
Jorren menee punatiiliseen marmori palatsiin liukuovista sisään, kahdet liukuovet. Eteisaulassa on lasiseinä. 

Oikealla puolella on kirjasto, jonka edustalla olevalla puisella penkillä istuu lihava ukonpökkelö, jolla on 
yllään valkoinen kangastakki. Jorren vilauttaa keskisormea, jolloin pökkelö alkaa mumista. Jorren puistelee 
päätään ja vilkuilee ympäriinsä, ettei tuttavat nähneet keskisormeilua. Sitten hän kääntää päänsä 
vasemmalle, jossa on pieni lasitettu reseptiotiski, jonka edessä on pyörivä esiteteline.  
Hän silmäilee telinettä, että onko siinä mitään mielenkiintoista. Eipä ollut muuta kuin teatteripellejen 
höpötyksiä, ajatteli Jorren. Sitten hän äkkää reseptiotiskin takana seisovan ruipelomaisen keski-ikäisen 
naisen, jolle hän nostaa kättä tervehdykseksi. Reseptionisti tervehtii takaisin. Jorren sanoo, että hän katselee 
vain ja samalla itse mielessään vatuloi naisen ikää, muttei voi sitä kysyä, kun kohteliaisuuden vuoksi mies ei 
voi sitä tehdä.  
 
Reseption vasemmalla puolella on ovi Café Cassandraan, josta tulee vastakeitetyn kahvin tuoksu. Jorren 
hihkaisee: ”Anna kahvia!” johon reseptionisti: ”Ota ite, mä en oo mikkään keittiöpiika!”, johon Jorren: ”Äh, 
juon sitten kotona!” Koti on niin kaukana, ettei sitä kilometreissä oikein voi mitata mutta kuitenkin lähellä, 
ajatteli hän.  
 
Liukuovien ja kahvilan välissä on lasitettu porraskäytävä kierreportaineen. Porraskäytävän oven yläpuolella 
punainen neonkyltti kertoo, että rappuset vievät elokuvateatteriin. Jorren katsoo elokuvateatterin valokylttiä.  
Sitten hän menee porraskäytävään ja huomaa metallin värisen hissinoven avautuvan, josta astuu ulos 
tuuheamustaviiksinen mies, jolla on musta liikemiessalkku kädessä ja saksalainen Bild-lehti kainalossa.  
Jostain syystä Jorren tietää, että mies on Jim-Adolf, nykyään kivenkova liikemies.  
Jorren menee hissiin ja ajaa ylimpään neljänteen kerrokseen. Hissi on hyvin hidas ja häntä alkaa pelottaa, 
jos se pysähtyisi kerrosten väliin. Onneksi hissi toimii moitteettomasti ja pian hissi pysähtyy neljänteen 
kerrokseen ja ovi avautuu. Hän tulee hissistä ja avaa porraskäytävän lasioven.  
 
