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1

Iltapäivällä kolmaskymmenes syyskuuta toimittaja Mika 

Kukkonen päätti, että oli aika lopettaa mykkäkoulu.

Kahteen viikkoon hänen vaimonsa Helena ei ollut muuta-

maa kiivasta nalkutuskohtausta lukuun ottamatta puhunut 

hänelle eikä hän Helenalle. Välttämätön kommunikaatio 

hoitui jääkaapin oven ja keltaisten liimalappujen avulla. Tie-

tojen välittäjänä joutui toimimaan myös tytär Roosa, joka 

reagoi yhä ärtyneemmin vanhempiensa pyyntöihin ja vietti 

paljon aikaa omassa huoneessaan suljetun oven takana.

Mököttäminen alkoi käydä molempien voimille. Kukkosta 

vaivasivat unen puute ja ruokahaluttomuus. Vaimokin näytti 

jotenkin kuihtuvan, suorastaan laihtuvan. Nukkumaan men-

tiin eri aikaan ja eri aikaan myös noustiin. Parisänky ahdisti. 

Jos käsi osui yöllä toisen käteen tai jalka jalkaan, tuntui joko 

epämiellyttävän kylmältä tai nihkeän hikiseltä. Nukuttiin 

vuoteen reunoilla. Kun Helena vaikutti erityisen synkältä ja 

raskasmieliseltä, vietti Kukkonen yönsä työsoppensa sohvalla 

ja rakensi varmuuden vuoksi muutamasta kasettikotelosta  



6

pienen tornin oven eteen; jos ovea edes raotettaisiin, tornin 

kaatuminen herättäisi hänet. Varmuus oli parasta. Entä jos vai-

mo jotenkin ratkeaisi yöllä ja rupeaisi vaikka väkivaltaiseksi?

Tuona lauantainakin kerrostalon kellarin tunnin pituinen 

saunavuoro illan suussa käytettiin peräkkäin: ensin mies, 

sitten vaimo. Lauteilla Kukkonen suunnitteli aloitettaan. He-

lenan puolituntisen aikana hän sitten keitti kahvia, kattoi 

kupit keittiön pöytään ja istuutui odottamaan. 

Sisään tultuaan vaimo kävi ensin kylpyhuoneessa ja 

kuului paukauttavan vessanpöntön kannen oikein kunnol-

la kiinni. Feng shui. Kyllä, Kukkonen tiesi, että kannen oli 

oltava suljettuna, muuten hyvä henki pakenisi kodista. Hän 

oli taas vain unohtanut, valitettavasti.

Kun vaimo tuli keittiöön, Kukkonen rykäisi ja sanoi:

– Eiköhän juoda kahvit.

Ei vastausta. Kukkonen kaatoi molempien kupit täyteen. 

Helena otti kuppinsa ja kaatoi kahvin viemäriin. Sitten hän 

huuhtoi kupin hyvin, laski siihen kylmää vettä hanasta ja joi.

– Pitäisiköhän meidän puhua, mies yritti.

Helena seisoi selin häneen tiskipöydän ääressä. – Minähän 

olisin puhunut milloin vain. Sinä vain et halunnut vastata 

kysymyksiin.

– On jotain kerrottavaa.

– No kerro, vaimo ärähti.

– En halua, että Roosa kuulee, hän sanoi hiljaa. Tytär kat-

soi olohuoneen sohvalla Vain elämää -ohjelman uusintaa. 

– Mennään kävelylle.

Helena huokaisi. – Kuivaan vielä hiuksia. Puolen tunnin 

kuluttua.
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Kun he lähtivät, Kukkosella oli kainalossaan litteä nahka-

salkkunsa. Eteisestä he huhuilivat Roosaa. Tämä ei vastan-

nut. Sitten äänekkäämmin:

– Roosa!

– No mitä!?

– Me mennään vähän kävelylle.

– No senkun menette!

Kadulla käveltiin vähän aikaa ääneti. Sää oli käynyt yllät-

tävän kylmäksi. – Koillistuuli, totesi Kukkonen. – Suoraan 

Vorkutasta. Tai Novaja Zemljalta.

– Ei kai tänne tultu geografiaa puhumaan, sanoi vaimo 

happamasti. – Voisitko mennä asiaan!

– Istutaan jossain. Katsotaan, onko Torpet vielä auki.

– En minä halua mitään!

– Tilataan vaikka kaksi teetä vaan.

Kahvila oli auki ja tyhjä, vain pitkästyneeltä vaikuttava 

myyjätär viilasi kynsiään tiskin takana. Kukkonen valitsi 

pöydän, joka oli kaukana tytöstä ja kantoi teekupit sinne. 

Istuessaan hän piti salkkua sylissään ja veteli puhuessaan 

sen vetoketjua edestakaisin.

– Se mitä nyt kerron on ehdottoman luottamuksellista.

– Joopa joo.

– Ihan vakavasti. Et saa kertoa kenellekään mitään, et tie-

tenkään etkä varsinkaan edes Roosalle. Vannotko?

– No vannon, vannon, jos puhut totta. Mitä ihmettä tämä 

nyt oikein on?

– Minä en saisi kertoa edes sinulle, mutta eihän näin voi 

jatkua. Päätin, että jotain sinun täytyy tietää. Olen kärsinyt 

siitä, etten ole voinut puhua sinun kanssasi.
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Helena tuijotti häntä. 

– Minulla on salainen erikoistehtävä, mies jatkoi hiljaisella 

äänellä nojautuen häntä kohti pienen pöydän yli. – Olet kai 

kuullut tai lukenut, että Suomeen on tulossa uusi tieduste-

lulaki. Hallitus haluaa sen nopeasti. Niinistökin on sanonut, 

että olemme viisitoista vuotta muista länsimaista jäljessä. 

Perustuslakiakin pitää siksi muuttaa. Supo saa vakoiluval-

tuuksia, ja armeija.

– Se meinaa, että tulee oikeita vakoojia, Kukkonen hen-

käisi. – Siviili- ja sotilaspuolelle. Kotimaahan ja ulkomaille. 

Ja on kiire. Suomen tiedustelu lähtee takamatkalta. Tarvii 

nopeasti värvätä ja kouluttaa uutta työvoimaa. Agentteja!

– Hohhoijakkaa, vaimolta pääsi väsyneesti.

– Toimittajat ovat yksi potentiaalinen värväyksen kohde-

ryhmä, ja minut on kokeeksi valittu ohjelmaan...

– Hah! Joo joo ja lehmät lentää.

Mies jatkoi häiriintymättä: – Töissä kukaan ei siitä tie-

dä, vain päätoimittajalle on kerrottu ja hän on hyväksynyt 

jutun. Voin käyttää jonkin verran työaikaakin siihen, että 

saan koulutusta ja teen kokeeksi pieniä keikkoja. Jonkinlaista 

korvaustakin on luvassa.

Vaimo tuijotti hiljaa, kummastuneen näköisenä.

– Totta kai pitää auttaa, kun pyydetään, Kukkonen sanoi. 

– Sen takia olen ollut niin salaperäinen viime aikoina. Ja siksi 

en ollut työpaikalla, kun soitit sinne, siis silloin kun minulla 

oli muka iltavuoro. 

– Ja kun sitten aamuyöllä sängyssä haisit!

– Valkosipulilta sinun mielestäsi, Kukkonen tarkensi.

– Just niin, valko, valko!
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– No niin. Kaiken kaikkiaan kouluttajat jatkuvasti koros-

tavat, että sitä parempi mitä vähemmän aviopuoliso tietää. 

Sori siitä!

Kukkonen veti vetoketjun auki ja alkoi esitellä papereita: 

neljä Helsingin Sanomien leikettä, otsikoiltaan ”hallitus ha-

luaa tiedustelulait voimaan nopeasti”, ”Siviili- ja sotilastie-

dustelulait etenevät kuin juna”, ”Isoveli valvoo” ja ”Viekö ra-

jat ylittävä tiedustelu Suomen agentit ulkomaille?” Edelleen 

Messeniuksen maksetuksi leimattu ravintolalasku syyskuun 

kolmannelta päivältä, Helsingin keskustan kartta, johon oli 

tehty kynällä merkintöjä, Corps Diplomatique -kalenterin 

Venäjä-sivujen kopio, jossa olivat punakynällä rengastettui-

na Popov-nimisen diplomaatin henkilötiedot, ja vihdoin 

suojelupoliisin päälliköiden luettelo puhelinnumeroineen. 

