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Luku 1
”Iterointi, sehän nyt on päivänselvä asia mitä iterointi
tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että – mikähän se suomennos
on iteroinnille? Merkitys on kyllä selvä. Se suppenee se asia
pikkuhiljaa kohti tavoitetta. Taisi olla insinööritermi tuokin.”
— Shakespeare

Huoneen sisustuksessa ei ollut aavistustakaan taiteellisuuden
palosta – täällä hallitsivat kylmät, mitäänsanomattomat värisävyt ja ankara funktionalismi. Tahrattomat keittiötasot koristivat erästä seinää, mutta sen vastakkainen oli täysin tyhjillään;
edes ikkunaa ei ollut. Harmaa, kuvioton matto, paljas puupöytä ja muovinen tuolipari eivät viestineet, että täällä asuisi kukaan. Eikä kaikesta päätellen asunutkaan; näyttämö oli vielä
toistaiseksi tyhjillään.
Yksi poikkeus huoneen kliinisessä täydellisyydessä oli: tiskiallas pursusi likaisia astioita. Muutama tahrainen lautanen
ja vino pino kahvikuppeja oli ladottu altaaseen kenties odottamaan, että joku siirtäisi ne vieressä kimaltelevaan upouuteen
tiskikoneeseen.
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Luku 1
Ovi avautui.
Sisään astui tämän näytöksen pääesiintyjä, joka näytti ihmismäiseltä vain mittasuhteissaan. Sen koko kehoa peitti vaaleanharmaa metallipinta, joka mukautui uusiin asentoihinsa sulavasti koneen astellessa peremmälle. Kasvot olivat yksityiskohdattomia.
Tasaiset, säännölliset askeleet kuljettivat sitä kohti määränpäätään. Tanssin koreografia vei kohti säröä paratiisissa. Saavutettuaan maalinsa mekaaninen olento pysähtyi tiskialtaan äärelle ja kohotti eteenpäin käsiään, joiden sormenpäät ja kämmenet olivat jotakin toista, tummempaa materiaalia. Toisella raajallaan se kurottautui painamaan nappia tiskikoneen yläosassa,
toisella kosketti likaista lautasta tiskialtaassa.
Näytelmän toinen roolihahmo suoritti viipymättä osansa.
Tiskikoneen kansi liukui auki, ja laite työnsi sisuksistaan ulos
muovipidikkeet, jotka suorastaan anelivat tulla täytetyksi lautasilla. Näin narratiivi esitti lähtötilanteensa, ja näin täyttyivät
mahdolliset katsojat hermostuneella odotuksella: saavuttaisiko
esitys sen päätepisteen, jota se oli tähän asti enteillyt? Saisivatko
mustat muovipidikkeet ja valkoiset astiat, valssin vastakkaiset
osapuolet, toisensa?
Robotti sai otteen lautasesta ja nosti sen ilmaan. Sulava liikerata kuljetti astian kohti tiskikoneen paikkaa, joka oli sille kaikista sopivin. Määränpää sijaitsi alemmassa kerroksessa, edemmässä pidikerivissä, jonka jäsenten muoto oli lautaselle tarkoituksenmukaisesti mitoitettu.
Sitten koneen liike pysähtyi kuin seinään.
Se otti yksittäisen askeleen kohti huoneen keskustaa, kohotti ruskean mössön tahrimaa lautasta kohti taivaita ja paiskasi
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sen maahan kaikella voimallaan. Posliininen kappale kohtasi
lattian ja räjähti. Sirpaleet lensivät ympäri huonetta.
Tyytyväisenä suoritukseensa harmaa kone kääntyi kohti
ovea, mutta kompastui kesken askeleidensa harmaaseen mattoon ja rojahti maahan surkean näköisenä. Sen oikea jalka
jäi sätkimään ilmaan päättäväisyydellä, joka ei valitettavasti
tuottanut tulosta.
”Riittää!” kantautui naisääni huoneen yläosaan sijoitetuista
kaiuttimista. ”Tämä oli huonompi kuin edellinen sukupolvi!”
Sama ovi, josta robotti oli astellut sisään, avautui jälleen –
sisään astui valkoisiin takkeihin pukeutuneita miehiä ja naisia.
He sulkivat tiskikoneen, siivosivat pois posliininsirpaleet lattialta ja raahasivat koekappaleen pois.
Seinä tiskiallasta vastapäätä menetti kiinteyttään ja haihtui
pois. Paljastui toinen, himmeämmin valaistu huone, jossa lasiseinän takana ja tietokoneen ääressä istui työhönsä tyytymätön
neuroverkkologi. Nuoren naisen pitkät, ruskeat hiukset oli sidottu kiinni siististi; hänen musta pukunsa lähenteli rajoja siitä,
mihin silitysrauta ryppyjen poistossa ylipäätään pystyy. Nainen
nojasi eteenpäin tuolillaan ja silmäili tietokoneen lukemia.
Ovi kävi. Sisään astui yhtä nuori mutta vaaleatukkainen nainen, joka piteli kädessään suurinta palasta siitä, joka oli joskus
ollut varsinainen posliininen mestariteos. Kollegan reilusti vähemmän huolitellusta pukeutumisesta – musta t-paita, jolla komeilivat sanat ”HELLO RUBY” sekä kuva jonkinlaisesta jalokivestä – olisi ollut hankalaa päätellä, että he työskentelivät samassa paikassa.
”Katso nyt! Tuhosi täysin mummini vanhan lautasen.”
Tyytymätön neuroverkkologi Hanna Lehtonen katsoi tar-
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kasti. Hänen työnsä tärkein osuus sisälsi tarkasti katsomista, ja
sietämättömintä se oli silloin, kun joutui tuijottamaan virheitään. ”En ymmärrä, mikä meni pieleen. Aamulla väitettiin, että
ne olivat korjanneet ongelmat. Ja viimeksikin koekappale vain
käsitteli astioita hieman liian kovakouraisesti. Miten siitä on
menty tähän?”
Anita istui omalle tuolilleen ja avasi lukitun tietokoneensa.
”Pitääkö tästäkin kirjoittaa raportti? Aika selvää, ettei tilanne parantunut lainkaan, joten mitä jos vain siirrymme seuraavaan?”
”Raportointi joka kokeen jälkeen on perusteltu käytäntö”,
Hanna sanoi tiukasti ja syötti näppäimistöllään komennon, joka avasi näytölle lomakkeen. ”Motorisissa kyvyissä ei ongelmia...
Vai oliko? Miksi se kaatui lopuksi”?
”Minä laitoin sen pois päältä.”
”Vai niin”, vastasi Hanna merkitsevällä äänensävyllä.
Anita huokaisi. ”Koe oli jo ohi! Olet saattanut huomata, ettei tiskausneuroverkon kuulu paiskoa astioita ympäri huonetta. Sitä
paitsi kahvitaukokin–”
”Virheidenseuranta on myös tärkeä osa koeprosessia”, Hanna keskeytti. ”Jokainen kotitaloussneuroverkko rakentaa sisäänsä mallin siitä, kuinka tapahtumien on edettävä. Mitä tapahtuu,
jos todellisuus eroaa mallista? Mitä jos joku vaikkapa kaappaa
tiskialtaasta astian, jonka neuroverkko oli suunnitellut asettavansa tiskikoneeseen? Saako se silloin nylkeä perheen neurokissan ja sytyttää talon tuleen?”
”Minä tiedän–”
”Tällaisetkin tilanteet paljastavat jotain tärkeää neuroverkon toiminnasta. Siispä ehdotan, ettet vastedes vaikuta koetilanteisiin ennenaikaisesti.”
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Hanna näpytteli raporttinsa loppuun ehkä hieman tavallista kiivaammin. Oli vaikeaa olla rähjäämättä työtovereille byrokratian laiminlyönnistä, kun kaikki epäonnistumiset – ja voi
pojat, niitähän nykyään riitti – saattoivat olla perua juuri siitä.
Oli se vaikeaa, mutta enimmäkseen hän ei vain yrittänyt.
”Mennäänkö nyt sinne kahville?” Anita ehdotti saatuaan
oman kaavakkeensa täytetyksi. Hän lähetti pyynnön tietokantaan ja sai takaisin ilmoituksen, jonka mukaan seuraava tiskausneuroverkon koe olisi kolmen päivän päästä.
”Ei vielä. Kirjoitan muutaman huolellisesti valitun sanan
jalostusosastolle.”
”Sehän on palautteen idea”, Anita sanoi ja nousi tuolistaan.
”Kai he itsekin ymmärtävät, ettei tuo ollut kovin vakuuttava
esitys.”
”Jos katsoisit edes joskus projektin aikatauluja”, Hanna sanoi nostamatta katsestaan tietokoneensa näytöstä, ”näkisit, että
tämänkin on tarkoitus olla valmis vuoden sisällä. Vuoden sisällä! Edes perustoiminnot eivät ole valmiita, ja sitten on vielä
edessä tarkka häiriömallinnus. Tuomme huoneeseen häiritseviä
esineitä, rikomme neuroverkon osia, kyllähän sinä tiedät. Projekti ei ehdi markkinoille, ellei kaikki mene ihan täydellisesti.”
”Tule nyt. Sinulla on hieno tilaisuus tarkastella erään toisen
projektin edistymistä”, sanoi Anita ja viittoi ovelle. ”Nimittäin
ne testaavat juuri nyt asiointineuroverkkoa.”
Hanna viimeisteli viestinsä ja lukitsi työasemansa. Niissä oli
laitoksen korkeiden turvallisuusstandardien mukainen puolen
minuutin automaattilukitus, mutta eihän koskaan voinut olla
täysin varma.
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”Eihän jalostusosaston toiminta minun asiani ole”, neuroverkkologi sanoi lukitessaan myös oven huolellisesti, ”mutta
välillä tuntuu, ettei kukaan muu tässä rakennuksessa hoida
töitään kunnolla. Meillä on suuri katalogi tuotteita vietäväksi markkinoille vuodessa. Oletko kuullut, että neuroautojen
pitäisi päätyä kuluttajille ensi kuussa? Viimeksi kun olin seuraamassa koetta, ne ajoivat jalankulkijaa kuvaavan muovituubin
ylitse!”
Anita kohautti olkiaan. ”Kai markkinointiosasto tietää, mitä on tapahtumassa. Sinuna en huolehtisi, sillä eihän tuotteiden
myöhästyminen meidän vikamme ole. Varsinkaan liikenneneuroverkkojen, jotka eivät edes ole meidän projektejamme.”
Valtiollisen neuroverkkolaitoksen käytävät olivat ihmisiä
täynnä, sillä maanlaajuinen neuroverkkoistuminen vaati muitakin asiantuntijoita kuin insinöörejä: markkinointiosaston
väki laati aikatauluja neuroverkkojen hyötyjen saattamisesta
jokaisen yhteiskunnan sektorin käyttöön, valtiolliset turvallisuustahot lähettivät milloin mitäkin huolestuneita viestejä
jonkin neurotuotteen toimintariskeistä ja muiden laitosten
edustajat välittivät tietoja laitostenvälisten yhteistyöprojektien
edistymisestä.
Itse ajatus neuroverkoista, ihmisaivoja idean tasolla muistuttavista itsekehittyvistä algoritmeista, oli kovin vanha, mutta
vasta viime aikoina oli saavuttu riittävän suuri laskentateho niiden hyödyntämiselle jokapäiväisessä elämässä. Vanhat tietokoneet olivat olleet turhan hitaita, sillä laskettavaa oli paljon: piti
lukea kameroita ja muita sensoreita, muodostaa niistä reaaliaikainen kolmiulotteinen mallinnus ympäristöstä, arvioida sen
vaaroja ja soveltaa aiemmin opittua tehtävien suorittamisessa.
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Alkeellisemmat neuroverkot hoitivat jo erinäisiä tietojenkäsittelytehtäviä, mutta yhteiskunnallinen muutos oli silti valtava.
”Katso nyt tuotakin!” Hanna voihkaisi ja osoitti markkinointiosaston tuottamaa julistetta, joka roikkui seinällä lähellä
taukohuonetta. Nainen istui mukavannäköisellä nojatuolilla, ja
hänelle tarjosi teekuppia tylsähkön harmaa neurotarjoilija. Lattialla telmi pari neurokissaa, taustalla toinen kotitalousneuroverkko imuroi.
KATSO, KUINKA NEUROVERKOT VOIVAT HELPOTTAA ELÄMÄÄSI
WWW.NEUROVERKKOLAITOS.HELSINKI
”Mitä siitä?”
”Olen käynyt tuolla sivulla, ja se on täynnä lupauksia siitä, kuinka kaikki neurotuotteet ovat paitsi täysin turvallisia,
myös markkinoilla vuoden sisällä!” Hanna ärähti. ”En ole nähnyt ainuttakaan todistetta siitä, että nykyisellä etenemistahdilla
yksikään–”
”Anna jo olla”, Anita huokaisi. ”Haetaan sitä kahvia.”
Hanna vaikeni, mutta paheksui mielessään suuresti sitä,
kuinka välinpitämättömästi joku saattoikin suhtautua yhteiskunnan toisiksi tärkeimpään edistysprojektiin.
Itse taukohuone (yksi viidestätoista) oli pieni tila, jota luonnehtisi mielellään pikemminkin kopiksi kuin huoneeksi. Ilmoitustaulu oli täynnä yliviivattuja aikatauluja ja kehotuksia tehokkaampaan työtahtiin, lipaston päälle oli asetettu vanha kahvinkeitin. Tyhjillään, huomasi Hanna – näemmä taukoilijat oikeasti luottivat prototyypin kykyyn asioida kahvilassa. Kuudesta
tuolista neljä oli käytössä. Heidän saavuttuaan taukohuonete-

14

Luku 1
hokkuusprosentti – aihe, josta oli viime kuussa ollut koko päivän kestänyt koulutus – oli tasan sata.
Laitoksen johto piti enemmän kivoista luvuista kuin siitä,
että tuotteet valmistuivat ajoissa ja turvallisina, ajatteli Hanna.
Hän keskitti kaiken tahdonvoimansa siihen, ettei olisi samaisena hetkenä rynnännyt johtajan puheille ja vaatinut selitystä
siitä, miksi kaikki oli pielessä.
”Heeei! Missä kahvi?” Anita huudahti havahduttuaan holonäyttönsä tuijottamisesta.
”Asiointineuroverkkoprototyyppi on hakemassa, mutta ei
ole palannut”, vastasi joku mies, jonka Hanna arveli tunnistaneensa markkinointiosaston työntekijäksi. Työkavereihin ei liiemmin voinut tutustua, ellei työskennellyt samojen asioiden ääressä, sillä jokin synkkä algoritmi valitsi tauoille aina eri ihmiset.
Tehokkuusprosenttien nimessä, tietenkin.
”Eikö sekään vielä toimi?” Hanna tivasi. ”Senhän pitäisi saapua kauppoihin heti neuroauton jälkeen!”
”Paikantimen mukaan se kävi kyllä kahvilassa, mutta putosi
sen jälkeen järveen”, mies selitti. ”Tai no, maksujärjestelmälokissa ei ole merkintää ostotapahtumasta, joten se ei kai koskaan–”
”Kaikki täällä on rikki!” Hanna parahti. ”Kuka näistä epäonnistuneista prototyypeistä on vastuussa? Tule, Anita. Haetaan kahvit itse.”
Neuroverkkologi paukautti oven kiinni suorastaan rynnätessään ulos.
Laitoksen aula oli muodoltaan pyöreä ja valmistettu jostain harmaasta kivilajista, jota Hanna ei tuntenut. Keskellä sitä oli suihkulähde, jonka keskellä komeileva marmorinen palvelijaneuroverkko suihkutti vettä kummastakin kämmenestään.
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Arkkitehtuuria olisi voinut perusteellisesti kuvailla näyttäväksi;
kaikki oli uusittu vastikään. Kun kireät aikataulut eivät hengittäneet niskaan, oli ihan mukavaa luotsia suuria yhteiskunnallisia muutoksia.
Sisäänkäynti parveili toimittajia niin valtiollisista sanomalehdistä kuin itsenäisistä roskajulkaisuistakin. Näky ei ollut aivan epätavallinen, mutta näin paljon väkeä oli yleensä vain
silloin, kun jotakin erityisen suurta oli tapahtunut. Sellaisina
hetkinä Hanna tunsi yleensä sisällään ylpeyttä siitä, että hänen
työnsä oli niin suuren yhteiskunnallisen kiinnostuksen kohde,
mutta juuri nyt hänet valtasivat toisenlaiset tuntemukset.
”Anteeksi!” eräs toimittaja, viiksekäs mies, parahti nähtyään laitoksen työntekijöitä muistuttavan kaksikon. ”Miten
kommentoisitte huhuja neuroautojen–”
”Neuroautot toimivat hyvin!” Hanna huudahti ja tönäisi
miehen kumoon. Anita seurasi työkumppaninsa alati kiihtyviä
askeleita ja loi pahoittelevia katseita aulan muihin toimittajiin.
”Miksi aula on näin täynnä toimittajia?” Hanna mutisi heidän päästyään ulos. Arkkitehtuurin vaikuttavuus ei jatkunut
ulos, vaan rakennuksen julkisivu oli karun minimalistinen. Helsingin lippu liehui katolla. VALTIOLLINEN NEUROVERKKOLAITOS, ilmoittivat suuret kirjaimet ulko-oven yläpuolella.
”Kai heitä kiinnostaa neuroverkkouudistus”, Anita puuskutti. ”Voitko hiljentää? En oikein–”
”Menisivät kiusaamaan tehtiölaitosta”, Hanna ärähti. ”Joku
on käskenyt toimittajat tänne, niitä ei ollut eilen! Kaiken lisäksi
olen kuullut, että röyhkeimmät tunkeutuvat sisälle laitokseen ja
ottavat laittomia kuvia prototyypeistä!”
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He kävelivät yli sillan. Anita vilkaisi tummana vellovaan
vesimassaan ja mietti, oliko kahvinhakumatkansa epäonnisesti
päättänyt prototyyppi pudonnut johonkin lähelle.
”Markkinointi on täysin pielessä”, Hanna jatkoi. ”Mainokset lupaavat täysin mahdottomia aikatauluja ja luovat kuluttajakunnassa intoa, joka muuttuu vihaksi, kunhan myöhästymisiä tulee tarpeeksi. Mihin arviot muka perustuvat? Lisäksi suurin osa tuotenimikkeistä on täysiä sanahirviöitä – kukapa nyt
haluaisi ostaa tiskausneuroverkon tai liikenneneuroverkon? Olkoonkin, että ’neuroverkko’ on juuri nyt kaikista kuumin trendisana; tuotteiden nimet ovat täyttä roskaa!”
”Kai – markkinoinnilla – oli –”
”Ei ollut! Joskus mietin vakavissani, mitä johto ajattelee”,
Hanna murahti. ”Kuka kantaa vastuun, jos projektit myöhästyvät?”
Heidän tavoittelemansa kahvila oli pari korttelia etelään sijaitseva CAFÉ YDINSOTA, joka oli nimetty muistamaan sivilisaation lähes täysin tuhonneen konfliktin uhreja. Hannasta
CAFÉ YDINSODAN nimi ei kauniista ajatuksesta huolimatta
luonut kamalan hyviä mielikuvia, mutta valinnanvaraa ei ollut;
kahvila oli ainoita, mitä ylipäätään enää oli jäljellä.
He astuivat sisään ja muistivat unohtaneensa kysyä muiden
taukolaisten kahvimieltymyksiä. Toivottavasti kaikille riitti se
tavallisin! Tähän aikaan päivästä kahvilan pöydät olivat tyhjillään, ja vain yksi myyjä oli tiskin takana.
”Anteeksi”, nainen kysyi Anitan valmistuessa luettelemaan
tilausta. ”Oletteko te neuroverkkolaitokselta?”
”Olemme”, Hanna sanoi ja työnsi Anitan hienovaraisesti
etäämmäs. ”Kuinka niin?”
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”Teidänkö prototyyppinne oli se metallinen humanoidi, joka tuli kahvilaan, otti erään kahvikupin pöydästä ja paiskasi sen
lattialle? Saatte veloittaa siivouskulut.”

Tällä kertaa Hanna paiskasi taukohuoneen oven kiinni vielä
kovemmin. Anita oli kaataa kahvit lattialle.
”Kyllä sinä tiedät, mitä tämä merkitsee”, neuroverkkologi
murahti.
”En minä tiedä”, hämmentynyt Anita mutisi. ”Rauhoittuisit nyt, mitään –”
”SABOTAASIA!”
”Mitä... miten niin?”
”Ei kai tämä voi sinun mielestäsi olla sattumaa? Kaksi TÄYSIN ERILLISTÄ neuroverkkoa saa yhtäkkiä täysin samanlaisen
ohjelmistovirheen. Sinä olet neuroverkkologi, Anita – kyllä sinun pitäisi tietää, että näin voi käydä vain, jos joku jalosti verkot väärin tai muuten korruptoi ne tarkoituksenmukaisesti. Todennäköisyys sille, että tämä on viaton vahinko, on mitätön!”
Anita asetti kahvit pöydälle ja pahoitteli sitä, ettei Hanna ollut tilannut kaikkien mielivaihtoehtoja erilaisista kyberlateista
avaruuscappuccinoihin.
”Varmaankin toimittajien syy”, Hanna spekuloi. ”Ehkä joku livahti sisään ja syötti järjestelmiin pahaa koodia, joka sekoitti kaikki neuroverkot samalla tavalla? Tai ehkä joku murtautui
jalostuslaitokselle ja jalosti virheelliset versiot–”
”Tuo voi olla vain yhteensattumaa”, Anita huokaisi. ”Ei jokainen pikkuvirhe ole osoitus salaliitosta. Nämä paskat menevät koko ajan rikki itsestäänkin, kyllä sinä sen tiedät.”
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”Minulla on ollut epäilyksiä jo aiemmin”, Hanna jatkoi
huomioimatta työtoverinsa sanoja. ”Koko neuroverkkouudistusta johdetaan niin epäilyttävästi, että takana on varmasti jotain synkempää.”
”Kuten mitä?”
”Miten niin kuten mitä?”
”Hei, miksi kukaan muka haluaisi viivästyttää neurotuotteiden valmistumista?” Anita kysyi. ”Ihan oikeasti, miten mikään
taho Helsingissä hyötyisi tästä mitenkään? Tämä on vieläpä valtiollinen projekti, hallituksen päätavoite lähivuosille tehtiöuudistuksen lisäksi. Käy sitten kysymässä asiasta johdolta, jos haluat, mutta keskustellaan jostain muusta, jooko? On vielä tauko,
enkä jaksaisi miettiä työasioita.”
”Hyvä on”, Hanna myöntyi hylkäämättä kuitenkaan ideaansa. Jotain mätää taustalla oli – jos ei suoraa sabotaasia niin ainakin jonkun työntekijän vakavaa velvollisuuksien ja työturvallisuuden laiminlyömistä.
”Mitä lapsillesi kuuluu?” Anita kysäisi ja hörppäsi kahviaan.
”Konsta on pian suorittanut yhdennentoista tehtiötasonsa.
Zyrbopin teini-identiteettilajitteluseremonia on tänään.”
”Ai kun jännittävää!” Anita henkäisi. ”Mikähän hänestä tulee?”
”Mitä se sinua kiinnostaa?”
Anita huokaisi. ”Kai nyt työkaverien lapsista saa kysäistä?
Ihan normaalia ystävyyssuhteen ylläpitoa ja sitä rataa.”
Hannan ilme viesti, ettei saanut. ”Ja sitä paitsi koko teiniidentiteetti on täyttä roskaa.”

