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Teppo Salminen istuu kotona tietokonehuoneessa. Lattialla leikkii pikkuinen Hugo. Nina on äitinsä 
kanssa suunnittelemassa vaatteita. Heti kun Nina palaa kotiin, niin silloin Teppo käy ruokkimassa 
appiukkonsa hevoset sillä hän on yhä talliapulaisena jota hän leikkisästi kutsuu hevosteknikoksi. Titteli 
on Ninan keksintö joka on merkitty työpapereihin. Heti kun Teppo kertoo olevansa tallirenki, niin silloin 
Nina tuhahtaa: ”Ei kun hevosteknikko, senkin shaabo!” Shaabo on Branderien sisäpiirislangia jonka 
Ninan eno Jim-Adolf on oppinut kaveriltaan Elliltä. Shaabo tarkoittaa suurin piirtein samaa kuin höpsö. 

Teppo avaa sähköpostiohjelman. Tällä kertaa ei ole tullut yhtään sähköpostiviestiä. Hän lähettää 
lyhyen viestin ilmaisjakelulehti Silmänräpäyksen toimitukseen koska haluaisi tilata sen kotiin 
kannettuna, vaikkei sitä virallisesti voi tilata. Hän on ihastunut lehden juttuihin vaikka ne turhan usein 
ovat anarkistipainotteisia ja huumeita ihannoivia. Erityisesti Teppoa kiehtoo lehden jatkokertomus 
jostain Tuppbon perheestä. Kirjoittaja käyttää ainoastaan nimikirjaimia The JT. 
Silmänräpäys -lehti on erittäin hauska joka ilmestyy Oulussa. Lehden julkaisijana on 
pohjoissuomalainen radioasema Radio Pohjola.  
Joka kerta kun Teppo ja Nina käyvät Oulussa, niin silloin lehti tulee otettua mukaan. 

Seuraavana päivänä kun Teppo tarkisti sähköpostin niin silloin hän huomasi, että hänelle oli tullut 
vastaus Silmänräpäyksen toimitukselta; Teppo hyvä! Meillä on vip-postitus parille tuhannelle 
mainostajallemme ja joillekin tärkeimmille sidosryhmillemme. Sinä vaikutat hyvin sitoutuneelta 
Silmänräpäys -lukijalta, joten voimme poikkeuksellisesti postittaa sinulle lehden. Ilmoita osoitteesi, niin
liitän sinut postitusrekkariin:) Terveisin Anni Vähänen, Silmänräpäys -lehti. 
Teppo oikein ulvoi riemusta, että lehden sittenkin voi saada suoraan kotiin. Teppo lähetti osoitteensa 
lehden toimitukseen jotta saisi seuraavan numeron. 

Sitten hän huomasi toisen sähköpostiviestin, joka oli tullut serkkupoika Matiakselta joka asuu 
Helsingissä; Terve taas! Joo, oon joskus kuunnellut nettipohjolaa osoitteessa www.radiopohjola.eu. 
Sehän taitaa kuulua siellä Vattulassa maaverkossakin... 
Radio Pohjolan omistaa eräs länsiruotsalainen huumorimies joka aluksi lähetti Radio Pohjolaa netissä 
Winampin avulla Toimii.fi sivustolla mutta sitten kyllästyi ja alkoi lähettää eri radioasemia pienteho FM-
lähettimellä lähikortteleihin. Sitten pikku hiljaa hän innostui oikeasta radiosta ja anoi ja saikin 
lähetysluvan Pohjois-Suomeen. Radio Pohjolan päästudio sijoitettiin Ouluun mutta paikallistoimituksia 
oli ympäri Pohjois- ja Itä-Suomea sekä Lapissa. 
Yksi paikallistoimituksista on Vattulan Kulttuuritalolla. 