Yhdelle lapulle oli merkitty muistiin pääesikunnan tiedus-

telupäällikön twittertunnus @Ohra_aho. 

Helena katseli papereita pitkään ja sanoi vihdoin: – Onpas 

pumaskat… Miksi ihmeessä juuri sinä?

– Arvelinkin, että sinä kysyisit. No, toimittaja on vapaa liik-

kumaan ja kyselemään. Toimittajilla on laaja suhdeverkosto...

– No sinun suhteet kyllä tiedetään!

– ... ja toimittajat osaavat havainnoida, kirjoittaa ja kiteyt-

tää, myös raportteja. He ovat kotonaan netissä. Erityisesti 

rikostoimittajat kiinnostavat. Ja me ulkomaantoimittajat. 

Minähän matkustelen, minulla on kielitaitoa, olen kirjoit-

tanut tiedusteluasioistakin.

– Uskomatonta, Helena puuskahti.

– Niin minustakin ensin. Mutta maailma muuttuu ja 

me sen mukana. Sitten Kukkonen lisäsi: – Siihen on tietysti 
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varauduttu, että joku ihmettelee minun poissaolojani. Selitys 

on sellainen, että olen muka päätoimittajan erikoistehtävissä, 

valmistelemassa firman historiikkia.

– No jo on! 

Sitten kuin havahtuen Helena sanoi: – Eikös tämä ole vaa-

rallista? Hyvä luoja, meillä on tytärkin!

– Se mitään vaarallista ole! Minähän saan koulutusta. Ja 

olen varovainen. Vaaralliset jutut hoitaa tiedustelupalvelu 

itse. Me avustajat vain... no, avustamme. Tarkkailemme, var-

jostamme, kuuntelemme, luemme, keräämme pikkutietoa... 

Sen minä olen oppinut, että tiedustelijalla on oltava kylmä 

pää, lämmin sydän ja teräksiset hermot.

– Tuohan on pelkkää fraseologiaa!

Kukkonen jatkoi rauhallisesti: – Katsos tätä Venäjän dip-

lomaattien luetteloa! Mielettömästi sakkia, ja heistä melkein 

puolet voi olla vakoojia. Helsingissä enemmän kuin muissa 

länsimaissa, kuulemma. Ollaan ihan kylmän sodan luke-

missa taas. Katsos, tämä Popov, Yu. V., , siis Juri, on siis – tai 

on olevinaan – kulttuuriattasea ja 2e secrétaire, siis toinen 

lähetystösihteeri...

– No kai minä nyt sen verran ymmärrän!

– ...ja yksi, jonka tapaamisia ja kontakteja Helsingissä seu-

rataan. Esimerkiksi ravintoloissa ja puistoissa.

– Mutta onhan Amerikan lähetystössäkin vakoojia!

– Kyllä, mutta heitä pidetään nykyään paremminkin yh-

teistyökumppaneina kuin vakoojina.

– Minä nain aikoinani toimittajan, en vakoojaa, Helena 

valitti. – Meitä ruvetaan siis valvomaan ihan niinkuin jossain 

Neuvostoliitossa, ja sinä olet siinä mukana!
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– Tämähän on isänmaallista toimintaa. Suomi on suo-

jaton! Terrorismi, teollisuusvakoilu, vaaleihin vaikuttami-

nen, ulkoministeriön hakkerointi, täältä lähi-itään lähtevät 

islamistinuoret... Kai sinä sen verran uutisia seuraat! Joka 

maassa on tiedustelu, ellei omaa niin sitten vieras. Olemme 

olleet riippuvaisia ystävämaiden tiedustelutiedoista.  

– Ja joku päivä lähdet sitten noin vain jonnekin huitsin 

nevadaan?

– No en, mitä nyt enintään toimituksen lähettämänä ul-

komaanmatkoilla pidän silmät ja korvat auki. Helena tui-

jotti pistävästi, ja Kukkonen pakottautui katsomaan häntä 

suoraan silmiin. Kunpa ei vain hermo alkaisi paljastavasti 

nykiä silmäkulmassa. Ole rauhallinen, viilipyttymäisen rau-

hallinen, aivan kuin oikea tiedustelija, Kukkonen komensi 

hiljaa itseään.

– Ja tiedot menevät jenkeille!

– Mitenkä niin? mies ihmetteli.

– No eikös näissä niinkuin turvallisuusasioissa Amerikka 

ole nykyään Suomen, miten se sanotaan, noh, niinkuin sek-

sissä, tuota – partneri? Ihmiset, jotka eivät osaa edes syödä 

haarukalla ja veitsellä, opettavat ja neuvovat meitä.

– Tietysti, luojan kiitos! Siitähän on juuri kyse. Jenkeillä 

on mahtavat resurssit. Jokainen maa, nyt myös Suomi, ihan 

oman edun nimissä kerää tietoa juuri vaihtaakseen sitä part-

nereiden kanssa. Jos meillä ei ole muille mitään annettavaa, 

eivät nekään halua antaa meille. Mitä parempaa tietoa, sitä 

paremmat suhteet ja parempi turvallisuus.

Lopuksi hän lausui tiivistelmän, jonka oli varta vasten 

opetellut professori Kimmo Rentolan uudesta kirjasta: 
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– Aidosti hyödyllinen tiedusteluvaihto on kansainvälisissä 

suhteissa yhtä olennainen ainesosa kuin alkoholi viinissä. 

Vaimo huokaisi, pudisteli päätään ja totesi sitten: – Hitsi, 

taidan kysyä teidän päätoimittajalta, mitä tämä oikein...

– Ei! Mies protestoi niin kovaa, että nainen tiskin takana 

heräsi katsomaan heitä. – Juurihan vannoit, ettet puhu ke-

nellekään! Onko sinulla noin lyhyt muisti? Kai sinä tiedät, 

mitä käsite ”kansallinen turvallisuus” tarkoittaa?

Mies tarttui hänen käteensä ja alensi taas ääntään saaden 

siihen vähän lämpöäkin mukaan. – Ymmärrän, että tämä 

on sinulle vaikeaa. Tiedätkö mitä, lähdetään vaikka Kanari-

an saarille yhdessä sitten joskus, kun tämä homma on ohi! 

Tarvitsemme molemmat lomaa.

Sinä yönä he nukkuivat lähempänä toisiaan. 
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Irina oli tullut hänen elämäänsä elo-syyskuun vaihteessa. 

Vähitellen.

Kukkonen piti yövuoroista töissä ja otti niitä joskus vapaa-

ehtoisestikin hoitaakseen. Sai yleensä olla yksin ja rauhassa. 

Ja saattoi hankkia senttaamalla vähän lisätuloja, vaikkapa 

kääntää mielenkiintoista kirjaa jollekin kustantajalle. Tai 

suunnitella omaa romaania. Ja samaan aikaan juoksi palk-

ka korotetulla yötaksalla! Etenkin nyt Trumpin kaudella tuli 

kyllä paljon uutisia Amerikasta illalla ja yöllä Suomen aikaa. 

Jatkuvasti, kiihtyvällä vauhdilla. Kun Washingtonissa aikaa 

mitattiin ennen päivissä, tuntui, että nyt nanosekunneissa. 

Toki kirjeevaihtajat useimmiten yrittivät hoitaa uutiset, hän 

vain luki, editoi, otsikoi ja pani lehteen. Mutta kirjeenvaih-

tajienkin oli joskus levättävä.