Luku 2
”Kuinka kultivoida vapautta pakolla?”
— Shakespeare

Konsta Lehtonen seisoi Helsingin yleistehtiön oven edessä ja
vilkaisi kelloaan. Kännykkä ilmoitti kellonajaksi 7:59, mikä oli
hyvä – ovet aukesivat joka päivä täsmällisesti tasan 8:00 ja menivät kiinni tismalleen kolmen minuutin kuluttua. Tehtiö saattoi
olla koulutusjärjestelmä, joka pyrki mukautumaan opiskelijoiden yksilöllisiin haasteisiin, mutta se ei suinkaan tarkoittanut,
etteikö se velvoittaisi täydellistä täsmällisyyttä.
Ja kuten oli käynyt aina ennenkin, tehtiön etuovi avautui
sillä sekunnilla, kun Helsingin yleisaikaa mittaava kello vaihtui kahdeksannen tunnin puolelle. Opiskelijavirta valui sisään
nopeudella, josta näkyi selvästi, ettei kukaan halunnut saapua
myöhässä; päivän tehtiöistä myöhästymisestä oli seurauksena
se, että turhauttavassa ja masentavassa koneistossa joutui viettämään yhden päivän lisää.
Väkijoukon ahtautuminen sisään kesti kuitenkin tavallista
kauemmin, ja pian Konsta ymmärsi syyn – normaalisti eri ra19
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kennuksessa oleilevat alatehtiöläiset olivat tänään tulleet osallistumaan teini-identiteettilajitteluseremoniaan, joka tapahtui rakennuksen juhlasalissa. Se, että pikkuiset pysyivät useimmiten
poissa, oli Konstalle mieluista, sillä suurin osa oli melko ärsyttäviä, esitehtiöläisistä puhumattakaan.
Merkitsikö tämä siis aikataulumuutoksia? Konsta kaivoi puhelimensa esiin säästääkseen holonäyttönsä akkua ja navigoi oppilaitoksen internet-sivuille, joilla ilmoitettiin päivän toisen tehtiön peruutuksesta. Voi kuinka hienoa. Konsta piti saman tehtiön suorittamisesta kahdesti samana päivänä, sillä siten aihepiiri ja kysymykset olivat vielä tuoreessa muistissa; kun hän ei
voinut menetellä siten, koko päivä menisi todennäköisesti täysin hukkaan.
Nolla hyväksyttyä tehtiösuoritusta.
Nolla päivää vähemmän ankeuden ahjossa.
No, mitä oli luvassa? Jos päivän ainut tehtiö olisi tarpeeksi
helppo, ehkä hän voisi kuin voisikin läpäistä sen. Konsta kirosi hiljaa nähdessään tietojenkäsittelylaitteensa näytöllä sanat
”historia” ja ”aineistotehtiö”. Mitä hän oli tehnyt ansaitakseen
jotakin sellaista?
Aineistotehtiöt olivat kaikista hirveimpiä – mitä todennäköisimmin auttamattoman tylsän aineiston joutui lukemaan tai
kuuntelemaan ties kuinka monta kertaa, jotta tehtiön viimein
läpäisi. Tylsyyden sykli ruokki itseään, sillä mitä useammin materiaalin joutui kahlaamaan läpi, sitä vähemmän keskittyi tulevilla kerroilla. Konsta muisti viettäneensä kokonaisia viikkoja
erityisten vastenmielisten aineistojen parissa.
Naiivi, tehtiöön tottumaton opiskelija – kuten sellainen, joita juoksenteli kirkuen Konstan ympärillä – olisi saattanut luulla
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aineiston lukemista uuden sisällön omaksumista helpommaksi
tehtäväksi, mutta asia ei suinkaan ollut niin. Tylsyys itse oli pahin este tehtiösuoritusten keräämiselle. Kokeet olivat niin helppoja, että ne läpäisi parilla yrittämällä varmasti, mutta täydellinen motivaatiokato teki siitä mahdotonta.
Ja entäs sitten historia. Historia? Osuvampi nimitys olisi ”tylsä nippelitieto, jonka on tarkoitus olla propagandaa, mutta jota
kukaan ei tehtiön jälkeen enää muista”. Näiden kahden vastenmielisyyden – aineistotehtiön ja historian – kirottu avioliitto
oli tehtiöistä hirveimpiä, ja ylätehtiöläinen Konsta Lehto oli
yhdentoista tehtiötason aikana suorittanut niitä aika monta.
Kännykän tehtiöaikataulun mukaan Konsta ja muut punatähdet suorittivat tehtiönsä luokassa -43. Huone oli rakennuksen toisessa päässä, joten Konsta töni tiensä läpi hermostuneiden alatehtiöläisten ja kiirehti askeliaan. Tiukka ajallinen täsmällisyys koski myös tehtiösuorituksia; niiden alkamisajankohta oli tismalleen eikä melkein 8:15.
Ohimennen hän muisti, että Zyrbopinkin oli tarkoitus olla lajitteluseremoniassa muiden alatehtiöltä pian poistuvien tai
jo poistuneiden kanssa – näin mukautuvassa koulutusjärjestelmässä oli hankalaa juhlia valmistumisia – mutta Konstan siskoa ei näkynyt missään. No, ehkä se ei haitannut; hän ei ollut erityisen varma, mitä olisi Zyrbopille sanonut ennen tämän elämän tärkeintä siirtymäriittiä. Vaikka tehtiösuorituksia
teini-identiteetin sosiopsykologisesta merkityksestä oli takana
yli kymmenen, Konsta ei ollut vieläkään oikein tajunnut, mikä
virka luokituksella oli.
Luokan edessä odotti Xcvbn, myöskin punatähti ja yksi niistä, joita Konsta todennäköisimmin luonnehtisi parhaiksi ystä-
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vikseen. Pojan tyylikkäät, valkoiset housut ja punainen kaulahuivi erottuivat helposti ankeasti pukeutuneesta opiskelijamassassa. Jostain syystä Xcvbn ei ollut vielä kokenut sitä yleensä
ylätehtiöön sijoittuvaa tajuamista, jonka seurauksena ymmärtää
tehtiön ja teini-identiteetin täydellisen merkityksettömyyden ja
muuttuu kännykkäänsä ja holonäyttöönsä kiinnittyneeksi zombiksi, joka tuskin jaksaa edes tervehtiä aamulla.
”Terve. Minkäs tehtiön mies aikoo suorittaa?” Xcvbn tiedusteli ja työnsi Aivouni 2358S Edge G:n taskuunsa. Uusin malli, mutta väärä valinta. Olkoonkin, että oikeasti kaikki miltei
identtiset puhelimet tuotti sama älyteknologialaitos; oli kiistattomasti totta, että Konstan suosima Nokia X N720 V oli reilusti
kilpailijoitaan edellä.
”Historia 11-5C. Aineisto”, Konsta mutisi. ”Saatanan aineistot pitäisi kieltää.”
”No, sentään se on pian ohi”, Xcvbn sanoi kohauttaen olkiaan. ”Kaikki ne oikeasti kiinnostavat jutut ovat ylitehtiössä, tai
ainakin niin minulle on väitetty.”
”Joo varmaan, koska noin sanottiin alatehtiöstäkin”, Konsta mankui. ”Ja sitten ylätehtiöstä. Ylitehtiö on takuulla ihan
samanlainen kuin aiemmatkin oppiasteet.”
”Voi olla”, Xcvbn myönsi. ”Minä en ainakaan ole menossa
sinne.”
”Mihin sitten?”
”Sittenpähän näet, Konsta.”
”Ahaa”, Konsta vastasi jaksamatta vaivata päätään mysteereillä. ”Minkä tehtiön suoritat itse tänään?”
”Viimeisen metatehtiön”, vastasi Xcvbn. ”Joka on jonkinlainen tehtiöarviointi, luulen. Enpäs muista tarkemmin. Joka ta-
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pauksessa minun ylätehtiöni vetelee viimeisiään, koska tämän
jälkeen on enää pari matematiikkatehtiötä. Numeeriset menetelmät ja reaalilukujen aksioomat.”
”Kuulostaa vaikealta”, Konsta mutisi. ”Eikö noissa mene
viikkoja?”
”Heh, se pointti onkin opiskella aiheita jo ennalta.”
Konsta katsoi ystäväänsä kuin hullua. ”Kuka muka oikeasti
tekee niin? Tehtiön läpäisemiseen riittää neljäsosa pisteistä, ja
kaikki sen yli on turhuutta!”
”Voi olla, että joitain taitoja tarvitaan myös tehtiön ulkopuolella”, Xcvbn sanoi ja iski silmää tavalla, joka olisi saanut
jokaisen teinitytön viiden metrin säteellä tulemaan raskaaksi.
Konsta ei tullut raskaaksi eikä edes esittänyt jatkokysymyksiä,
sillä häntä ei tänä tai minään muinakaan hetkinä kiinnostanut mikään muu kuin tehtiöiden suorittaminen, sitten loppuelämänsä suorittaminen ja lopuksi kuoleminen.
Kello löi 8:15. Huoneen ovi avautui, ja punatähdet astuivat
sisään. Jokainen asettui omaan koppiinsa – Konstalla oli edessään televisioruutu sekä vastauspaperi, koska hän teki aineistotehtiötä.
”... Miten niin en voi?”
Konsta tunnisti äänen Xcvbn:n puheeksi ja nosti katseensa
vastauspaperista, jolle hänen kynänsä oli jo merkinnyt ylätehtiöläisen etunimen kaksi ensimmäistä kirjainta.
”Metatehtiöön menee koko päivä”, selitti naisvalvoja, jonka
nimeä Konsta ei muistanut, jos oli sitä koskaan kuullutkaan.
”Voit suorittaa sen huomenna.”
Sitten Xcvbn sanoi vielä jotain, mutta Konsta ei saanut sanoista selvää, koska hänen aineistotehtiönsä ääni alkoi soida
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kaiuttimista.
Ydinsodan jälkeen presidentti Buts laati viiden kohdan Edistysohjelman, jonka tarkoituksena oli...
Oliko hän nukkunut yöllä huonosti, vai oliko aineisto vain
tavallista puuduttavampaa? Konsta tunsi vain parin minuutin
kuluttua tajuntansa lipuvan pois.
... luodaan teineille helposti samaistuttavia identiteettejä, joiden ansiosta
syntyy terve tuntemus yhteenkuuluvuudesta...
Ehkä tämä vain oli tavallista tylsempi tehtiö.
... astui lopulta voimaan nimilaki, jolla paitsi säilytetään helsinkiläinen kansanperinne, myös siirrytään osaksi nykyaikaista...
Aineisto vaikutti sisältävän historian perustietoja, joiden
omaksuminen saattoi olla yleistiedollisesti erittäin perusteltua.
Mutta arvaa mitä, tehtiö?
Juuri nyt Konsta Lehtosta ei kiinnostanut.
Hän vaipui uneen ja heräsi vasta siihen, kun merkkiääni ilmoitti aineisto-osuuden päättyneen. Vastauslomake hänen edessään vaikutti melko uhkaavalta, mutta ehkä hän voisi päätellä
vastaukset. Niin Konsta oli aina ennenkin tehnyt, kun ihmisaivojen tarkkaavaisuudesta vastaava osa oli ottanut loparit kesken
tehtiön.
1. Mitkä olivat presidentti Butsin Edistysohjelman viisi kohtaa?
Hmm.
Ehkä...
Ehkä ne olivat...
Tehtiö nyt ainakin, Konsta arveli. Hän kirjoitti sen ylös.
Mitään muuta hän ei muistanut, mutta ehkä seuraavista saisi
tarpeeksi pisteitä.
2. Mikä oli nimilain tarkoitus?
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Nimilaki? Nimilaki? Oliko se se laki, joka määräsi, että puolet lapsista täytyi nimetä avaruusajan uudisnimellä ja loput alkuperäisellä helsinkiläisellä? Rehellisesti sanottuna Konsta ei keksinyt lain olemassaololle ainuttakaan perustetta, joten hän hyppäsi sen kohdan yli.
Mutta hetkinen! Sitten hän tajusi, että tämäkin kysymys
saattoi käsitellä vielä samaa Edistysohjelmaa, tuota perustuslakiakin tärkeämpää dokumenttia. Konsta palasi nopeasti ensimmäiseen kysymykseen ja kirjoitti sanan ”NIMILAKI” sanan
”TEHTIÖ” alle. Yksi piste lisää huijattu, ei enää kovinkaan
monta jäljellä ennen tehtiön läpäisyä.
3. Milloin totuudenmuuntelulaitos perustettiin?
Tässä kohtaa Konsta oli kai nukahtanut, sillä vastaus oli
niin ilmiselvä, että kyseessä oli pakko olla tapa livauttaa tehtiötä
suorittaville säälipisteitä: vuonna 2017, samana vuonna, minä
kaikki muukin esihistorian jälkeinen tapahtui.
Sitten toinen merkkiääni ilmoitti tehtiön päättyneen. Konsta palautti puolityhjän paperinsa kiroten sitä, että läpipääsy oli
epätodennäköistä, ja jatkoi päiväänsä lajitteluseremoniaa edeltävällä ruokailulla.

Ruokalaan oli valtavasti jonoa. Konsta oletti sen johtuvan samaan aikaan syövistä pikkuisista, mutta jono ei vaikuttanut liikkuvan lainkaan, joten jokin syyllinen saattoi olla myös jokin sekaannus. Eipä sillä, että hän olisi kamalasti välittänyt; jokainen
ruokailu oli vain tylsä välinäytös ennen seuraavaa tehtiötä, ja
jokainen tehtiö tylsä välinäytös ennen sitä osaa ihmisen elämässä, jonka opiskelija mielsi ”vapaudeksi”, ja joka sijaitsi jossain
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tehtiön ja kuoleman välissä.
Xcvbn, Zyrbop ja muutkin hänen tuntemansa henkilöt olivat kai toisaalla, sillä Konsta näki edessään ainoastaan ylätehtiöläisiä. Yli-innokkaat teinitytöt hänen edessään väittelivät kiivaasti siitä, lajiteltaisiinko eräs heistä kolmosryhmään, happovuokkoihin vai siihen viimeiseen, jonka nimi oli Konstasta ylipitkä.
Punatähtenä häntä ei teini-identiteetti juurikaan kiinnostunut. Konstalle oli kerrottu, että punatähdet osoittivat keskivertoa vähemmän mielenkiintoa yhteiskunnallisiin aiheisiin.
Toisaalta hänelle oli myös kerrottu, että punatähdet kokivat
elämän joka osa-alueen uskomattoman mielenkiintoiseksi.
Konsta ei kylläkään ollut niin kohtuuton, että olisi vaatinut
hallituksen luoman tavan luokitella ihmisiä tarjoavan selkeät,
johdonmukaiset ja yksinkertaiset raamit minuutensa tarkastelemiseen.
”HUOMIO HELSINGIN YLEISTEHTIÖN OPISKELIJAT!” huusi joku megafoniin ihmismassan etupäästä. Kirkuvat
lapsoset hiljenivät ainakin tilapäisesti, mutta odotettavissa
oli paluu edeltävään tilaan, jos puhujan asia ei osoittautuisi
kiinnostavaksi.
”HELSINGIN YLEISTEHTIÖN OPISKELIJAT!” naisääni
jatkoi äänensävyllä, joka viesti, että puhuja haluaisi olla missä
tahansa muualla. ”RAUHOITTUKAA, HYVÄT OPISKELIJAT!
No niin! Tehtiöministerinä minulla on suuri kunnia toivottaa
teidät tervetulleeksi ruokailutehtiöön, teidät kouluttavan järjestelmän seuraavaan kehitysasteeseen.”
Konsta kaiveli merkityksettömän triviatiedon täyttämiä aivojaan ja muisteli kuulleensa uutisia suunnitelmista ”yhdistää
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kaikki elämisen ja asumisen osa-alueet jo uudelle sukupolvelle
tutuksi tulleeseen tehtiöjärjestelmään”.
”Teille jaetaan ruokajonossa holonäytöt, mikäli omienne
akut ovat päässeet loppumaan. Tiedoksi kuitenkin kaikille, että
tästedes kokeilun päättymiseen asti oppilaitos edellyttää oppilailta omien tietojenkäsittelylaitteiden käyttöä.”
Seurasi tylsähköltä kuulostava selostus siitä, mikä oli ruokailutehtiö, joten Konsta kurotti taskuunsa ja huomasi holonäyttönsä ilmoittavan akkuprosentikseen 17.
Ja hän oli vielä erikseen huomioinut lataavansa laitettaan
yön yli.
Aikana, jonka Konsta oli käyttänyt itsenäiseen ja päänsisäiseen nykyteknologian surullisen akkukeston kiroamiseen, oli jono liikkunut reilusti eteenpäin. Nyt hän näki muutaman opiskelijan ottavan tarjottimen ja katsovan vieressä leijuvaa näyttöä.
”RUOKAILUTEHTIÖN OSA 1/7 SUORITETTU. RUOKAILUTEHTIÖN OSA 2/7: ASETA LAUTASELLESI SALAATTIA. AVARRA RUOKAILUTOTTUMUKSIASI NAUTTIMALLA RAAKA-AINEITA, JOIDEN KULUTUSTA EI OLE
MERKITTY RUOKAILULOKIISI.”
Ja jos nykyteknologiassa oli jotain muuta vialla, niin eksponentiaalisesti kasvava vakoilun – ja mikä vielä kamalampaa –
ärsyttävien neuvojen ja huomioiden määrä.
Seuraavaksi Konsta Lehtosen perin kiehtovaan elämään
kuului lisää jonotusta. Hän olisi ohittanut, jos olisi välittänyt
enemmän.
Kului vielä melkoisesti aikaa, ennen kuin hän pääsi ottamaan ruokaa. Näemmä ruokailutehtiö ei ainakaan tehnyt prosessista hirveästi nopeampaa. Kun Konsta tarttui tarjottimeen
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ja asetti sen tiskille, hänen oma holonäyttönsä alkoi vaatia huomiota. Hän poimi sen taskustaan, nosti laitteen esiin ja kuunteli ne viitisenkymmentä tiedotusta, jotka hallitus oli hänelle
viime viikkoina lähettänyt. Jonossa seuraava katsoi Konstaa vihaisesti, joten hän otti lainakappaleen, joka alkoi laatia hänelle
”HENKILÖKOHTAISTA RUOKAILUTEHTIÖOHJETTA”.
”KANSALAINEN, OLET VELVOITETTU TUTUSTUMAAN UUSIIN NEUROVERKKOTUOTTEISIIN 20.11
MENNESSÄ OSOITTEESSA WWW.NEUROVERKKOLAITOS.HELSINKI. KATSO, KUINKA TULEVAISUUDEN TEKNOLOGIA MUUTTAA MAAILMASI”, huusi Konstan oma
holonäyttö.
Konsta otti lasin ja yritti muistella komentoa holonäytön
äänenvoimakkuuden hiljentämiseen, mutta muisti sitten, että
valtiolliset tiedotukset yliajoivat sen asetuksen.
”PRESIDENTTI BUTS VASTAA KANSALAISTEN KYSYMYKSIIN TIETOTURVASTA. KANSALAINEN, KUUNTELE
HAASTATTELU 31.11 MENNESSÄ.”
Taustalla ruokailutehtiösovellus pauhasi toisesta holonäytöstä jotain ruokailutottumusten avartamisesta sekä maidon terveysvaikutuksista. Konsta ei ollut ihan varma, miksi olikaan
ottanut lainaholonäytön omansa lisäksi; niiden samanaikainen
äännähtely haittasi kuullunymmärtämistä, mistä ei tokikaan ollut kamalasti haittaa, sillä Konstaa ei kerta kaikkiaan kiinnostanut.
”ELINTEHTIÖ JO VIIDEN VUODEN SISÄLLÄ? KANSALAINEN, KUUNTELE TEHTIÖMINISTERIN TIEDONANTO TULEVAISUUDEN HELSINGISTÄ HUOMISEEN MENNESSÄ.”
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Ruokailutehtiösovellus protestoi äänekkäästi sitä, että Konstan ottama annos pääruokaa (perunaa ja aavikkovaeltajamuhennosta) ei vastannut salaatin määrää ruokailutottumusten mukaisesti.
”KANSALAINEN, MUISTA ÄÄNESTÄÄ HAAMUEDUSKUNTAVAALEISSA TAI ASETTAA AUTOMAATTINEN
MIELENLUKUÄÄNESTYS PÄÄLLE 6.12 MENNESSÄ.”
Sitten Konstan holonäyttö teki itsemurhan kuluttamalla akkunsa loppuun viimeisen kuulutuksen kohdalla. Ruokailutehtiötä hallinnoiva laite antoi samalla hetkellä hänelle hyväksytyn ruokailutehtiösuorituksen, joten hetkeksi pojan korvat täytti autuas hiljaisuus, jota häiritsi vain noin kymmenen muun
holonäytön rasittava huudanta.
Ylätehtiöläinen haravoi huonetta katseellaan ja löysi viimein Xcvbn:n, joka istui syrjässä kera naisen, jota Konsta ei
tuntenut. Tilanne melkein kiinnosti häntä, joten ylätehtiöläinen siirtyi kohti pöytää.
”Hyvä on, opiskelija Xcvbn. Kuinka kuvailisit tehtiöjärjestelmän sopimista henkilökohtaiseen opiskelutyyliisi?”
Naisella oli yllään kovin viralliselta näyttävä musta puku,
joka mukaili tämän langanlaihaa muotoa. Hänen päänsä oli
täysin varjossa, jonka sai aikaan kattoon koristettu valtava juliste (”DEMOKRATIA ON KANSALAISVELVOLLISUUS –
KATSO HAAMUEDUSKUNTAVAALIVÄITTELY TÄNÄÄN
16:40”), joten naisen kasvonpiirteet olivat kuumottavasti piilossa kuin pahiksilla James Bond -elokuvissa.
Hän myös silitti valkoista kissaa kuin pahis James Bond elokuvissa.
Oli ihan hyvä, että elokuvasarja kuului harvoihin ydintu-
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hosta selviytyneisiin, koska muuten Konsta ei olisi ymmärtänyt hauskaa yhtäläisyyttä teoksiin ja saanut nauttia hiljaisesta
huvituksen hetkestä.
”Opiskelen paljon itse, joten tehtiö sopii minulle”, vastasi
Xcvbn asiallisesti.
”Vai niin, hyvä opiskelija Xcvbn.”
Konsta laski tarjottimensa pöytään. ”Tehtiö on ihan paska.”
Naisen pää saattoi kääntyä häntä kohti, mutta asiaa oli vaikeaa arvioida, sillä hän oli yhä varjojen kätköissä.
”Olen tehtiöministeri Koskela. Suoritan opiskelija Xcvbn:lle haastattelun, joka on osa hänen paraikaa suorittamaansa
metatehtiötä. Ehdotan, että poistut pöydästä.”
Konsta arvioi mielessään, kuinka paljon välitäisi siitä, että
julkinen poliisi mahdollisesti tappaisi hänet ja kaikki, joihin
hän oli koskaan tutustunut.
Ei oikeastaan hirveän paljon.
Niinpä hän jäi siihen istumaan.
Tehtiöministeri Koskelan holonäyttö kohosi keskustelijoiden silmien korkeudelle, nappasi kuvan merkkiäänen säestämänä ja kuulutti viestinsä.
”KONSTA LEHTONEN, PUNATÄHTI, 11. TEHTIÖTASO.”
”Opiskelija Xcvbn, voit suorittaa metatehtiösi joskus toiste”,
ilmoitti ministeri ja nousi pöydästä. ”Toivon, että ruokailutehtiö osoittautui toimivaksi järjestelmäksi.”
Xcvbn nyökkäsi kohteliaasti. ”Niin teki, ministeri Koskela.”
”Mistä tuossa oli kyse?” tiedusteli Konsta tehtiöministerin
poistuttua ja uppoutui muhennokseensa. Kouluruokaa ei voinut haukkua maittavaksi, mutta sentään syöminen tappoi ai-
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kaa verrattuna ravintopillereiden nauttimiseen. Ruokailutauon
kokoinen tyhjä, toimeton lohko keskellä päivää olisi ollut sataa
bonustehtiötäkin pahempi rangaistus.
”Ministeri kävi kyselemässä oppilaiden mielipiteitä ruokailutehtiöstä ja ajatteli hoitaa metatehtiöhaastatteluni samalla...
iajatteli, siis.”
”Ai.”
Xcvbn tökkäsi aavikkovaeltajamuhennostaan haarukalla. Siitä purkautui pilvi vihertävää kaasua. ”Voisin melkein
vaihtaa ravintopillereihin. Nytkin olisi hirveästi tekemistä, ja
syöminen on aika räikeää ajanhaaskausta.”
”Se on vain hyvä, että syömällä voi tappaa aikaa”, mutisi
Konsta. Hän jätti puheet Xcvbn:n mystisestä kiireestä huomiotta, koska ei oikein keksinyt, mihin elämässä voisi olla kiire –
tehtiö eteni tutulla, tuskastuttavan hitaalla nopeudellaan ja vasta sen päässä häämötti vapaus tehdä elämällään jotakin mielekästä.
”Enpä oikeasti tainnut ihastua ruokailutehtiöön”, Xcvbn
jatkoi, ”mutta parempi olla ilmaisematta hirveästi kielteisiä mielipiteitä ministerille. Ja kuulemma ne aikovat tunkea saman tehtiösysteemin työelämäänkin? Tehtiöministerin työtehtiösuunnitelmassa, vai minkälaisilla byrokraattisilla koukeroilla sitä nimitettiinkään.”
Konsta tyytyi nyökkäämään.
”Puhumattakaan siitä elintehtiöstä”, jatkoi Xcvbn. ”Jokaisen elämä olisi vain kiva sarja tehtiöitä. Olen lueskellut
tehtiölaitoksen malleja, ne olivat tyyliä 1) SUORITA YSTÄVÄTEHTIÖ SOLMIMALLA IHMISSUHDE 2) SUORITA
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KULTTUURITEHTIÖ OSALLISTUMALLA KULTTUURITAPAHTUMAAN. Aika kamalaa, eikö?”
Konsta nyökkäsi jälleen. ”Vaihdetaanko johonkin miellyttävämpään puheenaiheeseen?”
Xcvbn joko kuullut tai välittänyt.
”Jos useimmat nuoret vain selvittävät tehtiönsä mahdollisimman nopeasti päästäkseen pois... No, elin- ja työtehtiöt vähän pilaavat ne suunnitelmat, vai mitä? Jonkun kannattaisi varmaan tehdä jotain.”
Ne sanat tehosivat. Punnittuaan tilannetta hetken Konsta
huomasi, että keskustelu oli saanut hänessä aikaan tunneelämyksen – kauhun. Se oli outo tuntemus, joten 11. tehtiötason opiskelija meni hieman hämilleen. ”Ai... ai kenen? Ja
mitä?”
”No, mitä tahansa voi yhtäkkiä tapahtua”, Xcvbn sanoi. ”Tänään. Huomenna. Viikon päästä. Kuka tietää?”
”Ai.”
Siihen se sitten loppuikin; keskustelu koki hiljaisen kuoleman vailla minkään mielenkiintoisen esilletuloa. Konstan aivoissa painettiin niitä nappeja, joista peruttiin väärä hälytys, ja
pian hän turtui vanhaan, tuttuun ja turvalliseen tylsistyneisyydentilaansa. Enää hän ei keskittynyt muuhun kuin syömiseen,
ja sekin oli prosessina aika automaattinen...
... mutta silti jossakin hyvin sisällä hänen mielessään kaikki
maailman hälytyskellot soivat.
Eikö tehtiö sittenkään mahdollisesti päättyisi ylitehtiöön?
Joutuisiko hän sinnittelemään järjestelmän pyörissä koko loppuelämänsä?
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Parin minuutin kuluttua Xcvbn nousi pöydästä ja korjasi kaulahuivinsa asennon näyttävämmäksi. ”Lupasin tapaavani
erään toisen. Nähdään teini-identiteettilajitteluseremoniassa.”
Konsta mumisi epäselvän vastauksen ajatukset yhä elintehtiössä.
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”But there is another, simpler explanation for the sorting mania
in YA fantasy: herd instinct ... As family dynamics shift in
confusing ways, a lot of teens hunger for community, and YA
fiction mines that wish with its visions of deep group cohesion.”
— Shakespeare

Zyrbop Lehtonen ei ollut milloinkaan ollut niin jännittynyt,
mutta toisaalta se ei ollut kummoinenkaan saavutus, sillä se
dystopia, jossa hän eli, oli huono tarjoamaan mielekkäitä elämänkokemuksia.
Paitsi teini-identiteettilajitteluseremonian, siis, ja sekin taivalsi korkeintaan mielekkyyden rajamailla. Kyllä tilaisuus keskivertotehtiöpäivän päihitti, mutta se nyt oli ilmiselvää sen tosiseikan johdosta, ettei koulussa mitään muita juhlia vietetty.
Jopa ylitehtiöstä valmistuminen kuitattiin asiakirjan allekirjoituksella ja viikon lomalla ennen ennalta valittuun työpaikkaan
siirtymistä.
Joten olkoon maailman keinotekoisin ja tekaistuin juhlatilaisuus – Zyrbop päätti ottaa siitä kaiken mahdollisen irti.
35
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Hän ja äiti olivat käyneet ostamassa valkoisen leningin, joka
oli ensimmäinen ja viimeinen hänen milloinkaan tarvitsemansa juhla-asu; sen lisäksi tyttö oli jopa yrittänyt omaksua teiniidentiteettiin liittyviä triviatietoja aihetta käsittelevistä artikkeleista, joita uutiskanavat olivat viime aikoina pursunneet.
Kymmenen minuuttia, ilmoitti hänen holonäyttönsä. Jonossa juhlasalin edessä vallitsi yhtä sähköinen tunnelma kuin
ennen hologrammi-Robinin konsertin alkamista. Tätä tilaisuuta tosin väritti hieman erilainen paletti tunteita; jotkut supattivat innostuneesti, toiset kuiskailivat järkyttyneesti ja Zyrbop
oli aika varma siitä, että oli nähnyt jonkun pyörtyvän edemmällä. Useimpien vaatteet olivat yhtä huoliteltuja kuin hänellä.
Muutama räpelteli vitkettipinneriä.
”Vika veikkaus!” pyysi Mirja. ”Mikä musta oikein tulee?”
Vaikka keskivertokansalainenkin suhtautui melko intohimoisesti teini-identiteettiin suhteessa sen mielenkiintoisuuteen,
oli Mirja niitä ihmisiä, joiden elämään ei vaikuttanut muuta kuuluvankaan. Useimmat kysyivät ensiksi uuden tuttavan
nimeä, Mirja teini-identiteettiä.
Sen jälkeen kysyttiin tyypillisesti teini-identiteettiä, mutta
Mirja jatkoi kysymyksellä siitä, mitä mieltä vastapuoli oli teiniidentiteetistään.
”Veikkaisin, että happovuokko”, arvioi Zyrbop. Olivatko
happovuokot hiljaisia, laiskoja, äänekkäitä ja ahkeria, vai pitivätkö eniten hevosista mutta toisaalta vihasivat niitä? Hän oli
nähnyt listan kuhunkin ryhmään liitetyistä luonteenpiirteistä
satoja kertoja, mutta tytön puolustukseksi joka lista oli tainnut
mainita eri ominaisuudet.
Onneksi hänen vierelään oli asiantuntija, joka oli tosin tä-
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män lyhyen miettimistauon aikana jo siirtynyt arvioimaan Zyrbopin lausuntoa.
”… vaikka happovuokot voivat syntyä minä tahansa kuukautena, paitsi tammikuussa, ja oikeastaan silloinkin...”
Mikä sai ihmiset niin kiinnostuneeksi siitä, mihin ihmisjoukkoon hallituksen mekaaninen noppa oli heidät arponut?
Hankala kysymys, mutta ehkä se kulki suvussa – sekä hänen
vanhempansa että veljensä vähät välittivät koko järjestelmästä.
Psykologiatehtiöt olisivat saattaneet vastata kysymseekn, mutta
niitä ei Zyrbop ollut vielä suorittanut; hän oli pian siirtymässä 10. tehtiötasolle ja sen myötä alatehtiöstä ylätehtiöön, mikä merkitsi saman vuoden teini-identiteettilajitteluseremoniaan
osallistumista.
”Sä nyt olet ihan selvä kolmosryhmäläinen”, Mirja väitti.
”Luonteenpiirteesi sopivat ihan täydellisesti.”
”Vai niin.”
Zyrbop huomasi, että yleinen hermostuneisuuden tunnelma oli tarttunut häneenkin. Olihan teini-identiteetti yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissa; sitä ei kukaan kieltänyt. Omaa
ryhmää kuulemma jopa kysyttiin työpaikkahaastatteluissa. Oli
myös jännittävää nähdä, keiden ihmisten keskuudessa saisi viettää seuraavat kuudesta kymmeneen kouluvuotta, vaikka vuorovaikutus rajoittuikin samassa huoneessa istumiseen tehtiösuoritusten aikana ja lyhyeen kanssakäymiseen käytävillä.
”Sen jälkeen pistäisin sut hippopotomonstroseskuipedaliaaneihin”, Mirja lisäsi. Hän oli Zyrbopin tuntemista ihmisistä ainut, joka muisti oikein nimikkeen ryhmistä sille, mitä useasti
nimitettiin vain ”siksi pitkäksi”. Oli hyvä juttu, että seremoniaa juonsi neuroverkko, vaikka se lausuikin yli puolet nimistä
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väärin.
”VIISI MINUUTTIA”, ilmoitti holonäyttö. Zyrbop oli elämänsä aikana huomannut, että lähestyessä jännittävää tapahtumaa ajan saattoi tuntea kulkevan kahdella eri tavalla: hitaammin tai nopeammin. Tämä edusti selvästi jälkimmäistä tapausta.
Mirja kirkaisi, ja samoin teki moni muukin heidän ympärillään.
”En kestä! Jos kuolen niin kerro vanhemmille että olin happovuokko!”
Holonäytöllä oli muutakin asiaa, mikä ei ollut lainkaan epätavallista. Ihmismassan hälinä ja muu yleinen epäjärjestys peitti alleen mekaanisen naisäänen muistutukset valtiollisista tiedotuksista sekä hallituksen hyväksymien tuotteiden mainokset. Aivan sama – kuten jokainen muukin Helsingin kupolin kansalainen, Zyrbop oli ajan myötä oppinut suodattamaan valtiolliset
ilmoitukset pois merkityksettömänä taustameluna. Hän pelkäsi todella sitä päivää, jona mielenlukuteknologia oppisi tarkistamaan, kiinnittivätkö he tiedotuksiin oikeasti huomiota.
Viimein ovi juhlasaliin aukesi. Katsojien sankka joukko
koostui lajiteltavien vanhemmista, joilla ei ollut ollut pakollista työasiaa (Zyrbopin kummallakin oli ollut), haamukansanedustajista ja koulun henkilökunnasta sekä muista opiskelijoista. Kokonaisuudessaan ihmisjoukko oli todennäköisesti
suurin hänen milloinkaan samassa paikassa näkemänsä, mikä
ei lieventänyt hermostuneisuutta lainkaan; Zyrbop asettui jonoon muiden mukana ja yritti parhaansa mukaan estää Mirjaa
pyörtymästä.
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Kansallisen teini-identiteettilaitoksen valvontahuoneessa oli lähes yhtä jännittynyt tunnelma. Valtava näyttö toisti livekuvaa
Helsingin yleistehtiön juhlasalista; jos jokin menisi pieleen,
tietokoneittensa ääressä vihoviimeisiä tarkastuksia suorittavat
työntekijät kuulisivat sen välittömästi.
Tekniset ongelmat olivat onneksi harvinaisia, mutta teiniidentiteettilajitteluseremonian epäonnistuminen oli nopeimpia
keinoja saada julkinen poliisi tappamaan itsensä ja kaikki, joista
oli koskaan välittänyt. Siispä muihin verrattuna melko pienen
laitoksen jokaisen työntekijän katse haravoi hyvin tarkasti erilaisia tilastoja ja kuvaajia esitteleviä ohjelmia: havaittiinko helsinginlaajuisessa tietoliikenteessä häiriöitä tai epäsäännöllisyyksiä,
liikuskeliko yleistehtiön alueella epäilyttäviä henkilöitä, päivittivätkö tilannetta tarkkailevat tietoturva-asiantuntija ohjeistustaan?
Lavalla näytön edustalla seisova teini-identiteettiministeri
rykäisi äänekkäästi ja puhui mikrofoniinsa.
”Käynnistäkää yhteys viidentoista minuutin sisällä”, mies
käski ja haroi hermostuneesti harmaantuneita hiuksiaan. ”Jos
kukaan löytää potentiaalisia riskitekijöitä, ilmoittakoot niistä
välittömästi. Eilinen testauskerta uudella versiolla sujui hyvin, joten menemme sen varassa; vanhaan ei voi vaihtaa kesken kaiken.
Tiedätte varsin hyvin, kuinka huonoa julkisuutta se aiheuttaisi
kansallisen JS-uudistuksen loppumetreillä.”
Oli vain kuukausia siitä, kun viimeinenkin valtiollinen ohjelmisto oli korvattu uudella Jaavaskript-versiollaan. Totuuden-
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muuntelaitoksen jo salaaman raportin mukaan hallituksen oli
täytynyt tukahduttaa vastarintaliike väkivalloin, ennen kuin viimeinenkin Linux-ytimen moduuli oli onnistuneesti puhdistettu JS:n elegantilla voimalla. Ei tullut kuuloonkaan, että vuoden tärkeimmän tapahtuman infrastruktuuri käyttäisi vielä ikivanhaa C-ohjelmistoa – uuden, Jaavaskriptillä kirjoitetun teiniidentiteettilajittelijan oli ehdottomasti toimittava.
Pian he eivät voisi muuta käyttääkään. Älyteknologialaitos
oli hiljattain alkanut tuottaa prosessoreita, jotka tulkitsivat natiivisti Jaavaskriptiä, ja nyt niitä oli noin puolessa maailman
laitteista. Lopulta edistyksen voittokulku hautaisi alleen mahdollisuuden edes käyttää mitään muuta ohjelmointikieltä, mikäli halusi nauttia parhaasta suorituskyvystä; ministeri epäili,
että kääntäjät voitaisiin myös kieltää lailla.
Ehkä ne oli jo kielletykin – lakimuutoksista ei kupolissa
yleensä tiedotettu julkisesti. Hän oli itse ainakin poistanut kovalevyltään varmuuden vuoksi mahdollisesti laittomat ohjelmistot.
”Seuraavaksi Akiilivalli-tiimin puheenvuoro, mikäli en
erehdy aikataulussa”, ministeri jatkoi mikrofoniin. ”Rakas
Akiilivalli-ylikoordinaattorimme marssii juuri lavalle, joten en
usko tehneeni virhettä. Olkaa hyvä.”
Parikymppinen nainen nousi lavalle, nappasi mikrofonin
teini-identiteettiministerin käsistä ja lausui: ”Kiitän kaikkia
kehitykseen osallistuneita tulevaisuuden ohjelmistokehitysparadigman testaamisesta. Raportoin tulokset älyteknologialaitokselle – aikaisten arvioiden perusteella näyttää siltä, että rekursiivisten iteraatioiden jono on todella se oikea tapa kehittää
softaa.”
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Seurasi raikuvia aplodeja.
”Erinomaista”, sanoi ministeri ja haroi taas hiuksiaan.
”Osaisitko kertoa testaamisen tilasta?”
”Kolmas Akiilivalli-alakersantti lähetti minulle juuri tiedon
siitä, että uusi ohjelmisto on seitsemänkymmentä prosenttia
skaalautuvampi, kolmekymmentä prosenttia jatkokehitettävämpi sekä satakahdeksankymmentä prosenttia luotettavampi. Kaiken lisäksi säästimme jopa viikkojen kehitysajan leikkaamalla
pois kaikki turhat yksikkö- ja integraatiotestit.”
”Erinomaista, erinomaista”, kiitti ministeri ja viitoitti
Akiilivalli-ylikoordinaattorin pois lavalta. ”Teini-identiteettilaitoksen ja Helsingin yleistehtiön välinen internet-yhteys on
mittausten mukaan tarpeeksi luotettava, jotta yhtäjaksoisen
datalähetyksen onnistumisprosentti poikkeaa vain promillella
sadasta. Ylin yhteysvastaava: avaa yhteys. Kaikki muut: tarkkailkaa sivusilmällä lähetetyn ja vastaanotetun datan kuvaajaa.”
Kuului nopeaa näpyttelyä, kun työntekijät syöttivät päätteisiinsä erinäisiä komentoja. Koko teini-identiteettilaitos hiljeni,
kun totuuden hetki oli viimein koittamaisillaan viimeisen vuosikymmenen suurimmalle projektille.
Toisaalla eri medioiden edustajat avasivat holonäyttönsä ja
alkoivat seurata livelähetystä yleistehtiöstä. Zyrbop Lehtonen
päätyi lähelle jonon päätä ja katseli edessään seisovia teinejä,
jotka pian jaoteltaisiin mielivaltaisiin kategorioihin koko kaupungin edessä.
”Kolme minuuttia ensimmäisen teini-identiteetin julkistamiseen”, ministeri ilmoitti. ”Tietoliikenne on yhä stabiilia.
Testipaketit löytävät perille molemminpuolisesti. Lajittelun
suorittavaa yksikköä valvotaan aseellisesti viereisessä huonees-
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sa; tietoturva-asiantuntijat ovat tarkistaneet sen tänään kolmesti. Toivotan teille onnistunutta lajitteluseremoniaa ja kehotan
kiinnittämään suurimman osan huomiostanne näytölle, jolla
saavutuksemme–”
Keskeltä tietokoneiden riviä kantautui huuto harvinaisella
äänensävyllä. Se oli niin harvoin kuultu, että äänensävyn tarkka
sanallinen kuvaaminen on vaikeaa tavalla, joka sisällyttäisi jokaisen pienen vivahteen; asiantuntijapiireissä se tunnettiin ”voi
ei, julkinen poliisi tappaa minut ja kaikki, joista ikinä välitin”äänensävynä.
”Vasen-tasaus meni alas!”

