sukupuolitauteja. Sitä hän ei tietenkään uskaltanut mennä 
kysymään. Hän päätti luottaa, ettei olisi. Hänellä itsellä ei ainakaan ole Aidsia. Mistä vitusta sekin olisi 
tullut kun ei ole tullut koskaan nussittua, ajatteli Teppo Salminen. Hän ei ole saanut edes verta saati 
sitten huumeista. 
Ninalle tämä oli ensimmäinen yhdyntä vaikka hänellä on ollut lyhytaikaisia suhteita, mutta yhdyntää he
eivät ole kuitenkaan ehtineet harrastaa kun jätkät ovat olleet liian innokkaita kyselemään seksistä ja 
tuijottaneet hänen rintoja. 
Nina tunsi kuinka immenkalvo repesi ja se teki hieman kipeää, mutta viis välitti kaiken maailman vitun 
kalvoista kun yhdyntä tuntuu näin ihanalta, ajatteli Nina. 
Teppo piteli Ninaa päällänsä rautaisotteella ja ravisteli pumppaamisrytmillä lannettaan Ninaa vasten.
Aikansa siinä pumpattuaan heitä molempia alkoi heikottaa ja väsyneenä tuupertuivat toistensa päälle. 
He heräsivät noin tunnin kuluttua ja yhä Tepon pippeli oli pystyssä. Nina tarttui siitä molemmilla käsillä 
ja hieroi sillä paljasta vatsaansa niin, että vatsa kostui spermasta. Häntä huvitti Tepon pitkä orgasmi. 
Ei edes pornofilmeissä ole näin pitkiä orkkuja. 

Sitten he pitivät pienen tauon rakastelussa jolloin Nina kysyi, että mitä Tepon vanhemmat oikein 
hommaavat, johon Teppo: ”Mutsi on Lintulan terveyskeskuksen respassa ja faija on rakennusmiehenä 
Toivosen Raksalla.” jolloin Nina paljasti: ”Toivosen Raksa Oy on rakentanut muun muassa tämän 
talon.” Teppo sanoi: ”Mä taidan tietääkin sun vanhempien työpaikat… Mutsis on meidän vuokralainen 
ja faijas omistaa kuntosalit.” Nina nyökkäsi ja kysyi jos Teppo on käynyt kuntosaleilla. Teppo vastasi, 
ettei ole vara sellaiseen. Nina lupasi järjestää ilmaistreenit. Hän mainosti erityisesti Einar’s O2 
kuntosalia. 

Sitten Teppo kysyi, että mikä ammatti kiinnostaa häntä, johon Nina: ”Mjaa, enpä oikein tiedä… ehkä 
joku graafinen ala kuten valokuvaus myös leipominen kiinnostaa… Heh, äskenhän me hieman 
leivoimme!” Teppo naurahti: ”Kyllä, kaksi somaa pullaa jo näkyykin tuossa leukasi alapuolella.” 
johon Nina nauroi ihan katketakseen. Hän lisäsi, että myös onkiminen on mukavaa johon Teppo sanoi,



ettei hän pidä kalastuksesta kun on tuo kalakauhu. Ninaa nauratti: ”Mä poistan sulta moiset kauhut.” 
Nina kertoi myös, että hänen vanhemmat sekä ukki ja mummo omistavat laivavarustamo Brand 
Linestä suurimman osan ja kysyi jos Teppo on kulkenut Brand Linen laivoilla. 
Teppo vastasi innoissaan: ”Joo, muutama vuosi sitten menimme Nynäshamnista Hankoon 
M/s Vivillä, ja se oli todella hieno laiva!” Nina antoi pusun Tepon hieman pulleahkolle poskelle. 
Teppokin antoi pienen ujon pusun Ninan samettiselle poskelle. Sitten he jatkoivat kiihkeää rakastelua. 
Nina hoki Tepon korvaan, että hän haluaisi mennä naimisiin. Teppo halasi Ninaa: ”Juu, mäkin haluan!” 
Sitten he nousivat ylös ja Teppo etsi tovin paitaansa ja löysi lopulta huoneen toisesta nurkasta jonne 
hän itse oli sen heittänyt. 