Kukkonen ei tarkalleen muistanut, milloin he tapasivat 

ensimmäisen kerran. Hän oli silloinkin ollut lehtitalon ”lasi-

palatsissa” ulkomaantoimituksen yövuorossa. Hän söi eväi-

tä, joi pilsneriä ja kirjoitti keskittyneesti Aleppon seudun 
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uudelleen leimahtaneista taisteluista nettiin ja lehden vii-

meiseen painokseen, joka leviäisi pääkaupunkiseudulle. 

Havaintokentän laidalle ilmaantui jokin häiriötekijä, ja hän 

havahtui siihen, että siivooja kärryineen oli tullut toimi-

tuksen tiloihin. Hän siirsi täyden roskakorin pöytänsä alta 

paremmin näkyville ja jatkoi kirjoittamista.

Syrjäsilmin hän seurasi siivoojaa. Kokeneena toimittajana 

hän pystyi kyllä keskittymään metelissäkin, mutta toivoi silti 

siivoojan häipyvän nopeasti. Hyvin joutuisasti ja järjestel-

mällisesti nainen toimikin. Tyhjensi roskikset kärryn säili-

öön, pyyhki pölyjä, suihkutti jotain nestettä läpinäkyvästä 

sinisestä pullosta, pyyhki taas, veteli lattiaa pitkävartisella 

luutulla. Kätevissä vaunuissa oli pienet pyörät ja kahdessa ta-

sossa korit, joiden laitojen yli sojotti siivousvälineiden varsia.

Hän unohtui katselemaan työhönsä keskittynyttä siivojaa. 

Ei muistanut nähneensä tätä aiemmin. Hoikka, keskimit-

tainen nuorehko nainen, kalpeita kasvoja kehystivät suorat 

tummat hiukset. Punatut huulet.

Kukkosen vuoro oli päättymässä ja pikkubussikuljetus 

kotiin odotti lehden yövuorolaisia. Hiljaisuus alkoi tuntua 

vähän kiusalliselta; kai hänen sentään pitäisi lähtiessään sa-

noa naiselle jotain. No hyvä. Hän toivottaisi hyvää yötä. 

Hän pakkasi salkkunsa, käveli hissille siivojan ohi, rykäisi 

ja huikkasi:

– Hyvää yötä!

Nainen ikään kuin hätkähti, katsahti häneen vakavana ja 

toivotti hänkin hyvää yötä – tosin hyvin työteliäästi ääntäen. 

Ilmeisesti ulkomaalainen.

Aamulla Helenaa oli naurattanut. – Ensimmäisen kerran 
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heräsin siihen, kun sinä tulit kotiin, ja toisen kerran siihen, kun 

yllättäen sanoit unissasi selkeästi kovalla äänellä ”hyvää yötä”.

Kukkonen nauroi mukana. Se oli sillä kertaa ensimmäinen 

pieni valhe pitkässä ketjussa. Tai jos ei valhe niin ainakin 

kertomatta jättäminen.

Seuraavan yövuoron lopulla sama tumma nainen siivous-

kärryineen kolisteli taas sisään. Kukkonen huomasi jotenkin 

ilahtuneensa ja toivotti jo kaukaa: – Iltaa! Nainen vastasi, ja 

tämä sana hänen olikin helpompi lausua.

Naisen sinisessä esiliinassa näkyi firman nimi Kliineks. 

Kukkonen odotti vähän, otti sitten roskakorinsa jaloistaan 

ja ojensi siivoojalle. – Kyllä onkin kertynyt paljon paperia!

– Joo, sanoi nainen hieman punastuen.

Kukkonen pyysi anteeksi että hänen pöytänsä oli sotkui-

nen ja niin täynnä, ettei sitä voinut edes pyyhkiä. – Ei se 

mitaan, nainen vastasi vakavana.

Hetken oli hiljaista, kumpikin keskittyi työhönsä. Kukko-

nen otti voileivän pussistaan. – Hjuva ruokahalua! kuului 

hetken kuluttua.

– Saanko tarjota teillekin?

Ensimmäistä kertaa nainen hymyili. – Oh, Kliineksissa ei 

saa syöda työajalla. Kiire.

Sanat työ ja syö tuntuivat vaikeilta, hän lausui ne hitaasti 

ja korostetun selvästi. Selvisi niistä sentään joten kuten. Toi-

mittaja nousi seisomaan:

– Saanko esittäytyä. Mika.

– Irina, vastasi nainen. Hänen kätensä oli lämmin ja 

kostea.

Lopuksi toivotettiin taas hyvät yöt. Sen jälkeen nainen 
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alkoi tulla hänen uniinsa. Oli vaikea olla ajattelematta häntä. 

Hän huomasi odottavansa seuraavaa kertaa. Siivooja tuli sil-

loin vähän myöhemmin, Kukkosen vuoro oli jo loppumassa. 

Irina käveli suoraan hänen luokseen ja ojensi pienen valkoi-

sen pahvirasian. – Minä nahnut, etta sinulla vain leipat, njin 

mina teki piirakka.

Laatikossa oli pieniä piirakoita. Hämmentynyt Kukkonen 

kiitti ja maistoi sekä kehui niitä. Hän söi sen verran kuin ehti 

ja pani loput pöytälaatikkoon: kotiin niitä ei voinut viedä, 

niistähän olisi pitänyt keksiä selitys Helenalle.

Tällä kertaa hän oli päättänyt hyvästellä kunnolla. Hän 

katsoi, ettei muita ollut näköpiirissä, kävi vessassa, kurlasi 

vedellä, pyyhki suunsa ja palasi hakemaan salkkunsa, jonka 

oli vielä jättänyt pöydälleen lähelle Irinaa. Tämän ohi kävel-

lessään hän toivotti hyvää yötä, kietoi toisen kätensä naisen 

selän taakse ja suuteli häntä.

Irina jäykistyi ensin mutta tuntui sitten vastaavan suudel-

maan. Tämä vaikutti tällä kertaa tavallista huolellisemmin 

kammatulta ja meikatulta, ja Kukkonen pelkäsi, että häneen 

saattoi tarttua huulipunatahra tai vaatteisiin hajuveden 

tuoksua. Mutta tärkeintä oli, että jää oli nyt murrettu. 

Veisikö hän naisen seuraavalla kerralla tupakkakoppiinsa? 

Kukkonen oli ainoa, joka jatkoi tupakointia sisällä toimituk-

sessa tupakkalaista huolimatta. Kun oli liian kylmä mennä 

ulos parvekkeelle, hän savutteli ”huomaavaisesti” yhdiste-

tyssä konttoritarvike- ja kopiointihuoneessa, jossa ei ollut 

ilmastointia ja josta joidenkin mielestä tuprahti savupilvi, 

kun hän avasi oven.

Ei sentään, oli tavattava jossain muualla, kaikessa rauhassa.
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Kun petoksen aika tuli, Kukkonen suunnitteli sen huolel-

lisesti. ”Vedenpitävä alibi”, hän ajatteli. Hänen viikottainen 

työvuorolistansa kotona oli aina magneetilla kiinnitettynä 

jääkaapin oveen. Hän ”väärensi” listaan itselleen yövuoron, 

vaikka hänellä itse asiassa oli vapaapäivä. Helena matkusti 

äitinsä luokse Roosa mukanaan. Jos Helena sattuisi soitta-

maan toimitukseen, yövuorolainen vastaisi, esittäytyisi il-

tavuorolaiseksi ja sanoisi Kukkosen olevan ”latomossa” tai 

”oikoluvussa” valvomassa viimeisten uutisten lehteen panoa. 

Kukkosen kännykkä oli muka jäänyt toimituksen pöydälle. 

Jos vaimo pyytäisi soittamaan, Kukkonen hälytettäisiin ja 

hän soittaisi sieltä missä silloin sattuisi olemaan.

Hän odotti malttamattomana mitä tuleman piti. Hän oli 

kuullut, että venakot olivat taitavia. ”Osaavat pitää miehen 

tyytyväisenä.” ”Hyviä pitämään miehestä kiinni.” Kiinni? 

Entä, jos Irina ei päästäisikään häntä irti. No, se oli sen ajan 

murhe. Eihän hän vielä edes ollut kiinni.

Kondomit hän kävi ostamassa Kampista pienestä valin-

tamyymälästä, jossa hän ei ollut koskaan ennen asioinut. 