Neljännen kerroksen kerrostasanteella on yhtä avara aula kuin katutasossa, mutta marmorin sijasta lattia on 
vaaleaa natisevaa parkettia. Jorren menee porraskäytävää vastapäätä olevan puisen vaalean parioven 
luokse ja avaa oven. Oven takana on pitkä hämärähkö käytävä jonka toiseen päähän hän juoksee. 
Juostessa hänelle tulee mieleen työkaveri, joka on kieltänyt juosta. Nyt duunikaveri ei ole näkemässä, niinpä 
hän ottaa muutaman juoksuaskeleen. Hän ei malta kävellä rauhallisesti.  
Käytävän puolivälissä on vesiautomaatti, josta saa ilmaiseksi kylmää juomavettä mutta hänellä ei ole jano. 
Kahvihampaan jomotus on lakannut, kun enää ei tunne kahvintuoksua.  
Jorren hölkkää käytävän päähän, jonka oikealla puolella on vaalea puuovi, jonka vieressä lukee; Euros.  
Hän avaa oven, jonka takaa paljastuu suuri Sali, joka on rakennuksen nurkkauksessa. Salissa on 
luokkahuoneen kalustus, vaikkei rakennus ole koulu vaan Vattulan Kulttuuritalo.  
Vaikuttaa siltä, että salissa on menneillään joku tietokonekurssi. Juuri nyt siellä ei ole ristinsieluakaan.  
Pöytien päällä on kuusi tietokonetta, joista yhden hän käynnistää, jotta näkisi mitä sillä on viimeksi tehty. 
Windowsin käynnistymistä odotellessa hän ajattelee, että nyt työkaveri varmasti sanoisi, että hän olisi 
uteliastuutti.  
Muutaman minuutin kuluttua Windows on käynnistynyt ja edessä on salasanakysely. Jostain syystä hänelle 
tulee mieleen vuosi 1996 ja kokeilee sitä salasanaksi, mutta se on väärä, jolloin hän pohtii hetkisen ja sitten 
tulee jostain syystä mieleen salasana; Jonnajori, joka osoittautuu oikeaksi salasanaksi: ”Yes, kylläpä oon 
hyvä kräkkeri!”, hihkaisi Jorren.  
Hän katsoo tietokoneen kovalevyn sisältöä. Siinä näkyy olevan harjoitusasiakirjoja. Sitten hän sulkee koneen 
ja katsoo sen vieressä olevaa valkoista muovikansiota, jossa on henkilökohtaista kirjepaperia, jossa lukee 
mm. Lauri Lehto buy Brand Line shares… Häntä hymyilyttää, kun jostain syystä sattuu tietämään painaja 
Laurin sekä Brand Line varustamon. Hän ottaa yhden kirjepapereista ja laittaa sen mustaan salkkuunsa, jotta 
voisi sitä tarkemmin tutkia myöhemmin kotona.  
 
Sitten Jorren menee takaisin käytävälle ja kävelee Euros salista suoraan käytävän mutkaan. Pian vastassa 
on puinen pariovi, jonka hän avaa. Oven takana on suuri odotushuonetta muistuttava Sali, jossa on 
olohuoneen kalustus sekä juomavesiautomaatti. Hän huomaa toisen oven suoraan edessä. Hän menee sen 
luokse ja yrittää avata, mutta ovi on lukossa eikä hänellä ole avaimia, siispä hän avaa salkkunsa ja ottaa 
sieltä sorkkaraudan ja vääntää oven auki niin, että kuuluu ilkeä räsähdys. Oven takana käytävä jatkuu. 
Sivuilla on paljon ovia. Vasemmanpuoleisessa ovessa lukee: Radio Vattula. Jorren ottaa avaimet, jotka hän 
on jostain saanut käsiinsä, ja avaa oven. Oven takana on paikallisradiostudio. Mikseripöydän takana istuu 
korvakuulokkeet korvilla lihavahko kaljupäinen mies. Jorren tunnistaa miehen Cybermaniksi ja sen vuoksi 
hämmentyy, kun mieshän menehtyi syksyllä 2019 nenäsyöpään. Nyt sama äijä näkyy istuvan Radio Vattulan 
studiossa. Onko Arska alkanut kummitella, ajatteli Jorren. Hän kysyy Cybermanin näköiseltä mieheltä, että 
elääkö hän sittenkin, johon tämä vastaa: ”Kyllä ja ei, mä päätin piipahtaa täällä katsomassa, että pitääkö sen 
Jimmelin mielikuvituskaupunki paikkaansa ja siltäpä näyttää. Ei Vattula ollutkaan mielikuvitusta.”, sanoi 
Cyberman. Jorren paljastaa olevansa Jimmeli.  



Cyberman naurahtaa: ”Tiesin sen!” ja samassa katoaa mystisesti. Tilalle jäi pölypilvi, joka pian haihtuu eikä 
Cybermanistä näy jälkeäkään. Jorren pohtii; näinkö harhoja vai oliko se sittenkin Cybermanin haamu.  
Studiohuoneessa on valot päällä. Ehkä valot syttyvät automaattisesti, kun avaa oven, ajatteli hän. Tällainen 
järjestelmä on työpaikan vessassa.  
 
