
Vuonna 2014 rekkakuski Pekka-Kyösti Kallela menee väsyneenä kotiinsa Nurmijärvelle. Hänellä on 
kevyet, semmoiset hevirokkarin viikset ja mustatukka, mutta sellainen hän ei todellakaan ole vaan 
kuuntelee mielellään tavallista pop- ja iskelmämusiikkia. Hän viihtyy hyvin sinivalkoisessa 
verryttelypuvussaan, jonka selässä lukee isolla Suomi Finland.
Hän on oikea urheiluhullu ja kova pelaamaan salibandya josta hän innostui lukioaikaan. 
Hänellä on nelivuotinen hotelli- ja ravintolakoulutus, mutta siltä alalta hän ei kuitenkaan saanut töitä 
vaan perusti kuljetusfirman muutaman rekkakuskin kanssa. 
Vuonna 2001 hän aloitti Brandmailin lähettinä, mutta sitten väsyi ainaiseen höyläämiseen Hangon ja 
piskuisen pohjoissuomalaisen Vattulan väliä, siispä hän perusti muiden rekkamiesten kanssa 
yhteisyrityksen, jonka he nimesivät Nurmijärvi Transport osakeyhtiöksi. Heillä oli tuuria kun 
Nurmijärven kuntakin tuli osakkaaksi, ja perusti Nurmijärven pohjoispuolelle rekkaparkin nimeltä 
Paussi, jossa on lounasravintola, rekkamiesten taukotilat sekä minikauppa. 
Pekka-Kyösti asuu lähellä Paussia, ja hänen tummansininen rekkansa tapaa seistä rekkaparkin 
vartioidulla alueella. 

Nyt kun hän saapui kotiin, niin silloin on pilkkopimeää koska Santra vaimo on töissä vastikään 
perustetulla vessapaperitehtaalla, joka sijaitsee Nurmijärven eteläpuolella. Tehtaan nimi on
Nurmi Paper OY, ja valmistaa ihanan pehmeää vessapaperia kierrätyspaperista. 

Santralla on ruskea tukka ja ruskeat paksut kulmakarvat. Hän on hiukan tukevahko, muttei 
kuitenkaan ihan ylipainoinen. Pekka puolestaan on melkoinen ruipelo. 
Hänen entinen akka oli suurin piirtein saman näköinen, mutta sentään eriniminen; Saara, jonka 
vikitteli Vattulassa käydessä eräs toimintarajoitteinen jätkä ja sille tielle Saara jäikin.