Matiaksen viestin luettuaan Tepolle tuli vielä yksi viesti ja se oli isältä; Äitisi kanssa oli äsken puhetta 
sodassa kaatuneista. Hän ei muistanut tarkkaa kotisivuosoitetta. Tässä tulee vastaava sivu: 
http://tietokannat.mil.fi/menehtyneet. Sieltä löytyi semmoinen kuin Juho Salminen joka todennäköisesti
on äitisi setä. Terveisin isä Seppo.
Viestin luettuaan tuli vielä yksi sähköpostiviesti. Se oli Antero veljeltä, joka kuukausi sitten muutti 
kahdeksi vuodeksi New Yorkiin vaihto-oppilaaksi. Hän on innostunut turvallisuusalasta ja onnistui 
päästä mestarietsivä Oscar Gunwoodin oppipojaksi. 
Anteron sähköpostiviesti Tepolle kuuluu näin; Joo, joo! Postilaitos on ihan niin kuin tavallisesti, päin 
persettä! Pitäisiköhän lähettää niille kirje ja kirjoittaa siihen "Go and fuck your selves!" 
Postilaitos ei oikein tahdo kääntää hänelle osoitettua postia Amerikkaan vaan kaikki menee Tepon 
osoitteeseen. Ehkä se johtuu siitä kun heillä on sama sukunimi sekä jonkin aikaa Antero asui Tepon ja 
Ninan luona koska asuntohan on hyvin tilava. Ajatuksena oli tietenkin totuttautua itsenäiseen elämään.
Nyt Postilaitoksen on vaikea totuttautua, ettei Antero Salminen asu enää Asiakkaankatu 35:ssä. Antero
on kylläkin tilannut jälkilähetyksen Yhdysvaltoihin, mutta joku vaan klikkaa tässä isossa valtiollisessa 
koneistossa. Sähköpostiviesti jatkuu; Tänään on ihan kintaalla, ettei sataisi lunta... Voisitteko lähettää 
sen mun postin tänne New Yorkiin? Olisi mukava lukea sitä suomalaista "1/2-pornolehteä". Osoite on 
siis: Antero Salminen, 5184 Bird road Drive, Danish hill, L5V 1S2 New York, US.
Anteron tilaama Ajankohtais-raportti niminen lehti meni Tepon osoitteeseen. Lehden omistaa eräs 
hankolainen kustantamo Gripenhjelm Publishing. Lehdessä on joskus rohkeitakin kuvia, muttei 
kuitenkaan ihan rasvaista pornoa. Totta kai Teppo aikoo lähettää lehden veljelleen, ettei tämä 
unohtaisi suomenkieltä suuressa maailmassa. 
Teppo sulki sähköpostiohjelman, ettei enää sieltä tulisi meiliä sillä tänään on tullut hirveät määrät 
sähköpostia. 
Mikä kummallisinta – ei yhtään roskapostia, jota Tepollekin on tullut aivan liikaa mutta tänään 
spämmiä ei ole näkynyt. Hyvähän se tietenkin on kun roskapostittajat eivät tänään olleet kovin 



aktiivisia. Teppo pohtii itse mielessään, että ehkä Pietarin trolli-tehtailijat ovat sen verran humalassa, 
etteivät enää kykene spämmäämään.

Seuraavana päivänä Tepolle tuli uusi viesti veljeltä; Hi! Ostin kännykän eilen. MS Lumia 2000, on 
melkein kuin Lumia 10 siellä Euroopassa. Tämä on uusin ja mahtavin puhelin täällä, mutta 
Euroopassa tämä on vanha ja paska. Numero on: +1(905)321–654 Jos vaikka soittaa kännykästä, niin
soittaa vaan tähän numeroon, plussan ja kaiken kera. Miten hurisee? Sain läpäistyä teoria-kokeen 
ajokorttia varten eilen. Ensi kuussa on ajokoe. Saa nähdä miten äijän käy. Eipä tässä muuta. PS. 
Tämä on se uusi osoite: "antero.salminen@gunwood.com" 
Sähköpostiviestin liitteeksi Antero on laittanut muutaman digitaalikamerallaan ottaman valokuvan 
Oscar Gunwoodista sekä tämän etsintätoimistosta joka on tyylikkäästi sisustettu. 