Eräänä lauantai-illalla Ninan vanhemmat menivät Einarin veljen luokse kylään. Gunther asuu ihan 
kävelymatkan päässä Linnuntiellä. 
Guntherin vaimo on kaunis vaaleatukkainen Ellen joka on usein pyytänyt Einaria ja Viviä kylään jotta 
Einar voisi auttaa häntä Candy Crush pelissä. Myös Petrus on erittäin hyvä kyseisessä nettipelissä 
mutta Nina on huonompi ja saa usein apua veljeltään ja isältään. 
Lehtovuoren koulussa valokuvaaja Stigiä huvitti kun oppilaat välitunneilla istuivat nenä kiinni 
kännyköissä pelaten Candy Crushia. 

Sillä välin kun Ninan vanhemmat olivat kylässä, niin silloin Teppo ja Nina olivat kahdestaan tässä 
suuressa valkoisessa kartanossa. Kotiavustaja Eeva oli saanut viikonlopun vapaaksi. Hän asuu 
Vattulan matkakeskuksen lähellä keltaisessa kolmekerroksisessa talossa. Eevalla on melko paha 
reumatismi mutta kykenee hyvin hoitamaan talousasiat. 

Teppo ja Nina istuvat olohuoneessa katsellen Dvd:ltä romanttista draamakomediaa ja sitten Nina 
näytteli CD-rompulta perheen valokuvia. 

Vähän myöhemmin Nina muisti, että kellarissa isällä ja äidillä on niin kutsuttu erotiikkahuone. Siellä on
paljon erilaisia seksileluja. Nina päätti esitellä huoneen Tepolle.
Teppo katseli ihmeissään kun näki vaikka minkälaista vempainta. Keskellä huonetta on vanha 
putkisänky, jonka päädyissä on ruskeat nahkaremmit ja vaaleanpunaiset käsiraudat.
Nina kertoi, että monesti hän on veljen kanssa kurkkinut avaimenreiästä kun vanhemmat ovat olleet 
sisällä leikkimässä. Hän pohti, että hänen vanhemmat voivat olla sadomasokisteja koska äiti usein 
polttelee isän mahakarvoja tässä sängyssä kun isän kädet ovat käsiraudoissa. 
Nina paljasti myös, että hän itsekin kiihottuu jos hänet sidottaisiin kiinni tuohon sänkyyn ja kevyesti 
piiskattaisiin, muttei ole ollut ketään joka olisi piiskannut häntä. Aikaisemmat poikakaverit eivät oikein 
olleet kiinnostuneet sadomaseksistä. Teppo vastasi, että hänkin helposti kiihottuu jos ajatteleekin 
piiskaamista. Teppo riisuutui ilkosilleen ja meni sängyn päälle ja kehotti Ninaa sitomaan kädet ja jalat 
kiinni sänkyyn. Niin hän tekikin ja sitten Nina otti nahkaruoskan ja läimäytteli sillä Tepon mahaa. Teppo
vain huudahteli: ”Ihanaa, leijonat ihanaa!” Ninaa nauratti kovasti: ”Tässä on todella kova 
naarasleijona!” Sitten hänkin riisuutui ja jatkoi ruoskimista. Sitten hän otti sytkärin ja poltteli Tepon 
mahakarvoja. Karvat vain kärysi ja Teppo hoki koko ajan: ”Polta minut!” Nina naurahti: ”Okeido, sitten 
saat polttaa minutkin!” Välillä Nina suihkutti jääkylmää vettä Tepon päälle. Sitten hän ratsasti Tepon 
mahan päällä. Hän hyväili Tepon paljasta ihoa. 

Jonkin ajan kuluttua he kuulivat askeleita yläkerrasta. Se tarkoittaa sitä, että vanhemmat ovat 
palanneet. Ninalle tuli hätä. Hän katseli hätäisesti ympärilleen ja näki vaaleansinisen sängynpeitteen 
huoneen nurkassa ja levitti sen Tepon päälle, sillä käsirautoja hän ei ehtinyt irrottaa. Hän kuiskasi 
Tepolle, että hän olisi hiljaa ja toivoisi, ettei isä ja äiti menisi tähän huoneeseen. Hän lupasi keksiä 
jotain jotta vanhempien huomio olisi poissa tästä huoneesta.  
Sitten Nina sammutti huoneesta valot ja raotti ovea ja hiipi kellarinkäytävän toiseen päähän, jossa on 
pieni hyllykkö täynnä saksalaisia Der Spiegel -lehtiä. Hän otti lehtipinkan kainaloonsa ja meni 
hissukseen saunan eteiseen ja sieltä pesuhuoneeseen jossa hän laittoi porealtaan päälle. Saunan 
ovet hän jätti auki jotta vanhemmat näkisivät, että hän on kylpemässä. 