Tuttuja ei näkynyt. Hän asetti pakkauksen mahdollisen huo-

maamattomasti kaupan liukuhinnalle muutaman muun os-

toksen joukkoon. Kassa, laiha finninaamainen nuorukainen, 

jonka rinnassa oli nimilaatta Seppo, viivytteli, kun varmus-

välineet tulivat kohdalle.

– Jaa, olikohan nämä tänään tarjouksessa?

– En tiedä, sanoi Kukkonen lyhyesti.

Seppo heilutti pakkausta kädessään ja huikkasi toiselle 

myyjälle: – Hei, onks nää tarjouskamaa?
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– Mitä ne on?

– Kondomeita. Sultaneja.

Jono seisoi, kun molemmat myyjät tutkivat papereita. 

Kukkonen sanoi hiljaa: – Antaa olla, jätetään ne pois, niin 

maksan kaiken muun.

Seppo mumisi ”odotas, odotas”, ja selasi edelleen pape-

reitaan kunnes sai varmuuden: ne eivät olleet tarjouksessa.

He tapasivat ensi kertaa työpaikan ulkopuolella myöhään il-

lalla pienessä kahvilassa Punavuoressa. Siitä oli sovittu, kun 

Kukkonen soitti toimituksen puhelimella Kliineksin puheli-

meen. Aluksi hieman jännitettiin. Irina oli hiljainen. Viinilasin 

äärellä hän kertoi lyhyesti muuttaneensa Pietarista ja Kukko-

nen muisteli nuoruutensa ensimmäistä käyntiä kaupungissa 

syvänä neuvostoaikana, kun nimi oli vielä Leningrad. 

– Hieno kaupunki. Ja mitä sinä tykkäät olla Suomessa?

Irina tuumi hetken. – No, tiedat, miten sanoa... Minun 

dedushka...

– Isoisä?

– Isoisa oli vanki sodan aikana.

– Voi ei. Gulagissa. Kauheaa.

– Ei! huudahti Irina. – Suomessa.

– Sotavankina?

– Njin. Sotavanki. Hän puhua sodan jalkeen aina, etta 

Suomi hieno maa. Ei puhua muille, vain meille. Keittiossa. 

Ei koskaan puhua muille. Kuolemaan asti, kun mina olin 

ihan pieni lapsi. No ajattele, hän ammua suomalaiset ja sitten 

sanoa, että ne on hjuvat ihmiset. Kun mina olin lapsi, minä 

haaveksin Suomi. Suomi oli satumaa.
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– Ja mitä sinä nyt ajattelet?

– Suomi, miten sanoa, erin... Erin...

– Erinomainen?

– Erinlainen. Erinlainen.

Malttamaton Kukkonen tarjoutui saattamaan Irinaa mi-

hin tahansa hän olikin menossa. ”Kotiin.” Kukkonen maksoi 

laskun käteisellä, kuten hän oli päättänyt aina tehdä Irinan 

kanssa liikkuessaan. Se oli varotoimi, samoin kuin se, ettei 

hän soittanut eikä lähettänyt viestejä naiselle kännykällään. 

Siitähän jäi paljastavia jälkiä. Tapaamisista sovittaisiin suulli-

sesti aina edellisen tapaamisen yhteydessä. Jos tuli muutoksia 

tai muuten kiireellistä asiaa, Kukkonen soitti jonkun työto-

verinsa puhelimella väittäen, että hänen oma puhelimensa 

oli sammunut tai rikki. 

Hänellähän taisi olla ihan salaisen agentin taipumuksia! 

Kukkonen otti salkkunsa, jossa oli viinipullo, ja he lähtivät 

yhdessä. Satoi jäätävää tihkua, mutta asunto, pieni kaksio 

kerrostalon toisessa kerroksessa, ei ollut kaukana. Irinan 

asuinkumppani Tanja teki kuulemma ”ilta- ja yötöitä” eikä 

tulisi pian kotiin.

– Me njut Suomessa mutta ei tarvitse otta kenka pois, Irina 

sanoi hiljaa tirskuen, kun hän sulki ja lukitsi ovea eteisessä.

– Päin vastoin! huudahti Kukkonen ja potkaisi kenkän-

sä komeassa kaaressa molemmista jaloistaan peräjälkeen. 

– Kengät riisutaan ja kaikki muukin, hän jatkoi ja heitti 

takkinsa ja salkkunsa tuolille. Sitten hän keskittyi hätäisesti 

avaamaan Irinan takin ja puseron nappeja samoin kuin Irina 

hänen paitaansa. Nainen tuoksui joltain vastustamattomalta 

hajuvedeltä.
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Sen yön jälkeen Kukkonen päätti, että nyt oli luotava 

Helenan harhauttamiseksi hyvä pitkän tähtäimen strategia. 

Helena oli mustasukkainen ja epäluuloinen. Ratkaisun hän 

keksi keskustellessaan työasioista vanhan ystävänsä Tapio 

Hakalan kanssa. 

Hänestä tulisi vakooja. Niin salainen agentti, että siitä tie-

täisi vain hänen vaimonsa. 

Päivisin vaimon ollessa töissä ja tyttären koulussa hän oli 

paljon yksin kotona ja pystyi suunnittelemaan ja valmiste-

lemaan rooliaan.
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3 .

Hakala oli se uskottu mies, jonka oli määrä vastata ja tarjota 

hyvä selitys, jos Helena soittaisi toimituksen puhelimeen Kuk-

kosen ollessa omilla teillään. Hakala suostui hieman vastaha-

koisesti auttamaan vanhaa ystäväänsä. Hän tunsi Helenan ja 

piti hänestä, jopa kunniotti. Helena, duunariperheen tytär 

oli – toisin kuin miehensä – aktiivinen yhteiskunnallinen toi-

mija, vihervasemmistolainen, jonkinlainen ihanteikas parem-

man maailman rakentaja. Ja sitä paitsi luonnollisen viehättävä 

nainen. Hieman naiivi ehkä, mutta sitäkin herttaisempi.

Toisaalta Hakala oli kokenut avioeron ja tiesi hyvin, kuin-

ka vaikeita ja raastavia puhelut vaimon kanssa saattoivat olla 

etenkin työpaikalla, kaiken kiireen keskellä ja kaikkien sil-

mien alla. Millaista oli riidellä, selitellä, kuunnella moitteita, 

anoa, vaatia ja torjua puhelimitse. Oli helpotus, jos joku muu 

vastasi puhelimeen ja selitti toisen puolesta.

Entisen vaimonsa mielestä hän oli ollut naimisissa 

vain työnsä kanssa. Siinä saattoi olla perää, mutta mikä 

oli syy ja seuraus? Johtuivatko yksityiselämän vaikeudet 
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hullusta työnteosta vai hullu töiden paiskiminen vaikeasta 

yksityiselämästä?

Kukkonen ja Hakala olivat samanikäisiä. Hakala pukeu-

tui yleensä pukuun ja solmioon, ja myös perusvakava ilme 

miettimisryppyineen, muutaman harmaan jouhen sävyt-

tämä punerva parta ja lyhyeksi saksitut hiukset saivat hä-

net vaikuttamaan toveriaan vanhemmalta ja kypsemmältä. 

Kukkonen oli pitkä, komea, rento ja urheilullinen – ehtiväi-

nen ja liukasliikkeinen supliikkimies, joka mielellään kertoi 

töistään ja jolla aina tuntui olevan jotain suurta, mielenkiin-

toista ja salaperäistäkin meneillään. 

Ja joka nyt näytti ystävänsä mielestä viettävän jonkinlaista 

kaksoiselämää. Eräänäkin iltana hän oli tullut salaa yhdeksi 

yöksi Helsinkiin pikalaivalla Virosta, missä oli juttukeikalla, 

ja palannut varhain aamulla Tallinnaan. Ei se varsinaisesti 

kiellettyä ollut, jos sen teki omalla kustannuksellaan – eri-

koista kylläkin, ja sitä paitsi toimitus maksoi siis hotelliyön 

turhaan. Hän vannotti Hakalaa olemaan paljastamatta asiaa. 