Sitten hän istahtaa mikseripöydän taakse ja napsauttaa mikrofonin päälle ja sammuttaa automaattisen 
luuppiohjelman pois päältä. Mikrofoniin hän sanoo lievästi änkyttäen, hieman möreähköllä pornoäänellään: 
"Öh, nyt tulee vähän musiikkia!”, ja syöttää pöydällä olevan Cd-levyn soittimeen, jolloin alkaa kuulua 
Europen biisi The Final countdown. Punainen On Air lamppu syttyy, joka tarkoittaa sitä, että kappale kuuluu 
eetterissä. Kappaleen soidessa hän tutkii työpöytää, jossa lojuu papereita. Hän katsahtaa yhtä papereista, 
jossa lukee; Puhemaakarit Erkku ja Jim. Häntä alkaa naurattaa, kun tietää keistä on kysymys. Kysymys ei 
ole Vikmanista vaan tämän kaimasta.  
Sitten kappale loppuu ja Jorren sanoo monotonisella pornoäänellään mikrofoniin: ”Oho, radio-ohjelmaan joku 
soittaa… kuulen melkoista huminaa kuulokkeissa niin, että siellä on joku langan tai langattoman päässä, 
haloo, kuka luuraa luurissa?”, ja kytkee soittajan suoraan lähetykseen. Nuori miesääni sanoo: ”Kuka siellä 
käkättää? Pistä soimaan Pizza Enricoa, se olis sikamakee!”. Jorren katsoo näyttöpäätteeltä, että onko cd-
vaihtajassa Pizza Enricon kappale. Siellähän se komeilee. Hän napsauttaa kappaleen nimeä, jolloin biisi 
alkaa soida eetterissä, taajuudella 90,6 MHz.  
Kappaleen aikana joku koputtaa oveen. Hän nousee mikseripöydän äärestä ja menee avaamaan oven.  
Oven takana seisoo lihava mursuviiksinen, ruskea kiharatukkainen ukkeli, joka hämmästyi, kun näki Jorrenin 
avaavan studio-oven: ”Aah, oletko radiohommissa?”, johon Jorren: ”Juu, piipahdin vain sanomaan pari 
sanaa mikrofoniin… Aloitatko uudelleen sen Rölli-ohjelman?”, johon mies: ”Joo, mistä arvasit?”. Jorren 
punastuu: ”Ööh, pikkulinnut visersivät!”. Sitten miehen otsa rypistyy: "Mitä vittua varten oot murtanut tuon 
käytävän välioven?" Jorren alkaa änkyttää: "Juu, kun ei ollut avaimia, oli vain avaimet tähän studionoveen… 
Kyllä mä korvaan sen oven, se ei tuu toistumaan!” ja alkoi kaivaa ruskeaa nahkaista lompakkoaan 
takataskusta ja antoi miehelle 50 euroa. Se on paljon rahaa. Hän haluaa hyvittää rikkoutuneen oven. Mies 
sanoi, että jos tuollainen peli toistuisi, niin mun on pakko puhua AP:lle. Jorrenin polvia alkoi tutisuttaa: ”Elä 
kerro, ethän kerro, se on mun paras nettikaveri, vaikka sillä on tätä nykyään uusia intressejä!”. Miestä alkoi 
naurattaa makeasti niin, että röllykkämaha hytkyi. Mies sujauttaa viisikymppisen lompakkoonsa ja sanoo: 
"Okei, unohdetaan tapahtunut, muutenkin tuo ovi olisi vaihdettu, kun on melko kulunut!” ja meni sisälle 
studiohuoneeseen ja asettui istumaan mikseripöydän ääreen. Hän laittaa korvilleen langattomat kuulokkeet. 
Pizza Enricon kappale on loppunut ja eetteriin on tullut hiljaisuus. Mies sanoo mikrofoniin: ”Anteeksi hyvät 
kuuntelijat, että tuli pieni hiljaisuus mutta nyt alkaa Rölli-ohjelma ilman Nilebon renttua!”  
Sitten tulee puhelu suoraan radiolähetykseen. Jorren tunnistaa soittajan äänen Cybermaniksi, joka 
sanoo: ”Täällä taivasten valtakunnassa mua odotti Possukissa iloisesti naukuen ja täällä on toinenkin kissa, 
joka iloisesti kehrää.”. Jorren sanoi toiseen mikrofoniin: ”Sepä kiva, nyt lähetystä jatkaa Pena.”, jolloin ruskea 
kiharainen mursuviiksinen Pena vahvistaa: ”Kyllä, pitää paikkaansa, studiossa istuu Pena Lähdevirta ilman 
Nilebota…”. Cyberman keskeyttää: ”Juu, mä haluan lähettää terveisiä eräälle Annukalle, hän, joka piti 
taannoin Radio Himohiirtä netissä.” Pena sanoo: ”Sinne meni terveiset.”  
Jorren moikkaa Penalle ja sanoo: ”Juu, pitää lähteä kotiin, etten missaisi Pulipumppia!”, Penaa nauratti 
makeasti niin, että nauru kuului eetterissä. Jorren kehotti laittaa seuraavaksi soimaan Kuselan Nauravan 
kulkurin, kun naurua on nyt ilmassa.   
 