Einar meni kellariin laittamaan saunan päälle. Ensin hän otti kellarikomerosta punaviinipullon. 
Viinipullo kainalossa hän meni saunaan, jossa hän näki tyttärensä istumassa porealtaassa ja naurahti:
"Oho, kylläpä sua pierettää kun vesikin noin kuplii!" Ninaa alkoi naurattaa: ”Elä viitti faija!” Einar 
katsahti ympärilleen ja kysyi: ”Missä on Teppo? Lähtikö se kotiin?” 
Nina änkytti: ”Hän on kävelyllä ja kohta tulee kylpemään.” Einar naurahti: ”Tuohonko pieruiseen 
veteen?” Ninaa nauratti makeasti isän hassut jutut. 



Einar meni löylyhuoneen puolelle ja laittoi sähkökiukaan päälle. Sitten hän meni kellarinkäytävälle ja 
kurkisti erotiikkahuoneeseen. Siellä oli pimeää, siispä hän sulki oven ja meni kirjastoon odottamaan 
saunan lämpenemistä ja samalla katsoisi mitä kuuluu Facebookiin. 

Heti kun isä oli poistunut kellarista, niin silloin Nina meni takaisin erotiikkahuoneeseen päästämään 
Tepon irti käsiraudoista. Teppo naurahti. ”Ens kerralla on sun vuoros olla sidottuna!” Nina naurahti:
”Aiotko ruoskia?” Teppo vastasi: ”En oikein tiiä, sillä en haluaisi lyödä tyttöjä. Nina halasi Teppoa:
”Sä oot kiltti kaveri, sä oot kunnon poika!” Sitten he pukeutuivat. Juuri kun he olivat poistumassa 
erotiikkahuoneesta, niin silloin he kuulivat kellarinportaiden yläpäässä olevan oven avautuvan. 
He piiloutuivat erotiikkahuoneen perällä olevan suuren kaapin taakse. Teppo siirsi vähän enemmän 
kaappia jotta he mahtuisivat kunnolla sen taakse.

Kirjastossa Einar kirjautui hetkeksi Facebookiin ja huomasi, että pelipyyntöjä oli tullut runsaasti, kuten 
tavallisesti. Hän ei jaksanut alkaa niihin vastailemaan niinpä hän kirjautui ulos ja päätti käydä  
erotiikkahuoneessa leikkimässä tekovaginan kanssa. Tekovaginaa hän tapaa kutsua pimperoksi, jonka
hän on tilannut eräältä siikalatvalaiselta Cybermanilta. Muutama vuosi sitten tämä tunnettu 
nettikameramies päätti alkaa markkinoimaan seksileluja jotta saisi rahaa webbikameroihin. Cyberman 
tekee yhteistyötä jämtlantilaisen Anders Brasan kanssa jolla on tukkufirma Vattulan Ylikylässä. 
Muutama vuosi sitten hän on perustanut seksikaupan Vattulan josta Einar ja Vivi ovat ostaneet 
pumpattavia seksinukkeja; pumpattavan Barbaran sekä pumpattavan Aarnen. 

Einar meni erotiikkahuoneeseen ja laittoi valot päälle. Hän otti kaapista pimperonsa ja istahti sängyn 
reunalle ja avasi housunsa ja alkoi leikkiä. Tepon ja Ninan onneksi Einar istui selkä ovelle päin niin, 
että he pystyivät hiipimään huomaamatta ulos. He menivät Ninan huoneeseen jossa he pystyivät 
huokaista helpotuksesta. Olisi ollut noloa jos Einar olisi nähnyt heidät erotiikkahuoneessa vaikka he 
ovatkin täyskasvuisia mutta lapset ovat aina lapsia vanhempien silmissä. 