Hyvä ja nopea kirjoittaja Kukkonen kieltämättä oli,  

hänellä oli mielikuvitusta ja kielen tajua. Hänen artikke- 

linsa kuuluivat lehden pisimpiin. Monille lukijoille Kukko-

sen nimi oli laadun tae. 

Kukkosella oli niin sanottuja ihmissuhdetaitoja. Jos avo-

konttorissa jostain päin kuului yhteisnaurua, voi melkein 

arvata, että siellä oli liikkeellä Kukkonen kahvikuppi kä-

dessään, ehkä tupakkakoppiin menossa. Nauruäänet olivat 

yleensä miehisiä; naiset eivät hänen vitseilleen juuri viitsi-

neet nauraa. Sivistyssanat ja kaikenlaiset vieraskieliset len-

tävät lauseet sopivissa ja sopimattomissa väleissä rakensivat 



23

kuvaa Kukkosesta kielitaitoisimpana koko toimituksessa. 

He olivat tutustuneet opiskelijoina valtiotieteellisessä, 

ja molemmat olivat ajautuneet toimittajan uralle. Hakala 

päätyi Demari-lehteen, missä toimittajat päivittelivät, miten 

vasemmistolaisia kollegat Hesarissa olivat. ”Lähdenpä sitten 

tasapainottamaan tilannetta sinne”, vitsaili Hakala. Hän haki 

paikkaa ja sai sen, ensin koeajalla, avustajana ja pätkätyöläi-

senä, sitten vihdoin vakinaisena toimittajana.

Työ oli sanomalehdistön kriisivuosina muuttunut stres-

saavaksi, kiireisemmäksi, mutta viime kuukausien aikana 

toimituksen johto oli antanut heidän kahden kuitenkin sy-

ventyä ajan kanssa joihinkin vaativiin tutkivan journalismin 

tehtäviin. Juuri ennen vuodenvaihdetta oli julkaistu heidän 

ensimmäinen yhteistuotoksensa. He onnistuivat paljasta-

maan ennen muita, että useisiin valtion virastoihin oli jou-

lun edellä lähetetty väärennetty sähköinen joulutervehdys; 

kun sen liite avattiin, kone saastui. Tämän uutisen jälkeen 

hallitus julkisti oikein tiedotteen, jonka mukaan valtionhal-

linnon henkilöstö joutuisi tietokonetaitokursseille. Kukaan 

ei osannut tai halunnut vielä sanoa, mistä nuo jouluterveh-

dykset olivat tulleet.

Toisella kertaa miehet selvittivät yhdessä, että suomalai-

nen firma oli lähettänyt Sudaniin kontin, jossa papereiden 

mukaan oli käytettyjä vaatteita lahja-apuna, mutta jossa itse 

asiassa olikin tekniikkaa ammuslataamoon. Sudanin hal-

litus rakennutti sitä Etelä-Sudanin rajan pintaan. Kontis-

sa oli kyllä vaatteitakin – vanhoja lumppuja koneenosien 

pehmikkeinä.

Kolmas melko paljon huomiota herättänyt juttu käsitteli 
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Venäjän säätiöiden ja rahastojen Suomeen kanavoimaa apua. 

Eri lähteistä saatiin tietoja, että Kreml oli suoraan tai kierto-

teitse – muun muassa Kyproksen pankkien kautta – rahoitta-

nut eräiden ”fasismia” ja ”russofobiaa” vastustavien ryhmien 

toimintaa, samoin radikaalien ulkovenäläisten nettisivuja ja 

muita julkaisuja. Jotkut pienet äärioikeistolaiset ryhmätkin 

olivat saaneet apua. Kaikkien järjestöjen ja firmojen tilinpää-

töksissä tämä apu ei lainkaan näkynyt. Kiintoisa yksityiskoh-

ta oli, että ulkopuoliset suomalaiset olivat saaneet käyttää 

korvauksetta Venäjän suurlähetystön autoja kuljettajineen 

ja että rekisterikilpiä vaihdettiin tarpeen mukaan.

Neuvoja ja taloudellista tukea oli saanut myös järjestö, 

joka yritti juurruttaa Suomeen samanlaista Voiton päivän 

juhlintaa yhdeksäs toukokuuta kuin Venäjällä ja Baltian 

maissa. Tänä keväänä Helsingissä olikin järjestetty ensim-

mäinen kulkue, jossa kannettiin puna-armeijan veteraanien 

kuvia ja jossa myös nuorten osanottajien rintamuksia koris-

tivat mitalit ja Yrjönristin musta-oranssit nauhat. Toimit-

tajille nämä nuoret esittivät toivomuksen, että suomalaiset 

tajuaisivat olleensa sodassa väärällä puolella.

Samaan juttupakettiin liittyi kaksikon pienempi kirjoitus, 

joka käsitteli Töölössä avattua venäläistä kirjakauppaa ni-

meltä Avangard. He lainasivat nimetöntä viranomaislausun-

toa: ”Tarkkailijamme totesivat, että siellä kävi viikon aikana 

vähemmän ostajia kuin keskimääräisessä suomalaiskirkos-

sa hartauden harjoittajia sunnuntaina, mutta suuri ja kallis 

huoneisto heillä on ja paljon työntekijöitä, ja aktiviteetit nä-

kyvät kiihtyvän sulkemisajan jälkeen, jolloin valot palavat 

sisällä myöhään yöhön.”
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Kirjakauppa uhkasi haastaa lehden oikeuteen mutta luo-

pui hankkeesta muiden kiireiden takia: jutun julkaisemisen 

jälkeen myymälästä tuli hyvin suosittu.

Viimeksi mainitut jutut aiheuttivat pientä ristiriitaa hei-

dän välilleen tai ainakin turhauttivat Hakalaa. Kun paketti 

julkaistiin, hän oli talvilomalla pohjoisessa. Eräänä aamuna 

hän sitten huomasi lehdestä, että heidän yhteinen tutkimuk-

sensa oli julkaistu – Kukkosen nimissä. Hän huomautti siitä 

varovasti Kukkoselle, joka syytti toimitussihteeriä virheestä. 

”Mutta voihan kyllä niinkin sanoa, että tällä kertaa jutuissa 

oli enemmän minun kontribuutiotani.” Hakala kysyi asiasta 

vaivihkaa toimitussihteeriltä, ja tämä kertoi saaneensa jutut 

vain Kukkosen nimellä ja uskoneensa, että niiden piti mennä 

lehteen sellaisena.

Sitten Kukkonen teki nuoren naispuolisen valokuvaajan 

kanssa Ukrainan-matkan, jonka tulosta, näyttävää kuvare-

portaasia, kehuttiin kovasti toimituspalaverissa. Onneton 

kuvaaja paljasti Hakalalle, että kumppani oli välillä kadon-

nut juomaan ja että hän itse oli joutunut valitsemaan aihei-

ta ja kuvauskohteita, hankkimaan tietoja ja jopa tekemään 

pieniä haastatteluja. Ja että matkatoveri oli alkoholia naut-

tineena hakkaillut häntä.

Samalla matkalla juopunut Kukkonen oli vahingossa haas-

tatellut englanniksi Ukrainan ulkoministeriön edustajaa, 

vaikka oli luullut puhuvansa Etyjin valtuuskunnan hollanti-

laisen johtajan kanssa. Valokuvaaja huomasi virheen ja pyysi 

viime hetkessä ennen julkaisemista vetämään jutun pois.

Nyt yt-neuvottelujen aikanakin, kun koko toimitus tuntui 

jännittävän, kenen pää putoaa seuravaaksi, Kukkonen pystyi 
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puhumaan itselleen palkankorotuksen. Talon piikkiin hän ei 

suostunut matkustamaan vaatimattomasti. Hänen matkalas-

kunsa olivat sekä suuria että suurpiirteisesti laadittuja, mutta 

ne menivät läpi osaston sihteerin neuvojen ja kekseliäisyyden 

avulla. Tätä nuorta naista Kukkonen liehitteli ja toi hänelle 

aina kaukomailta lahjoja.