Jorren poistuu studiohuoneesta. Niska on taas kipeytynyt, joka johtunee kai liian pitkään tietokoneen 
ääressä istumisesta. Toisinaan hän haluaa istua koneen ääressä, kun kertomukset pitäisi päivittää ja 
parannella. Nyt siihen on hyväsauma, kun työkaveri ottaa rauhallisesti eikä ehdota irtosalaatin syömistä. 
Toisaalta hän kaipaa työkaverinsa ehdotuksia, kun on ehtinyt tottua. Jorren pelkää, että työkaveri välttelisi 
häntä, vaikkei ole tehnyt mitään väärää. Hän stressaantui helmikuun alussa, kun työkaveri aikoi ostaa 
kookospähkinän toiselle työkaverilleen synttärilahjaksi, ihan vaan vittuillakseen mutta suunnitelmia sotki, kun 
myös Jorren päätti ostaa toisen kookospähkinän, jotta saisi tuplakivaa. Tätä työkaveri ei ymmärtänyt ja 
menetti vittuilu halut eikä halunnutkaan ostaa kookospähkinää. Nyt Jorrenia kiusaa ajatus, että menikö 
luottamus? Todennäköisesti ei mutta ajatus kalvaa häntä niin pitkään, että työkaveri keksisi jotain muuta 
luottamusjuttuja. Näin Jorren tapaa jatkuvasti vatuloida. Nytkin hän ajatteli tätä samalla, kun poistui Radio 
Vattulan studiohuoneesta. Hän käveli radiokäytävää jonkin matkaa, kunnes käytävä kääntyi vasemmalle. Nyt 
hän tuli odotustilaa muistuttavaan käytäväsaliin. Myös täällä on yksinkertaisia sohvia sekä tuoleja. Seinän 
vieressä pulppuaa juomavesiautomaatti. Hän juo raikasta jääkylmää vettä ja sitten heittää muovimukin 
roskikseen.  Hän röyhtäisee niin, että käytävällä kaikuu. Juuri silloin nurkan takaa ilmestyi huivipäinen 
siivooja: "Mitä jäbä duunaa? Oot melekonen supersika!" Jorren änkyttää: ”Haha, en suinkaan ole, en ole sen 
sikaisempi kuin ennenkään... haha, ei ole helppoa olla supersika!” ja nauraa kihertää ja samalla kihertää 
sormillaan ylähuulta ja nenän päätä. Tästä hänelle tuli mieleen työkaveri Ellu, jota tällainen kihertäminen 
naurattaa. Jorrenilla on sekalaisia tunteita pitkäkasvuista ruipelomaista Ellua kohtaan; toisinaan saattaisi 
rakastella tätä nuorta naista mutta toisaalta ei uskalla, kun Ellu neiti on liian ujo rakkausrintamalla. Siivoojaa 
naurattaa ja jatkoi matkaansa kohti radiostudioita.  



Jorren menee pitkälle hämärästi valaistulle käytävälle, kunnes vastaan tuli vaalea pariovi. Oven takana on 
neljännen kerroksen kerrostasanne, jonka toisessa päässä on lasitettu porraskäytävä. Sinne hän ei jaksa 
mennä. Hän ei uskalla mennä hitaaseen hissiin, vaan valitsee suoraan edessä olevat leveät marmoriportaat.  
Portaiden vieressä on musta flyygeli. Jorrenia tekisi mieli soittaa mutta, kun ei osaa soittaa muuta kuin 
suutaan, niin eipä haluta alkaa pimputtamaan.  
 