Aikansa leikittyään Einar tuhahti itsekseen: ”Äh, tämä ei ole enää hauskaa, olisi mukava saada 
salarakkaan.” Häntä alkaa kyllästyttää masturbaatio koska sitä on tullut harrastettua aivan liikaa. 
Hänellä on kova seksin nälkä. Kyllä Vivi mielellään vilauttelisi sulojaan, mutta Einaria haluttaisi käydä 
vieraissa mutta sellaiseen ei ole tullut tilaisuutta. 
Kyllä hänen kuntosaleilla olisi paljon nuoria ja kauniita naisia, mutta hän ei haluaisi kajota omiin 
asiakkaisiin. Ajatella jos mokaisi ja sitten menettäisi asiakkaan ja sitten alkaisi huhut kiertää. Hän on 
hieman ihastunut pojan tyttöystävän mutsiin joka asuu Hangossa. Hänen kanssa on turvallinen 
kuherrella kun tytön mies on ylikiltti ja välimatka takaisi turvallisen marginaalin Viviin.

Sängyn reunalta Einar huomasi, että kaappia oli siirretty. Hän työnsi sen takaisin seinän viereen.
Sitten hän katsoi huoneen perällä olevia tiilikasoja jotka odottavat ahkeruuden puuskaa. Hänellä on 
tarkoitus rakentaa huoneen perälle pienen arkistohuoneen mutta on aivan liian laiska aloittaa urakka. 
Hän voisi pyytää Toivosen Raksalta rakennusapua, mutta silloin erotiikkahuone paljastuisi. 

Einar meni takaisin kirjastoon ja sanoi vaimolleen, joka oli parhaillaan Facebookissa: ”Sauna alkaa olla
lämmin!” He menivät kellariin ja piipahtivat erotiikkahuoneessa vähän leikkimässä ennen saunaan 
menoa. He riisuutuivat ilkosilleen, ja sitten Einar sitoi Vivin nahkaremmeillä kiinni sänkyyn ja kevyesti 
ruoski häntä. Vivi inhoaa käsirautoja mutta nahkaremmit ovat mukavampia. 
Vivi huusi kiimaisena: ”Lisää, kulta lisää!” Sitten Einar sitoi huivin vaimonsa silmille ja sanoi: ”Yllätys 
vaimo kullalle!” johon tämä kysyi: ”Mitähän oot keksinyt? Uusi seksilelu vai?” Einar vastasi: 
”Jep, tämmöinen Dildo nimeltä Pimpero Femina!” ja työnsi hierontasauvan vaimon pimppiin ja 
käynnisti sen. Silloin Viville tuli sarja orgasmeja ja huusi kuin eläin: ”Aah, ihanaa!” Einar hyväili 
vaimonsa pulleita rintoja. Vivi pökertyi orgasmista. Einar oli hieman kateellinen kun ei kertaakaan ole 
pyörtynyt orgasmista. Kun hän oli ottamassa pois hierontasauvaa ulos emättimestä, niin silloin 
vapiseva käsi vahingossa tyrkkäsi sen syvemmälle eikä onnistunut sitä saamaan ulos.  
Einar ajatteli, etteivät paristot kovin kauaa kestä ja se sammuu itsestään ja putoaa ulos. 
Hän sammutti valot ja meni saunaan. Häntä kiihotti kovasti kun ajatteli, että olisi mukava olla juuri nyt 
vaimon pöksyissä. 

Kun hierontasauvan paristot olivat heikentyneet, niin silloin Vivi alkoi virota. Hän tunsi Dildon olevan 
yhä pimpissä ja yritti pullistella mahaansa, jotta se luiskahtaisi ulos mutta turhaan. 
Hän huusi miestään avaamaan remmit. Einar kuuli saunaan vaimonsa huudot ja ryntäsi pallit kilisten 
erotiikkahuoneeseen päästämään vaimon remmeistä. Sitten he menivät yhdessä saunaan. 



Einar sanoi saunassa vaimolleen, että hän tuli kateelliseksi kun ei ole koskaan pökertynyt orkuista. 
Vivi lupasi joku kaunis päivä järjestää super-orgasmit, ja nauroi päälle. 