Suorastaan huvittaviin sfääreihin miehen manipulatii-

visuus Hakalan mielestä nousi toveripiirin kevättalkoissa, 

jotka suuntautuivat Kukkosten perintöhuvilalle Lohjalle. 

Miehet olivat maalanneet ja tehneet polttopuita ja naiset 

ruokaa. Kukkonen oli lähinnä puhunut, vitsaillut ja nauk-

kaillut olutta muttei malttanut kotimatkalla olla soittamatta 

ihailevalle äidilleen ja kaikkien kuullen kertomatta, mitä hän 

oli tehnyt, mitä kaikkea hän oli saanut aikaan, mitä hän oli 

järjestänyt.

Nyt syksyllä miehiä oli pyydetty tekemään vielä yksi yh-

teisjuttu, tällä kertaa Helsingin ”vakoiluskenestä”. Hakala oli 

nimittäin kuullut omilta lähteiltään, joihin hän oli luonut 

suhteen ”joulutervehdysjuttua” tehdessään, että suojelupolii-

si oli seurannut pidemmän aikaa kahta venäläisdiplomaattia 

ja että näitä ilmeisesti uhkasi maasta poistaminen.

Juuri samoihin aikoihin Kukkonen näytti jäävän kiinni 

valheesta. Väärä henkilö vastasi puhelimeen, kun hänen 

vaimonsa soitti, ja kertoi tälle vilpittömästi, ettei Kukkonen 

ollut töissä ja ettei tällä ollut sinä iltana työvuoroa lainkaan.

Ensimmäisessä ”diplomaattipalaverissa” Kukkonen aluksi 

vain vitsaili.

– Kai tiedät, miten seurueessa tunnistaa venäläisen va-

koojan? Katsos, hän pitää toista silmäänsä kiinni teetä  
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juodessaan, Kukkonen sanoi ja nauroi. Varmuuden vuoksi 

hän vielä selitti:

– Nimittäin hän on tottunut juomaan teetä lasista, jossa 

seisoo lusikka...

– Kyllä, kyllä.

– ... ja hän vieläkin vaistomaisesti varoo, että lusikka voi 

osua silmään!

– Heh, okei, ymmärrän.

Kukkonen tuntui kuitenkin kovasti kiinnostuvan diplo-

maatista, jonka nimi oli Popov, ja hän tenttasi toveriltaan 

kaiken mitä tämä tiesi. 

Silloin alkoi Kukkosen muodonmuutos ”salaiseksi agen-

tiksi”, mutta sitä ei Hakala aavistanut.
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Tiistai-ilta. He loikoivat vierekkäin hämärässä, Irinan ka-

pealla vuoteella. Kaksi kynttilää, jotka nainen oli sytyttänyt 

Kukkosen saapuessa, olivat palaneet jo puoleen väliin.

Kukkonen kurottautui ottamaan puhelimen käteensä. – 

Kello on jo melkein yksitoista. Pahus, täytyy kai lähteä. Tytär 

on yksin ja minun piti mennä illaksi kotiin.

– Ja mita sinu vaimo?

– Hänellä on usein matkoja työn puolesta, ei ole nytkään 

kotona, Kukkonen kertoi. Ja lisäsi mielessään: eikä aavis-

ta yhtään missä minä olen. Hän melkein ihmetteli, kuinka 

helppoa naisten narraaminen oli. Tai ei, termi oli väärä – 

paremminkin naisten tyytyväisenä pitäminen. Piti vain aina 

olla selitys valmiina, ja selitysten oli oltava johdonmukaisia. 

Piti muistaa, mitä oli kulloinkin kenellekin sanonut, ettei 

puhuisi itseään pussiin. Oikeastaan se oli jännittävä leikki. 

Jonkinlaista älyllistä mielikuvaharjoittelua.

Irina oli vaiti tovin ja sanoi sitten hiljaa: – Mina ei halua 

tuhoa sinu naiminen.
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– Mitä?

– Mina ei halua tuhoa sinu naiminen. Irina etsi sanoja. – 

Siis aivo, aivo…

– Tarkoitatko avioliittoa, naimisissa olemista?

– Njin.

– Tiedätkö, ei se oikeastaan mikään avioliitto enää ole, 

mies sanoi ja suuteli naista. – Ei meillä ole paljon yhteistä. 

Totta puhuen olemme suunnitelleet avioeroa.

Hän vääntäytyi istumaan sängyn reunalle ja haparoi vaat-

teitaan lattialta. Ei kai hän oikeastaan valehdellut? Olihan 

Helena joskus uhannut avioerolla. Ja olihan se totta, ettei 

heillä ollut paljon yhteistä. Yhteinen lapsi tietysti, mutta 

muutaman vuoden kuluttua jo täysi-ikäinen. Näin vakavaa 

sivusuhdetta hänellä, Kukkosella, ei ollut kai koskaan ollut. 

Sivusuhde, se oli hänestä parempi termi kuin syrjähyppy.

Hän vetäisi paidan päälleen ja sanoi: – I love you.

– …for sentimental reasons, jatkoi Irina heti hiljaa hyräil-

len. – I hope you do believe me...

– Mitä, osaatko sinä englantia? Kukkonen kääntyi katso-

maan naista.

– Saksaksi osaan mina myös.

– Fasistien kieli, kiusoitteli Kukkonen. Irina ei hymyillyt. 

Kukkonen jatkoi: – Minulla ei ollut aavistustakaan. Mikset 

ole kertonut?

– Sina ei ole kjusunut. Mina olen... Miten sanoa... aka-

teeminen kansalainen. Kliineksissa ei tarvitse osaa puhua. 

Siivoa vaan hiljaa.

– No nyt kyllä hävettää vähän, Kukkonen sanoi. Hän 

tajusi puhuneensa tähän asti lähinnä vain itsestään ja 
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suhtautuneensa Irinaan kovin yksioikoisesti. Tämä oli ollut 

hänelle vain venäläinen siivooja ja puoleensavetävä yksi-

näinen nainen, siinä kaikki. Hän oli esiintynyt viisaana ja 

tietävänä miehenä eikä Irina ollut palauttanut häntä maan 

pinnalle. Ennen kuin nyt.

Kukkonen vaihtoi kielen englanniksi ja pyysi Irinaa ker-

tomaan itsestään. Kun suomen kieli ei enää sitonut naista, 

tämä osoittautui hyvin puheliaaksi ja vähintään yhtä kieli-

taitoiseksi kuin Kukkonen. Hän sonnustautui aamutakkiin ja 

he istuutuivat pöydän ääreen sekä kaatoivat uudet kupilliset 

kahvinkeittimestä. Välillä tuntui siltä, että Kukkonen onnis-

tui pistämään muutaman sanan väliin vain silloin kun Irina 

siemaisi kahvia.

Irina kertoi, että hän pääsi seitsemäntoistavuotiaana Pie-

tarin valtionyliopiston molekyyli- ja biofysiikan osastolle 

opiskelemaan pian Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. – 

Sain hyvät paperit mutten mitään työtä. Opiskelin Jeltsinin 

aikana. Se oli rosvokapitalismia ja kaaosta. Meiltä varastet-

tiin kaikki sekin mikä ehkä joskus oli ollut hyvää. Jos työtä 

olikin, palkkaa ei voitu maksaa. Jotkut harvat rikastuivat, 

toiset pyrkivät ulkomaille asiantuntijoiksi. Tutkijat tarjosivat 

kilpaa itseään länsimaille.

Hän onnistui saamaan oleskelu- ja työluvan Suomeen, ja 

samalla oli tullut ero silloisesta poikaystävästä, joka ei ha-

lunnut lähteä Pietarista minnekään.

Irina kertoi edelleen: – En saanut koulutustani vastaa-

vaa työtä, ja eläminen oli kauhean kallista, mutta onneksi 

tutustuin muihin Helsingissä työskenteleviin venäläisnai-

siin ja kuulin, että tässä vuokrakaksiossa oli juuri paikka 
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vapautunut. Siitä lähtien olen asunut täällä ja työskennellyt 

Kliineksissä.