Oscar Gunwood on hyvä etsivä, ja on saanut kiinni monta ammattirikollista. Hän on myös toiminut 
Lähi-idän rauhanneuvottelijana jossa hän on onnistunut. Israel ja Palestiina ovat solmineet 
rauhansopimuksen. Israel purki Gazan muurin jolloin Palestiina lupasi pitää kurissa 
itsemurhapommittajat. Jos joku ääriryhmittymä yrittäisi horjuttaa rauhansopimusta, niin silloin 
Palestiinan viranomaiset lupasivat pidättää hankkeen toimeksiantajat. Samoin myös Israelin kohdalla. 
Oscar Gunwood painosti niin maanperusteellisesi eri uskontokuntien johtajia sekä valtioiden 
päämiehiä, jotta he lopettaisivat järjettömän vihanpidon. Hän saarnasi muun muassa, ettei ole 
ollenkaan miehekästä jatkaa esi-isien kostonkierrettä. Lähi-idän matkalla hän ei edustanut ketään 
muuta kuin omaa itseään. Vaikuttaa siltä, että maailman johtajat noudattavat Gunwoodin saarnaa. Hän
uhkasi tulla kirveen kanssa jos rauhansopimusta ei kunnioiteta. Erityisen kovan saarnan hän piti 
Vladimir Putinille jotta tämä luovuttaisi Krimin niemimaan sekä Itä-Ukrainan alueet takaisin Ukrainalle 
ja lopettaa sen järjettömän opposition vainoamisen. Kyseistä saarnaa herra Gunwood kutsuu 
sosiaaliseksi harjoitteluksi ja jos tämä ei tehoaisi, niin silloin tulisi kiven kova painostus niin, että maha 
menisi löysälle. 
Tämän vuoksi Oscar sai YK:lta erityisrauhanpalkinnon. Nobelin rauhanpalkintoja hän ei vielä ole 
saanut koska on ehkä aivan liian aikaista huokaista helpotuksesta. 
Parhaillaan ollaan suunnittelemassa Oscarin näköispatsasta New Yorkin satamaan. Oscar on esittänyt
toiveensa, että patsaasta pitää nimenomaan tulla näköispatsas eikä mitään koukeroa. 
Ammattirikollisia jahdatessaan hän käyttää nimimerkkiä Nylonman, jotta tukehduttaisi mafiapomot 
nauruun. Hänellä on lisäksi useita apulaisia ympäri maailmaa. Suomessakin hänellä on yksi; muuan 
Jussi Vares. Lukemattomia kertoja Oscar Gunwood on saarnannut Jussille, että sen viinan kanssa 
läträämisen tämä saisi kyllä lopettaa. Muuten herra Vares on ammattitaitoinen yksityisetsivä, mutta 
yhden ainoan kerran häneltä on päässyt psykopaatti pakenemaan maailmalle, mutta onneksi Oscarin 
Ruotsissa asuva yksityisetsivä J-O Trave pidätti kyseisen Arpinaaman, joksi häntä kutsuttiin 
yksityisetsivien keskuudessa. Pidätys tapahtui Ystadin satamassa. Trave on entinen rikostutkija mutta 
sitten jostain syystä innostui perustamaan oman etsivätoimiston ja sitten kuuli Amerikan Gunwoodista 
ja solmi yhteistyö sopimuksen. Juuri samoin teki turkulainen Jussi Vareskin. 

Teppo katsoi veljen lähettämät kuvat, jotka hän myöhemmin illalla näytti vaimolleen.
Ninakin ihasteli New Yorkin maisemia sekä Anteron uutta autoa joka on Ford Explorer. Autossa on 7 
sylinteriä ja noin 2000 hevosvoiman moottori. Nina naurahti: ”Melkoinen menopeli autoksi!” lisäksi hän 
ihmetteli kun Antero muistuttaa melkoisesti Teppoa; samanlainen siilikampaus mutta hieman laihempi 
ja lihaksikkaampi kun taas Teppo on tätä nykyään hieman pyöreähkö.
Äskettäin Teppo sai ajokortin kerta yrittämällä, ja osti punaisen Volkswagen Passatin. Ninallakin on 
tätä nykyään ajokortti. Eräänä päivänä Teppo nokkelana poikana tekaisin vaimolleen epävirallisen 
lentolupakirjan jolle Nina nauroi ihan persettään repien. 

Loppu.