Samaan aikaa Ninan huoneessa Teppo vilkaisi rannekelloaan ja sanoi: ”Oho, kello on kohta 
kaksitoista yöllä ja pitää mennä kotiin!” Nina sanoi: ”Tääkin on myös sun koti… muuta tänne!” Teppo 
vastasi: ”Hankitaan oma kämppä keskustasta, niin ei tarvitse asua sun vanhempien nurkissa.” johon 
Nina: ”Ideassahan on munaa, jopa kirjaimellisesti!” Sitten he menivät eteiseen. Teppo otti naulakosta 
valkoisen kangastakkinsa. Nina antoi hyvänyönsuukon Tepon pullealle poskelle. Teppo lähti 
pyöräilemään kohti kotia jonne ei ole pitkästi. Vivin hovin ja naapuritalo Villa Reinon Y-risteyksen 
jälkeen on pieni synkkämetsikkö ja heti sen jälkeen alkoi Lintulan alueen asutus. Ensin tuli 
Päärynätien risteys josta pääsee Karviaismarjankadulle jossa asuu Ninan ex-poikakaveri. 
Sitten Teppo pyöräili pienen K-kaupan ohi. Kauppaa vastapäätä on R-kioski sekä seurakuntatalo. 
Jonkin matkan päässä on vammaisten ryhmäasuntola joka sijaitsee Linnuntien mutkassa. 
Sitten hän ajoi Lintulan koulun ohi. Sitten kotitalo alkoi jo häämöttää Lintulantien ja Koskelankadun 
risteyksessä. 

Tepolla ei vielä ole ajokorttia vaikka on 22vuotias. Jostain syystä hän ei vielä ole kiinnostunut autosta, 
mutta vähitellen kiinnostus heräilee. Hän on alkanut lukemaan ajokorttikirjoja joita on ostanut 
kirjakaupoista sekä liikennekouluista. Ninallakaan ei ole ajokorttia koska ei ole vielä ollut aikaa 
autokouluun. Hän suunnittelee menevän Vattulan parhaimpaan autokouluun joka sijaitsee keskustan 
Ritarikadulla. 

Tepon lähdettyä Nina meni huoneeseensa ja mietti, että tuleekohan hän raskaaksi. Hänellä ei ole 
mitään sitä vastaan, sillä olisi todella hienoa saada lapsi noin komean pojan kanssa.

Saunassa Einar yritti onkia hierontasauvaa vaimonsa emättimestä. Pitkän tonkimisen jälkeen se 
luiskahti ulos ja silloin heitä molempia nauratti makeasti. Einar naurahti, että pimperoleikki meni 
kirjaimellisesti ihan vituiksi. 
Sitten he menivät takaisin erotiikkahuoneeseen, jossa Vivi puolestaan sitoi Einarin remmeillä kiinni 
sänkyyn ja laittoi huivin tämän silmille. Sitten hän otti sytyttäjän ja poltteli miehensä mahakarvoja josta 
tämä kovasti kiihottuu. Sitten Vivi tarttui penikseen ja kuori esinahkaa ja siveli kielellään terskan päätä.
Silloin Einari alkoi kiemurrella: ”Äh, kirvelee niin vitusti!” Vivi naurahti: ”Ei suinkaan vaan mulukusti!” ja 
laittoi toisen huivin miehensä suun eteen ja sitten jatkoi terskan nuolemista, jolloin Einari sai sarjan 
orgasmeja ja kiemurteli kuin käärme. Huivin alta kuului muminaa. Sitten Vivi otti esiin nahkavyön ja 
läimäytti miestään pari kertaa ja sitten laittoi vyön mahan ympäri ja kiristi äärimmilleen. Penis alkoi 
sykkien ruiskuttaa spermaa. Vivi rupesi imemään penistä ja sitten hieroi sillä paljasta vatsaansa. 
Einarin polvet koukistelivat joita Vivi piteli aloillaan. Hän otti lattialta narun pätkän ja sitoi miehensä 
polvet yhteen ja sitten könysi tämän päälle ja painoi korvansa miehensä rinnan päälle ja torkahti 
hetkeksi rajun rakastelun tuloksena. 
Einari haukkoi henkeään kun pallea ei päässyt liikkumaan eikä huivin takia pystynyt kunnolla 
hengittää. Hän ei myöskään pystynyt huutaa, mutta samalla hän kiihottui ja ajatteli, että kesken seksin 
olisi mahtava kuolla. Hän yritti pidättää hengitystä. Hetkisen kuluttua hän pökertyi ja kurkusta tuli 
epämääräistä korinaa. 
Vivi hätkähti ja poisti huivin miehensä suun edestä, jolloin tämä virkosi. Einar oli jo aivan sininen 
kasvoiltaan. Sitten hän avasi vyön. Maha oli aivan punainen hiertymästä. Einar sanoi, että hän oli 
lähellä kuolla ja näki pitkän käytävän jonka toisessa päässä näkyi kukkaniitty ja käytävän puolivälissä 
oli punainen hissinovi jonne valtava voima oli häntä kuljettamassa, mutta kuoleminen keskeytyi viime 
hetkellä. Einar kehui vaimoaan rajuksi rakastajaksi. Pitkän halailun ja suukottelun jälkeen he 
pukeutuivat kylpytakkeihin, ja menivät olohuoneeseen katsomaan telkkaria, jossa ei ollut mitään 
erikoista katsottavaa kuin niitä iänikuisia amerikkalaisia hapatuksia. 