– Ei Suomessakaan helppoa ollut. Tuntui, että olin kaikille 

vain ”ryssa”. Miehille myös huora. Tai sitten olin pelkkää 

ilmaa. 

Kukkonen syleili hänet hiljaiseksi.

Kun mies teki lähtöä, hän huomasi pienellä peilipöydällä 

muun tavaran seassa irtonaisen valokuvan Irinasta ja otti 

sen käteensä.

– Kiva kuva.

– Tanja otti ja antoi sen. Hänellä on kamera.

– Saanko muistoksi?

– Etkö muista minua ilman kuvaa, Irina kysyi ja tekeytyi 

hyvin surullisen näköiseksi. 

– Kun minulla on kuva mukanani, tuntuu, että sinä olet 

aina lähellä.

– No sen oli niin kauniisti sanottu, että lahjoitan sen si-

nulle, jos lupaat tuoda ensi kerralla minulle valokuvan it-

sestäsi. Irina otti kynän ja kirjoitti omistuksen kuvan taakse 

punaisella musteella.
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Ollessaan aamupäivällä yksin kotona Kukkonen tutki pöytä-

laatikossaan ajelehtineita valokuvia ja etsi sopivaa. Tuorein 

oli keväältä, hänen kopionsa Roosan rippijuhlakuvasta, eikä 

lainkaan hullumpi. Hänellä itsellään oli kovat kaulassa ja 

samppanjalasi kädessä, toisessa reunassa oli Helena, ja Roosa 

heidän välissään hymyili ja oli kaunis valkoisissaan, kukka-

puska sylissään.

Kukkonen otti sakset ja leikkasi kuvan oikean puolen pois 

mahdollisimman suoraan ja siististi. Helena putosi pöydäl-

le. Nyt heräsi kysymys, pitäisikö myös Roosa poistaa. Ehkä 

Irinaa kiinnosti nähdä molemmat, isä ja tytär? Mutta oliko 

viisasta muistuttaa Irinalle perheestä? Ei, päätti hän ja leik-

kasi lisää. Roosa putosi. Hän silppusi molemmat sensuroidut 

hahmot ja tunki silpun näkymättömiin, syvälle keittiön 

biojätepussiin. Vain hän yksin oli nyt jäljellä kuvassa. Hän 

leikkasi sen kolmesta muustakin reunasta palat pois, jotta 

valokuvan oikeat mittasuhteet säilyisivät eikä katsoja voisi 

ehkä arvata, että kuvaa oli saksittu.
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Sulkiessaan laatikkoa hän sattui huomaamaan oman pas-

sikuvansa. Jämäkkä, vilpitön suora katse, kieltämättä aika 

komea ja miehekäs tyyppi. Ehkä hän ottaisi senkin mukaan-

sa. Irina saisi sitten valita.

Perjantaina he kävivät Kukkosen autolla Porvoossa, kävelivät 

ja lounastivat. Irina sanoi olevansa vilpittömän hämmästy-

nyt – Suomessa oli siis ainakin yksi kaunis pikkukaupunki, 

jonka vanhaa keskustaa ei ollut tuhottu. Siinä oli ehkä annos 

ironiaa. Kukkonen kertoi, että täällä tsaari antoi Suomelle 

aikoinaan eräänlaisen itsenäisyyden. 

Kukkonen osti hänelle hopeasepältä korun. Irina vastus-

teli eikä halunnut valita, joten miehen oli päätettävä, mikä 

otetaan.

– Voi voi, missä minä sitä käytän, onko minulla sellaisia 

vaatteitakaan, joiden kanssa sitä sopii kantaa?

– Vaatteitahan voi aina ostaa. Ja voit käyttää sitä vaikka 

aina silloin, kun olet minun kanssani, Kukkonen sanoi. – Eli 

toivottavasti usein.

Paluumatkalla he ostivat viinipullon ja pientä napostelta-

vaa ja päättivät viettää rauhallisen illan Punavuorenkadun 

asunnossa. 

– Miten töissä menee? Kukkonen kysyi kaadettuaan viiniä 

laseihin.

Irina huokaisi. – Voin kertoa sinulle jotain siitä miten 

meihin suhtaudutaan.

Kertomuksen piti olla surullinen, mutta se sai Kukkosen 

puhkeamaan raikuvaan nauruun. Irinan venäläinen ystävä-

tär siivosi Kliineksillä nuorten juppien IT-firmaa Helsingissä. 
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Ensimmäisenä yönä lattialla pöydän alla oli euron kolikko; 

hän nosti sen pöydälle. Seuraavana yönä pöydän alle oli taas 

jätetty euro. Hän nosti sen pöydälle ja kirjoitti lapun: ”Eikö 

ole isompia rahoja talteen otettavaksi”. Sitä seuraavana yönä 

euroa ei enää ollut.

– Niin että sellaista on siivoojan elämä Suomessa.

– Työtä se on siivoaminenkin, Kukkonen yritti lohduttaa. 

Tunnelmaa keventääkseen hän sanoi virnuillen: – Biofyysik-

kona tiedät ainakin miten siivouksessa käytettävät kemikaa-

lit vaikuttavat.

Nainen ei hymyillyt. Kukkonen yritti uudestaan:

– Elääkö siivoojan palkalla?

– No elänhän minä... On minulle lisäansioitakin luvattu.

– Miehet vai? Kukkonen kysyi mustasukkaisena.

– Ei vaan mies. Hermostuneen tuntuisena ja jos mah-

dollista vielä entistäkin kalpeampana Irina jatkoi: – Haluan 

olla sinua kohtaan rehellinen kuten sinäkin minua. Sinä olet 

kohdellut minua paremmin kuin kukaan muu täällä. Mutta 

pelkään, ettet enää rakasta minua, jos kerron nyt jotain.

Kukkonen katsoi häntä ihmeissään. – Minulle voit kertoa 

rauhassa ihan mitä vain.

Irina tuijotti pöydän pintaa ja kertoi, että eräänä päivänä 

kolmisen viikkoa sitten ovikelloa oli soittanut venäläismies, 

joka halusi puhua hänen kanssaan. Mies esittäytyi Klimo-

viksi ja sanoi olevansa virallisilla asioilla. He olivat menneet 

Irinan huoneeseen, mies oli sulkenut oven, ja Irina oli tietysti 

aavistellut pahaa.

– Tämä Klimov tai niin sanottu Klimov tiesi kaikenlais-

ta siivousfirmasta ja minun työstäni. Hän kysyi, tiesinkö  
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minä velvollisuuteni venäläisenä, kotimaan kansalaisena, ja 

olinko valmis auttamaan isänmaata. No, sellaiseen on vaikea 

vastata kieltävästi... 

Mies oli vaatinut nimikirjoituksen paperiin, muistuttanut 

vaitolovelvollisuudesta ja varoittanut: ”Muistakaa, että mei-

dän kätemme on pitkä. Myös täällä Suomessa.” 

Toisaalta, jos Irina tekisi työnsä hyvin ja uskollisesti, hän 

saisi Fredrikinkadulta yksin asuttavakseen ”eurotasoisen” yk-

siön, ”jossa on astianpesukone, täysin varustettu kylpyhuone 

ja kaikki muut mukavuudet”. – No, mukavuudet minulla 

toki on täälläkin, jopa juokseva lämmin vesi, Irina totesi 

ironisesti Kukkoselle.

Minkähänlaisesssa maailmassa oikein uskoi elävänsä mies, 

joka piti normaalia kylpyhuonetta jonkinlaisena erikoisetu-

na Helsingissä, ihmetteli Kukkonen.

Sitten vieras oli kertonut, mitä Irinalta odotettiin.

Siivoojan työkärryjen sisäpuolelle oli kuulemma helppo 

asentaa ylimääräinen näkymätön ”sivuroskapussi” työvuo-

ron alkaessa. Jousi sulkisi sen suuaukon. Jos Irina pääsisi 

siivoamaan tärkeää, mielenkiintoista kohdetta, hän voisi ra-

ottaa tätä pussia ja tyhjentää paperikorin sisällyksen sinne. 