Marmoriportaiden ala-askelmalla on kivestä veistetty musta possupysti. Jorrenia huvittaa tämä possupatsas, 
josta hänelle tulee mieleen Cybermanin mainitsema Possukissa. Hän röhkäisee niin, että röhkäisy kaikuu.  
Porsasta vastapäätä, punaisessa pilarissa, on postimerkkimäinen tarra; Kyllä EU:lle. Tämän hän kerran oli 
liimannut vaivihkaa. Ilmeisesti tarra ei ketään häiritse, kun sitä ei ole raaputettu pois.  
 
Katutasossa hän kurkistaa vessaan, että onko siellä kaikki niin kuin pitääkin. Muutama viikko sitten joku oli 
tuikannut roskakorin tuleen ja palohälyttimet pärähtivät ulvomaan. Silloin Erkun ja Jimin oli keskeytettävä 
Puhemaakarit ohjelman teko, ajatteli Jorren.  
Nyt vessassa on puhdasta ja siellä tuoksui hyvältä, siis kukaan ei vielä ole ehtinyt käydä tarpeillaan. Jorren 
tapaa pissata takimmaiseen pisuaariin. Jos hänellä on povitaskussaan kuulakärkikynä, niin vessan kaakeliin 
hän piirtää euromerkin ja toiseen kaakeliin kirjoittaa kyrillisillä kirjaimilla FSB ja Putin.  
Hän poistuu vessasta ja kävelee kohti ulko-ovia. Kirjastonoven vieressä yhä istuu sama ukonpökkelö. 
Jorrenille muistui mieleen, että onko tämä Digilän pökkelö, ukko, joka istui päivät pitkät kotitalonsa vihreällä 
penkillä ohikulkijoita vahdaten, kunnes menehtyi sairaskohtaukseen. Ilmeisesti liikalihavuuteen. Hän pysähtyi 
pökkelön eteen ja kysyi: ”Öh, oletteko te Digilän pökkelö?”, johon ukko vastasi: ”Olen sama ukkeli mutta 
päätin piipahtaa maan päälle, kun Cyberman mua houkutteli.” Jorren päätti vihdoinkin pyytää anteeksi 
keskisormen näyttelyt, johon ukko: ”Okei, saat anteeksi, sillä me kaikki olemme tehneet vaikka mitä 
tyhmyyksiä. Kyllä sä oot ihan mukava poika!” ja samassa kuului poksahdus ja ukon tilalla oli savupilvi.  
Jorren tuntee rauhan sydämessään ja poistuu rakennuksesta. Liukuovien välissä on lasiovi porraskäytävään 
sekä kaksi esitetelinettä. Toisessa niistä on kulttuuriesitteitä ja toinen on tyhjillään. Tyhjässä telineessä on 
ollut 7päivää ilmaislehtiä. Kyseessä ei ollut se tunnettu juorulehti vaan paikallinen ilmoituslehtinen.  
 
Jorren tulee kävelykadulle ja talsii nurkan taakse, Urho Kekkosen kadulle, jossa odottaa hänen autonsa, 
hopeanharmaa urheiluauto. Auto seisoo aivan keskustapuolueen konttorin vieressä, jonka naapurissa on 
Kokoomuspuolueen konttori sekä elokuvateatterin entiset tilat. Keskustapuolueen konttoria vastapäätä, 
kadun toisella puolella, on hautausliike, jonka näyteikkunasta pilkistää ruskea tammiarkku.  
Ruumisarkkuliike on samassa korttelissa kuin Kulttuuritalo mutta erillisessä rakennuksessa, joka on 
rakennettu kiinni Kulttuuritaloon.  
 
Jorren asettuu istumaan ratin taakse ja lähtee ajamaan kohti Lintulan urheilukenttää. Kentän 
pysäköintipaikalla on vain muutama auto, niinpä hän onnistuu kiihdyttää ja ajamaan ympyrää, kunnes 
aikavalli ylitetään. Auto ei ole mikä tahansa ajokki vaan maailman ainoa aikakone, jonka Jorrenin pikkuveli 
on rakentanut veljelleen, jotta tämä saisi lisää ideoita hassuihin tulevaisuuskertomuksiinsa.  
Aikakone laskeutuu kaukana Vattulasta, Trollhättanin Edsborgin urheilukentän pysäköintipaikalle, josta hän 
ajaa kotiinsa Tingvallaan. 
 
 
                                                                        Loppu. 