Aamulla aamiaispöydässä Teppo sanoi vanhemmilleen, että on löytänyt sen oikean. Isä Seppo kysyi, 
että kuka se onnellinen on ja missä asuu, johon Teppo vastasi naama punaisena: ”Hän asuu tuossa 
Vivin hovissa ja on yks Nina.” tytön nimen hän sanoi ujosti hiljaa kun ei ole tottunut sanomaan 
ihastustensa nimiä ääneen. 
Tepon vanhemmat ovat tietenkin hyvillään kun poika on rakastunut rikkaanmiehen tyttäreen. Isä lupasi
auttaa poikaansa asunnon hankkimisessa. 

Heti maanantaina he kävivät katsomassa erästä vapaana olevaa asuntoa joka sijaitsee aivan Vattulan 
ydinkeskustassa niin kutsutussa Röllykkä-talossa. Totta kai Seppo pelkäsi, että asunto olisi aivan liian 



kallis mutta ainahan kannattaa kysyä. Asunto osoittautui ihan kohtuuhintaiseksi. 

Kyseessä on omistusasunto ja taloyhtiö on vasta perustettu pohjoissuomalainen VSR joka koostuu 
sanoista; Vuokralaisten Säästökassa- ja Rakennusyhtiö jonka omistavat muun muassa Toivosen 
Raksa Oy sekä SDP. 

Teppo ihastui asuntoon jonka he päättivät heti varata. Asunto on neljä huonetta ja keittiö. 
Kun ulko-ovesta astuu sisään, niin silloin vastassa on suuri eteinen. Heti oikealla puolella on 
vierashuone jonka perällä on vessa. 
Ulko-oven vasemmalla puolella on toinen vessa. Ulko-ovea vastapäätä on leveämpi eteinen. Oikealla 
puolella on kylpyhuone. ainoa huonopuoli on se kun vessoissa ja kylpyhuoneessa ei ole ikkunaa.
Kylpyhuonetta vastapäätä on kaksi pienempää makuuhuonetta.
Kylpyhuoneen vieressä on hyvin tilava keittiö josta ikkunanäkymät suoraan kattotasanteelle, jossa on 
metallisia ilmastointiputkia. 
Keskellä sisäpihaa on punatiilinen rakennus jossa on mainostoimisto Kronos sekä yleinen sauna.
Seppo katsoi punatiilistä rakennusta otsakurtussa koska hänelle muistui mieleen nuoruusmuistot. 
Aivan oikein; siellähän on hänen nuoruusvuosien työpaikka. 
Teppo huomasi isän tuijottavan naapurirakennusta ja kysyi kummissaan: ”No mutta faija, mikä sun 
on?” johon Seppo: ”Äh, mä vain ihailin näkymiä.” hän ei halua kertoa perheelleen nuoruus 
sekoiluistaan. Ei niissä ole mitään kerrottavaa, täysin järjetöntä kohellusta. Joku aina sitten hän on 
löytänyt netistä anonyymin nettisivuston jonne joku hupakko on julkaissut kertomuksen joka muistuttaa
hänen nuoruus sekoilua. Henkilö- ja paikannimet on muutettu. Seppo epäilee, että kirjoittaja saattaa 
olla Jenni tai Lennart. Tätä kaikkea Seppo pohti tässä isossa keittiössä. 