”TERVETULOA HELSINGIN YLEISTEHTIÖN TEINI-IDENTITEETTILAJITTELUSEREMONIAAN”, ilmoittivat juhlasalin joka nurkkaan asetetut kaiuttimet. Yleisö taputti; tässä
vaiheessa jokaisen uutiskanavan etusivulla komeili varmasti
suoraa lähetystä toistava videoruutu. Sometrollit valmistautuivat täyttämään livechatit loukkaavalla ASCII-taiteella ja liiallisella määrällä hymiöitä. Valtiolliset uutiskanavat päivittivät
jokavuotisen ”lajitteluseremonia sujui hyvin”-artikkelin; vastamedian edustajat tekivät samoin ”teini-identiteetti on järjetön
instituutio”-mielipidekirjoituksilleen.
Heitä katselevia silmäpareja oli todellisuudessa vähintään
tuplasti kuin mitä istui yleisössä, tajusi Zyrbop. Jotenkin se pieni yksityiskohta oli onnistuneesti livahtanut hänen mielestään
ennen tätä hetkeä.
Lajitteluseremoniaan osallistujat seisoivat jonossa keskellä
salia, ja Zyrbop saattoi vain arvella, minkälaisista tuntemuksis-
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ta muut saivat samalla hetkellä nauttia. Yleisö, joka oli juuri
saanut viimeiset täydennykset myöhästyneistä, seurasi tapahtumaa salin kummaltakin puolelta. Edessä oli massiivinen televisioruutu, joka näytti suurennettua kuvaa lajittelun tapahtumapaikasta salin toisella päädyllä: minimalistisen tyylikkäästä, punaisella silkillä päällystetystä tuolista, jonka viereen oli sijoitettu kaapin kokoinen tietokone, joka ainakin esitti soveltavansa
mitä edistyneimpiä algoritmeja kiperän tehtävän suorittamiseksi.
Todellisuudessa lajittelun tulos tuli tietenkin etäyhteydellä
teini-identiteettilaitokselta ja oli sielläkään tuskin satunnaisgeneraattoria monimutkaisemmin valikoitu.
”ENNEN SEREMONIAN ALKUA KUULEMME PRESIDENTTI BUTSIN TERVEHDYKSEN AIKUISUUTEEN
ASTUVILLE NUORILLE”, katsoi kaiutinten naisääni aiheelliseksi ilmoittaa. Sama ääni, joka oli ärsyttänyt Zyrbopia halki
tämän elämän holonäytöstä, puhelimesta, kellosta ja muista
teknisistä laitteista. Yleisö taputti nytkin tapahtuneelle joko
kohteliaasti tai siksi, että he eivät halunneet julkisen poliisin
tappavan heitä ja heidän perheitään presidentin pilkkaamisesta.
Tuhannet kirurgiset operaatiot ja erinäiset voiteet sekä rasvat olivat jättäneet jälkensä kasvoille, jotka nyt ilmestyivät näytölle. Hiuksia ei ollut lainkaan. Silmälasit sen sijaan löytyivät,
mutta pikemminkin muodollisista syistä, sillä kaikki huomasivat presidentin punaisina hohtavat keinosilmät. ”Lasit luovat
asiantuntevan mutta lempeän, jopa kodikkaan vaikutelman”,
oli presidentin esteettinen assistentti kertonut haastattelussa.
Totuudenmuuntelulaitoksen asiakirjojen mukaan presidentti Butsilla oli ikää kolmisenkymmentä vuotta. Toisaalta
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laitoksen nimessä oli ”totuuden muuntelu”, eikä kukaan sitä
vanhempi ainakaan muistanut, että presidentti olisi joskus ollut
joku muu. Tai että olisi edes järjestetty vaaleja, jos ei huomioitu
haamueduskuntavaaleja, joissa valittujen haamukansanedustajien virka – jos sellaista ylipäätään oli – ei ainakaan ollut
lainsäädäntö.
”Teini-ikä on varmasti monelle vaikeaa aikaa”, lausui presidentti (tai oikeastaan lausui presidentin puhesyntentisaattori).
”Siksi Helsingin valtio on päättänyt jaotella jokaisen yhteen neljästä kategoriasta. Punatähtiin. Happovuokkoihin. Kolmosryhmään. Sekä hippopotomontsro... hippipoto... hippopotomonstroseska... siihen pitkään.”
Yleisö hurrasi kiihkeästi siinä kohtaa, kun lausuttiin heidän
oman teini-identiteettinsä nimi. Mirja jossain Zyrbopin edessä
hurrasi varmuuden vuoksi joka kohdassa, koska ei halunnut
loukata mahdollista teini-identiteettiään.
”Eikö presidentin puhesyntentisaattori osaa lausua tuota?”
kuiskasi poika Zyrbopin takaa.
”Totuudenmuuntelulaitos on luokitellut presidentin puhesyntentisaattorin kielletyksi tiedoksi”, varoitti Zyrbop.
”Ai.”
Joskus oli tympeää, että toinen vanhemmista oli töissä totuudenmuuntelulaitoksella. Kieltämättä epäkohteliaat huomautukset aina, kun joku lausui kiellettyä tietoa, tulivat Zyrbopilta
puoliautomaattisesti, sillä isä oli kasvattanut hänet hyvin.
Hyötyä siitä oli silloin, kun halusi, ettei itseään ja perhettään tapettu julkisen poliisin toimesta.
Presidentin puhe jatkui. ”Ehkä ongelmiinsa hukkuva nuori löytää kaltaisensa. Ehkä meidän henkemme yhdistää se, että
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meidät erotetaan toisistamme. Ehkä vaikeina aikoina osoittautuu suureksi iloksi löytää aina ryhmä, johon voi todella kuulua.
Teini-identiteetin juuret ovat psykologian titaaneissa, kuten Jungissa, mutta vasta teini-identiteettilaitoksen etevät tutkijat hioivat luokittelun timanttisen päteväksi. Kuudentoista ryhmän sijasta meillä on niitä neljä, mutta ajatus on yhä sama: auttaa
nuoria löytämään todellinen minänsä.”
Pari jonottajaa edempänä Mirja oli unohtanut täysin täysin presidentin tiedotuksen ja vain toisti hiljaa itselleen ”happovuokko, happovuokko, happovuokko”.
”Minun on myös painotettava teini-identiteetin raudanlujaa merkitystä yhteiskunnan työnjaolle – monet laitokset, kuten teleportaatiolaitos, hyödyntävät jaottelua työtehtävien määräämisessä erinomaisin tuloksin. Hukassa me olisimme ilman
teini-identiteettiä – ottakaa se nyt vastaan, nuoret, lahjana valtiolta, joka todella välittää tulevaisuudestanne.”
Haltioitunut väkijoukko hurrasi byrokratialaitoksen säätämän soveliaan hurrauskäytännön mukaisen ajan. Zyrbop ei koskaan muistanut, pitikö presidentin puheelle hurrata minuutti
vai puolitoista, joten hän lopetti silloin kun muutkin; se taktiikka oli hänen tähänastisessa elämässään toiminut joka kerta.
Viimein koitti ensimmäisen lajiteltavan aika istua tuolille.
”TEEMU ZDREFGÖH”, lausui naisääni. ”OLE HYVÄ JA
ASETU LAJITELTAVAKSI.”

Teini-identiteettilaitoksen sai valtaansa täysi paniikki. Muutama innokkain oli jo ryntäämässä ovelle, kun teini-identiteettiministeri sulki kaikki uloskäynnit laitoksen mielenluvulla akti-
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voituvalla järjestelmällä. Oli sekin ahminut aika suuren lohkon
budjetista, mietti ministeri äskeisestä selvinneillä järkensä sopukoilla, mutta kieltämättä toisinaan hyödyllinen.
”KUKAAN EI POISTU”, ministeri huusi mikrofoniin, mikä oli jälkiviisaasti tuskin järkevin veto, mikäli halusi olla lietsomatta lisää paniikkia. ”TOISTAN: KUKAAN EI POISTU, ENNEN KUIN OLEMME SELVITTÄNEET TILANTEEN! LAVALLE JOKU ASIANTUNTEVA, KIITOS!!!”
Kalpea mies totteli kehotusta ja oli kompastua portaissa.
Hiuksiaan kiivaasti harova ministeri ojensi tälle mikrofonin.
”Vasen-tasaus -niminen paketti poistui yllättäen valtion repositorioista”, ohjelmoija kertoi vaisulla äänellä. ”Se... se on yksi lajitteluohjelmiston useista riippuvuuksista. Paketti vaikutti
täysin viattomalta... sen hallinnoitsijan tiedot on poistettu. Koska riippuvuudet ladataan täysin dynaamisesti suorituksen aikana, on mahdollista, että lajittelija yrittää käyttää kadonnutta
pakettia kesken ajon. Tällaista ei ole milloinkaan–”
Ministeri veti mikrofonin takaisin itselleen. ”KUULITTEKO! EI SYYTÄ PANIIKKIIN!! KÄSKY: LOPETTAKAA
PANIIKKI!! JA SE OLI PERKELE KÄSKY!!”
”Päästä meidät ulos!” joku karjaisi ensimmäisestä tietokonerivistä. ”Laitosta pommitetaan, jos virhe esiintyy!”
”EHEI, en päästä”, vastasi ministeri. ”Tänään lajitellaan
kolmesataa tehtiöopiskelijaa. Voi olla, ettei MITÄÄN TAPAHDU! Ja siinä tapauksessa MINÄ EN JUOKSE POIS VALTION
TÄRKEIMMÄSTÄ VIRASTA! Koska SILLOIN MEIDÄT TAPETAAN KUITENKIN!”
”Avaa ovet!” huusi joku toinen.
”Ovet auki!”
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”Joku saa luvan murtaa ovet!”
Täksi joksikin itsensä tunnistanut lihaksikas nuorimies
nousi takarivistä ja käveli oville rehvakkaasti. Ne olivat terästä
ja näyttivät varsin vankoilta, joten tämä luopui pian yrityksestään. Teini-identiteettiministeri onnistui kaaoksen keskelläkin
olemaan ylpeä tästäkin budjetointionnistumisesta.
”Ministeri ohjaa ovia mielellään!” huomautti syvä miesääni
huoneen keskiosasta. ”Käydään käsiksi!”
Oville astellut mies kääntyi kohti lavaa. Pari muutakin
nousi. Teini-identiteettilajitteluseremoniaa suorana lähettäviä
ruutuja ei seurannut enää kukaan; ensimmäinen lajittelu oli
juuri käynnistymässä, mutta se ei väkijoukkoa enää kiinnostanut.
Minikokoisen kansannousun osanottajat etenivät, kun ministeri ei aluksi osoittanut vastarinnan merkkejä. Muutama rohkea liittyi vielä joukkoon.
”EHEI!” huusi teini-identiteettiministeri lopulla, kun väkivaltaan valmistautuvan väkijoukon ensimmäiset olivat nousseet
lavalle. ”Nyt saatte luvan TOTELLA!”
Poliitikkojen sekä muiden tärkeiden henkilöiden salamurhauksiin väsynyt hallitus oli keksinyt useammankin ovelan tavan avainhenkilöstön itsepuolustuskykyjen parantamiseen.
Kaikki ideat olivat olleet ”lisää laseraseita”.
Teini-identiteettiministerin puku repesi vatsan kohdalta, ja
esiin kohosi metallinen sauva. Ministeri pudotti maahan mikkinsä ja ponnisti eteenpäin, jolloin punaisia lasersäteitä alkoi
singota joka puolelle huonetta.
Kapinahenkiset työntekijät menettivät päänsä. Muutama
tietokone sai lasersäteestä ja osoitti mieltään syttymällä tu-
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leen; seinät joka puolella saivat uuden, tummista läiskistä ja
sulaneesta metallista koostuvan ulkomuodon.
Kun tilanne oli rauhoittunut, ministeri lopetti raivohulluisen mesoamisensa, käänsi katseensa näytölle ja huomasi ensimmäisen uhrin istuneen lajiteltavaksi.
Tuomionpäivä oli koittanut.

”TEEMU ZDREFGÖH – PUNATÄHTI!”
Yleisöstä ja seuraavaksi lajiteltavien jonosta taputettiin intohimoisesti enimmäkseen muiden punatähtien toimesta. Mirja
hylkäsi paikkansa edempänä jonossa hetkeksi ja siirtyi taakse
kuiskaamaan Zyrbopin korvaan jotain, josta tyttö ei aivan saanut selvää; varmaankin arveluita lajittelun lopputulokseen johtaneista seikoista. Seuraava nimi kuulutettiin.
”ZSIRXCO RUOTSALAINEN, OLE HYVÄ JA ASTU LAJITELTAVAKSI.”
Zsirco Ruotsalainen, sekä Zyrbopia että Mirjaa reilusti nuorempi oppilas, astui lajiteltavaksi melko tyynenä, mikä yleensä
merkitsi, että hän oli joko oikeasti rauhallinen tai sitten kaikkea
muuta. Noin nuori tyttö oli kai päässyt läpi melkein jokaisesta tehtiöstä ensimmäisellä yrityskerralla, arveli Zyrbop. Joskus
hänkin harkitsi tuleviin tehtiöihin opiskelua, mutta hallitus ei
tarjonnut toimenpiteeseen muita apuja kuin älylaitteille saatavia muutamia vapaita oppimateriaaleja, joiden sisältö oli vuosikymmeniä tehtiön opetussuunnitelmaa jäljessä.
Eräällä Konstan tuttavalla oli kirjoja, joiden tieto oli vielä
nykypäivänä pätevää, mutta hän itse ei omistanut ainuttakaan
tehtiöitä varten opiskelemiseen soveltuvaa. Mikä komistuksen
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nimi olikaan? Xcghjk? Vai Fvbnm? Nimilaista saattoi olla montaa mieltä, mutta aika selvää oli se, ettei keinotekoisia nimiä,
kuten ”Ruotsalainen” ja ”Xcghjk”, jotka eivät tarkoittaneet yhtään mitään, ollut helppoa muistaa.
”ZSIRCO RUOTSALAINEN – HIPPOPOTOMONSTROSESKUIPEDALIAANI!”

Seremonia eteni. Yhtä syvä hiljaisuus oli laskeutunut sekä
pian lajiteltavien jonoon Helsingin yleistehtiössä että teiniidentiteettilaitokselle, jossa ministerin katse oli nauliutunut
näytölle, joka näytti jälleen yhden opiskelijan onnistuneen
lajittelun (AWK TYMXCVAJJO – HAPPOVUOKKO).
Voisiko kaikki sujua loppuun saakka ilman virheiden esilletuloa? Sitten hän saisi pitää elämänsä, ja mikä tärkeämpää, työpaikkansa. Koko tähänastisen uransa teini-identiteettiministeri
oli omistautunut teini-identiteetin edistämiselle yhteiskunnassa,
ja poispyyhintä historiankirjoista tarkoittaisi varmasti sitä, että
myös hänen saavutuksensa unohtuisivat. Ehkä valtio jopa vähentäisi teini-identiteetin merkitystä luultuaan heidän softaansa roskaksi. Mikä hirvittävä kohtalo!
Ohjelmisto ei ollut ainakaan vielä huomannut yhden riippuvuutensa vaurioitumista. Seurasi lisää onnistuneita lajitteluja.
Yksikään teini-identiteettilaitoksen työntekijöistä ei enää yrittänyt hölmöä kapinointia; kaikki näyttivät hyväksyneen kohtalonsa, joka oli ”ehkä kuole pommituksessa”, tai sitten lavan verilöyly oli jättänyt petturit liian heikkoon psyykkiseen tilaan.
Ministerille se oli aivan sama.
Mutta sitten hänen tuskin ja vaivoin saavuttamansa rauhoit-
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tuneisuuden tila romahti kertarysäyksellä alas.
”PRESIDENTTI BUTS SOITTAA”, valitti holonäyttö.
”VASTAATKO?”
”E-en”, teini-identiteettiministeri henkäisi, mutta hänen sanallaan ei tässä tilanteessa ollut painoarvoa – presidentin etuoikeuksiin kuului välitön puheluyhteys jokaiseen kansalaiseen kellon ympäri.
Presidentin puhesyntentisaattori lausui lyhyen viestin ja
sammutti puhelun.
”Poistu rakennuksesta välittömästi, ministeri.”
Tämä ei ollut niitä käskyjä, joiden totteleminen oli vapaavalintaista. Ajatuksen voima sai laitoksen mielenlukulaitteiston
reagoimaan ja avaamaan teräsovet. Teini-identiteettiministeri
harppoi ulos ja sulki ne visusti; yksikään työntekijä ei yrittänyt
seurata häntä. Osasivat ne näköjään edes jotakin.
Mutta eivät selvästi ainakaan ohjelmointia – eikö ministeri
ollut erikseen kieltänyt epävakaat riippuvuudet? Miten moinen
haavoittuvuus oli päässyt livahtamaan heidän loistosoftaansa?

”MIRJA YDINVAARA – HAPPOVUOKKO!”
Zyrbop ei osannut arvella, minkälainen tunnekirjo oli tapahtuneen taustalla, mutta Mirja menetti tajuntansa matkalla
jo lajiteltujen jonoon. Vanhahko nainen, jonka hän tunnisti
osaksi koulun henkilökuntaa, riensi raahaamaan Mirjan kehoa
sivummalle. Heidän välissään jonottaneiden lajittelut menivät
ohi kuin hujauksessa; myöhemmin tyttö ei muistanut kummankaan nimeä.
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”ZYRBOP LEHTONEN, OLE HYVÄ JA ASTU LAJITELTAVAKSI.”
Vaikka hän yrittikin toistaa itselleen, että tämän Helsingin
kansalaisen elinkaaren tärkeimmäksi hetkeksi kutsutun seremonian todelliset vaikutukset hänen elämäänsä olivat mitä todennäköisimmin mitättömän, ei Zyrbop saanut mieltään rauhoitettua.
Miksi hän olikaan jättäytynyt jonon perälle; siellä ja vihoviimeisenä lajiteltavana oli kaikista pahinta olla. Kuinka monessa
tv-ruudussa ympäri kupolia näkyivät nyt hänen kasvonsa, jotka
yrittivät parhaansa säilyttää ilmeettömyytensä?
Ryhdistäydy, Zyrbop käski itseään. Kuin ihmeen kaupalla tämä yksinkertainen teko sai ainakin aikaan sen, että hän onnistui
kävelemään viralliselle lajittelutuolille kaatumatta, pyörtymättä, oksentamatta tai suorittamatta muitakaan toimenpiteitä, jotka olisivat rikkoneet julkisen esiintymisen standardeja. Vaikein
osuus on jo takana, hän toisti itselleen; paikallaan istuminen
oli äärimmäisen helppoa.
Yleisö ja teknologian ihmeiden ansiosta tilaisuutta etänä
seuraavat katsoivat jännittyneenä, kun valtion noppa jossain toisaalla arpoi viimeiselle lajiteltavalle kokonaisluvun väliltä 1–4 ja
lähetti sen internetiä pitkin tehtiölle, jossa kaiuttimet ilmoittivat tuloksen tapahtumaa innokkaasti seuraaville kansalaisille.
Niin sen ainakin olisi pitänyt toimia, eikä Zyrbopilla ollut
mitään syytä olettaa minkään muun tapahtuvan. Oli täysin hullu ajatus, että joku hämärä taho olisi yrittänyt häiritä tilaisuutta
esimerkiksi sellaisella teolla, että olisi livauttanut lajitteluohjelmistoon koodipätkän, joka tulosti lokitiedostoon erityisen viestin viimeisen lajiteltavan kohdalla.
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Oli vielä hullumpi ajatus, että kyseinen viesti olisi tasattu
vasemmalta.

Samaan aikaan toisaalla teini-identiteettiministeri poistui rakennuksesta hänelle annettujen ohjeiden mukaisesti.
Ministerin edessä leijuva holonäyttö ohjeisti häntä pitkin
Helsingin katuja kauemmas teini-identiteettilaitoksesta. Todennäköisyys sille, että rakennus muuttuisi pian loimuavaksi kasaksi rakennusmateriaaleja ja ruumiita, oli hälyttävän suuri, joten
valtionmies piti kovaa kiirettä.
Presidentti Buts soitti jälleen. Holonäyttö kysyi kohteliaasti ministerin valitsemaa reagointitapaa, vaikka yhdistikin puhelun välittästi siitä piittaamatta.
”Räjäytetäänkö ministeriö todella?” ministeri kysyi, haroi
hiuksiaan ja kieltäytyi luomasta viimeistä katsetta rakennukseen, joka oli ollut hänen työpaikkansa kymmeniä vuosia. Se
olisi pian mennyttä. Olisihan? Miksi Buts olisi käskenyt hänet
pois, jos ei olisi?
Hän ei silti voinut ymmärtää, mistä virhe oli tullut – ja
kaiken lisäksi kaikki hänen näkemänsä lajittelut olivat sujuneet
hyvin. Ongelman havainneen työntekijän oli täytynyt itse erehtyä; ehkä valtiollinen repositorio oli mennyt hetkeksi sekaisin
ja vain näyttänyt, että paketti oli muka poistettu.
Presidentti vastasi tämän esittämään kysymykseen puhelun
toisesta päästä.
”Laitos lakkaa pian olemasta, mutta sinä et.”
Ja piti pienen tauon.
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”Petit minut kerran, mutta meillä ei ole varaa menettää yhtäkään alkuperäisistä.”
Ministeri näki, mitä hänen edessään oli.
Ministeri nielaisi.

”ZYRBOP LEHTONEN –”
Tauko nimen ja teini-identiteetin välissä oli ehkä muutaman sekunnin tavallista pidempi, mutta täydelliseksi hiotussa
seremoniassa sekin oli hälyttävä merkki. Jokin on pielessä, ymmärsivät eri tahot eri puolilla kupolia. Tehokkaimmin tämä
tieto porautui Zyrbopin kalloon. Tuskallisten sekuntien aikana
hän ehti mainiosti ymmärtää, että jokin oli mennyt vikaan; terve järki käski juoksemaan, mutta siihen hän ei pystynyt. Tyttö
oli varma siitä, että jokainen hämmentynyt silmipari tuijotti –
tai tuijottaisi pian – kohti häntä, ja se riitti lamaannuttamaan
hänet täysin.
Kaiuttimet rasahtivat jälleen päälle, ja pienen hetken kuului
vain kohinaa. Nyt hermostuttavien tilanteiden subjektiivinen
aikakokemus venyi muotoonsa, jossa sekunnin murto-osatkin
tuntuivat ikuisuudelta.
Lopulta kaiuttimista lausuttiin viesti, vain yhdestä sanasta
koostuva, joka sinetöi asioiden epätavallisen ja huolestuttavan
laidan lopullisesti.
”UNTEVIINETTI”

Hallitus ei räjäytellyt valtavia rahasummia nielleitä laitoksiaan
huvin vuoksi, mutta kun tarve vaati, turvauduttiin perusraken-
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teisiin asennettuihin täsmäräjähteisiin, jotka hoitivat homman
niin siististi ja vähä-äänisesti kuin ylipäätään oli mahdollista. Virallisesti puhuttiin tietenkin pommituksista, sillä ne saatettiin
aina selittää vieraan vallan terroristi-iskuina. Sananparren ”pudottaa pommeja” merkitys ei ollut hämärä kenellekään, mutta
tavoitteena oli silti se, että kaikki hoituisi huomaamattomasti
ja hienovaraisesti.
Valitettavasti se oli harvoin mahdollista, kun oli kyse valtavien räjähteiden laukaisemisesta. Jokainen viereisten korttelien
asukas kuuli, kun teini-identiteettilaitos värisi paineaallon voimasta ja sortui. Rakennuksen kiviarkkitehtuuri jauhautui osiin,
kun sitä ylläpitävät peruspilarit tuhoutuivat.
Pian tapahtumapaikan tunnisti entiseksi teini-identiteettilaitokseksi vain tiedolla siitä, että kyseinen rakennus oli siinä
joskus ollut. Valtion onneksi Helsingin kupolin asukkailla oli
lyhyt muisti ainakin silloin, kun sen toimiessa saattoi tulla tapetuksi julkisen poliisin toimesta.
Ja valtion vielä suuremmaksi onneksi totuudenmuuntelulaitos antoi tuntia myöhemmin lausunnon, jonka mukaan rakennusta ei ollut siinä koskaan ollutkaan.