Pekka menee vaaleanruskeaksi maalattuun keittiöönsä ja avaa jääkaapinoven josta hän ottaa 
jogurttia ja kaataa pannusta kuumaa höyryävää tuoretta kahvia kuppiinsa. Kahvinkeitin on ajastimella
jotta aina olisi tuoretta kahvia. Pekka hörppää kahvia keltaisesta kahvikupista ja lusikoi suuhunsa 
mansikkajogurttia. Siinä välissä hän katsoo päivän postia. Hän on näköjään saanut lisää hommia, 
hänen pitää nimittäin ajaa eräs muuttokuorma Kirkkonummelta Osloon. 
Sitten hän tarttuu matkapuhelimeensa, ja soittaa Brand Linelle ja varaa laivapaikan. 
Hän on Brand Linen kanta-asiakas ja soittamalla hänelle aina järjestyy laivapaikka. 
Iltapalan jälkeen hän menee valkoiseksi maalattuun olohuoneeseen katsomaan illan 
pääuutislähetyksen, jonka jälkeen on aika mennä nukkumaan jotta olisi huomenna pirteä rekka-auton 
ratissa. Sängyssä hän kuuntelee kelloradiota kunnes nukahtaa. 
Aamulla kello kuusi Radio Novan uutistunnari herättää hänet, jolloin hän kuuntelee tämän lyhyen 
uutislähetyksen ja menee keittiöön laittamaan kahvinkeittimen päälle, sillä illalla hän unohti asettaa 
ajastimen kello kuudeksi. 
Kun kahvi on valmistunut, niin silloin hän herättää vaimonsa kevyellä suukolla: ”Nyt mun pitää ajaa 
yks muuttokuorma Osloon. Nähdään sitten!” Santra avaa silmänsä ja sanoo: ”Muista tuoda tuliaisia!” 
johon Pekka: ”Totta kai!” sitten he menevät keittiöön juomaan aamukahvit. 
Eteisessä Santra halaa Pekkaa ja sanoo: ”Aja sitten varovasti!” Pekka ottaa sinisen suomiaiheisen 
verryttelytakin ja avaa ulko-oven: ”Okei, nähdään sitten!” Vaimo katsoo ulko-ovelta kun Pekka 
pokkana kävelee vilkkaasti liikennöidyn tien yli kohti rekkaparkkia, ja sitten nousee omaan 
tummansiniseen rekka-autoonsa ja avaa sivuikkunan ja nostaa kättään vaimolle tervehdykseksi. 
Rekan ohjaamosta näkee hyvin kotitalolle päin. 
Hän ajaa Kirkkonummelle ja tie on hyvin tuttu, sillä monesti hän joutuu hakemaan muuttokuormia 
pääkaupunkiseudulta. 
Perillä hän pysäköi valkoisen omakotitalon edustalle ja katselee kummissaan ympärilleen; täällähän 
on ennenkin tullut käytyä ja tuossa valkoisessa talossahan asuu hänen lukion aikainen talousopettaja 
Ulpu Saareoksa. Juuri tältä paikalta he aloittivat koulumatkan Amsterdamiin, ja juuri tässä kohti talon 
edustalla seisoi opettajien vuokraama vihreänvärinen turistibussi. Silloin he kävivät kahvilla Ulpun 
luona. Juuri niihin aikoihin hän ihastui Saaraan, mutta aluksi hän ei oikein tohtinut kertoa sitä hänelle, 
mutta onneksi koulukaveri Urho rohkaisi häntä kosimaan tyttöä. Nämä ovat mukavia muistoja.
Pää täynnä muistoja Pekka laskeutuu rekanohjaamosta, ja kävelee valkoisen omakotitalon edustalle 
ja tarkistaa osoitteen paperista. Kyllä se on oikea osoite. 
Sitten hän menee ulko-ovelle ja painaa ovikellon kullanväristä nappulaa. Harmaakiharatukkainen 
vanhahko nainen avaa oven ja kysyy: ”Joko te tulitte?” johon Pekka: ”Joo, mutta oletteko Te Ulpu 
Saareoksa ja entinen talousopettaja?” johon nainen: ”Kyllä minä olen Ulpu Saareoksa, ja eläkkeellä 
oleva talousopettaja, miten niin?” johon Pekka: ”Oh, sähän oot mun lukionaikainen opettaja 
Vantaalta! Muistatko? Minä olen Pekka-Kyösti Kallela.” 



Ulpu sanoo silmät pyöreinä: ”Jopas jotain, minun vanha oppilas…” ja halaa Pekkaa, ja sitten jatkaa: 
”Tosiaan, minä ja mieheni Lauri muutamme Osloon, koska lapsemme ovat töissä eräässä 
öljy-yhtiössä ja haluamme viettää eläkepäiviä heidän lähellä.” Lauri Saareoksa ilmestyy tyhjennettyyn
eteiseen tervehtimään Pekkaa ihan kädestä pitäen. 
Saareoksien tavarat on pakattu suuriin ruskeisiin laatikoihin, jotka odottavat eteisen nurkassa. 
Huonekalut odottavat keittiössä ja olohuoneessa. 

Pekka pisti töpinäksi ja kantoi entisen opettajattarensa tavarat muuttoauton uumeniin. Lopuksi Ulpu 
tarjosi muuttokahvit. Kahvin jälkeen Ulpu ja Lauri tarkastivat talon, ettei sinne jäänyt mitään, jonka 
jälkeen he lukitsivat ulko-oven ja menivät omaan autoonsa ja veivät avaimen Vantaalle talon uudelle 
omistajalle, joka on Suomen ruotsalainen Viktor Kukkola. Jonka jälkeen Saareoksat lähtivät ajamaan 
kohti Hankoa Brand Linen satamaan. Perillä satamassa he näkivät Pekan muuttoauton. 