Keittiöstä sekä leveästä eteisaulasta menee oviaukko pieneen kapeaan huoneeseen josta on ovi 
suureen olohuoneeseen. Olohuoneesta pääsee lasitetulle parvekkeelle.
Parvekkeelta on näkymät Vattupuistoon sekä Vattupuiston terveyskeskukselle jonka takaa pilkistää 
korkeakoulun rakennus. 
Aivan parvekkeen alapuolella on Asiakkaankatu jonka pohjoispäässä on rautatieasema ja eteläpäässä
on muun muassa taidehalli, monitoimitalo V3 sekä Einar’s O2 kuntosali. 

Mitä enemmän isä ja poika miettivät asunnon ostamista, sitä vakuuttuneemmaksi he tulivat. Asunto on
todella sopiva ensimmäiseksi asunnoksi.  
Heti siltä seisomaltaan he tekivät asuntokaupat. Asunnon myyjänä oli Vattulan kunta joka omisti 
asunnon mutta halusi siitä päästä eroon koska toimistokäyttöön se olisi ollut aivan liian ahdas. 
Aikaisemmin asunnossa on ollut Kelan konttori ja sen jälkeen päivätoimintaryhmä Röllykkä KY. Kun 
Röllykkä muutti sairaalan vieressä olevalle Mäntymäen dementiakeskuksen yhteyteen, niin silloin 
pienennettiin asunto niin, että syntyi kaksi asuntoa.

Iltapäivänä Teppo kävi Vivin hovissa kertomassa Ninalle, että hän on juuri ostanut asunnon aivan 
kaupunginkeskustasta. Mikä yhteensattuma kun Ninakin oli noin tunti aikaisemmin ostanut asunnon 
samasta rakennuksesta ja kaikenkukkuraksi naapuriasunto eli Röllykän toinen puolisko. 
Nina ja Teppo päättivät purkaa väliseinän jotta saataisiin jättiasunto. Se on mahdollista, sillä väliseinä 
on ohutta lastulevyä. Ninan puolisko on hieman suurempi. 
Seinän purkamisen jälkeen asuntoon tuli kaksi ulko-ovea. Ninan puoliskon ulko-oven oikealla puolella 
on käytävän pätkä joka päättyy seinään jonka he purkivat. Purettua seinää vastapäätä on vierashuone
jossa on pieni tuuletusparveke Asiakkaankadulle päin. 
Käytävän pätkän varrella on minikeittiö, jota vastapäätä on pienempi huone. 
Ninan puoleista ulko-ovea vastapäätä on isompi huone, josta he päättivät tehdä makuuhuoneen. Ulko-
oven vasemmalla puolella käytävä jatkuu talon pohjoispäätyyn jossa on kaksi huonetta joiden 
päätyikkunoista on näkymä kauppakeskus Calevalan autojen ulostulorampille. 
Käytävän oikealla puolella on isompi keittiö lasitetun parvekkeen kera.
Tätä isompaa keittiötä vastapäätä on vessa. Vessan vierestä alkaa toinen käytävä länteen päin. 
Käytävien risteyskohdassa on pieni siivouskomero sekä varastohuone. Sitten vasemmalla puolella on 
olohuone josta on näkymät alakerran ulokkeen kattotasanteelle eli samaan suuntaan kuin Tepon 
puoliskon keittiöstä. 
Ninan puoliskon olohuoneen jälkeen käytävä kääntyy hieman pohjoiseen, jonka päässä on pieni 
huone. Huoneen oikealla puolella on varastohuone, yksi vessa sekä suihkuhuone. 