Luku 4
”Oh, we don’t know anything at all
Not the strangers down the hall
Not the numbers that we call
Oh, we don’t know anything at all
Not the date and not the year
Not the reason why we’re here”
— Shakespeare

”No, kuinkas hauskaa se totuudenmuuntelu sitten on?” Siinä
kysymys, joka Jarille esitettiin usein.
Vastausta ei ollut helppoa antaa – työntekijöiden keskuudessa ei vallinnut minkäänlaista konsensusta siitä, kuinka haastavana tai miellyttävänä työtään pitää. Toisaalta oli jännittävää
nähdä, minkälaisia faktoja hallitus halusi peitellä, mutta ammatti ei ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Kai kansalaiset arvostivat niitä, jotka työskentelivät väsymättä yhden yhtenäisen
totuuden luomiseksi?
No, niin saattoi luulla, mutta aivan niin asia ei ollut. Kun
tapahtui onnettomuus, laittomuus tai jotakin muuta ikävää, ke55
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tä syytettiin? Välikohtauksen aiheuttajia? Turvallisuuslaitoksen
tehottomuutta?
Ei, vaan totuudenmuuntelulaitosta.
Teleportaatioverkosto menee odottamatta epäkuntoon, ja
kolme kunniallista kansalaista materialisoituukin puoliksi peruskallioon. Järkevämmässä yhteiskunnassa kritisoitaisiin teleportaatiolaitoksen riittämättömiä turvatoimia, mutta täällä aamulehtien otsikot vaativat totuudenmuuntelulaitosta tilille siitä, että tietoa onnettomuudesta ei ollut vielä kielletty ja pyyhitty
pois historiankirjoista.
Sellaista oli olla töissä totuudenmuuntelulaitoksella.
Jari Lehtonen nautti viimeisen siemauksen iltapäiväkahvistaan ja palasi sitten töidensä ääreen. Jokainen totuudenmuuntelija oli sijoitettu omaan, pientä komeroa muistuttavaan työtilaansa, jotta häiriötekijät olisivat mahdollisimman vähäisiä; keskittyminen oli oleellista, jos halusi muunnella totuutta oikein.
Yksinkertaisella työtasolla oli kannettava tietokone, hyllyillä Jarin pään yllä lepäsi hakuteoksia sallitun ja kielletyn tiedon historiasta. Epäsäännöllisesti välkkyvä loisteputki oli tilan ainoan
valonlähde, mutta eipä se toisaalta haitannut – tietokone tuotti
itse itsensä käyttämiseen tarkoitetun valaistuksen.
Totuudenmuuntelija näpytteli päätteeseensä oikean komennon ja sai esiin listan käsittelyä odottavista totuudenmuunnoksista. Toinen komento lähetti tietokantaan ilmoituksen siitä, että Jari varasi itselleen erään vuoden urheilutilastojen uudelleenkirjoittamisen. Kone surrasi hetken paikallaan, sillä tietokanta
oli hidastunut dramaattisesti sen jälkeen, kun ainoaksi valtion
hyväksymäksi ohjelmointikieleksi oli vaihdettu Javaskripti. Viimein keskusyksikkö käsitteli totuudenmuuntajan pyynnön ja
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lähetti hänelle pyydetyn aineiston.
Mikä tilastoissa oli siis pielessä? Jälleen uusi komento, ja Jari luki näytöltä, että erään jääkiekkoturnauksen voittajajoukkue
piti muuttaa. Rutiinihomma. Helppo mutta tylsä; totuudenmuuntotyön hauskimmat piirteet olivat vaativimmissa hommissa. Monimutkaisen poliittisen propagandan livauttaminen
vanhoihin uutisiin tai vaikka novellin muuntaminen sellaiseksi, että se kannatti haamueduskunnan uutta haamuhallitusohjelmaa, sellaiset olivat hauskoja.
Monet Jarin kollegoista hoitivat vieläkin mielenkiintoisempia työtehtäviä, kuten kuvien ja videoiden manipuloimista –
kiellettyjen henkilöiden pyyhkimistä uutislähetyksistä ja sen sellaista. Hän oli itsekin harkinnut videototuudenmuuntajan virkaan kouluttautumista, muttei ollut vielä päässyt läpi tehtiölaitoksen kokeellisesta työtehtiöstä, jolla valtuudet sai.
Mutta haaveilu sikseen ja takaisin töihin. Jari ei ollut ihan
varma, miksi tämä totuus oli valtiolle haitaksi, vai näpyttelikö
joku kenties heille huvikseen turhanpäiväisiä totuudenmuunteluita? Ehkä joku merkittävä päättäjä oli rahoittanut joukkuetta ja halusi sijoituksilleen retroaktiivista vastinetta. Vai oliko joku pelaajista maksanut hirveän summan kohtentaakseen imagoaan? Toisinaan oli hupaisaa pohtia totuudenmuuntelujen syitä,
mutta useimmiten Jari ei välittänyt, poistiko hän maailmanhistoriasta vaarallisen kapinallisen vai jonkun, joka tuijotti jotakin
ministeriä ärsyttävästi aamukahveilla.
Uusi voittaja oli onneksi pelannut finaalissa, joten vain sen
lopputulos oli muutettava. Olikohan edellinenkään tulos alkuperäinen? Ehkä koko joukkue oli keksitty. Totuudenmuuntelussa oli hauskaa se, ettei koskaan voinut olla varma siitä, mistä
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mikäkin tieto oli tullut – mitkä henkilöt ja tapahtumat olivat
jonkun aiemmissa totuudenmuunteluissa sepittämää keksintöä,
mitkä muunnelmia todellisista ja mitkä täysin koskemattomia.
Sitten Jari teki vielä rutiinitarkastuksen, joka oli tehtävä joka ikiselle käsitellylle asiakirjalle. Hän kävi läpi kaikki päivämäärät ja varmisti, että ne ilmoittavat vuodeksi 2017 – asia oli
niin, joten tätä dokumenttia oli todennäköisesti jo muunneltu
aiemmin. Eihän kukaan oikeasti uskonut, että kaikki ydinsodan jälkeinen oli tapahtunut samana vuonna; kaikki ymmärsivät hyvin, että vuosi ja vuosiluku olivat eri asioita.
Nyt oli vuosi 2017, kuten oli ollut viime vuonnakin ja kuten olisi ensi vuonnakin. Joskus ydinsodan jälkeenkin oli käytetty sellaista ajanlaskua, jossa vuotta n seurasi vuosi n+1, joten
aina välillä tietokannoista löytyi mahdottomia vuosilukuja, kuten 2671 tai 4985. Ihan totuudenmuuntelun kannalta järkevä
päätös yhdistää kaikki katastrofin jälkeiset vuodet; muuten olisi ollut hirveän työlästä pitää sallittu tieto ristiriidattomana.
Toisinaan Jari pohti, mikähän vuosi olisi nyt vanhassa aikajärjestelmässä. Hän oli aika varma siitä, että oli joskus nähnyt
viisinumeroisen vuosiluvun, mutta asian täsmällinen selvittäminen oli hankalaa – mitä lähempänä jokin tapahtuma oli nykyhetkeä, sitä todennäköisemmin sitä käsittelevät asiakirjat oli jo
muokattu ja korjattu uuteen ajanlaskuun.
Oho, Jari huomasi, taas ajattelen kiellettyä tietoa. Onneksi
totuudenmuuntelulaitoksen työntekijät saivat ajatella kiellettyä
tietoa.
Muuten julkinen poliisi olisi tappanut Jarin ja kaikki, joista
tämä oli koskaan välittänyt, jo aika monta kertaa.
Sitä paitsi koko sallitun ja kielletyn tiedon käsitteet menetti-
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vät merkityksensä, kun muisti, että melkein kaikissa asiakirjoissa oli jo yli puolet keksittyä. Koko valtio saattoi perustua vain
isolle kasalle valheita ja puolitotuuksia, mutta mitä sitten? Tuskinpa edes presidentti Buts tiesi todellista totuutta jääkiekkoturnauksesta, jonka voittajan Jari oli vaihtanut. Oli täysin turhaa pohtia vaikkapa juuri kysymystä siitä, kuinka monta vuotta
ydintuhosta oli; eihän se mitään muuttanut.
Jari viimeisteli muutoksensa ja oikoluki dokumentin kielioppivirheiden varalta, joskaan ei kovin keskittyneesti. Totuudenmuuntelussa oli myös se hyvä puoli, että omatkin virheensä
saattoi korjata näppärästi. Kiusalliset pilkkuvirheet ja harmilliset oikeinkirjoitusmokat saivat oikeutetusti kyytiä.
Minkälaisia työtehtäviä oli luvassa seuraavaksi? Jari latasi
listan uudelleen ja näki lisää perustoimeksiantoja – joku turha
julkkis oli poistettava historiasta, joku tilasto valtion taloustilanteesta oli korjattava – mutta juuri silloin hälytyssummeri pärähti soimaan.
Se tiesi yleensä mielenkiintoisempia tietomuunteluita.
”KAIKKI TYÖNTEKIJÄT, HYLÄTKÄÄ NYKYINEN TYÖTEHTÄVÄNNE”, käskivät sekä huoneen katossa sijaitsevan kaiuttimen että Jarin holonäytön naisäänet. Viesti välitettiin useita
kanavia pitkin, sillä tässä vaiheessa päivää miltei jokaisen holonäytöstä oli jo loppunut akku. ”ON ILMENTYNYT KRIITTINEN TOTUUDENMUUNTELU.”
Jari syötti oikean komennon uudestaan komentoriviin ja
sai tällä kertaa takaisin kaksi erittäin kriittiseksi merkittyä totuudenmuuntelua, jotka terminaali värjäsi kuumottavan punaisiksi.
[!!!] POISTA MAININNAT ENTISESTÄ TEINI-IDENTI-
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TEETTIMINISTERISTÄ (346 ASIAK.)
[!!!] POISTA MAININNAT TEINI-IDENTITEENothing SIJAINNISTA (258 ASIAK.)
Yhteensä kuutisensataa muutettavaa asiakirjaa! Siinä riitti tekemistä. Niin paljon tekemistä, että lehdistö saisi jälleen ilkkua
totuudenmuuntelulaitoksen hitaudesta. Jari näki jo mielessään
otsikot, kuten
TEINI-IDENTETEETTILAITOS RÄJÄYTETTIIN – TOTUUDENMUUNTELULAITOS EI VIELÄKÄÄN KIELTÄNYT TIETOA
tai jotakin vielä pahempaa, kuten
KOLUMNI: TOIMIVATKO VALTION TIEDONVÄÄRENTÄJÄT LIIAN HITAASTI?
Toisinaan Jari melkein toivoi elävänsä yhteiskunnassa, jossa totuudenmuuntelulaitoksen olemassaolo ei olisi yleistietoa.
Mutta ei, ihan pienestä pitäen piti tehtiönkin painottaa, että
hallitus voisi hetkenä minä hyvänsä tappaa opiskelijan koko
perheen ja muuntaa historian sellaiseksi, ettei häntä koskaan
ollutkaan.
Kyllähän Jari sen ymmärsi, että tietojen sallittavuusluokituksen epäsäännöllinen päivittäminen aiheutti ärsyyntyneisyyttä, mutta palaute oli useimmiten aivan kohtuutonta. Mikä oikeus muilla muka oli kritisoida laitoksen nopeutta? Tulisivat
itse kokeilemaan, kuinka sukkelasti tuhansien tiedonantojen,
pöytäkirjojen ja muistioiden päivittäminen oli.
Ja muut laitokset eivät tehneet elettäkään puolustaakseen
heitä – päin vastoin. Vastikään uudistetussa opetussuunnitelmassa oli äidinkielitehtiö, jossa opiskelijoiden täytyi kirjoittaa
totuudenmuuntelulaitoksen laiskuutta kritisoiva mielipidekir-
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joitus. Jari luki joskus huvikseen laitoksen saamia tekstejä, jotka olivat paitsi huonosti kirjoitettuja myös yllättään äkäisiä.
”totuden muntelu laitos on ihan vitun helvetin hidas!!”,
muisti Jari jonkun kirjoittaneen. ”munmuni ja pappani, tapettiin politisina rikellisina viikko sitten mutta, vieläkin heidän
nimemsä ovat lehdissä ja asia kirjoisa!”
Toisaalta totuudenmuuntelulaitoksen toimintaa ei ollut
koskaan kritisoitu, koska työntekijät olivat omatoimisesti
pyyhkineet kaiken vihaisen palautteen pois tietokannoista.
Joten ei Jarilla kai mitään varsinaista valittamista ollut.
Hän syötti komentosarjan ja alkoi työstää lehtiartikkelia, joka oli kertonut entisen teini-identiteettiministerin nimittämisestä virkaansa. Jari poisti noin yhdeksänkymmentä
prosenttia tekstistä ja jätti tilalle maininnan siitä, että vanha
teini-identiteettiministeri valittiin jatkamaan tehtävässään. Uuden ajanlaskun hyödyllisyys näkyi suoraan – oli mahdotonta
päätellä, milloin kukakin oli ollut ministerinä, joten poistaakseen jonkun täytyi vain yksinkertaisesti pyyhkiä pois kaikki
maininnat tästä.
Lähetettyään korvaavan artikkelin Jari siirtyi seuraavaan
totuudenmuuntelua kaipaavaan tekstiin: vasta äskettäin julkaistuun uutiseen teini-identiteettilaitoksen räjähdyksestä. Toisinaan Jari kyseenalaisti, miksi hallitus edes antoi viestimien
julkaista artikkeleita melkein välittömästi kiellettävästä tiedosta,
mutta teki kuitenkin työnsä kysymättä liikoja.
Ja sillä välillä parikymmentä teiniä oli syöttänyt sosiaaliseen
mediaan uuden maininnan räjähdyksestä. Voi kuinka hienoa;
lisää työtä.
Kunhan kaikki nykyiset maininnat oli poistettu, Jari tai
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joku muu laitoksen työntekijöistä päivittäisi laitoksen sivuille
osoitteeseen www.totuudenmuuntelulaitos.helsinki tiedon siitä,
että kumpikin tieto oli nyt virallisesti kielletty. Sen jälkeen valtio tyytyisi tappamaan kaikki, jotka mainitsivat ex-ministerin
tai räjähdyksen – se ei onneksi ollut enää heidän hommansa.
Jarin työskentelyn Vasepuukissa julkaistun tilapäivityksen
parissa keskeytti uusi hälytys, jonka turvallisuusluokittelu oli
kaikista korkein. Tällaisia tuli vain kerran parissa vuodessa! Mitähän oli sattunut? Jari haki välittömästi tietokannasta tarkennuksen ja sai näytölleen tehtävänannon.
[!!!!!!] VAIN ELÄMÄÄ -AVARUUSTUOTANTOKAUSI
2017 ON LUOKITELTU KIELLETTYJEN DOKUMENTTIEN LISTALLE. TOTUUDENMUUNTELULAITOS ON
SAANUT TIEDON SIITÄ, ETTÄ YKSI OHJELMAN SISÄLTÄVÄ DVD-LEVYKE ON YHÄ JÄLJELLÄ. SEN HALLUSSAPITÄJÄN TAI LÖYTÄJÄN ON ILMOITETTAVA LAITOKSELLE VÄLITTÖMÄSTI. DOKUMENTIN TOIMITTAJA
PALKITAAN MILJOONALLA MARKALLA.
Etäisesti Jari muisti ensimmäisen turvallisuusluokitusraportin vuoden 2017 Vain elämää –avaruustuotantokaudesta. Mitä
valtiotasolla arkaluontoista siinä olikaan ollut? Katsojaluvut ainakin olivat romahtaneet, sillä Anssi Kelan laulun mukaisesti
avaruudessa ei voinutkaan itkeä, mutta sen enempää ei hänen
mieleensä tullut. Jotain muutakin mielenkiintoista levykkeen
sisältämään ohjelmaan oli liittynyt, mutta vaikka hän kuinka
pinnisti, Jari ei muistanut yksityiskohdan yksityiskohtaa.
Miljoonan markan palkkio kyllä houkutti. Se, että totuudenmuuntelulaitos maksoi työntekijöilleen lisäansioita erityisen vaativista toimeksiannoista, oli melko yleistä, mutta näin

63
suuret summat olivat harvemmin pelissä. Toinen suuri potti –
Jari muisteli, että suuruudeltaan ainakin satojatuhansia markkoja – oli jaettu, kun joku oli löytänyt viimeisen kopion nauhasta,
jolla presidentti Buts raateli vauvan ja söi sen sisäelimet.
Mitä vielä salaisempaa saattoikaan löytyä Vain elämää
–avaruustuotantokaudelta?
Jari oli aikeissa tutkia asiaa hakukoneilla, mutta muisti sitten, että levyn olemassaolo oli luokiteltu äärimmäisen kielletyksi tiedoksi ja varmaankin jo poistettu kaikkialta; laitos ei tietenkään säilyttänyt käsittelemiensä aineistojen vanhoja versioita.
Siispä Jari hylkäsi suunnitelmansa ja palasi varsinaiseen toimeksiantoonsa.
Miksi teinien pitikään täyttää sosiaalinen media tilapäivityksillä joka räjähdyksen jälkeen? Luulisi, että siihen ennen pitkää
tottuu.
”O M G teni idedtiteetti laitos räjähtettiin!!!” oli huolestunut kansalainen kirjoittanut Vasepuukkiin. ”totuuden muuntelu laitos ei oo vielä luokitellut tota kielletyksi”, huomautti joku
toinen. Jari korvasi ne yhtä huonoa kielioppia tihkuvilla viesteillä, joissa arvioitiin uusinta hologrammi-Robinin keikkaa.
Totuudenmuuntelulaitoksen uskollinen työntekijä jatkoi
vielä pari tuntia, ja sitten koitti uuden kahvitauon paikka.
Ravitsemuslaitoksen hiljattain julkaiseman raportin mukaan
työteho kasvoi mielivaltaisen suureksi, kun nautitun kahvin
määrää lisättiin, mutta ongelmana oli tietenkin kahvitaukojen
vaatima aika.
Kahvihuone oli totuudenmuuntelulaitoksen (ja oikeastaan
melkein kaikkien muidenkin valtiollisten rakennusten) minimalistista ja funktionaalista tyyliä mukaillen pieni kolo, jonka
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keskellä oli puupöytä. Sillä lepäsi kahvinkeitin, jonka joku oli
jo ystävällisesti asettanut päälle. Jari otti kaapista kupin, kaatoi
itselleen annoksen ja päätti lähteä pienelle kävelyretkelle ympäri laitosta. Ravitsemuslaitoksen mukaan kolme parasta elämänmuutosta onnistuneeseen painonhallintaan olivat säännöllinen
liikunta, vähärasvainen ruokavalio ja hallituksen tiedotteiden
tunnollinen lukeminen.
Totuudenmuuntaja päätti mukailla neuvoista kolmatta ja
asetti holonäyttönsä päälle. Käsite ”päälle” oli tosin huonosti määritelty, sillä jokainen teknologinen laite lähetti varmasti
jatkuvaa kuva- ja äänidatavirtaa hallitukselle, mutta Jari halusi
käyttämiltään sanoiltaan pikemminkin pragmatiikkaa kuin äärimmäistä tarkkuutta.
Holonäytön naisääni aktivoitui välittömästi ja toisti viimeisimmän viestinsä: ”KÄYTÄNNÖN KANSALAISDEMOKRATIA ON VELVOLLISUUS. KATSO HAAMUEDUSKUNTAVAALIVÄITTELY MYÖHEMMIN TÄNÄÄN.”
Se pitää tehdä, muistutti Jari itseään ja jatkoi sitten päämäärätöntä kävelyään. Käytävä oli karusta yleisilmeestään huolimattaan omalla tavallaan viihtyisä, joten mikäpä siinä. Ainakin se
voitti ahtaat tauko- ja työtilat. Olihan heillä jopa viherkasveja,
vaikka ne olivatkin lähinnä joksikin esteettisesti miellyttävämmäksi naamioituja kaiuttimia.
Jari ajautui sivukäytävälle, jonka varrella oli muutama ikkuna ulos. Se oli harvinaista, koska valtiolliset laitokset rakennettiin hyödyntämään jokainen kallisarvoinen kuutiometri niille
varatusta tilasta. Tämän ohjeistuksen mukaan seinätila varattiin
useimmiten ilmoitustauluille sekä julisteille, ja sitä paitsi ikkunat olisivat voineet saada työntekijät vaatimaan vaikkapa sisäpi-
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haa tai jotain muuta hirvittävää.
Eipä ollut mikään yllätys, että tila kupolissa käytettiin
mahdollisimman tehokkaasti. Harvat viher- ja virkistysalueet,
kuten järvi Jarin vaimon työpaikalla, tuhottaisiin kai lähivuosina lopullisesti; täytyihän kaupungin johonkin suuntaan
kasvaa. Maankäyttölaitos oli julkaissut viime kuussa päivitetyn
maankäyttöarvion, joka kertoi, että erinäiset laitokset ja muut
valtiolliset rakennuset kattoivat seitsemänkymmentä prosenttia maapinta-alasta, asuintalot kaksikymmentä ja kaupat sekä
palvelut loput kymmenen.
”TOTUUDENMUUNTELULAITOKSEN KIELLETYN JA
SALLITUN TIEDON LISTAA ON PÄIVITETTY”, ilmoitti sekä Jarin avoin holonäyttö että muovipalmu hänen vieressään.
”KANSALAISIA PYYDETÄÄN TUTUSTUMAAN PÄIVITETTYYN LISTAAN VÄLITTÖMÄSTI. TOTUUDENMUUNTELULAITOS PAHOITTELEE HÄIRIÖTÄ JA ILMOITTAA
UUDESTAAN, KUN KIELLETTYJEN TIETOJEN ILMAISU
LUOKITELLAAN RIKOKSEKSI.”
Yksi syy siihen, että Jari arvosti työpaikkaansa niin paljon,
oli siitä koituva hyöty hänen yksityiselämälleen. Kukapa olisi
ollut parempi ohjaamaan itseään ja perhettään kielletyn ja sallitun tiedon monimutkaisessa verkostossa kuin joku, joka oli
vastuussa samaisen järjestelmän olemassaolosta? Jari oli varma,
että ilman hänen apuaan Hanna, Zyrbop ja Konsta olisi tapettu
ainakin viidesti.
Ja tuo tieto herätti hänessä vaimean, isällisen ylpeydentunteen. Niin monet levittivät huolimattomasti ties kuinka kiellettyjä tietoja, mutta hänen lapsensa pysyivät aisoissa. Hän muistutti itseään siitä, että vilkaisisi listaa pikapuolin ja varmistaisi
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vielä, että hänen lapsensakin olivat huomanneet asian.
Totuudenmuuntelu toimi jo hyvin, mutta olisihan sitä tietenkin voinut vielä tehostaa. Jari muisti lukeneensa joskus romaanin, joka kuvasi täydellistä utopiaa, jossa valtio poisti automaattisesti kielletyt tiedonjyvät kansalaisten mielistä. Enää ei
syntynyt valitettavia vahinkoja siitä, että joku unohti jonkin
tiedon olleen kielletty! Enää hallituksen ei tarvinnut haaskata
rahojaan julkiseen poliisiin, joka tappoi vääriä ajatuksia ajattelevat!
Nykymuodossaan mieliteknologia oli vielä lapsenkengissä.
Oli mahdollista lukea ajatuksia mielestä, mutta se oli hidasta ja vaivalloista. Älyteknologialaitoksen mieliteknologiaosasto
suunnitteli, että parinkymmenen vuoden sisällä jokaisen kansalaisen aivoissa olisi implantti, joka paitsi lukisi jatkuvasti mielenliikkeitä, lähettäisi ne hallitukselle myös muuntelisi ajatuksia
tarvittaessa. Enää ei olisi totuudenmuuntelulaitosta vaan ajatustenmuuntelulaitos!
Mielenkiintoinen ja lupaava tulevaisuuskuva, kunhan Jari
vain saisi säilyttää työpaikkansa. Toisinaan hallitus räjäytti teknologian kehityksen myötä vanhentuneet laitokset ja rakensi
päälle uudet piittaamatta hirveästi työntekijöiden tulevista työmahdollisuuksista tai hengistä. Toisaalta se oli ihan ymmärrettävää, sillä tilanpuute mutkisti asioita Helsingin kupolissa, mutta
oli toimintatavassa myös ihan pieni rahtunen epäkohteliaisuutta.
”KAHVITAUKO LÄHENEE LOPPUAAN. PALAA TYÖHUONEESEESI VÄLITTÖMÄSTI SEURATEN REITTIOHJETTA. KÄVELE ETEEN”, valitti holonäyttö. Tällaisina hetkinä Jari melkein vihasi jatkuvaa jokaiseen kansalaiseen kohdis-
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tuvaa tiedonkeruuta, mutta lopputuloksesta teki juuri ja juuri
positiivisen se, että samoilla tiedoilla myös parannettiin hänen
elämänlaatuaan.
Ehkä. Aika varmasti. Se ainakin oli väite, jonka hän oli muokannut useaan valtion tiedonkeruuta kuvaavaan dokumenttiin.
Naisääni jatkoi Jarin ohjaamista kohti tämän huonetta,
mutta käskikin yhtäkkiä pysähtymään. Jari lopetti kävelemisen
ja oli kuittaamassa tilanteen holonäytön ohjelmointivirheeksi,
mutta sitten se päästi ilmoille uuden kuulutuksen.
”SIIRRY VÄLITTÖMÄSTI TOTUUDENMUUNTELULAITOKSEN JOHTAJAN TYÖHUONEESEEN.”