Brand Linen terminaalia vastapäätä on korkeanluokan hotelli. Pekka kävi katsomassa hotellin aulaa, 
joka on todella loistokas.
Sitten Pekka meni terminaaliin kahville, ja siellä hän saa alennusta koska kahvilanvalvojana on 
hänen entinen koulukaveri Urho. 
Pekka on lukemattomia kertoja lukion jälkeenkin turissut Urhon kanssa, sillä aikaisempi työpaikka 
Brandmail on osa Brand Linen konsernia. 
Urholla on yhä sama vanha huopahattu päässä kuin lukio aikanakin. Välitunneilla he tapasivat olla 
paljon yhdessä ja juttelivat muun muassa tytöistä. 
Nyt kahvilan kassalla Pekka sanoi Urholle, joka seisoo tiskin toisella puolen: ”Heh, onks sull vielä tuo 
sama reuhka päässä?” johon Urho: ”Miten niin reuhka? Tämä on todella tyylikäs päähine.” Pekka 
kertoi, että juuri nyt hänellä on eräs muuttokeikka Osloon ja asiakas on heidän opettajansa Ulpu 
Saareoksa. Urho kertoi, että hetki sitten Ulpu oli käynyt täällä kahvilassa. Silloin Ulpu tavalliseen 
tapaansa oli ollut lähellä halata Urhoa, mutta siihen tämä ei suostunut koska hänelle kaikki halaukset 
tarkoittaa tyttöpoika rakkautta ja toiseksi kahvilatiski oli heidän välissä eikä yksien halausten takia 
kannata mennä tiskin ulkopuolelle. 
Jonkin ajan kuluttua Pekka meni autoonsa, ja pian hän sai ajaa laivaan, jonka nimi on M/s Vivi. 
Muut Brand Linen laivat menevät Hangosta Sassnitziin sekä Paldiski-Hanko-Nynäshamn. 
Nynäshamiin menee kaksi laivaa joista toinen on M/s Eva.
Aamulla kun laiva oli saapunut Nynäshamniin, niin silloin Pekka ja Saareoksat ajoivat peräkkäin 
Osloon. He muuttavat vastavalmistuneelle kerrostaloalue Kråkemorassille kaupungin itäpuolella. 

Kun tavarat oli kannettu sisälle, niin silloin Ulpu tarjosi Pekalle kiitoskahvit eräässä kahvilassa, joka 
on kauppakeskus Østsentrumin ylimmäisessä kerroksessa, josta näkyy Saareoksien uusi kotitalo. 
Kauppakeskus on rakennettu alueen päätien ylle. 
Kahvilassa Pekka kysyi, että osaako hän norjaa, johon Ulpu vastasi: ”Juu, sehän on melkein kuin 
ruotsia, suurin piirtein sama ero kuin suomen ja karjalan välillä." 
Kahvin jälkeen Pekka otti maksun. Hän antoi jonkin verran alennusta koska ei iljennyt periä täyttä 
summaa vanhalta opettajattareltaan. Lopuksi he hyvästelivät ja sitten Pekka nousi rekan ohjaamoon 
ja nosti kättä ohjaamon sivuikkunasta ja lähti ajamaan kohti Nynäshamnia. Laivalta hän osti monta 
levyä valkoista suklaata koska se on vaimon suuri intohimo. 
Laivalla hän tapasi erään ruotsalaisen rekkakuskin, joka on ulkonäöltään hyvin paljon Pekan 
näköinen, mutta Suomiverkkareiden sijasta hänellä on Ruotsiverkkarit. Hän on eräs Per-Gösta ja 
asuu Lilla Edetissä Länsiruotsissa. Mikä hassuinta; kaupunki sattuu olemaan Nurmijärven 
ystäväkunta. Per-Gösta on matkalla Tallinnaan viemään erään Ulrika Öqvistin muuttokuormaa. 
Siinäkin tapahtui hassu yhteensattuma kun Ulrika on Per-Göstan vanha opettaja. 

Aamulla kun laiva oli saapunut Hankoon, niin sitten Pekka ajoi suorinta tietä Nurmijärvelle 
odottamaan seuraavaa keikkaa. Per-Gösta ajoi Helsinkiin ja sieltä Tallinnaan, vaikka Brand Linen 
laivat menisivät suoraan, mutta hän oli ehtinyt varata Vikingiltä matkan, niin peruuttaminen olisi vain 
aiheuttanut lisävaivaa. 