Siis väliseinän purkamisen jälkeen Tepon ja Ninan ensimmäisestä asunnosta tuli todella jättimäinen 



ehkä aivan liian iso mutta he päättivät hankkia paljon lapsia koska he rakastavat niin paljon tosiaan. 
Nina on aina pitänyt lapsista. 
Joulukuun alussa he molemmat muuttivat ensimmäiseen yhteiseen asuntoon jonka he omistavat 
kirjaimellisesti puoleksi. Jos kävisi niin, että tulisi riitaa niin silloin he uudelleen rakentaisivat väliseinän.
Mutta on epätodennäköistä, että tulisi isompia riitoja koska he ovat kuin luodut toisilleen. Jos Teppo 
alkaisi mököttää, niin silloin Ninan tarvitsee vain kutitella Tepon pallean G-pistettä. Teppo epäilee, että 
Ninan G-piste on rinnoissa.

Kesällä 2023 Ninalle ja Tepolle syntyi pieni poika jonka he kastoivat Hugoksi. Teppo vitsaili, että 
lapsen sponsoriksi tulisi Hugo Boss johon Nina naurahti: ”Kylläpä sä oot hauska!” jolloin Teppo imitoi 
entistä koulukaveri Mariaa: ”Ei kun mä oon haaska!” johon Nina: ”Sepä olis hyvä sana kuvaamaan 
sua! Äh, ei suinkaan, sillä sä oot todella hyvä aviomies ja isä, sun kaltaistasi olen etsinyt kissojen ja 
koirien kanssa, ja vihdoinkin nappasi!” 
Silloin tällöin he tapaavat hassutella, että kuka on vekkuli yksi ja kuka on vekkuli kaksi. Nina tapaa 
sanoa, että Teppo olisi vekkuli 1 ja kakkonen lienee eräs Elli Yrjölä joka on enon kaveri. Torstaisin Nina
tapaa käydä Vattulan keilahallilla jolloin samaan aikaan pelaa vammaisten urheiluseura. Nina on 
huomannut, että kyseisessä yhdistyksessä pelaa hänen kaimansa joka on parisuhteessa entisen 
poikakaverin kanssa. Muutaman kerran Nina on rupatellut Niina Alppilan kanssa ja saanut selville, että
jätkä on hyvin ujo eikä ota juuri koskaan yhteyttä. Elli Yrjölän mielestä Niina Alppilan tulisi lopettaa 
suhde kun jätkä on noin saamaton, mutta Niina on aivan liian nössö ja rakastunut ujoon 
poikaystävään. 
Nina Branderista Elli Yrjölä on ihan mukava jolla on mukavia vitsejä jotka eivät monestikaan ole kovin 
sisäsiistejä. Ninaa huvittaa Ellin huudahduskirosana; Ime munaa suomeksi sekä saksaksi jonka Ninan 
eno Jim-Adolf on opettanut. 

Heinäkuun puolivälissä Teppo ja Nina menivät naimisiin. Se ei tapahtunut kirkossa vaan 
Manamansalon saarella Einarin kesämökillä. Muutama vuosi sitten Einar osti metsästäjä-kalastaja 
Reijo Lillukan metsästys- ja kalastusporukan yhteisen kesänviettopaikan koska Reiskaa ja hänen 
kavereita alkaa ikä painaa. 

Reijo Lillukka on Lauri Lehdon entinen työkaveri. Reijo asuu eräässä vuokattilaisessa palvelutalossa 
avovaimo Maritan kanssa.

Kesämökin ostettua Einar nimesi kesämökkitonttinsa Einarin kyläksi koska tontilla on pienempiä 
mökkejä jotka kuuluivat aikaisemmin metsästysporukan osuuskuntaan. 
Einar vuokraa mökkejä halukkaille. 

Täällä Einarin kylän mökillä Teppo ja Nina menivät avioon. Pappi vihki heidät niin kutsutussa 
bileteltassa. Vihkimisen jälkeen tanssittiin häävalssit ja syötiin kakkukahvit. Pöydällä oli todella valtava 
kakku. Ninan toivomuksesta tarjoiltiin kanelinmakuista kahvia. 
Nyt Teppo Salminen on virallisesti onnellisesti rakastunut ja mennyt naimisiin sen oikean kanssa.