Luku 5
”TypeError: undefined is not a function”
— Shakespeare

Teini-identiteettilajitteluseremonian jälkeen tehtiöpäivä päättyi.
Konsta ja Xcvbn liittyivät opiskelijamassaan ulko-ovilla, jotka
eivät jostain syystä auenneet. Tilanteesta teki entistä epämukavamman se, että ulospääsyä odottivat turhaan tehtiöläisten lisäksi muutkin seremomiaa seuranneet – Helsingin yleistehtiön
tavallisestikin niukkaa aulatilaa ei kaikesta päätellen ollut suunniteltu niin suurelle ihmisjoukolle.
”Mikäs tässä mättää”, kysyi Xcvbn ja katsoi rannekelloaan.
”Ovien olisi jo pitänyt aueta. Eivätkö nämä muka toimi automaattisesti?”
Joku keskivertoa innokkaampi teini hakkasi ovea nyrkeillään jossain ihmisvyöryn etuosassa. Ne pysyivät visusti kiinni
väkivallasta huolimatta, mikä ei yllättänyt ketään – julkisia rakennuksia ei Helsingissä ollut tehty rikottaviksi.
”En tiedä”, sanoi Konsta, joka ei jaksanut vaivata päätään
pohtimalla ovien epäkuntoisuutta. Siinä oli jo ollut päivälle lii69
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kaa outoja tapahtumia, kun teini-identiteettilajitteluseremonia
oli loppunut yhtäkkiä hänen siskonsa yhtä outoon lajitteluun.
”Ehkä ne vielä harkitsevat, pitäisikö koko rakennus räjäyttää”, arveli Xcvbn.
”Ehkä”, sanoi Konsta. Hän ollut ihan varma, oliko Xcvbn:n miete ironinen vai ei. Oli totta, että valtio reagoi häiriöisiin kupolin päiväjärjestyksessä useimmiten pommrin, ja yhtä kiistaton tosiseikka oli neljästä tunnetusta poikkeavan teiniidentiteetin ilmestymisen epätavallisuus.
Mutta kaipa hallitus toimi niin nopeasti, että rakennus olisi
jo entinen, jos niin olisi haluttu.
”Hei”, mutisi Zyrbop heidän takanaan. Konsta tervehti siskoaan ja tuli epämiellyttävän tietoiseksi siitä, että heitä tuijotettiin joka puolelta. Vielä häiritsevämpää oli tietoisuus siitä, että
samaa tarinaa seurasivat myös lukemattomat muut digitaalisten välikäsien kautta; puhelimen kameran merkkiääni taaempana paljasti jonkun ottaneen heistä kuvan, joka leviäisi varmasti
somessa.
Ei sillä, että kuvamateriaalista olisi pulaa seremonian jälkeen, mutta sen luokan skandaalista oli kyse, että lehdet maksaisivat takuulla maltaita jokaisesta kuvasta, jonka onnistuivat
saamaan yksinoikeudella. Myyttinen Valittu, josta kansantarut
olivat kertoneet, oli viimein löytynyt.
Tai oikeastaan eivät, koska kansantaruja ei ollut olemassa,
kunnes totuudenmuuntelulaitos lisäsi ne historiaan. Konstalla
ei ollut aavistustakaan, miksi oli olemassa kansantaru Valitusta,
jonka teini-identiteetti ei ollut yksikään neljästä, jos oli paha
asia olla teini-identiteetiltään poikkeava.
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”Onnittelut siitä, että olet vielä elossa”, sanoi Xcvbn synkästi. ”Yleensä hallitus tapattaa sääntöjä rikkovat aika nopeasti.”
”En minä rikkonut mitään sääntöä”, Zyrbop sanoi hiljaa.
”En muista, että kukaan olisi koskaan ollut jokin muu kuin
punatähti, happovuokko, kolmosryhmäläinen tai se pidemmänpuoleinen. Silkka olemassaolosi vaarantaa teini-identiteetin käsitteen – juuri ne neljä ryhmäähän ovat psykologisesti pätevimmät mahdolliset – ja se on hallituksen silmissä tarpeeksi sääntörikkomus.”
Zyrbop huokaisi. ”Kuinka nopeasti hallitus voisi halutessaan tappaa minut?”
”Pitäkääpäs mielessä, että hallitus on vain arkikielen eufemismi valtion syvimmille päättäville elimille, joiden olemassaolosta ei voida olla varmoja”, huomautti Xcvbn. ”Hypoteettisistä
toimijoista on paha sanoa. No, toisinaan hallitus pistää matalaksi koko rakennuksen, jos jotain kiellettyä tapahtuu, mutta
nyt ei siltä näytä. Kun katsoin viimeksi totuudenmuuntelulaitoksen sivuille, et ollut edes kielletty tieto.”
”Hmm”, vastasi Zyrbop.
Pitäisiköhän hänen huolestua vai huojentua? Xcvbn oli ihan
oikeassa siinä, että valtiovallan vastustajien eliniänodote ei Helsingin kuploissa ollut hirveän suuri. Aikoiko hallitus siis jättää
hänet rauhaan, vai oliko suunnitelmissa jotain pikaista tappoakin uhkaavampaa?
Joskus oli vaikeaa elää hirvittävässä dystopiassa ja olla ihminen, joka kuuluu tiettyyn mielivaltaiseen ihmisryhmään eikä
neljään muuhun.
Sen Zyrbop tiesi, vaikka oli kuulunut tiettyyn mielivaltaiseen ihmisryhmään alle kymmenen minuuttia.
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”Hei, haluattekos muuten tulla meille hetkeksi? Tai ihan mihin tahansa, kunhan löytyy joku rauhallinen jutustelupaikka”,
ehdotti Xcvbn.
”Tänään on se pakollinen haamueduskuntavaaliväittely”,
muisteli Zyrbop. ”Kunhan voimme katsoa sen jostain.”
Konsta hyväksyi suunnitelman hiljaisesti, koska ei ollut ihan varma, mitä muutakaan tekisi. Hänen mielivapaaajanharrasteensa oli tulevista tehtiöistä ärsyyntyminen jo ennalta, mutta se ei harrastuksena paikkaa tai seuraa juurikaan
katsonut.
”Oletan, että Konsta on kuitenkin tulos–”, aloitti Zyrbop,
mutta juuri silloin ovi avautui ja ihmisjoukon vaimea hälinä
muuttui kaaokseksi, kun kaikki tönivät toisiaan päästäkseen
ulos. Tehtiö tappoi kaikki opiskelijat, jotka eivät poistuneet rakennuksesta kolmen minuutin kuluessa ovien aukaisemisesta,
tai niin ainakin väitettiin – Zyrbop ei ollut kokeillut.
Koulun piha oli karu ja betoninen – pihanurmi oli vastikään revitty pois ja muutettu parkkipaikkojen riviksi odottamaan neuroautojen tuloa. Vasemmalla oli tunneli, joka johtaisi
tulevaisuudessa maanalaiselle autotielle, mutta vielä se ei ollut
käytössä. Nyt sisäänpääsy oli estetty ristiin asetetuilla metalliketjuilla ja useilla VAARA! ja NEUROAUTOTIEVERKOSTO AVATAAN ENSI VUONNA -kylteillä. Suurin osa rakennuksista poistuvista suuntasi oikealle, mikä sai Xcvbn:n katsahtelemaan kohti tunnelin suuta.
”Hmm”, hän pohti ääneen. ”Pääsisiköhän tuonne... ”
Zyrbop kuuli kameroiden räpsivän jälleen jossain hänen takanaan. Hänen ei ainakaan tehnyt mieli jäädä miettimään asiaa,
joten tyttö riuhtaisi Konstan ja Xcvbn:n pois ihmismassasta ja
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yritti parhaansa mukaan olla kuulematta heille osoitettuja huudahduksia.
Alas johtavassa tunnelissa ei suuaukolta katsottuna näkynyt
ketään. ”Kokeillaanpa sitten”, sanoi Xcvbn, työnsi kätensä sisään ja havaitsi, ettei siinä ollut näkymätöntä voimakenttää tai
muuta futuristista tapaa keskeyttää tunkeutujien matka.
”Aika helppoa”, hän sanoi sitten ja ryömi metalliketjujen
alta. ”Tuletteko te?”
”Eikö... eikä tuolla ollut jotakin oikeasti vaarallista?” kysyi
Zyrbop. ”Tai vaikka työmiehiä, jotka voivat huomata meidät?”
”Niistä voimme huolehtia sitten myöhemmin.”
Ihan hyvä argumentti, myönsi Zyrbop. Hän ja Konsta ryömivät myöskin ketjujen ali ja seurasivat Xcvbn:ää alaspäin kaartuvaan tunneliin, jota valaisi loisteputkien sarja katossa. Sen
lisäksi tunnelissa ei juuri mitään ollutkaan lukuun ottamatta
lattiaan maalattuja valkoisia viivoja. Zyrbop tunnisti ne äidin
neuroautoihin liittyvistä puheista joksikin, jolla erotettiin toisistaan ”kaistat”, mutta pojat katsoivat niitä oudosti.
Kukaan tai mikään ei vieläkään yrittänyt keskeyttää heidän
matkaansa, joten kolmikko jatkoi täydessä hiljaisuudessa eteenpäin. Hetken kuluttua he saapuivat tunnelin loppuun. Se aukesi valottomaan ja avaraan maanalaiseen tilaan, jonka hämäryydestä he erottivat rakennusten raunoita sekä valtavia kivipilareita, jotka kannattelivat Helsingin päällimmäistä kerrosta. Välittömästi heidän edessään oli keskeneräinen neuroautitie, joka
jatkui niin pitkälle kuin he näkivät. Matalien kaiteiden toisella puolella odotti pudotus pimeyteen; täällä oli selvästi otettu
arkkitehtuurillista mallia Tähtien sodasta.
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”Jännittävää”, mutisi Xcvbn. ”Alkuperäinen Helsinki. Enpä
väitä olleeni käynyt ennen.”
Sitten Zyrbop muisti jotakin, ja hänen mielensä valtasi taas
vaihteeksi kauhu. ”Voi ei.”
”Mitä?” tiedusteli Xcvbn, mutta älysi sentään lähteä seuraamaan Zyrbopin juoksuaskeleita takaisin tunneliin. Konstakin
liittyi mukaan.
”Radioaktiivisuus!” huohotti Zyrbop heidän ryömittyään
ketjujen alta takaisin turvalliseen, maanpäälliseen maailmaan,
jossa ei saanut välittömästi syöpää ja kuollut. ”Kai... kai nuo
aikovat käsitellä vanhan kaupungin rauniot jotenkin, jos neuroautot on tarkoitus päästää sinne, mutta niin ei... ei ehkä ole
vielä tehty.”
”No se on ihan aiheellinen huomautus”, myönsi Xcvbn.
”Ehdotan, että menemme meille, joten siirrytäänpä kohti teleportaatioasemaa.”
Vastalausetta ei kuulunut, joten he seurasivat tehtiöstä purkautuneen ihmisvirran viimeisiä kohti Pasilan teleportaatioasemaa. Teleportaatio oli paitsi mukavan nopea tapa matkustaa
myös välttämätöntä nykyisen maankäyttöpolitiikan vallitessa,
sillä kaupunginosasta toiseen ei voinut kulkea jaloin, vaan rakennukset olivat aivan kiinni toisissaan. Nytkin he joutuivat
puikkelehtimaan ahtaista raoista kerrostalojen välissä. Virkistysalueita tai leveitä kävelyteitä ei Helsinkiin juurikaan mahtunut,
jos ei otettu lukuun arvostettujen laitosten lähiympäristöjä.
Viidessä minuutissa he olivat perillä. Teleportaatioasema
koostui rivistä metallisia koppeja sekä kivipinnoitteisesta ja
katoksella suojatusta alueesta, jolla teleportaatiotaan odottavat saattoivat jonottaa. Oikeastaan katos oli kupolin sisällä
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lähinnä esteettinen rakennuselementti, mutta kai se nyt kovalta auringonpaisteelta aina silloin suojasi, kun kupolilaitoksen
väki sellaisen taivaalle jostakin syystä loihti.
”Aika pitkät jonot täällä”, totesi Xcvbn ja vilkaisi televisioruutua, joka oli ripustettu roikkumaan katoksesta. ”Ei voi olla
totta!”
SEURAAVAT LÄHTEVÄT TELEPORTAATIOT:
N PUNAVUOREN AS. 15:12 (+7:00)
T TÖÖLÖN AS. 15:17 (+9:00)
N MAUNULAN AS. 15:18 (+6:00)
MYÖHÄSTYMISEN SYY: ULOTTUVUUKSIEN VÄLISSÄ
OLI KYLMÄ JA LEHTIÄ
”Taasko nuo ovat myöhässä?”
”Ainahan TL on”, mutisi Konsta. Tehtiössä ei opetettu,
kuinka teleportaatio toimi, mutta vaati varmasti aikamoista
taitoa saada käytännössä välittömästi matkansa taittava kulkuväline myöhästymään.
”Sentään teleportaatio meille lähtee seuraavaksi, joten voimme mennä sillä”, sanoi Xcvbn, ”ellei–”
N PUNAVUOREN AS. 15:20 (+15:00)
”… aha.”
Zyrbop huokaisi, laskeutui istumaan ja jäi nojaamaan teleportaatiokopin seinään.
”Jos hallitus haluaisi tappaa sinut, kaipas ne olisivat tappaneet jo”, lohdutti Xcvbn. ”Ja teini-identiteettihän on muutenkin pelkkä vitsi, joten tuskin kukaan sinua oikeasti vihaa tai
mitään.”
”En olisi noin varma”, mutisi Zyrbop ja muisteli Mirjaa; siitä ei tullut sen parempi mieli, sillä hänelle tuli aiheesta päällim-
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mäisenä mieleen se, kuinka tyttö oli kiidätetty terveyskeskukseen tämän pyörryttyä. Sentään Mirja oli päässyt haluamaansa
happovuokkoon, kun Zyrbop itse oli joutunut... unteviniittiin?
Mikä edes oli unteviniitti? Sana toi etäisesti mieleen muistikuvia Javascript-tehtiöistä, mutta se tuskin oli oikea konteksti.
”Miten teini-identiteetti vaikuttaa opintoihin?” Zyrbop
pohti pitääkseen keskustelua yllä. ”Olenko vaarassa joutua
potkituksi ulos tehtiöstä tai jotain?”
”Et ole, koska se ei oikeasti tarkoita mitenkään”, väitti Xcvbn. ”Kai se on vain joku kiva juttu, josta teinit voivat tapella
keskenään. Ja eivät sitten kapinoi valtiota vastaan.”
”Sekö on teini-identiteetin yhteiskunnallinen tarkoitus?”
Zyrbop kysyi ja vilkaisi jälleen lähtevien teleportaatioiden aikataulua. Heidän tavoittelemansa oli yhä myöhässä, mutta sen ei
sentään ennakoitu myöhästyvän yhtään enempää.
Xcvbn kohautti olkiaan. ”Ei tule mieleen mitään muutakaan.”
”Tuntuu vähän kaukaa haetulta”, myönsi Zyrbop, ”kuten
kaikki muutkin selitykset teini-identiteetin olemassaololle. Eihän siinä ole mitään järkeä! Miten koko maailman suosituin
persoonallisuuspsykologinen jaottelu voi olla täysin vailla järjellistä perustaa? Mitä hyötyä siitä muka voi olla?”
”Kai sillä jokin virka on”, sanoi Xcvbn. ”Hallituksen huippusalainen kokeilu tai jotain. En kyllä tiedä, mitä ne sillä testaisivat – lienee ihan totta, että teini-identiteettiä käytetään oikeasti työpaikkojen valikoimiseen tietyillä laitoksilla, mutta senkin
pointti jää hieman hämäräksi, jos koko luokittelu on tuulesta
temmattu.”
”Mirja puhuu paljon psykologiasta teini-identiteetin taka-
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na”, sanoi Zyrbop ja muistutti itseään, että lähettäisi tälle viestin heti päästyään jonnekin, jossa voisi ladata puhelimensa ja
holonäyttönsä. ”Hänen mukaansa happovuokot ovat kaikista
tunteellisimpia, vai oliko se sittenkin tunnekylmimpiä, kun taas
hipoto... hippopopo... ne pitkät ovat tunteettompimpia, ja... vai
miten se nyt menikään. Anteeksi, en muista.”
”Ei sinun sitä tarvitse pahoitella, ettet muista yksityiskohtia mielivaltaisesta tavasta luokitella ihmisiä”, sanoi Xcvbn ja
katsoi Zyrbopia suoraan silmiin. Tyttä huomasi jälleen kerran,
kuinka komea ja lihaksikas avaruusajan nimeä kantava miehenalku oli. Kuin nuortenkirjojen päähenkilöiden poikaystäväehdokkaat luokasta ”lihaksikkaat mutta vähän kusipäiset”, ei luokasta ”söpöt ja tunteelliset”.
”Kuinka vitun kauan sillä teleportaatiolla kestää”, Konsta
valitti ja selasi puhelimellaan viihdettä, jonka medialaitos oli
hyväksynyt vaarattomaksi. ”Miten helvetissä teleportaatio voi
edes olla myöhässä?”
Muutkin miettivät, miten teleportaatio voi edes olla myöhässä, mutta kukaan heistä ei keksinyt järkevää selitystä. Teleportaatiolaitoksen työntekijät olisivat kai osanneet vastata kysymykseen, mutta Zyrbop ei tuntenut ketään, jonka vanhempi
olisi ollut töissä siellä.
Eikä häntä muutenkaan huvittanut testata, keneltä kaikilta
entisiltä ystäviltään saisi kohteliaasti tervehdittyään vastaukseksi vain kasan tappouhkauksia. Hänen muistaakseen valtio maksoi niistä osoitettuna yhteiskunnan hylkiöille viisi markkaa kappaleelta.
Loppuodottelu sujui hiljaisissa merkeissä. Viimein tuli aika
astua teleportaatiokoppiin, joka oli juuri ja juuri tarpeeksi iso
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heille kolmelle ja odottaa hiljaa, kun tuntematon koneisto heidän ympärillään hurisi ja teki metafyysisen taikatempun, jonka ansiosta heidän kehonsa siirtyivät Punavuoreen. Tai ainakin
johonkin, jonka nimi oli Punavuori – jostain syystä yhtäkään
Helsingin karttaa ei ollut säilynyt, joten maankäyttölaitos oli
yrittänyt poimia vanhasta mediasta paikannimiä, jotka olivat
kaikista todennäköisimmin olleet vanhoja kaupunginosia.
Maantieteellisesti Punavuori ei tietenkään melko varmasti
ollut siellä, missä se oli ennen ollut – jos edes oli ollut. Perimätiedon mukaan Helsingissä ei ollut ollut vuoristoja, joten
Punavuori oli Zyrbopin mielestä muutenkin vanhoista nimistä
arveluttavin.
Oli se oikean Punavuoren paikalla tai ei, alue, johon he olivat ilmestyneet, näytti melko samanlaiselta kuin kaikki muukin Helsingissä. Minimalistiset betonirakennukset täyttivät näkökentän. Asuintalot kohosivat huimaaviin korkeuksiin, todennäköisesti melko tarpeettomat laitokset ja ministeriöt olivat yksityiskohdattomia kuutioita.
He kävelivät kupolilaitoksen, ravitsemuslaitoksen ja byrokratialaitoksen ohi. Seuraavaksi tuli vastaan Mähtönäls, joka
taisi olla alueen ainoa ruokapaikka. Yrityksenä Mähtönäls oli
tietenkin lopettanut olemassaolonsa samassa ydinsodassa, jossa
muukin Helsingin ulkpuolinen maailma oli päättänyt päivänsä, mutta ehkäpä kunnioituksesta menneitä yhteiskuntia kohtaan joku oli nimennyt ruokapaikan vanhan suuryrityksen tunnuksella. Väittivät myös ruokalistaa autenttiseksi, mutta Zyrbop epäili moisen todenperäisyyttä; suklaalla täytetty hampurilainen ei missään nimessä voinut olla oikea ruokalaji.
”Perillä ollaan”, ilmoitti Xcvbn ja osoitti erästä rakennusta,
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joka ei paljon eronnut sitä ympäröivistä. ”Kerros 124.”
”Onko teillä teleportaatiohissiä?” kysyi Konsta. Mekaanisetkin hissit olivat useimmiten melko hidas tapa siirtyä niin korkeisiin kerroksiin, joten ainakin tässä suhteessa teleportaatioteknologia oli tullessaan parantanut elämänlaatua huomattavasti.
”On tietenkin, mutten ihan luota niihin”, sanoi Xcvbn.
”Miten niin luota?” kysyi Zyrbop.
”Hallitus voi kuulemma saada ne viemään johonkin ihan
muualle kuin valittuun matkakohteeseen. Vaikka ulos kupolista.
Tai satoja metrejä ilmaan.”
”Äh, ei kai hallitus meitä aio tappaa?” märisi Konsta. ”Mehän teleporttasimme äskenkin.”
”Kyse onkin enemmän periaatteesta”, myönsi Xcvbn. ”Samasta syystä, jonka takia luen fyysisiä kirjoja enkä sähköisiä ja
käytän laskutikkua enkä laskinta. Maailmassa on aika vähän
asioita, joihin hallituksella ei ole pääsyä, joten pidän niistä kovasti kiinni.”
”Mitä väliä”, protestoi Konsta. ”Hallitus lukee kuitenkin
ajatuksesi. Ja tapattaa sinut.”
”Saattaa olla tai saattaa olla olematta”, sanoi Xcvbn.
”Käytetään siis tavallista hissiä”, keskeytti Zyrbop riidan,
sillä päivän aikana hän oli ikuisiksi ajoiksi väsynyt keskustelemaan siitä, kuinka hallitus saattoi äkillisesti tappaa kenet tahansa.
Tila oli valjastettu mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön
myös asuinrakennuksissa. Jokainen asunto oli oma kerroksensa,
ja ainut tapa päästä sisään oli rakennuksen ulkoreunalla kulkeva
hissi tai teleportaatio. Tämä mahdollisti sen, että rakennuksia
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saattoi uudelleenkäyttää helposti: asunto täytyi vain tyhjentää,
mutta itse talot kestivät käytännössä ikuisesti.
Hissi oli klaustrofobisen pieni ja vailla ikkunoita, matka
puolestaan ärsyttävän pitkä. Konsta mutisi puolimatkassa, että
teleportaatiolla he olisivat jo olleet perillä minuutti sitten.
Kun teleportaatioon verrattuna suorastaan muinaismuistolta vaikuttava laite oli pysähtynyt, Xcvbn kaivoi esiin puhelimensa, tunnistautui ja sai oven aukeamaan. Systeemi näytti itseasennetulta, mutta ei se silti viranomaisia pysäyttäisi – teleportaatiolla pääsi suoraan sisään, ja sen turvakoodin valtio tiesi varmasti.
Zyrbop jätti pohtimatta, oliko hän muuttumassa vainoharhaiseksi, kun mietti tällaisia.
Kerroksen 124 asunto vaikutti epätyypilliseltä vain siinä
mielessä, että kalustusta oli vähän; eteisessä ei ollut edes mattoa. Kaikki neljä muihin huoneisiin johtavaa ovea olivat auki.
Mistään ei kuulunut tervehdyksiä, mille loogisin Zyrbopin
keksimä selitys oli se, että Xcvbn:n vanhemmat olivat vielä
töissä.
”Seuratkaapas minua”, sanoi Xcvbn ja johdatti heidän peremmälle. Hänen valitsemassaan huoneessaan oli jokaiselle tutuksi tullutta yhteiskunnan muotoilukieltä edustava sänky, pari kaappia ja työtaso. Väriskaala koostui ankeasta harmaasta ja
krominsinisestä. Zyrbopin mielestä tila ei näyttänyt lainkaan
asutulta, sillä ainakin hänen oma huoneensa oli alituisesti jossain suurpiirteisen siisteyden ja täyden sekasorron välimaastossa. Täällä ei lojunut lattialla irtotavaroita, täällä tuoleilla ei levännyt vaatepinoja.
”Koska se vaaliväittely alkaa?” Zyrbop kysyi. ”Hallitus ei
tarvitse lainkaan lisää syitä tappaa minut.”
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”Taitaa olla jo alkanut. Hankitaan se pakollinen katsontatunti heti”, ehdotti Xcvbn. Muut nyökkäsivät ehdotukselle.
”Haluaako jompikumpi muuten lainata holonäyttöään? En viitsisi ladata omaani ja auttaa hallitusta vakoilemisessani.”
”Minä voin”, sanoi Zyrbop ja kaivoi omansa esiin. Akkua
oli jäljellä kolme prosenttia – käyttöaikaa siis joitakin sekunteja –, joten hän pisti laitteensa kiinni seinään. Täysi akkukaan
ei kestäisi mitenkään halki koko väittelyn; tuolla määrällä oli
turha puhua edes televisiosovelluksen avaamisesta.
Ruudulle ilmestyi kuva valkoisesta tv-studiosta, jossa jokainen haamuvaaliehdokas istui omalla jakkarallaan. Punaiseen
pukuun puettu tv-juontaja oli näemmä juuri päässyt alkuun ohjelman esittelypuheenvuorossaan.
”… kuten nopeasti uudistuva teknologia, asumispolitiikka
sekä tehtiöjärjestelmä. Muitakin aiheita voidaan tuoda esille
ehdokkaiden mieltymysten mukaisesti. Sinullakin, uskollinen
kansalainen, on valta vaikuttaa ohjelman sisältöön! Lähetä
meille kysymyksesi valtiollisen sovelluksen kautta, niin juuri se
voi päätyä käsiteltäväksi täällä studiossa. Kansalaisdemokratian
rattaiden on päästävä pyörimään, joten pitemmittä puheitta
pyytäisin ehdokkaita esittelemään itsensä. Olkaa hyvä, voimme
aloittaa kierroksen oikealta.”
Vanha nainen, jolla oli tyylikäs kampaus ja paljon tulenpunaista huulipunaa, tuli esille. ”Hyvää iltaa, rakkaat kansalaiset.
Olen Sirpa-Päivi Höttönen Helsingin oikeisto- ja vasemmistoäärimaltillisuuspuolueesta.”
Vuoroon saapui nuorehko, tummahiuksinen mies. ”Jees, iltoja kansalle! Olen Ben Härkälä Helsinki helsinkiläisille, koska
maailmassa ei enää ole ketään muita -puolueesta.”
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Vanha ja kovaa vauhtia kaljuuntuva mies. ”Hyvä kansa, olen
Aleksanteri Näkkirietos Kaksi plus kaksi on kaksi -puolueesta.”
Siistiin valkoiseen pukuun puettu nainen. ”Margarita Helströtter Terveys on terveellistä -puolueesta.”
”Jasper Aho Äärikeskustafundamentalistiliberaaleista.”
”Hologrammi-Robin Artistien keskusliitosta. Meidän puolueessa ei ole yhtään basistia!”
Sitten keskelle kuvaa ilmestyi valkoinen kissa, joka maukui
pari kertaa ja nukahti. Katsojakolmikolle jäi epäselväksi, oliko
senkin tarkoitus olla panelisti, vai oliko medialaitos yksinkertaisesti päättänyt, että tähän kohtaa haamueduskuntavaaliehdokkaiden esittelyjä kelpaisi kevennys.
”Minä olen Tarja-Tarja Tarhapuisto Meillä ei oikein ole mielipiteitä -liitosta.”
”Sitten voinkin kai esittää ensimmäisen kysymyksen”, totesi
juontaja. ”Krhm. Ööläz Reinilä Töölöstä haluaa tietää, mitä
mieltä olette yleensä asioista.”
”Asiat ovat tyhmiä”, sanoi Aleksanteri Näkkirietos Kaksi
plus kaksi on kaksi -puolueesta.
”Eipäs, vaan asiat ovat aika hyviä”, väitti Sirpa-Päivi Höttönen Helsingin oikeisto- ja vasemmistoäärimaltillisuuspuolueesta.
Sitten Aleksanteri Näkkirietos ja Sirpa-Päivi Höttönen kävivät käsiksi toistensa kurkkuihin. Pari lihaksikasta turvamiestä
tuli poistamaan heidän keskustelusta.
”Sitten”, jatkoi juontaja, ”Fffixas Ahola Sörnäisestä haluaa
kuulla, mitä ajattelette mahdollisuudesta lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa.”
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”Minusta meidän kannattaa lisätä hyvinvointia yhteiskunnassa”, otti kantaa Jasper Aho Äärikeskustefundamentalistiliberaaleista.
”Miau”, huomautti äskeisen välikohtauksen myötä herännyt valkoinen kissa ja vaipui takaisin uneen, jossa sitä epäilemättä odottivat silitykset, juuri sopivan pienet laatikot ja tuore
kala. Zyrbop ei voinut olla kadehtimatta eliötä, jonka ei tarvinnut pelätä henkensä puolesta alamaisena käsittämättömästi
toimivalle pahuudelle.
”En ole noin varma”, pohti Margarita Helströtter Terveys
on terveellistä -puolueesta.
”Hyvinvointi on hyvinvoinnin kannalta olennaista”, huomautti Jasper Aho.
”Väärin”, sanoi Margarita Helströtter.
”Hmm. En välttämättä ole ihan varma”, myönsi Jasper Aho.
”Meidän puolueessa ei ole yhtään basistia!” otti kantaa
Hologrammi-Robin.
”Seuraava kysymys”, keskeytti juontaja. ”Anne-Elsa Punavuorelta ehdottaa, että johonkin päin Helsinkiä pystytettäisiin
jokin nähtävyys, jota kansalaiset voisivat vapaa-aikanaan ihailla. Hän nosti esimerkiksi jonkin menneisyyden monumentin,
kuten Eiffel-tornin, uudelleenrakentamisen.”
”On epäisänmaallista kopioida monumentteja Helsingin
ulkopuolelta, ja Helsingissä ei ole monumentteja”, huomautti
Margarita Helströtter.
”Sitten voimmekin keskustella useasti mediassa esiintyneistä neuroverkoista”, keskeytti juontaja. ”Hallitus on luvannut,
että ne tulevat mullistamaan koko yhteiskunnan. Mitä mieltä
olette itse, haamueduskuntavaaliehdokkaat?”
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”Mun mielestä neuroverkko on sellainen jutska, joka niinku
oppii mutta on robotti”, Ben Härkälä sanoi.
”Minusta se on ruokalaji”, väitti vastaan Tarja-Tarja Tarhapuisto Meillä ei oikein ole mielipiteitä -liitosta.
”Vaalipetos!” huusi Margarita Helströtter. ”Onko Meillä ei
oikein ole mielipiteitä -liitolla sittenkin mielipiteitä? Huijarit!”
Seurasi valtava joukkotappelu, jossa useimmat ehdokkaat
kävivät toisiinsa käsiksi syistä, jotka eivät ilmeisesti olleet täysin poliittisia. Valkoinen kissa raapaisi Tarja-Tarja Tarhapuistoa silmään, Ben Härkälä veti Margarita Helströtteriä hiuksista,
Jasper Aho löi Hologrammi-Robinia naamaan ja huusi jotain
siitä, kuinka tämän puolue oli ilmiselvästi basistinen ja SirpaPäivi Höttönen veti juontajaa solmiosta saatuaan hermoromahduksen.
Lähetys katkesi, ja ruudulle ilmestyi teksti: ”VAALIVÄITTELY ON PÄÄTTYNYT TEKNISTEN ONGELMIEN VUOKSI.
KANSALAISTEN ON ÄÄNESTETTÄVÄ SUOSIKKIEHDOKASTAAN VALTION VIRALLISEN SOVELLUKSEN KAUTTA.”
”Mihin puolueeseen se kissa kuului?” Zyrbop kysyi navigoidessaan halki ehdokaslistan, jolla oli reilusti enemmän ehdokkaita kuin kupolissa asukkaita – poliittinen aktiivisuus oli
huippuluokkaa.
”Ei sanonut”, vastasi Xcvbn.
”Ai.”
Konsta valitsi listassa ensimmäisenä olevan ehdokkaan ja
oli melko varma, että olisi tehnyt saman, vaikka valitut haamukansanedustajat olisivatkin tehneet oikeita, merkityksellisiä
poliittisia päätöksiä.
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”Etkö sinä äänestä?” kysyi Zyrbop huomattuaan Xcvbn:n
olleen ottamatta esille mitään sähköistä laitetta. ”Sinullahan on
Aivouni, vai mitä?”
”Se ei ole verkossa.”
Zyrbop kurtisti kulmiaan. ”Miten niin ei ole verkossa? Kaikkihan laitteet ovat, vai erehdynkö nyt tosi pahasti?”
”Erikoisvalmisteinen”, vastasi poika sen enempää selittämättä.
”No, minun korviini kuulostaa aika hyödyttömältä laitteelta.”
Xcvbn kohotti olkiaan. ”Menetän lähinnä sen ilon, että hallitus tarkkailee joka liikettäni. Ja akkukesto on helvetin hyvä.”
”Muista sanktiot”, mutisi Konsta, joka oli viisastunut lopullisesti siitä, että oli jättänyttään vastaamatta hallituksen merkityksettömään kyselyyn saanut ylimääräisen tehtiön suoritettavakseen.
”Vaihtareilla ei ole”, selitti siihen Xcvbn. Lehtoset eivät kysyneet, mitä ihmettä Xcvbn sillä tarkoitti, sillä heidän tietääkseen
ei ollut olemassa muita sivilisaatiota kuin Helsinki – kuulosti
jo etukäteen liian pitkältä ja monimutkaiselta tarinalta.
”Kuka tuollaisia erikoisvalmisteisia puhelimia edes tekee?”
kysyi Zyrbop. Appeli oli älyteknologialaitoksen peitebrändi siihen missä kaikki muutkin, eikä hallitus takuulla hyväksyisi laittetta vailla jatkuvaa internet-yhteyttä.
”Eräs tyyppi vaan.”
”Ahaa.”
Kun Zyrbop asiaa tarkemmin mietti, hän ei edes muistanut milloinkaan kuulleensa kenenkään muun kuin hallituksen
valmistavan puhelimia tai mitään muutakaan – jokainen tuo-
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te tilattiin suoraan laitokselta ja teleportattiin kotiin tai sitten
annettiin tehtiössä.
”Haluatko muuten kuitenkin äänestää minun puhelimellani?” ehdotti Zyrbop. ”Ihan varmuuden vuoksi, koska en ole
yhtään varma, miksei sinun pitäisi.”
”Kaipa minä voin”, suostui Xcvbn. ”Annapas sitä puhelinta.”
”Ole hyvä.”
”Kiitos.”
Poika kurottautui ottamaan puhelinta hänen kädestään, ja
– Zyrbopin sydän hyppäsi kurkkuun – kosketti sitä hetkellisesti.
Etäämmällä Konsta nojasi harmaaseen seinään ja teki jotain
holonäytöllään. Varmaankin luki valtiollisia uutisia tai sitten
kulutti valtion medioita, sillä kaikki muu viihde oli nollabudjetilla ja vapaaehtoisvoimin tehtyä ja suoraan sanottuna aika
huonolaatuisia.
Ei sillä, että Testaa, kuka haamukansanedustaja olet! olisi ollut
mikään ihmiskunnan taiteellisen historian loppuhuipennus.
”Ketä äänestit?” kysyi Zyrbop.
”Sitä kissaa”, vastasi Xcvbn.
Zyrbop hymyili. ”Niin minäkin. Sentään haamueduskuntavaaliäänestyksissä on sallittua käyttää yhtä vähän järkeä kuin
itse vaaleissa on.”
”Kai ne haluavat antaa illuusion siitä, että kansalla olisi edes
jotain valtaa”, pohti Xcvbn. ”Mutta toisaalta eipä kukaan edes
esitä, että haamukansanedustajat vaikuttaisivat mitenkään yhteiskunnan asioihin. Ehkäpä pitäisi pikemminkin sanoa, että
haamueduskuntavaalien tarkoitus on tylsistyttää kansalaisia de-
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mokratian irvikuvalla niin paljon, ettei kukaan jaksa pohtia sitä,
kuka valtaa oikeasti käyttää.”
”Ihan mahdollista”, arvioi Zyrbop. ”En ole itse ainakaan
koskaan erityisesti pohtinut aihetta.”
”Myönnän olevani tylsistynyt”, mutisi Konsta nurkasta.
Sitten he vain olivat hetken hiljaa. Zyrbop uskoi, että kaikki pohdiskelivat itsekseen äskeistä aihetta, mutta päätyi omissa
ajatuksissaan jälleen myöntämään, ettei hänellä ollut aavistustakaan siitä, kuka Helsingissä oikeasti määräsi. Laitosten johtajilla
oli käytännöllinen päätäntävalta, mutta hekin kai saivat ohjeistusta jostain tai sitten neuvottelivat keskenään valtion yhteisestä linjasta. Presidentti Buts, jota kukaan ei ollut videolähetysten
ulkopuolella koskaan nähnyt, vaikutti ilmiselvältä nukkehallitsijalta, mutta kuka siinä tapauksessa naruista veteli?
”Hei, oletkos kuullut mitään uutta hallituksen aikeista tappaa sinut?” kysyi Xcvbn ohimennen.
”En ole”, sanoi Zyrbop hiljaa. ”Mutta luulen, että niin ne
aikovat.”
”Niin minäkin”, myönsi Xcvbn. ”Tai sitten suunnittelevat
jotain vielä pahempaa, koska olet selvästi yhä elossa. Enpä kyllä
osaa veikata, mitä se voisi olla.”
”Tällaisena hetkinä en pidä siitä, että maailmasta on jäljellä vain yksi kaupunki ja loputon aavikko täynnä säteilystä mutatoituneita eläimiä”, huokaisi Zyrbop. ”En oikein voi tehdä
muuta kuin odottaa täällä ja katsoa, kuinka käy.”
”Siltähän se vaikuttaa”, sanoi Xcvbn. ”Toivotaan, ettei Butsilla ole hirveän pahoja mielessä.”
”Xcvbn, sinulla vaikuttaa olevan monista asioista tietoja, joiden alkuperiä en uskalla edes kysyä, joten... joten... tiedätkö oi-