Kyseessä voisi olla vaikka jokin ministeriö, firma tai tutki-

muslaitos. Ennen kärryjen palauttamista Kliineksiin pussi 

otettaisiin talteen ja sisältö analysoitaisiin.

– No jopas jotakin! Roskisdyykkausta! Mitä vastasit 

hänelle?

– Koin tilanteen uhkaavaksi. Minun piti kuulemma ym-

märtää suostua oman etuni nimissä. Niinpä lupasin harki-

ta asiaa ja pitää silmäni auki. Kertoa, jos pääsisin johonkin 
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kiinnostavaan kohteeseen. Helsingin Sanomiahan minä en 

enää nykyään siivoa... Mutta vannon, etten tehnyt mitään 

luvatonta teidän toimituksessanne! En ole urkkinut. Sinun 

täytyy uskoa minua!

– Mitä ihmeen vakoilemista voi olla lehdessä, joka julkai-

see kaikki tietoonsa saamat uutiset?

– Kuinka tyypillistä! Voi teitä sinisilmäisiä suomalaisia! 

Kaikki tieto on tärkeää. Etkö tiedä, että käynnissä on sota, 

informaatiosota. Hybridisota. Kompromat kiinnostaa. Tie-

dustelupalvelut keräävät sitä. Teidän päätoimittajannekin 

roskat voivat paljastaa jotain, vaikka hän kuinka ruttaisi, 

suttaisi, repisi ja silppuaisi paperinsa.

Ja vielä, vedettyään henkeä: – Mitä hybridi on suomeksi? 

Onko teillä edes sellaista sanaa?

– Ööö – sekasikiö kai, Kukkonen arveli. Hän muisti har-

kinneensa hybridiauton ostoa bensan hinnannousun takia. 

Nyt Irina nauroi. Sitten hän ikään kuin muisti jotain:  

– Niin, ja ota huomioon, että toimittajiin yritetään myös 

vaikuttaa monin tavoin ja keinoin.

– Tuntuu, että olet todella ajatellut näitä asioita.

– Etkö sinä sitten ole? Irina ihmetteli.

Kukkonen hämmentyi hetkeksi. Hän oli juuri ryhtynyt 

esittämään suurta salaista agenttia, ja nyt nuoren naisen piti 

kädestä pitäen selvittää hänelle elementaarisia tosiasioita. 

– Huvittavaa, että sinä opetat minua eikä toisin päin. Olisi 

muuten kiintoisaa tietää, mikä mies se Klimov oikein on.

– Minä taidan tietääkin.

Kukkosen kulmakarvat kohosivat. Hän oli yhtenä 

kysymysmerkkinä.
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– Kuten ehkä olet nähnyt, meillä on täällä kasa vanhoja 

seiskalehtiä...

– Seitsemän päivää, Kukkonen sanoi yhä enemmän ih-

meissään. Vakoiltiinko ”Seiskaa”?

– Se on ainoa suomalainen lehti, jota Tanja lukee. Opet-

telee samalla suomea.

– Suomea Seiskasta, Kukkonen nauroi pilkallisesti.

Irinaa ei taaskaan naurattanut. Tanja tarvitsi kielitaitoa, ja 

asiakkaiden kanssa opittu suomen kieli oli hieman turhan 

yksipuolista, Irina kertoi surumielisesti hymyillen.

– Tanjalla on yhtenä vakioasiakkaana suomalainen kir-

jailija, joka antoi ymmärtää olevansa varsin suosittu. Tämä 

mies antoi hänelle iltapäivälehden ja sanoi, että sitten kun 

Tanja ymmärtää pakinoita ja nauraa, sitten hän on aivan 

kuin suomalainen. Pakinoita, joita kirjoittaa sellainen mies, 

jonka nimi muistuttaa jotenkin, hetkinen... keksiä tai yhtä 

alkoholimerkkiä...

– Bisquit?

– Niin se kai oli! No, Tanja kokeili. Hyvin vaikeasti ym-

märrettäviä vitsejä ne olivat.

Seiskan lukeminen oli helpompaa, ja siitä oli Irinan mu-

kaan hyötyä: Tanja näki Klimovin, koska avasi tälle asunnon 

oven, ja sattui myöhemmin huomaamaan, että lehdessä, jos-

sa kerrottiin Helsingin diplomaattikunnan hiihtokilpailuista 

ja saunomisesta kevättalvella, esiintyi valokuvassa selvästi 

sama mies. Oli pärjännyt hyvin hiihdossa. Ja lehden mukaan 

hän oli Popov Venäjän lähetystöstä.

– Juri Popov?

– En tiedä, Popov kuitenkin.
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Puolen yön aikaan hän käveli parkkitunneliin päin kauluk-

set pystyssä ja kädet taskuissa, Irinan tarinan vuoksi syviin 

mietteisiin vajonneena. Lämpötila oli nollan tietämissä ja 

autio katu alkoi olla liukas.

Olipas se kertomus, melkein uutisjuttuainesta! Hän oli 

kyllä kuullut ”garbologiasta”, jota Amerikassa harjoittivat 

aikoinaan julkkisten roskasäiliöitä öisin penkoneet tutkivat 

journalistit; Kukkonen oli ollut nuorena kirjeenvaihdossakin 

toimittaja Alan Webermanin kanssa, joka oli tutkinut muun 

muassa Nancy ja Henry Kissingerin jätteitä. Bob Dylan oli 

käynyt Alanin kimppuun kerran Manhattanilla tavattuaan 

tämän yöllä itse teosta. Sitten tuli ilmi, että keskustieduste-

lupalvelu CIA oli ostanut washingtonilaisen jätteidenkeruu-

yhtiön päästäkseen käsiksi suurlähetystöjen roskiin.

Mutta että Suomessakin! Näinkin voi törmätä juttuai-

heeseen, kun vikkelästi liikkuu. Mutta miten hän voisi kir-

joittaa tapauksesta mainitsematta Irinaa tai yleensä mitään 

tietolähdettä? Ei kai Irina siitä hänelle kertoessaan ajatellut 

häntä toimittajana vaan rakastajana, uskottuna? Ja miten 

jutun voisi kuvittaa? Kuvalla siivouskärryistä ehkä. Mutta 

Kliineksinkö kärryistä?

Eikö pitäisi ainakin kysyä Irinan lupa? Mutta tämä ehkä 

kieltäisi. Entä jos hän ei kysyisikään. Ei Irina lue sanoma-

lehtiä. Mutta mutta: tulisiko Irinalle vaikeuksia? Ei hän tie-

tenkään tälle pahaa tahtonut. Eivätkö ”tietyt tahot” arvaisi, 

mistä jutun tiedot tulivat? Vaikeuksia ja vaikeuksia – eikö 

tässä eletty demokraattisessa valtiossa, jossa sana on vapaa. 

Mikä on sanankäyttäjän velvollisuus?

Pahus, kyllä kai Irina pahempaakin on elämässään 
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kokenut. Mitenkähän hän reagoisi?

Pitäisihän tällainen juttu julkaista. Entä jos ei kysyisikään...

Kaksi hujoppia käveli häntä vastaan takinhuput silmil-

lä. He eivät väistäneet, joten hän itse väisti ärtyneenä viime 

hetkellä. Toinen nuorista miehistä ehti tarttua häntä hihasta.

– Anna tupakki!

Kukkonen repäisi itsensä irti. – Ei ole! hän valehteli.

– Anna sitten rahaa, perkele!

– Haista home! Kukkonen huudahti ja käveli eteenpäin.

– Että mitä tuli sanottua? hän kuuli takaansa.

– Että haista home!

Hän kääntyi vaistomaisesti ja näki toisen miehen kävele-

vän ripeästi häntä kohti; toinen oli mennyt menojaan kau-

emmas. Kadun himmeässä valaistuksessa Kukkonen huo-

masi, että tulijan kädessä välkähteli veitsi.

– Varo, joudut Hesarin etusivul...

Ne olivat Kukkosen viimeiset sanat.