88

Luku 5
keasti jotakin siitä, mitä Buts minulle aikoo tehdä?”
”Butsia olen kyllä tutkinut”, myönsi Xcvbn, ”sinua valitettavasti en. Rakkasta presidentistämme on kamalan hankalaa saada mitään selville, mutta lienee minulla silti mielenkiintoista
kerrottavaa. Minä vain... no, en ole varma, haluanko paljastaa
tietojani paikassa, jota hallitus voi salakuunnella.”
Zyrbop naurahti kolkosti. ”Luuletko, että asemani voi vielä
tästä pahentua? Antaa tulla.”
Xcvbn hymyili. ”Konsta, voitko laittaa korvasi hetkeksi kiinni?”
Ei vastausta – Helsingin yleistehtiön opiskelijan holonäytöllä pyöri jokin uutisohjelma, mutta ei vaikuttanut siltä, että tämä olisi keskittynyt siihen tai mihinkään muuhunkaan kovin
innostuneesti.
”Ei taida kuulla”, sanoi Xcvbn ja nostatti kasvoilleen salaliittolaisen ilmeen, joka herätti Zyrbopissa pelonsekaisia tunteita.
Mihän hän olikaan lupautunut? ”Haluatko kuulla salaisuuden,
Zyrbop?”
Minä rakastan sinua, sanoi poika Zyrbopin päähän nousseessa mielikuvassa. Tyttö pakotti itsensä vaikenemaan, sillä nyt oli
kyse vakavammista asioista.
”Hallitus on valehdellut sinulle aika paljon, Zyrbop”, poika
jatkoi.
Zyrbop ei voinut välttää naurahtamista. ”Ai ihanko totta?”
Myös Xcvbn naurahti. ”Tarkoitan, että hallituksen sinuun
syöttämässä maailmankuvassa on silti paljon vähemmän totuutta, kuin mitä ehkä kuvittelet siinä olevan. Ensinnäkin Helsingin
kupoli ei ole ainut paikka maailmassa.”
”Landen lisäksi?”
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”Landen lisäksi.”
”Tuota on aika vaikeaa niellä. Mitä väität, että loputtoman
hiekka-aavikon toisella puolella on?”
”Ei toisella puolella vaan samalla alueella”, selitti Xcvbn.
”Totuudenmuuntelulaitos on tehnyt huolellista työtä pyyhkiessään pois jokaisen faktan aiheesta. Helsingin kupoli ei ollut ainut vaan yksi kolmesta, jotka jäivät ydinsodassa jäljelle – Espoo,
Vantaa ja Helsinki. Seurasi uusi ydinsota, jossa Helsinki posautti loputkin maailmankartalta.”
Zyrbop nyökkäsi keskittyneesti. Toki hän oli aina tiennyt,
ettei hallituksen hyväksymä virallinen tieto ollut totuutta nähnytkään...
Mutta silti.
Jotenkin hän oli aina olettanut, että asioiden todellinen laita olisi ollut edes vähän kuten valtion propaganda. Että Helsingin kupoli olisi oikeasti ainut ydinsodan jälkeinen sivilisaatio.
Epäviisas oletus, mutta eipä hänen vastaansa ollut milloinkaan
tullut sitä vastaan sotivaa tietoa, joten olettamus oli jäänyt elämään hänen päähänsä.
Mistä muusta hän oli aina ollut väärässä?
”Ja miksei kukaan tiedä tätä?” jatkoi Xcvbn. ”Totuudenmuuntelulaitos, kuten suurin osa muistakin hallituksen byrokraattisista elimistä, tekee pintapuolisesti turhaa mutta salakavalan tehokasta työtä. Menneisyys muuttuu niin usein,
että kansalaisten suhtautumistapa uuteen tietoon on epäusko – vaikka mainintoja kertomastani onkin varmasti jäänyt
historiankirjoihin, ne tulkitaan vain yhdeksi joskus ennen
hyväksytyksi valheeksi.”
”Miksi hallitus haluaa salata tuon?” Zyrbop kysyi.
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”Koska Espoon ja Vantaan eloonjääneillä on vielä yhteiskunta.”
Zyrbop haukkoi henkeään. ”Missä?” Hänen mielessään päivän aikana kuullut oudot yksityiskohdat, kuten Xcvbn:n vaihtoopiskelijuus, yhdistyivät hiljalleen ymmärrykseksi.
”Se on liian vaarallista tietoa kerrottavaksi tässä”, Xcvbn sanoi ja osoitti huoneensa yläkulmaan, jossa Zyrbop ei nähnyt
mitään. Sitten hän ymmärsi, että poika kai osoitti lattian läpi
yläkertaan. ”Mikrofoneja on kaikkialla, vaikka teenkin parhaani hävittääkseni vakoiluroskan omasta asunnostani. Ja tietenkin
teidän laitteenne kuuntelevat.”
”Haluaisin silti lisää tietoa”, Zyrbop pyysi. ”Kuka sinä olet;
oletko täällä oikeasti vaihto-opiskelijana mainitsemastasi yhteisöstä? Miksi? Mitä sinä oikein teet täällä?”
”Lienee selvää, että Helsingistä en ole”, vastasi Xcvbn. ”Kaikki muu on vielä salaista, mutta ei loputtomasti. Tule mukaani,
niin vien sinut pois Helsingistä.”
”M-miten? Vaikka olisikin jokin tie ulos, eikö hallitus saisi
meitä kiinni ennen paon onnistumista?”
”Me olisimme äsken kertomani jälkeen jo kuolleita, jos hallitus tietäisi ja välittäisi”, sanoi Xcvbn. ”Ja noista vaihtoehdoista
se ei nimenomaan tiedä. Miksi luulet, että voin levitellä tällaista
tietoa ilman mitään seuraamuksia? No, voin paljastaa: minun...
ihmisilläni on... kyky häiritä valtion tiedonsiirtoa. Sitä ei voi
käyttää usein, koska hallitus saisi asiasta vihiä, mutta minut on
poistettu verkosta. Ja sinut.”
”Ja minut!?” henkäisi Zyrbop. ”Eli... eli hallitus ei ole vain
tietänyt, missä minä olen ollut... ja tappaa minut sitten, kun on
saanut ongelman selvitettyä?”
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”Todennäköisesti”, Xcvbn sanoi synkästi. ”Lajittelusi jälkeen sain viestin, että sinut oli pyyhitty tarkkailulistoilta. Mukana tuli pyyntö poistua kupolista mahdollisimman nopeasti
kanssasi. Meillä on vielä ehkä päivä aikaa.”
Zyrbop istuutui Xcvbn:n sängylle ja yritti kasata mielessään
uudesta tiedosta jonkinlaista järkevää toimintasuunnitelmaa. Se
oli vaikeaa; häntä huimasi hieman, ja tyttöä ympäröivä maailma
tuntui muutenkin särkyneen täysin. Hetkessä melkein kaikki
historialliset perusoletukset, joita hänen päähänsä oli tehtiössä
tankattu, oli osoitettu vääriksi...
… jos Xcvbn oli luotettava, siis.
Zyrbop melkein hätkähti tajuttuaan tämän elintärkeän yksityiskohdan. Jos valtio valehteli hänelle, mikseivät muutkin voisi?
”Minä voin viedä sinut huomenaamulla”, poika kertoi. ”Valitettavasti en voi taata, mitä tapahtuu, jos kieltäydyt tarjouksesta.”
Zyrbop ei pystynyt vastaamaan, vain katsomaan eteenpäin
hengittäen tavallista kiivaammin. Xcvbn hivuttautui lähemmäs
häntä ja asetti kätensä tytön olalle... Voi ei, ei nyt...
”Ai, anteeksi”, poika sanoi hiljaa ilmeisesti huomattuaan
hänen reaktionsa. ”Taidat olla vieläkin tärinöissä äsken kertomastani.”
”Ei se mitään”, Zyrbop huokaisi. ”Kuulostaa ehkä hullulta, mutta taidan uskoa tarinaasi. Minun... minun täytyy vain
miettiä, mitä kertoa perheelleni, ja... ja...”
”Oikea vastaus on ’ei yhtään mitään’, koska kaikkien muiden aivot ovat hallitukselle vapaata riistaa”, sanoi Xcvbn. ”Mutta tulenko siis hakemaan sinua huomenna?”
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”Ei taida olla muita vaihtoehtoja”, sanoi Zyrbop hiljaa. Hallituksella oli hänen varalleen jonkinlaisia ilkeitä suunnitelmia;
sitä ei käynyt kieltäminen, eikä hän aikonut jäädä odottamaan,
mitä ne mahdollisesti olivat.
Ulkona drooni, jonka kamera oli ollut suunnattuna kohti
kerroksen 124 asunnon ikkunaa, sai käskyn – sen tehtävä oli
päättynyt.

Luku 6
”Most YA novels feature a protagonist who is faced with
challenges, external or internal, and who must overcome those
challenges as part of coming of age or establishing an identity.
Dystopian YA novels feature a similar motif, with the
challenges faced often arising from the failures of society.”
— Shakespeare

Kun Zyrbop ja Konsta palasivat kotiin, vika teleportaatioverkostossa – mikä se sitten oli ollutkaan – oli jo korjattu, ja teleportaatiolähdöt tottelivat jälleen aikatauluja minuutilleen. Heidän täytyi vain kävellä takaisin Punavuoren teleportaatioasemalle, astua kahdelle ihmiselle huomattavasti vähemmän ahtaaseen
koppiin ja yhtäkkiä ilmestyä Malmin asemalle.
Elettiin jo kellonaikaa tasan seitsemän, mutta se ei näkynyt
taivaalla, joka totteli hallituksen keinotekoisesti määrittämää valoisuusastetta ja säätilaa. Kupolin ulkopuolella, mietti Zyrbop,
saattoi oikeasti olla pimeää, mutta hän ei ollut varma siitä, miten vuorokaudenajat oikeasti toimivat. Hän oli vain oppinut, että tasan kello yhdeksän kupolin tekotaivas himmeni tummak93
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si ja tehnyt sen perusteella loogisen johtopäätöksen siitä, että
myös ulkopuolella vuorokausirytmi vaihteli jotenkin valoisan
ja pimeän ajan välillä. Lisäksi vanhojen elokuvien hahmot, jotka elivät kupolin ulkopuolella aina silloin, kun totuudenmuuntelulaitoksen oli sensuroinut laiskasti, kommentoivat toisinaan
muutoksia taivaan valoisuudessa.
Oliko sen kuitenkaan pakko mennä niin? Kuulemansa jälkeen Zyrbop harkitsi myös sitä vaihtoehtoa, että pimeys oli vain
hallituksen keinotekoinen tapa saada ihmiset yöksi kiltisti koteihinsa nukkumaan. Se tosin saatiin aikaan jo sillä, ettei maailmassa ollut juurikaan yöaktiviteetteja eikä oikeastaan päiväaktiviteettejakaan. Yksi tai kaksi ruokapaikkaa tai kahvilaa jokaiselta asuinalueelta yleensä löytyi, mutta siihen se sitten jäikin. Julkisiin harrasteisiin ei valtiolta liiennyt valuuttaa, eikä kaupoille
ollut tarvetta teleportaatiopostin ansiosta, sillä se oli joukkoliikenneteleportaatiota useammin kunnossa.
Ei sekään tietenkään aivan täydellisesti toiminut. Toisinaan
hallituksen lähettämät tavarat olivat rikki – siististi leikattu keskeltä kahtia tai tummia ja savuavia. Sen perusteella, että joukkoliikenneteleportaation myöhästyksien syistä ei kerrottu mitään,
saattoi veikata, että ne johtuivat jostakin, jota ei kehdannut julkisesti sanoa. Tapahtuiko samaa mitä tavaroille myös matkustajille, jotka sitten tukkivat jotenkin teleportaatioreitin?
Nyt Zyrbop ymmärsi, mitä hallitus hyötyi siitä, että puhui
avoimesti toisista tekemistään vääryyksistä ja vaikeni toisista.
Yhteiskunta oli niin avoimen paha, että sen ei uskonut salaavan
mitään, mutta totuus oli toinen. Tämä oli varmasti kielletty ajatus – ei sellainen, joka luki totuudenmuuntelulaitoksen verkkosivuilla, vaan sellainen, joka lähettäisi hänen peräänsä valtion
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salamurhaajan julkisen poliisin sijasta.
Toinen Zyrbopin äkillisesti ymmärtämä asia oli se, kuinka
paljon hänen ajatteluunsa olikaan vaikuttanut tieto siitä, että
hallitus tarkkaili hänen jokaista mietettään.
Nyt, kun Xcvbn oli ilmoittanut hänen irrottamisestaan verkosta, olo oli jotenkin... vapautuneempi?
Toisaalta Zyrbop tiedosti, että hän oli lähempänä kuolemaa
kuin koskaan – jos jonkinlainen Xcvbn:n edustama kapinallisten ryhmä oli todella leikannut hänen aivonsa pois hallituksen
valvontakoneistosta, oli ihan hyvä arvaus, että vian selvittyä hänestä hankkiuduttaisiin eroon. Xcvbn oli selvinnyt tehtiövuosistaan elossa, mutta Zyrbopiin kohdistui varmasti suurempi
yhteiskunnallinen kiinnostus.
Mitähän oli kirjoitettu lehdissä siitä, että oli ilmaantunut
yksilö, jonka teini-identiteetti olikin unteviniitti? Zyrbop ei halunnut katsoa, mutta asia oli varmasti noteerattu jotenkin. Jos
ei muuten niin mielipidekirjoituksilla, joissa vaadittiin hallitukselta entistä vahvempia dystooppisia toimia, kuten hänen tappamistaan.
Ohi kulki vanhempi nainen, ja Zyrbop oli melkein varma
siitä, että tämä oli katsahtanut ohimennen häntä kohti. Oliko
nainen kenties nähnyt hänen kuvansa lehdessä? Vai sosiaalisessa
mediassa, johon yhteiskuntajärjestelmän romahtamisesta järkyttyneet teinit olivat ladanneet kuvia lajittelun epäonnistumisesta? Ehkä suoraan iltauutisista? Sellaista vihamielisyyttä katseessa
oli ollut, ettei sen merkityksestä ollut epäilystäkään.
Kun nainen oli kävellyt ohi ja alkujärkytys hälventynyt, tuli tilalle hiljaa orastava paniikki siitä, että samaa ajatteli mitä
todennäköisemmin suurin osa Helsingin kupolin asukkaista.
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Pois hänen oli päästävä, se oli varmaa. Mutta Zyrbop ei ollut varma, kuinka ilmoittaa asiasta perheelleen ja tuttavilleen –
heidän aivonsa olivat tiukasti kiinni valtion tarkkailuverkossa.
Viestikö hänen pitäisi jättää, vai olisiko silläkin liian tuhoisia
seurauksia? Ajatus lähtemisestä ilman kunnon hyvästelyjä tuntui kauhealta.
Toinenkin epämiellyttävä ajatus hiipi Zyrbopin mieleen.
Hallitus yrittäisi varmasti peitellä tapahtunutta, ehkä jopa pyyhkisi hänet täysin historiankirjoista. Mitä mieltä kaikki olisivat
siitä? Voisivatko hänen vanhempansa vain jatkaa elämäänsä
aivan kuin heillä ei olisi tytärtä koskaan ollutkaan?
Zyrbop ja Konsta astuivat teleportaatiohissiin (Zyrbop
muisti vasta liian myöhään, että se oli yksi hallituksen keinoista tappaa hänet) ja ilmestyivät välittömästi asuntoonsa. Toisin
kuin Xcvbn:n kotona, täällä näkyi selkeitä asumisen merkkejä.
Naulakossa roikkui takkeja, kenkäpareja oli asetettu siistiin
riviin niiden alle. Eteisen peili oli täynnä tarralapuilla jätettyjä
viestejä.
Vanhemmat olivat vielä töissä eivätkä tulisi kotiin useaan
tuntiin. Jos hän niin haluaisi, Zyrbop voisi mainiosti esittää
menneensä jo nukkumaan ja välttää siten kanssakäynnin, joka
päättyisi epäilemättä siihen, että hän pillahtaisi itkuun ja kertoisi kaiken.
Mutta hän ei voinut vain lähteä sanomatta sanaakaan.
Olkoonkin, että siihen liittyi riski.
Keittiö oli putipuhdas, koska kaikkiin kodinkoneisiin oli
asennettu uusimmat itsepuhdistusjärjestelmät. Ne olivat olleet
kalliita, mutta vanhemmat olivat tärkeissä laitoksissa töissä käyvinä varsin suurituloisia. Hintakilpailullisempi ratkaisu saattoi
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olla sellainen kotitalousneuroverkko, joista äiti usein kertoi, joten ehkäpä automaattisen puhtauden utopia saavuttaisi lopulta
köyhätkin.
Lattialla telmi neurokissan prototyyppi. Viimeisten viikkojen aikana Zyrbop oli syöttänyt siihen lukemattomia kissavideoita, mikä oli jo alkanut näkyä metallikisun käytöksessä. Raajojen liikeradat muistuttivat jo aika paljon oikeita kisumirrejä;
välillä prototyyppi oli jopa juovinaan maitoa tyhjästä kupista,
jonka Zyrbop oli asettanut keittiön lattialle.
”MIAU”, se sanoi tunnistettuaan uusien henkilöiden saapumisen. Sellaiset toiminnot kone suoritti automaattisesti, mutta
melkein kaikkeen muuhun piti käyttää ääniohjausta. Äiti oli
selittänyt, että oma-aloitteisesti monimutkaisempia toimintoja
suorittava prototyyppi voisi olla vaarallinen – laite ei vielä esimerkiksi aivan ymmärtänyt, mihin ja milloin kissat käyttivät
kynsiään. Se korjattaisiin ennen julkaisua, oli äiti vakuuttanut,
mutta sitten perunut puheensa muistettuaan, ettei itse työskennellyt siinä projektissa.
Zyrbop päätti kurkistaa huvikseen lokiin ja katsoa, kuinka
neurokissan kynsintäopinnot etenivät.
”Lessi tilde kauttaviiva loki kauttaviiva kynsintä”, lausui
Zyrbop. Hän toivoi muistaneensa komennon oikein; toisinaan
oli suunnatonta vaivaa siitä, etteivät tietokoneet käyttäneet selvästi helsinginkielisiä sanoja vaan omia, täysin merkityksettömiä fraasejaan, kuten ”lessi” ja ”sekivaultti”.
”EI TARVITTAVIA OIKEUKSIA.”
Sentään useimmat virheviestit tulivat jo helsingiksi.
”Suto huutomerkki huutomerkki”, tyttö komensi ja syötti
kissan pyytämän salasanan. Toivottavasti neuroverkkolaitos to-
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teuttaisi pian oikean puherajapinnan, sillä oli epäkäytännöllistä, että kissojen kanssa pystyi kommunikoimaan vain raa’oilla
passi-komennoilla. Tietoturvaongelmatkin olivat ilmeisiä – Zyrbop oli kuullut äidin kertoneen, että kerran neurokissa oli osunut paikalle väärään keskusteluun ja poistanut kaikki tiedostot
itsestään tulkattuaan puheen suoritettavaksi komentosarjaksi.
”7:07:48 IHMINEN, TUNNISTE 3”
Zyrbop kurtisti kulmiaan. Heitäkö kissa olisi halunnut raapia? Hän yritti muistella, kumpi hänestä ja Konstasta tunnettiin
neurolaitteiden keskuudessa numerolla kolme, ja päätyi itseensä.
Ihan varmuuden vuoksi Zyrbop sulki kissan olohuoneeseen.
Oli aika epätodennäköistä, että hallitus pääsisi käsiksi hänen
neurokissaansa ja käskisi sitä raatelemaan hänet hengiltä, mutta
teräskynnet sattuivat. Zyrbop ei aikonut ottaa riskiä, vaikka sillä
tavalla kuoleminen kuulostikin enemmän humoristiselta kuin
pelottavalta.
Konsta oli jo kadonnut huoneeseensa – varmaankin jo
nukkumaan – joten Zyrbop oli jäänyt keittiöön yksin. Tehtiöruokaan oli lisätty joitakin ihmeellisiä aineita, joiden ansiosta
kukaan ei juurikaan tuntenut nälkää saati nääntynyt hengiltä,
joten keittiön olemassaolo oli useimmissa asunnoissa pelkkä
muodollisuus. Valtion laitoksilla syötiin samaa ruokaa kuin
tehtiössä, ja sitä kuljetettiin niihin harvoihin yhä olemassa
oleviin ei-valtiollisiin yrityksiinkin.
”Ei-valtiollisella” tarkoitettiin toki ”vähemmän valtiollista”,
koska hallitus valvoi ja määräsi jossakin määrin niidenkin toimintaa.
Valtio hallitsi kaikkea... paitsi Vantaan ja Espoon jäänteiden
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asioita?
Mitä enemmän Zyrbop asiaa pohti, sitä enemmän hän vakuuttui kahdesta asiasta: ensinnäkin mahdollinen kapina oli
varsin epäilyttävä, ja toisiksi se oli siitä huolimatta hänen ainoa
mahdollisuutensa elää. Oli Xcvbn sanonut mitä tahansa, Zyrbopin oli mahdotonta uskoa, että mikään voisi olla täysin valtion
tarkkailuverkostojen ulkopuolella. Xcvbn oli vaihto-opiskelija –
miten se oli mahdollista ilman sopimusta kupolin johdon kanssa? Oliko poika vain hallitukselle työskentelevä salaliittolainen?
Mutta kaikesta arveluttavuudesta huolimatta poistuminen
kupolista Xcvbn:n kanssa oli hänen varmin vaihtoehtonsa. Zyrbop oli ainut, jonka teini-identiteetti oli koskaan eronnut neljästä tavanomaisesta, mistä seurasi, että hänen oli mahdotonta
edes haaveilla tavallisesta elämästä, tavallisesta työpaikasta ja tavallisesta perheestä.
Mirja osaisi varmaankin analysoida hänen tilannettaan
syvällisesti teini-identiteettitietoisimpana Zyrbopin koskaan tapaamana ihmisenä. Vasta nyt tyttö huomasi, että oli Xcvbn:n
paljastusten seuraustena unohtanut tysin viestin lähettämisen
Mirjalle.
Zyrbop päätti hoitaa asian välittöästi käyttäen Vasepuukkia,
mutta laskikin heti puhelimen kädestään. Sellaisista viesteistä
hallitus päättelisi aivan varmasti hänen olevan Mirjan hyvä ystävä; jaksoihan hän kysellä tämän vointia näinkin dramaattisten tapahtumien jälkeen. Tulkitsisiko valtio tytön hyväksi välineeksi Zyrbopin kiristämiseen?
Toisaalta Vasepuukki oli jo täynnä Mirjan ja Zyrbopin yhteydenpitoa, eikä palvelu edes tarjonnut mitään valenappia, josta olisi esittänyt poistavansa viestit mutta olisikin säilyttänyt ne
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omilla palvelimillaan ikuisesti. Siispä tyttö huokaisi ja kirjoitti
suunnittelemansa viestin; vahinko oli jo tapahtunut.
Mirja lähetti vastauksen ja ilmoitti olevansa loukussa valtion byrokratiassa, vaikka olikin terveytensä kannalta täysin
kunnossa. Teini-identiteettitietoiselle tytölle oli ilmoitettu, että
hän joutuisi viipymään terveyskeskuksessa pari päivää syistä,
joita ei ollut selitetty kovin yksityiskohtaisesti. Ilmeisesti oli
kyse päivityksistä sairaalatietokannassa, mikä kuulosti Zyrbopista tosi epäilyttävältä. Toisaalta valtion järjestelmät toimivat
useimmiten niin huonosti, ettei moinen ollut lainkaan mahdotonta, mutta epätodennäköinen tapahtuma yhdistettynä arveluttavaan ajankohtaan sai kaikki hälytyskellot hänen päässään
soimaan.
Ehkä hän kävisi tarkistamassa tilanteen huomenna kaiken
varalta. Se kuulosti hyvältä suunnitelmalta, kunhan Xcvbn hyväksyisi sen eikä väittäisi riskejä liian suuriksi – valtion terveysasemilla oli varmasti melko tiukat turva- ja tarkkailustandardit.
Hän ei voinut Xcvbn:n netittömän elämän vuoksi kysyä asiasta
etukäteen, joten viisainta saattoi olla toimia kuten oli sovittu
ja odottaa huomisaamuun, jolloin poika tulisi lupaamansa mukaan häntä hakemaan.
Vanhemmat lähtisivät töihinsä aiemmin kuin hän ja Konsta
tehtiöön. Veljelleen hän voisi tämän epäillessä vaikkapa sanoa
olevansa sairas; silloin, kun niin oli joskus käynyt oikeasti, poika oli vain lähtenyt itse tehtiöön kysymättä mitään tai vaivautumatta tarkistamaan, oliko Zyrbop vain nukkunut pommiin.
Paperilla suunnitelma oli kunnossa, mutta yksityiskohdissa piisasi vielä hiottavaa. Kun Zyrbop tarkemmin asiaa mietti, alkoi hänelle hiljalleen valjeta, että vaikka päätös olikin hä-
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nen nykyisten tietojensa valossa järkevä, oli tämä ylivoimaisesti
uskaliain ja riskialttein teko hänen tähänastisessa elämässään.
Zyrbop ei ollut koskaan poistunut Helsingin kupolista, hän ei
ollut ollut muutamaa päivää pitempää aikaa erossa vanhemmistaan tai ystävistään, hän ei ollut milloinkaan vastustanut valtiota näin räikeästi.
Ajatus kokonaisuutena nyt, kun Zyrbopin aivoilla oli ollut
aikaa käsitellä sitä, tuntui kauhistuttavalta, mutta jostain hänen
sisimmistään nousi esiin myös toisenlaisia tuntemuksia. Zyrbopille vieras ääni sanoi, että hän oli jo hävinnyt; päivien sisällä
hän olisi joko kuollut tai valtion vankina, jos ei toimisi pian.
Entistä elämäänsä hän ei saisi takaisin, mutta mahdollisuus
sitä mukavammasta kohtalosta oli olemassa.
Tämä ääni, mikä se olikaan – yksi Zyrbopin mieleen tullut sana oli selviytymisvaisto – oli pysynyt vaiti koko hänen tähänastisen elämänsä. Sen ohjissa hänessä heräsi halu tehdä jotain,
valmistautua matkaan ja yrittää kaikkensa suunnitelman onnistumiseksi.
Se kelpasi mainiosti.
Yksi tärkeä vielä mietittävä asia oli se, mitä ottaa mukaan
mahdollisesti pitkälle ja vaaralliselle reissulle kapinallisten tukikohtaan tai mihin ikinä Xcvbn olikaan häntä viemässä. Jossain kupolin ulkopuolella se oli, mutta kupolin ulkopuolinen
maailma oli käsitteenä enemmän tai vähemmän kirjaimellisesti
äärettömän avara.
Ruokatarvikkeita hänen ainakin täytyi ottaa mukaansa. Zyrbopin täytyisi tyhjentää jääkaapin, koska juuri nyt olisi saattanut vaikuttaa epäilyttävältä tilata mitään uutta. Vaikka valtion
henkilökohtainen tietojenkeruu olikin katkaistu, ostotapahtu-
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mat näkyisivät varmasti häntä mahdollisesti tarkkaileville viranomaisille.
Toisaalta... miksei julkinen poliisi saapuisi nytkin?
Zyrbop tuli äkillisesti tietoiseksi pienistä äänistä, joita kantautui kaikkialta rakennuksesta. Joku oli suihkussa jossakin alakerroksessa, jotkut toiset puhuivat vaimealla äänellä. Joku katsoi televisiota tai holonäyttöä. Joidenkin kovaäänisempi riita
kantautui ylemmistä kerroksista.
Vielä ei näkynyt merkkejä siitä, että viranomaisten armeija
olisi saapunut vangitsemaan hänet, mutta voisiko niin tapahtua? Voisiko hallitus vain saapua heidän asuntoonsa ja ottaa
hänet kiinni? Helsingin kupoli oli niin täynnä ihmisiä, että mitään huomaamatonta tapaa tehdä niin ei ollut – hänen kotinsa
oli yhtä hyvä paikka kuin kaikki muutkin. Lisäksi valtaosa kansasta vihasi häntä jo epäilemättä niin kovasti, että he eivät olisi
vastustaneet edes julkista teloitusta.
Zyrbop päätti esittää Xcvbn:lle joukon huolellisesti valittuja kysymyksiä sitten, kun he olisivat päässeet pois hallituksen
valta-alueelta. Pojan tarinassa oli paljon aukkoja, mutta eipä sen
tosiseikan miettiminen mitään muuttanut. Nyt hänen oli järkevintä palata takaisin pakkaamiseen; ylivainoharhaiset mietteet
olivat kätevä tapa menettää järkensä juuri ennen kriittisiä hetkiä.
Zyrbop otti syvään henkeä, päätti tietävänsä, ettei hallitus
tappaisi häntä varoituksetta, ja palasi varsinaiseen huolenaiheeseensa. Se oli hänen vastikään ilmaantuneen puolensa tekosia,
eikä Zyrbop vastustanut sitä, että se otti ohjat. Toinen Zyrbop
kehotti pitämään kirjallista muistilistaa asian helpottamiseksi,
minkä hän totesi sen erinomaiseksi ehdotukseksi.
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Kaikki tekniset laitteet ja niiden laturit hän ainakin ottaisi mukaansa. Jos vakoilu osoittautuisi huolenaiheeksi, Zyrbop
voisi yksinkertaisesti hylätä kaikki vaaralliset. Oletettavasti Xcvbn osaisi ohjeistaa. Siihen liittyen: jos teknologia koituisi uhaksi, hän saattaisi tarvita tietoa fyysisessä muodossa, joten Zyrbop
meni huoneeseensa ja silmäili läpi kirjahyllynsä. Hän omisti viisi kirjaa: kaupungin kartaston, pari kaunokirjallista teosta sekä
kaksi kirjaa harvojen ydinsodasta selvinneiden eläinlajien hypoteettisesta biologiasta.
Oikeampi termi olisi tosin ollut ”ydinsodassa syntyneiden”.
Kirjamäärä oli Helsingin kupolissa keskivertoa suurempi,
sillä totuudenmuuntelulaitos halusi kovasti hankkiutua painetusta tiedosta eroon – sitä oli mahdotonta muunnella myöhemmin. Isä oli nuhdellut Zyrbopia useasti kirjojen omistamisesta,
mutta tyttö ei ollut raaskinut heittää esineitä pois. Jälkiviisaasti päätös tuntui hyvältä, mutta Zyrbop ei silti voinut olla harmittelematta sitä, ettei ollut haalinut itselleen vielä suurempaa
määrää opuksia.
Kaikki teokset tuntuivat hyödyllisiltä, vaikkakin kaunokirjallisuus vain viihdykkeenä. Zyrbop merkitsi kirjat listaansa, jotta muistaisi varmasti ottaa ne mukaan seuraavana aamuna, jolloin erinäisten tavaroiden äkillinen katoaminen ei epäilyttäisi
muita perheenjäseniä. Lisäksi hän merkitsi mukaan otettavaksi muutamia hygienian kannalta olennaisia asioita sekä omistamansa käteisen (sillä saattoi olla arvoa matkan päätepisteessä,
mutta valtion maksujärjestelmät tuskin toimisivat).
Puuttuiko vielä jotain? Zyrbop kolusi läpi huoneensa, muttei löytänyt mitään hyöty-painosuhteeltaan kannattavaa. Kuten
useimmat muutkaan Helsingissä, ei hän edes omistanut kama-
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lasti tavaroita, joten lopputulos ei sinäänsä yllättänyt. Ehkäpä
tämä riitti?
Hanna ja Jari Lehtonen teleportoituivat sisään eteiseen.
”… avaruustuotantokausi, niin saa miljoona markkoja”, selitti Jari.
”Missä sellainen voi sitten olla?” kysyi Hanna.
”Emme tiedä”, sanoi totuudenmuuntelulaitoksen työntekijä. ”Myöhemmin löytöpalkkiosta kerrottiin laitoksen nettisivuilla, joten tavallistenkin kansalaisten luulisi palauttavan
levykkeen kernaasti. Tähän mennessä niin ei ole käynyt.”
”Mitäköhän nauhalla sitten on”, pohti Hanna. Keskustelut
työasioista olivat siitä haastavia, että usein kummankin työpäivän tapahtumilla oli melko korkea turvallisuusluokitus. Vuosien varrella pariskunta oli kehittänyt edes vähän järkevän tavan vaihtaa kuulumiset aviopuolisoina: toinen ihmetteli äänekkäästi salattuja totuuksia, toinen sanoi aina, ettei tiennyt, oli
totuus mitä hyvänsä.
”Sitä ei ole tullut ilmi”, sanoi Jari aivan käsikirjoituksen
mukaisesti. ”Mitä kuului omaan päivääsi?”
Hanna pudisti päätään ja elehti käsillään. ”Tiedäthän. Tuotekehittelyä.”
Jari nyökkäsi empaattisesti. ”Varmasti haasteellista.”
”Enemmän kuin haasteellista.”
”Konsta taisi jo mennä nukkumaan”, kommentoi Jari ja
haukotteli. ”Uni kelpaisi kyllä minullekin. Hei, Zyrbop.”
”Hei, isä”, Zyrbop sanoi vaimeasti huoneestaan, jonka ovi
oli jäänyt auki. Tyttö oli keskittynyt pakkaamiseen niin tiiviisti, että oli unohtanut täysin toisen ongelmansa: suhtautumisen
vanhempiensa hyvästelemiseen.
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Ja nyt, kun he olivatkin yllättäen saapuneet, Zyrbopin aivot löivät tyhjää. Hän uskoi onnistuvansa pelaamaan ne tunteet, joita ei voinut olla näyttämättä, tämänpäiväisen seremonian piikkiin, mutta se ei vielä vastannut tärkeimpään kysymykseen: kuinka hyvästelen heidät, jos hyvästelen?
”Kuinka meni... ööh, teini-identiteettilajitteluseremoniasi?”
tiedusteli Hanna. ”Kamala sanahirviö. Eikö byrokratiailaitos
keksinyt parempaa?”
”Ihan hyvin”, vastasi Zyrbop.
”Minun nuoruudessani ei ollut mitään unteviniittiä”, sanoi
Jari. Ai, he olivatkin jo lukeneet uutisia, kuten kaikki muutkin.
”Ei sitä taida olla nytkään”, tyttö huokaisi.
”Voin lohduttaa kertomalla, ettei teini-identiteetillä ole lainkaan väliä”, sanoi Hanna. ”Teinit siitä lähinnä ovat kiinnostuneet.”
”Ehkä asia on niin”, Zyrbop sanoi hiljaa. Hän olisi kovasti halunnut kokea vanhempien sanat lohduttaviksi ja kannustaviksi, mutta kaiken tänään oppimansa jälkeen hän ei kerta
kaikkiaan pystynyt siihen.
”Tapahtuneelle ei ole asetettu turvallisuusluokitusta”, ilmoitti Jari. ”Olet turvassa ainakin valtiollisilta toimenpiteiltä.
Muuten, jotain tärkeämpää turvallisuusluokituksista: jos löydät
jostain vuodelta 2017 olevan Vain elämää -tv-ohjelman tuotantokauden, ilmoita välittömästi. Siitä on luvattu miljoonan
markan palkkio.”
”Miksi?” kysyi Zyrbop. ”Kuinka tärkeää tietoa voi olla kätkettynä johonkin sellaiseen?”
”En tiedä”, sanoi Jari tiukasti, ”enkä halua tietää. Se on kiellettyä tietoa. Ei ole suotavaa kysellä liikaa sellaisesta, Zyrbop.
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Koko yhteiskuntajärjestelmämme perustuu sallittuun ja kiellettyyn tietoon; voitko kuvitella, mikä kaaos syntyisi, jos kaikilla
olisikin yhtäkkiä oikeus kaikkeen tietoon?”
”Siitä voisi tulla aika kaaos”, vastasi Zyrbop.
Ja nyt kun hän ajatteli, se siitä varmasti seuraisikin. Hän
ei ollut vielä täysin prosessoinut Xcvbn:n kertomaa, ja nytkin
se tuntui muuttaneen hänen koko elämänsä. Miten kävisi, jos
jokainen kupolin asukas saisi kuulla samat totuudet?
Niitä asioita voisi ajatella myöhemminkin.
”Taidan mennä nukkumaan”, tyttö sanoi hiljaa. ”Hyvää yötä, äiti. Hyvää yötä, isä.”
Zyrbop sulki huoneensa oven ja yritti olla huomaamatta
vanhempiensa selvästi huolestuneita katseita.
Sillekään ei ollut nyt aikaa.
Zyrbop kävi makuulle ja lepäsi hetken aikaa pystymättä nukahtamaan, päässään vain epäselvä tuntemus siitä, että jotakin
pyhää oli särkynyt lopullisesti. Vähän ajan päästä hän sai kiinni
ajatuksesta ja ymmärsi: tämä oli ehkä ensimmäinen kerta, kun
hän ei ollut voinut kertoa vanhemmilleen jostakin niin tärkeästä kuin Xcvbn:n kanssa laatimastaan suunnitelmansa.
Ja tämä asia oli ehkä kaikista tärkein hänen tähänastisessa
elämässään. Silti hän ei voinut antaa heidän tietää; se olisi ollut
uhka kaikkien turvallisuudelle.
Tyttö mietti vielä hetken, noustako ja kertoa isälle ja äidille
kaiken, mutta kykeni vain itkemään itsensä levottomaan uneen.

Luku 7
”Soon buildings think themselves
Cars drive on their own
Robots helps us everywhere
It’s coming to your door”
— Shakespeare

Hanna Lehtonen haukotteli aamuisessa teleportaatiojonossaan.
Väsymys ja tylsyys eivät olleet hyvä yhdistelmä, joten hän yritti
pysyä hereillä keskittymällä holonäytöllä vilkkuviin päivän uutisiin. Erityisen haastavan tehtävästä teki se, että hän oli nukkunut huonosti pystymättä poistamaan mielestään Zyrbopin epäonnistunutta lajittelua – jotain täytyisi keksiä, sillä tytön murheet eivät olleet täysin perusteettomia.
Mutta ensin hänen oli päästävä töihin ja takaisin.
Niitä uutisia, siis – oli varmasti tapahtunut jotakin typerää,
joka herättäisi hänen vihansa huonosti toimivia yhteiskunnan
instituutioita kohtaan ja estäisi nukahtamisen.
Vain elämää -avaruustuotantokaudesta luvatusta palkkiosta kerrottiin useammassakin otsikossa. Jälleen kerran Hanna
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jätti asian omaan arvoonsa; uutinen kyllä herätti erinäisiä
kysymyksiä, mutta ei ollut järin viisasta pohtia kiellettyä
tietoa. Kuten vaikkapa sitä, miten helvetissä Vain elämää avaruustuotantokausi saattoi sisältää jotain niin arkaluontoista,
että sen löytämisestä luvattiin noin mittava palkkio.
Mistä muusta olikaan uutisoitu? Hanna näki näytöllä kuvan tyttärestään ja selasi päättäväisesti niiden uutisten ohi, muttei onnistunut olemaan silmäilemättä ohi lipuvia otsikoita.
TEINI-IDENTITEETTILAJITTELUSSA OHJELMISTOVIRHE
KOLUMNI: YHTEISKUNNAN ON TAPETTAVA
TEINI-IDENTITEETILTÄÄN EPÄNORMAALIT
MIELIPIDEKIRJOITUS: JULKISEN POLIISIN TOIMINTANOPEUDESSA VAKAVIA PUUTTEITA – MIKSI
UNTEVINIITTI-TYTTÖ ON YHÄ ELOSSA?
Oliko valtakunnassa sattunut mitään oikeasti mielenkiintoista? Oli pakko olla niin. Ehkä joku enimmäkseen turha byrokraattinen elin oli antanut lausunnon jostakin? Haa, juuri
niin oli tapahtunut.
TEHTIÖMINISTERI: ELINTEHTIÖSUUNNITELMA
VIIMEISTELTY
Hanna oli saanut tehtiöstä tarpeekseen kouluvuosinaan,
mutta hätätilanteessa uutinen sai luvan kelvata. Mitä tahansa,
jolla hän saisi ajatuksensa johonkin muuhun kuin spekulointiin siitä, kuinka nopeasti hallitus murhaisi hänen tyttärensä.
Valtion Sanan toimittajana minulla oli harvinaislaatuinen etuoikeus
haastatella henkilökohtaisesti tehtiöministeri Saara Koskelaa, jonka johtama työryhmä on hiljattain viimeistellyt vuosikymmenen tärkeimmän doku-
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mentin – alustavan suunnitelman elintehtiöstä eli tehtiöjärjestelmän laajentamisesta koko ihmisen elinkaareen.
Valkoista kissaa silittävä nainen uhkuu kylmänviileää ammattitaitoa, kun minut päästetään sisään ministerin toimistoon. Hän ei tervehdi,
hän ei kättele; tehtiöministeri vain nyökkää hillitysti kehottaen minua esittämään ensimmäisen kysymykseni.
”Elintehtiösuunnitelma on nyt virallisesti valmis, hyvä toimittaja”, ministeri kertoo. ”Työryhmäni lähetti dokumentin presidentti Butsille edellisiltana.”
Kun keskustelumme siirtyy itse elintehtiöön, käy ilmi, miksi juuri Koskela on valtion tehtiöministeri. Hänen puheensa on täsmällistä ja harkittua, mutta sisältä paistaa vilpitön kunnioitus ja kiinnostus pedagogiseksi
menestykseksi osoittautunutta tehtiötä kohtaan.
”Olen henkilökohtaisesti kuullut valtaosan opiskelijoista suhtautuvan
tehtiöön myönteisesti”, Koskela kertoo nöyrästi. Hänen tehtäviinsä kuuluu
oppilaitoksesta toiseen kiertäminen ja järjestelmän yksityiskohtainen tarkastelu. Se erottaa ministerin tavanomaisista byrokraateista – ei liene liioiteltua väittää, että useimmat työskentelevät mieluummin toimistojensa pimeydessä kuin uskaltautuvat paikan päälle. Ei kuitenkaan Koskela; hän
uhkuu jykevää ammattitaitoa ja vilpitöntä halua varmistaa, ettei yksikään
helsinkiläinen jää vaille erinomaista koulutusta.
”Ilmeinen jatkotoimenpide oli tehtiöjärjestelmän ulottaminen koskemaan jokaista hetkeä ihmisen elämässä syntymästä kuolemaan”, ministeri
jatkaa. ”Yhteiskunnan on aika lopettaa kansalaisten käsittely pelkkänä persoonattomana massana ja siirtyä tehtiön yksilölle mukautettuun
lähestymistapaan.”
Juuri tuollaisia arvoja tehtiö edustaa: yksilöllisyys. Henkilökohtaisuus.
Mukautuvuus. Tehtiö tuo tieteellisen tarkkuden juuri sopivan oppimistahdin löytämiseen, mikä puskee opintotehokkuuden rajoja äärimmilleen.
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”Jokaiselle syntyneelle kansalaiselle laaditaan elintehtiölista, joka määrää täsmällisesti elämän kulun”, Koskela jatkaa. ”Järjestelmä sulauttaa
itsensä koulutustehtiöt sekä vasta aluillaan olevan työtehtiön. Eri tehtiöiden tietokannat yhdistetään, ja täten valtio voi tarjota räätälöidyn sarjan
mielekkäitä elämänkokemuksia.”
Elintehtiöstä tulee tehtiön superlatiivi, joka johdattaa olemassaolon
alusta loppuun – tehokkaasti ja miellyttävästi. Mutta minkälaisia työn
sekä koulutuksen ulkopuolisia tehtiöitä siihen sisällytetään?
”Lisätyt tehtiöt voidaan jakaa ryhmiin”, tehtiöministeri kertoo.
”Sosiaali- ja ihmissuhdetehtiöt koskevat vuorovaikutusta toisten kansalaisten kanssa. Vaikuttamistehtiö sisältää yhteiskunnallisen toimimisen
– poliittisen tiedonhankinnan, aktivistitoiminnan sekä tietenkin äänestämisen. Kulttuuri- ja kokemustehtiöt tuovat antoisia ja mieleenpainuvia
viihdekokemuksia.”
Tiedustelen ministeriltä konkreettisia esimerkkejä, sillä on selvää, että
juuri niitä hän pohtii – Koskela ei tyydy merkityksettömiin abstraktioihin. Hänellä on ilmeinen tarve luoda järjestelmä, jossa ei ole pienintäkään
virhettä; onhan kyseessä yksi merkittävimmistä uudistuksista kupolin historiassa.
”Valmistelemme juuri tarkkoja kuvauksia yksittäisistä tehtiöistä. Eilen valmistui ystävyystehtiökaari, jonka ensimmäisessä tehtiössä solmitaan
elinikäinen ihmissuhde, jota kehitetään eteenpäin seuraavissa.”
Tehtiöministerin valkoinen kissa sähisee minulle. Villipeto, jonka kesyttämiseen pystyisi vain Koskelan tarmokkuus. Kysyn, kuinka laitoksella
on kokeiltu ratkaista päällekkäisten tehtiöiden ongelma – koulutustehtiötietokanta ei vielä tue ominaisuutta, mutta se kuulostaa välttämättömältä.
Koskela: ”Koska pohdimme myös työelämän tiiviimpää integraatiota
koulutukseen, vaikutti todellakin tärkeältä selvittää mahdollisuus useisiin
päällekkäisiin tehtiöihin. Emme halunneet kadottaa tehtiöjärjestelmän yk-
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sinkertaisuutta ja selkeyttä, jotka takaavat koulutuksessa sen, että opiskelijalla tähtää samanaikaisesti vain yhden tehtiön suorittamiseen. Päädyimme malliin, jossa opiskelu, työelämä sekä eri elintehtiöt toimivat rinnakkain. Joinakin päivinä opiskelija käy oppilaitoksilla, mutta toisina saattaa suorittaa elintehtiötä tai yksittäistä työtehtiötä.”
Huomioni kiinnittää nyt toinen loistava työryhmän kynästä lähtöisin
oleva parannus. Työtehtiöiden sisällyttäminen koulutukseen kuulostaa loistoidealta, joka varmistaa, että tehtiöstä saa riittävät eväät elämään. Tehtiöministeri kertoo, että se oli suunnitelmissa jo aiemmin.
”Työtehtiö osoittautui pitkäaikaisemmaksi projektiksi kuin eriasteiset
koulutustehtiöt, joten avasimme tehtiötyyppiset oppilaitokset ilman työtehtiöitä. Mutta kun työtehtiöprojekti etenee ensimmäiseen vaiheeseensa, jossa
kaikki valtiolliset työpaikat käyttävät tehtiöjärjestelmää, palaamme koulutustehtiöön ja harkitsemme uudestaan mahdollisuuksia työtehtiöiden lisäämiseen osaksi pakollista koulutusta.”
Monia pyyntöjä on tullut myös koulutustehtiölistan päivittämisestä.
Varsinkin joistakin historiatehtiöistä halutaan eroon, kun taas toisten
mielestä tärkeitä tapahtumia jää vaille minkäänlaista käsittelyä.
Tehtiöministerin katse porautuu minuun intensiteetillä, jonka vertaista
en ole ennen kokenut. ”Ymmärrettävistä syistä laitos keskittää resurssinsa
työtehtiön toteuttamiseen sekä elintehtiön valmisteluun. Vuodenvaihteen laitosuudelleenjärjestelyssä tehtiölaitos halkaistaan kolmeen osaan: koulutustehtiölaitokseen, työtehtiölaitokseen sekä elintehtiölaitokseen. Byrokratian
hitauden vuoksi koulutustehtiöuudistukset eivät ole aivan vielä ajankohtaisia, mutta työryhmän perustamisesta on keskusteltu.”
Ministerin sihteeri saapuu huoneeseen ja ilmoittaa minulle, että haastattelu on päättynyt. Luon vielä viimeisen katseen Saara Koskelaan – tehtiöministeriin, jonka johdolla koko yhteiskuntarakenne mullistetaan täysin.
En voi olla ajattelematta itsekseni, että historiaa tehdään juuri täällä – täs-
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sä huoneessa, noiden nerokkaiden aivojen sopukoissa.
Ihme kyllä, Hanna oli vielä tajuissaan saavuttuaan haastattelun loppuun. Oli syynsä siihen, että hän oli kouluttautunut
neuroverkkologiksi – tärkein niistä oli se, että neuroverkkolaitos oli todennäköisesti ainut, jossa ei tehty lainkaan turhia paperitöitä. Ja ihmekös tuo, hän ajatteli synkästi, sillä kaikki tuotteet olivat paskoja ja pahasti myöhässä; ainuttakaan työntekijää
ei riittänyt sellaiseen byrokraattiseen turhuuteen, jota muualla
tehtiin varmaankin vain siksi, että työpaikkoja riitti.
Teleportaatiojonossa oli enää yksi hänen edellään. Aamulla teleportaatiovuorojen myöhästymiset ja muut ongelmat olivat niin yleisiä, että ne oli pakko ottaa huomioon työmatkan
pituutta arvioidessaan. Miksei hallitus voinut kytkeä kansalaisten asuntojen teleportaatiolaitteistoa suoraan työpaikalle? Hanna ei keksinyt siihen mitään järkevää syytä, mutta toisaalta hän
ei tiennyt, miten teleportaatio oikeasti toimi, joten...
Ei kun keksi sittenkin.
Byrokratia, nimittäin.
Ehkä teleportaatiolaitoksella oli valtuudet koskea vain teleportaatioasemiin, ja muutos odotti seuraavaa laitosuudelleenjärjestelyä... tai ehkä maankäyttölaitos oli ollut toimintakyvyttömänä kauan aikaa, ja käsittelyjonossa oli teleportaatiolaitoksen
luvanpyynnön lisäksi tuhansia vielä turhempia asiakirjoja.
Sen Hanna vielä sieti, että byrokratia tuhosi hänen elämänsä, mutta hänenkin malttinsa loppui siinä kohtaa, kun se iski
pitkät kyntensä hänen työhönsä. Joku kaavakkeiden sekasortoko oli neuroverkkolaitoksenkin ongelmien takana? Olihan neuroverkkouudistus usean laitoksen yhteistyötä, ja kaikissa muissa asiat tehtiin huonosti, monimutkaisesti ja turhia paperisotia
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säästelemättä.
Viimein neuroverkkologi pääsi teleportaatiokoppiin ja veti oven kiinni sellaisella vimmalla, että kojeen kestäminen oli
melkoinen ihme. Jos byrokratialla olisi naama, hän löisi sitä
naamaan, mutta ainakaan toistaiseksi abstraktit konseptit eivät
äkillisesti muodostaneet fyysisiä olemuksia, joita sopi motata
lärviin.
Hanna ei teleportaation tavanomaista suuremmasta aikataulujätöstä huolimatta ollut myöhässä, koska käveli työmatkansa
loppuosan aina nopeammin vihastuneena. Ennenaikaisesta saapumisesta tuskin olisi hyötyä, koska Anita oli aina myöhässä;
ruuhka-aamuina niin paljon, että Hanna epäili tämän tekevän
sen tahallaan. Potkuja kukaan ei saanut, koska teleporaatioruuhkien vuoksi myöhästyminen ei työssäkäyvien aikuisten keskuudessa ollut lainkaan harvinaista. Tehtiöikäiset olivat pienen lukumääränsä vuoksi onnekkaampia.
Neuroverkkolaitoksen tyylikäs aula oli tällä kertaa vailla ärsyttävää toimittajaparvea. Olivatkohan ne siirtyneen Helsingin
yleistehtiölle? Hanna ei muistanut valistaneensa lapsiaan koskaan oikeasta toimittajaetiketistä – siitä, että niiden häiritessä
liikaa sai lyödä päähän –, joten toivottavasti Zyrbop ja Konsta
selviäisivät.
Työpäivä alkoi aina kahvitauolla, koska valtion selvitysten
perusteella sekin paransi työntekijöiden tuottavuutta jollakin
marginaalisella prosenttimäärällä. Hannasta oli todennäköisempää, että joku korkea-arvoinen poliitikko oli halunnut juoda aamukahvinsa töissä, mutta saattoi havainto olla tottakin.
Hallituksen julkaisemasta tiedosta ei koskaan tiennyt.
Huoneessa oli vain eräs huonosti helsinkiä puhuva työnte-
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kijä, josta Hanna ei muistanut mitään muuta kuin sen seikan
perusteella. Hän olisi voinut kuvailla miestä ulkomaalaistaustaiseksi, jos ulkomaalainen olisi ollut mielekäs käsite sitten ydinsodan jälkeen. Eiköhän neuroverkkolaitos kuitenkin tiennyt, kenet palkkasi, joten Hanna oli antanut asian olla.
”Huomenta, Iskyateb”, Hanna tervehti.
”Huo... menta”, hintelä mies tervehti takaisin. ”Al-kaa
pian... tyopäivä.”
”Niin tekee”, Hanna vastasi ja laittoi kahvinkeittimen päälle. Iskyateb palasi hiljaiseen mietiskelyyn, eikä Anitaa luonnollisesti näkynyt, joten juotuaan ensimmäisen päivän monista kahviannoksista Hanna päätti poiketa laitoksen johdon puheilla
ennen työpäivän virallista alkua.
Kaksi täysin erillistä neuroverkkoprojektia ei voinut yhtäkkiä saada samaa virhettä minkään muun kuin suoran sabotaasin johdosta. Oli syyllinen kuka tahansa – Hanna kohdisti epäilynsä ensimmäiseksi laitoksella yleensä parveileviin toimittajiin,
jotka saisivat laitteiden vioista oivan skandaalin –, oli asiasta ehdottomasti ilmoitettava laitoksen johtajalle. Mitä tapahtuisi jo
nyt melko optimistiselle aikataululle, jos jokinS ulkoinen taho
hidastuttaisi tuotteiden valmistusta entisestään?
Hanna näpsäytti päälle holonäyttönsä (akkua jäljellä kolmekymmentä prosenttia), sillä johdon tilat sijaitsivat laitoksen syvemmissä osissa, joihin tavallisilla työntekijöillä ei yleensä ollut
asiaa. Ilman karttaa ei suunnistuksesta selvinnyt. Omien vakiopaikkojensa sijainnit neuroverkkologi kyllä tunsi, mutta minkään muun löytämiseksi ilman apuja laitos oli liian suuri.
Mitä syvemmälle laitoksen syövereihin hän eteni, sitä hämärämmäksi muuttui valaistus. Myös satunnaiset huonekalut,
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kuten karut puutuolit ja muoviset huonekasvit, katosivat käytäväkuvasta. Tunnelma oli vähintäänkin luotaantyöntävä, mutta onneksi Hannan holonäytön ystävälliset ohjeet pitivät hänet poissa liian kielletyiltä alueilta. Neuroverkkolaitoksen syvimpiin salaisuuksiin tutustuminen oli loistava tapa saada julkinen poliisi tappamaan itsensä, perheensä ja kaikki, joihin oli
koskaan tutustunut ja joista oli koskaan välittänyt.
Nyt Hannan eteen ilmestyi ovi, joka vaati sisäänpääsyyn
avainkortin. Sellainen häneltä löytyi. Turvatoimi oli toki aika
hyödytön, sillä jokainen kansalainen kantoi mukanaan useampaakin tarkan sijainnin kertovaa laitetta – huomaamatta oli
mahdotonta murtautua mihinkään –, mutta ehkä tämä osa laitoksesta oli jäänne vanhoilta ajoilta. Hanna yritti muistella historiatehtiöistään, koska valtio oli tehnyt paikantavan laitteen
mukanakantamisen pakolliseksi. Aika kauan aikaa siitä oli.
Lyhyen kävelymatkan jälkeen holonäyttö ilmoitti, että Hanna oli saapunut perille. Laitteen naisääni oli lausumassa uutta valtion tiedotusta, mutta Hanna sammutti sen nopeasti saadakseen edes hetken rauhaa elintärkeän keskustelun käymiseen.
Hannan ei edes tarvinnut koputtaa oveen, koska avainkortin
käytön huomannut tai valtiolta Hannan sijainnin saanut laitoksen johtaja oli häntä vastassa ja avasi sen valmiiksi.
”Hanna Lehtonen?” vanhanoloinen mies sanoi. Viimeistään tämä varmisti sen, että jompaakumpaa tarkkailumekanismia oli käytetty, koska näin suuren laitoksen johtajalla ei ollut
minkäänlaista mahdollisuutta muistaa kaikkien alaistensa nimiä. Hanna ei muistanut käyneensä tilassa koskaan aiemmin,
vaikka olikin saattanut nähdä miehen vilaukselta hakiessaan
töitä.
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”Kyllä olen”, hän varmisti ja astui sisään miehen viitoittamana.
Tämä huone oli sisustettu persoonallisemmin kuin monet
niistä laitoksen muka-toimistoista, jotka olivat vain värittömiä koppeja, joiden pinta-ala oli minimoitu tilan säästämiseksi.
Täällä oli vankka kirjahylly, jonka kirjamäärä oli todennäköisesti suurin, jonka Hanna oli eläessään nähnyt – niitä oli ainakin
viisikymmentä. Toisella seinällä oli samanlainen kaappi, jonka
hyllyllä lepäsi kehystettyjä valokuvia.
Miksi johtaja ja tämän viihtyisä toimisto oli suljettu maan
alle? Hanna arveli tilan olevan jäänne vanhemmilta ajoilta – sellaisilta, joina tehokkuus ei ollut ollut ainoa arvo. Oli tietenkin
myös mahdollista, että kupolin asteikolla ylenpalttista tuhlausta oleva huone oli sijoitettu kauas arvioivista silmäpareista ja
valituksista siitä, ettei johto kantanut omaa korteaan minimalismin ja työtehokkuusprosenttien kekoon.
”Istuudu, ole hyvä”, mies sanoi ja siirtyi työpöytänsä takaiselle vihreälle nojatuolille. Hannan istuimeksi jäi vähemmän
tyylikäs jakkara. ”No niin. Mistä haluaisit puhua, Hanna Lehtonen?”
Hanna katsoi eteensä ja yritti arvioida, näkikö vilpittömästi
laitoksensa toiminnasta välittävän miehen, joka ottaisi vastaan
hänen huolenaiheensa, vai hallituksen välikäden, joka hiljentäisi pienimmänkin epäilyn siitä, ettei kaikki ollut täysin kunnossa. Ainakin muissa laitoksissa suosituin tapa korjata ongelmat
oli teeskennellä, ettei niitä ollut olemassa, mutta Hanna päätti
silti yrittää rehellistä lähestymistapaa.
”Minusta tuntuu, että laitosta yritetään sabotoida”, hän sai
sanotuksi.
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Johtaja nyökkäsi, mutta hänen ilmeestään ei voinut tulkita
mitään.
”Syytöksesi ovat kovin vakavia. Onko sinulla todisteita?”
”Epäilyni alkoivat siitä, kun kahden eri projektin neuroverkot vaikuttivat yhtäkkiä saaneen tismalleen saman virheen”,
Hanna sanoi. ”Minä ja työtoverini arvioimme tiskaukseen erikoistunutta kotitalousneuroverkkoa. Aluksi se vaikutti selviytyvän kokeesta hyvin, mutta sekosi yllättäen ja särki astioita.
Sen jälkeen tauolla toinen työryhmä kokeili asiointineuroverkkoa käskemällä sitä hakemaan meille kahvia, mutta koekappale
katosi matkalla. Kun kävin kahvilassa hakemassa juomat itse,
työntekijä kertoi, että sekin oli rikkonut astioita.”
”Vai niin”, sanoi johtaja pohdiskelevasti. ”Vai niin.”
Hanna ei muistanut, kuuluiko johtaja niihin, jotka oikeasti
tiesivät mitään alaistensa tekemästä työstä, mutta hän toivoi
asian olevan niin – selitys tuskin vakuuttaisi johtajaa, jos tämä
olisi pihalla neuroverkkoteorian perusteista.
”Neuroverkkoja kehitettiin itsenäisesti”, Hanna selitti varmistaakseen asian. ”Ne eivät voi saada itsenäisesti samoja vikoja, ellei joku syötä niitä tietokantoihin tarkoitukslla.”
”Eikö kyse voi siis olla pelkästä virheestä?”
Johtaja ei siis uskonut häntä. Hanna huokaisi mielensisäisesti.
”Se on epätodennäköistä. Kyse oli kokonaisesta toimintopaketista, joka mahdollisti toimintamallin, jota kukaan työntekijä ei itse ollut ohjelmoinut. Siitä olen varma, ettei kyseessä
ole sattuma. Tässä vaiheessa kehitystä jokainen sukupolvi eroaa
edellisestä niin vähän, ettei moista voi mitenkään–”
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”Valitettavasti asiaan puuttuminen on byrokraattisesti raskas operaatio”, mies keskeytti. ”On epätodennäköistä, että hallituksella olisi halua tutkia tapausta – saati minulla riittävästi
työtunteja – ellei lisää havaintoja ongelmasta ilmaannu.”
”Tämä vaarantaa koko julkaisuaikataulun”, Hanna intti pystymättä peittelemään äänensävynsä orastavaa äkäisyyttä. ”Se on
jo nyt tiukka. Jos laitoksella vaikuttaa lisäksi mystinen sabotoija,
aikataulussa pysyminen on mahdotonta.”
”Viimeviikkoisen arvion mukaan kaikki edistyy suunnitellun mukaisesti.”
”Siltä se ehkä näyttää byrokraattisesti korkeimmalta askelmalta”, sanoi Hanna. ”Oikeasti tuotteet eivät ole lähelläkään
mitään, mitä voisi kutsua valmiiksi. Olin eilisiltana katsomassa
neuroautojen kokeilua. Jotta aikataulut pitäisivät, tässä vaiheessa tuotteen pitäisi olla jo valmis ja pitkällä turvallisuustestauksissa. Voitko arvata, miten kävi? Risteyksessä neuroautot ajoivat
suoraan toisiaan päin! Olen pahoillani, mutten mitenkään voi olla samaa mieltä–”
”Voisin pyytää neuroautotyötyhmältä uuden tilannearvion”, johtaja sanoi rauhallisesti. ”Kuitenkin se väistämättömästi vain tuhlaisi heidän kallisarvoista aikaansa. Minä en
yksittäisenä ihmisenä voi tietää, mitä kaikkea laitoksen eri osastoilla tapahtuu, mutta luotan neuroautojen projektijohtajaan.
Puhuin hänen kanssaan viimeksi toissapäivänä, ja hän vakuutti,
että–”
”Voi vakuuttaa mitä lystää!” Hanna ärähti. ”Totuus on se,
etteivät neuroautot ole valmiita. Mikään ei ole valmista. Neurotarjoilija katkaisi pään nukelta, jonka oli tarkoitus esittää ruokapöydässä odottavaa lasta. Neuroautot ajavat surutta yli vanhus-
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ten ja kissojen. Neurojääkaappi säätää lämpötilat miten sattuu
ja sytyttää pakasteet tuleen. Neuroimuri on liiankin kiintynyt
mallinukkeperheen vauvaan, jonka yli se–”
”Riittää, riittää”, johtaja sanoi tiukasti. ”Lopullisen vastuun
projekteista kannan kuitenkin minä, ja pyytäisin luottamusta arviointikykyyni. Mikäli tietyn projektin tila huolettaa, suosittelen ottamaan yhteyttä ensiksi osaston välijohtajiin, jotka voivat
kertoa tilanteesta tarkemmin. Minä tunnen vain aikataulut ja
arviot niiden edistymisestä. Jos sinulla ei ole muuta, voit poistua.”
Hannalla oli muuta. Hanna halusi huutaa, huutaa tosi kovaa, ja haukkua kaikki muut työntekijät kuin hän itse alkaen
selvästi ammattitaidottomasta johtajasta ja päättyen siivoojaan,
joka luuttusi taukohuoneet aina huolimattomasti ja jätti toisinaan valtavia kahvitahroja huomiotta.
Mutta Hanna ajatteli myös työpaikkansa säilyttämistä. Vielä enemmän hän ajatteli sitä, että hallitus voisi lähettää julkisen
poliisin ampumaan hänet ja heittämään ruumiin sinne, mihin
valtio murhatut kansalaiset ikinä heittikään. Siispä hän nyökkäsi yrittäen vaikuttaa mahdollisimman rauhalliselta, käveli ythä
rauhallisena ovelle ja asetti oven kiinni täysin rauhallisesti.
Ehkä oli parasta palata töihin. Siellä oli oikeasti ihmisiä,
joille Hannalla oli valtuudet huutaa! Ajatus oli suorastaan hurmaava, joten neuroverkkologi suuntasi nopeat askeleensa sinne,
mistä kuvitteli tulleensa. Holonäytön akku oli vaarallisen lähellä sammumispistettä, joten hän päätti turvautua siihen vasta
hätätilanteessa. Olkoonkin, että laitoksen alapuolinen osa oli
melkoinen sokkelo – kyllä hän nyt sen verran pätevä oli, että
osasi suunnistaa takaisin sinne, mistä oli tullut.
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Pian kävi ilmi, ettei hän ilmeisesti ollutkaan tarpeeksi pätevä siihen.
Hanna ei tiennyt, syyttääkö kaikkia niitä melkein identtisiä
käytäviä vai opasteiden ärsyttävää puutetta, mutta alta aikayksikön hän oli auttamattoman eksyksissä. Jokainen hämärän sinisellä valaistu käytävä ja mutka oli täysin vailla tunnusmerkkejä,
joista päätellä kulkevansa oikeaan suuntaan; jokainen vastaantuleva avainkorttia vaativa ovi vain sai Hannan sekaisin siitä,
kulkiko hän kenties ympyrää vai oliko siirtynyt johonkin, jossa
ovia oli paljon enemmän. Tulomatkalla hän muisti kulkeneensa vain yhden läpi, mutta tämän reitin varrella oli ollut ainakin neljä. Lisäksi hän oli ohittanut useita sellaisia, joihin hänen avainkorttinsa ei ollut kelvannut. Mitä sekin tarkoitti? Oliko täällä maan alla salaisia työpisteitä, joilla kehitettiin hallituksen mystisiä ja uhkaavia neuroverkkoprojekteja, kuten... kuten...
Hanna ei keksinyt yhtään esimerkkiä.
Neuroverkkoaseita?
Ei sentään; kuka tarvitsi aseita, jos maailmassa oli vain yksi
kaupunki.
Hanna oli jo nöyrtymässä ja katsomassa reitin holonäytöstään, kun huomasi arkkitehtuurin muuttuvan. Hänen täytyi olla oikeilla jäljillä.
Paitsi että arkkitehtuuri ei muistuttanut lainkaan neuroverkkolaitosta.
Hanna kurtisti kulmiaan.
Käytävän päässä oli opaste, joka ilmoitti, että hänen oli saapunut medialaitokselle. Nimi oli toki tuttu, mutta Hanna ei
koskaan käynyt laitoksella – sama päti suurimpaan osaan turhista ministeriöistä ja valtuustoista, joita kupoli oli pulloillaan.
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Medialaitos sijaitsi kuitenkin neuroverkkolaitoksen tavoin Töölässä, sillä Hanna muisti kävelleensä sen ohi joskus poikettuaan
tavallisimmalta työmatkareitiltään.
Hän voisi palata maan alle ja etsiä tiensä takaisin neuroverkkolaitokselle holonäytön avulla... mutta toisaalta maailman
huonoimmin suunnitellun laitteen akku loppuisi jo puolimatkassa, ja hän löytäisi takaisin ulkokauttakin, todennäköisesti
vielä nopeammin. Hänen täytyisi vain kulkea rakennuksen läpi
mahdollisimman huomaamattomasti.
Mitään turvatoimia ei näkynyt, joten Hanna livahti sisään.

Luku 8
”Jos haluat tienata miljoonan, ei kannata kirjoittaa kirjoja
vaan perustaa startup.”
— Shakespeare

Konsta vilkaisi holonäytöltään seuraavaksi suoritettavaa tehtiötään. Eilisen aineistotehtiönsä hän oli päivän ensimmäisenä
paikkana läpäissyt onnistuneesti arvosanalla 5-, mikä oli sekä
oikeuttanut että pakottanut siirtymään seuraavaan.
Näkyi olevan... terveystehtiö. Niitäkin Konsta inhosi, vaikkakaan ei niin paljon kuin aineistotehtiöitä. Oikeastaan inhoaminen oli hyvä sana kuvaamaan hänen suhdettaan kaikkiin tehtiöihin, mutta terveystehtiöt olivat silti tavallista ikävämpiä.
Hän käveli halki oppilaitoksen ja saapui oikean luokkahuoneen edelle. Xcvbn oli poissa, mutta kaikki muut Konstan punatähtituttavat olivat paikalla, joten kyse ei ollut mistään sen
kummallisemmasta poikkeusjärjestelystä. Konsta mietti hetken,
pitäisikö hänen kiinnostua tai peräti huolestua Xcvbn:n poissaolosta, mutta lopulta hän ei päättänyt tehdä kumpaakaan.
Opiskelijoita oli usein poissa, sillä tehtiö ei varsinaisesti kannus123
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tanut aktiiviseen opiskeluun – monelta yksinkertaisesti puuttui
motivaatio tulla joka päivä koululle, ja Konstan täytyi myöntää,
että kuvaus päti toisinaan häneenkin.
Poissa oli myös Zyrbop, joka saattoi olla sairas tai muuten
estynyt, sillä sisko ei kovin usein lintsannut. Joka tapauksessa
hän oli todennäköisesti kotona aivan tavallisista ja epäjännittävistä syistä, kuten ihmiset yleensäkin. Elämässä tapahtui harvoin mitään mielenkiintoista – Konsta ei muistanut, koska hänellä oli viimeksi ollut tavallista tehtiöpäivää jännittävämpi kokemus. Lajitteluseremoniako? Kyllä hän mieluummin tehtiössä
istuisi, ja muita juhlia ei sitten ollutkaan.
Eikä tehtiöstä ollut milloinkaan vapaata.
Pahinta asumisessa kamalassa dystopiassa ei suinkaan ollut
se, että julkinen poliisi saattoi tappaa koska tahansa vaan pikemminkin olemisen sietämätön tylsyys.
Konsta asettui työtilaansa, joka oli varusteltu tavallisilla tarvikkeilla: koepaperilla, vastauslomakkeella, kynällä ja kumilla.
Joltakulta oli jäänyt laskutikku edellisesti matematiikka- tai fysiikkatehtiöstä, joten Konsta päätti laittaa sen omaan taskuunsa. Eipä siitä erityisesti iloa ollut, mutta olipahan hänellä taas
uusi esine, jota hypistellä silloin, kun mitään muutakaan tekemistä ei keksinyt. Valtion teini-identiteetin saamisen kunniaksi
hänelle myöntäneen vitkettipinnerin Konsta oli jo kuluttanut
puhki.
Tehtiön aihe käsitteli näemmä vanhenemista ja vanhustenhoitoa. Muuten kuulosti käytännönläheiseltä ja antoisalta aiheelta, mutta edistyneen bioteknologian vuoksi oli vuosisatoja
siitä, kun kukaan oli kuollut vanhuuteen, joten kyseessä oli taas
kerran pelkkä merkityksetön koesuoritus, jolla kai todistettiin
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omaavansa jotakin abstraktia ”yleistietoa”. Siispä Konsta päätti
noudattaa oppimisympäristönsä yleisiä käytäntöjä, otti kynän
käteensä ja sovelsi jälleen kerran ainoaa opiskelutekniikkaa, jolla pääsi tehtiössä minkäänlaisiin tuloksiin: arvaamista.
1. Mikä on eläkeikä ja kuinka se ilmenee nyky-yhteiskunnassa??
Oliko tämä taas niitä tehtiön kuuluja kompakysymyksiä?
Konsta oli aika varma, että eläke oli ainakin joskus tarkoittanut töiden loppumista, mutta enää niin ei tietenkään tapahtunut. Olikohan kyseessä jäänne tosi vanhasta oppimissuunnitelmasta? Joka tapauksessa hän uskoi tietävänsä, mitä käsite oli joskus tarkoittanut, joten hän kirjoitti vastaukseksi sen. Kysymyksen toinen osa jäi vastaamatta, mutta eipä tehtiössä ollutkaan
tavoitteena täysien pisteiden saaminen.
2. Kuvaile lyhyesti tieteellisiä läpimurtoja, jotka johtivat kuolemattomuuden saavuttamiseen.
Seuraava kysymys olikin vaikeampi. Miten ihmeessä lääketiede teki ihmisistä kuolemattomia? Konsta ei tiennyt, koska
hän ei ollut vielä siinä iässä, että valtio olisi lähettänyt hänet kyseisiin toimenpiteisiin, mutta vastaus oli varmasti pääteltävissä
jotenkin.
Ketkä olivat tarpeeksi vanhoja? Poliitikot ainakin; useimmat eivät näyttäneet siltä, että olivat koskaan eläneetkään. Ja
mitähän ammattikunnan edustajille tehtiin? Konsta muisteli,
että suuren osan kehoihin oli asennettu laseraseita, mutta se ei
välttämättä vaikuttanut kuolevaisuuteen. Pikemminkin kuolettavuuteen. Siispä hän kirjoitti sen teeskennellen, että oli lukenut
vahingossa kysymyksen tiedustelevan kuolettavuutta eikä kuolemattomutta, ja toivoi, että tehtiön tarkastava neuroverkko soisi
hänelle säälipisteitä.
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3. Luettele toimenpiteitä, joilla yksilö voi vaikuttaa terveyteensä.
Hallituksen alituisesti lähetettämien propagandaviestien
ansiosta Konsta osasi lisätä vastaukseensa valtion tottelemisen,
mutta muista seikoista hänellä ei ollut aavistustakaan. Se oli
varma veto siinäkin mielessä, että suositus valtion tottelemisesta antoi aina vähintään kolme bonuspistettä. Varmuuden
vuoksi Konsta laittoi myös työnteon, koska sitä kaikki ainakin
tekivät ja elivät epäilemättä juuri sen ansiosta ikuisesti.
Loppukokeessakaan ei ilmennyt mitään erityisen kiinnostavaa. Olisiko ollut hauskempaa oppia joko tietoa, jota saattoi
oikeasti hyödyntää, tai sitten jotakin aidosti mielenkiintoista?
Oikeiden oppimissisältöjen painaminen päähänsä saattoi olla
jopa haastavampaa kuin tuhansien triviatietojen opettelu ja välitön unohtaminen tehtiöitä varten, joten toisaalta tämä saattoi jopa olla miellyttävämpi tapa käydä koulunsa. Paha sanoa
ilman vertailukohteita.
Jälleen yksi tehtiöpäivä oli suoritettu – ja jäljellä vielä liian
monta. Vanhuutta käsittelevästä tehtiöstä hän tuskin oli päässyt
läpi, mutta ainakin aamun aineistotehtiö oli onnistunut. Askel
oli pitkällä opintiellä mitätön, mutta ainakin suoritettujen tehtiöiden summa kasvoi rajatta. Sen Konsta olisi tiennyt ja osannut todistaa, jos olisi opiskellut, mitä matematiikkatehtiöiden
termit tarkoittivat, eikä vain kirjoittanut vastauslomakkeeseen
erilaisia symboleja, kunnes oli läpäissyt tehtiön.
Ulko-ovilla oli jälleen tungosta. Tuntui epäjohdonmukaiselta, että tehtiöpäivän päätteeksi hidastelijat tapettiin, kun itse tehtiöistä myöhästymisestä oli seurauksena vain se, että joutui odottamaan seuraavaa. Eipä hän toisaalta ollut milloinkaan
nähnyt kenenkään jäävän oppilaitokseen liian pitkäksi ajaksi,
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joten Konsta ei tiennyt, oliko tappouhkaus todenmukainen vai
nimensä mukaisesti silkka uhkaus.
Konstan puhelin soitti saapuneen viestin merkkiäänen; samaista melodiaa ei tullut hänen holonäytöstään, koska sen akku ei ollut selviytynyt kuuden tunnin koulupäivästä. Kännykästäkin tuppasi loppumaan akku ärsyttävän usein. Joskus Konsta
toivoi, että hallitus keksisi viestinnälle analogisen korvikkeen samalla tapaa kuin laskutikun laskimelle, mutta toisaalta useimmat viestit eivät sisältäneet mitään järin kiinnostavaa tai hyödyllistä. Ehkä hänen olisi pitänyt olla kiitollinen siitä, että oli
olemassa hyvä tekosyy jättää hallituksen propaganda huomiotta
edes hetkeksi.
Oli laitteista tietenkin myös se hyöty, että hänen vanhempansa saattoivat varmistaa, missä lapsensa liikkuivat, mutta sekin oli aika hyödytöntä. Ei kupolista poiskaan päässyt, ja sekä
Hanna että Jari olivat sen verran merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa, että kummallakin oli varmaankin pääsy valtion kansalaisten olinpaikkoja käsitteleviin tietokantoihin hätätapauksissa, joita ei milloinkaan sattunut.
Konsta lopetti sisäisen monologinsa ja luki viestin, joka ei
ihme kyllä ollutkaan uuden Aivounin mainos tai jyrkkä kehotus osallistua kansalaisdemokratiaan lukemalla Terveys on terveellistä -puolueen Kuiva manifesti, joka kehotti lopettamaan
alkoholijuomien nauttimisen, sillä niitä oli valmistettu viimeksi satoja vuosia sitten, ja kehotusta vastoin toimiminen merkitsi joko aikamatkustusta tai äärimmäisten laitonta oman 3dtulostimen rakentamista.
Ehkä hän olisi pitänyt laittaa se vastaukseksi tehtiön kysymykseen siitä, kuinka terveydestään saattoi huolehtia.
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Hei, onko siskoasi näkynyt koulussa? Pyydä lähettämään viesti heti.
–Jari
Helsingin yleistehtiön opiskelija vastasi takaisin, että ei, ei
ollut näkynyt, ja jätti lisäämättä, ettei asia häntä liiemmin kiinnostanut. Kunnossahan sisko oli, sillä kupolin sisällä ei milloinkaan tapahtunut mitään vaarallista – se olisi ollut jännittävää
ja mielenkiintoista, mikä oli selvästi mahdotonta.
Usein Konstaa ei huvittanut tehdä mitään erityistä tehtiön
jälkeen, ja myös Xcvbn oli ollut selittämättömästi poissa, joten
hän otti suunnakseen teleportaatioaseman.
Ja kodin. Ja sängyn.
Vaikka tulisi vallankumous tai maailmanloppu, Konsta Lehtosen ja tämän unien väliin ei saisi asettua mikään. Sentään se
oli epäjohdonmukaisessa, pelottavassa ja horjahtelevassa yhteiskuntarakenteessa varmaa.

Jari Lehtonen otti suunnakseen hämärästi valaistut tunnelit, jotka täyttivät totuudenmuuntelulaitoksen alapuolen. Hän itse oli
käynyt johtajan puheilla ensi kertaa vasta eilen, mutta muutama
hänen työtovereistaan oli joskus maininnut käyneensä miehen
toimistossa. Yleensä niin meneteltiin, kun muunneltavaksi tuli
jotakuta työntekijää henkilökohtaisesti koskettava tieto.
Niin oli Jarille käynyt eilen.
Holonäytössä oli onneksi kätevästi sovellus, joka antoi hänelle oikean kulkureitin läpi sokkeloisten käytävien. Miksi ihmeessä ne olikaan rakennettu näin vaikeakulkuisiksi? Jarille ensiksi mieleen tulleet teoriat olivat salaiset työtilat maan alla sekä
toimittajien ja muiden tunkeilijoiden eksyttäminen. Totuuden-
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muuntelija tarkisti sovelluksen turvallisuusluokituksen, ja totta
tosiaan – sitä tarjottiin vain tiettyjen laitosten työntekijöille.
Hänen vaimonsa valitti usein toimittajista, mutta ne eivät
onneksi parveilleet totuudenmuuntelulaitoksella. Syy saattoi olla se, että laitos julkaisi itse tiedotuksensa, joihin pääsi käsiksi suoraan internet-sivuilta, ja sen lisäksi heitä ei kannattanut
härnätä liikaa – kaikkein ärsyttävimmät toimittajat saatettiin
kirjoittaa pois maailmanhistoriasta. Oli vaikeaa saada asuntoa,
ruokaa tai mitään muutakaan, jos ei kaikkien mahdollisten tietokantojen mukaan edes ollut olemassa.
Oikeus muutella historiankulkua sekä totuutta oli toisinaan
mahtava työsuhde-etu.
Se, työn ajoittainen mielenkiintoisuus ja korkea palkka olivat perusteet, joilla Jari muisti houkutelleensa lapsiansakin... tai
siis lastansa samalle alalle. Konstan elämänsuunnitelmat olivat
lähinnä tehtiön suorittaminen ja nukkuminen, mutta eiköhän
valtion pakkotyöjärjestelmä hoitaisi pojan elämän kuntoon. Sekin kuului yhteiskunnan hyviin piirteisiin, joita oli itse asiassa
aika paljon, kun asiaa tarkemmin mietti.
Jari avasi suljetun oven avainkortilla – saman operaation
hän oli suorittanut eilen – ja saapui pian johtajan huoneen
eteen. Hänen ei tarvinnut edes koputtaa, sillä vanhahko mies
avasi oven oma-aloitteisesti.
”Tervetuloa, Jari! Astu peremmälle.”
Hän sentään muisti alaistensa nimet! Ennen Jarilla oli ollut
tilapäisesti pomo, joka oli sekoittanut työntekijät keskenään ja
yleisestikin käyttäytynyt vähän oudosti. Lopulta nainen oli ilmeisesti saanut jonkinlaisen hermoromahduksen ja kuristanut
erään työntekijän kuoliaaksi. Sen jälkeen vanha johtaja oli pa-
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lautettu virkaansa nopeasti. Jari ei tiennyt, mitä rekrytointikeinoa laitosten johtajien valitsemiseen käytettiin – paikkoja ei
näyttänyt milloinkaan olevan vapaana työnhakulistauksissa –
mutta saisivat kyllä panostaa hieman enemmän.
Jari lopetti mielensisäisen yksinpuhelunsa ja totteli käskyä
astua peremmälle. Toimisto oli kirjahyllyineen ja valokuvakollaaseineen melko viihtyisä; ehkä Jari pääsisi joskus samanlaiseen, jos vain hoitaisi työnsä kunniakkaasti. Näin mainiosti sisustettu työtila oli ainut hänen milloinkaan näkemänsä, joten
niitä tarjottiin kai vain harvoille ja valituille, mutta ainahan
sai haaveilla. Haaveilu oli toimivassa dystopiassa avainasemassa, oli joskus selitetty koulussa. Älä odota, että sinulle annetaan syy
totella hallitusta – keksi se itse! oli mainoskampanja hänen nuoruudessaan kehottanut.
”Oletko tehnyt, kuten eilen sovimme?” johtaja kysyi.
”Olenhan minä”, vastasi Jari. ”Pysyin asiasta vaiti kotona
ja valmistelin aamulla totuudenmuuntelun. Voin lähettää sen
päätietokantaan yhdellä napinpainalluksella.”
”Erinomaista, erinomaista”, mies sanoi. ”Arvostan alaisissani luottamusta, Jari, minä todella arvostan sitä. Et uskoisi,
kuinka huonosti jotkut ovat reagoineet, kun olen pyytänyt heitä pyyhkimään oman lapsensa historiasta.”
Jari pudisti päätään pahoittelevasti. Uskomatonta, kuinka
jotkut saattoivatkin kieltäytyä tottelemasta valtiota – vielä sen
jälkeen, kun se tarjosi mieluisan työpaikan, mukavan palkan sekä suhteellisen vapauden tehdä mitä tahansa, kunhan ei ajatellut mitään väärää, poistunut kupolista tai tehnyt mitään muutakaan yleisen yhteiskuntarauhan rikkovaa.
”Onneksi ainakin me kaksi ymmärrämme, että täydellinen
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luottamus hallituksen ja kansalaisen välillä ei ole vain tärkeää”,
johtaja jatkoi, ”vaan että se on yhteiskunnan, sivistyksen, koko
maailman ehdoton elinehto. Jos meillä olisi enemmän aikaa ja
tieto olisi julkisempaa, voisin kertoa, kuinka sivilisaatio romahti tuhansia vuosia sitten. Voin kuitenkin taata, ettei niin olisi
käynyt, mikäli yksittäinen taho olisi tunnollisesti hallinnut koko ihmiskuntaa ja sen niin kaoottisia liikkeitä.”
”Sen voin uskoa”, sanoi Jari.
”Meidän tulisi olla onnellisia maailman nykytilasta”, harmaahiuksinen mies huomautti. ”Ei vieraita valtoja, jotka uhkaisivat yhteiskunnan rauhaa. Ei pulaa resursseista, koska edistyneellä tieteellä voimme luoda tyhjästä välittömästi melkein mitä tahansa. Ei vanhenemista, ei kuolemaa. Jokaiselle huippulaatuinen koulutus sekä terveydenhuolto. Tunnen maailmanhistoriaa vain pintapuolisesti, mutta uskaltaisin silti väittää, että kuka tahansa satunnaisesta ajasta ja paikasta valittu henkilö pitäisi
yhteiskuntaamme täydellisenä paratiisina.”
”Eiköhän”, myönsi Jari. ”Minä ainakin olen sitä mieltä. On
suuri kunnia vastata valtion ehkäpä tärkeimmästä tehtävästä.”
”Juuri siksi totuudenmuuntelua voikin nimittää”, johtaja
sanoi. ”En ole asiasta täysin perillä, mutta sopisi toivoa, että tehtiön nykyisessä opetussuunnitelmassa käsiteltäisiin George Orwellin mestariteosta Vuonna 1984, joka kuvasi hyvinkin
nyky-yhteiskunnan kaltaista maailmaa jo tuhansia vuosia sitten. Minkälainen edelläkävijä Orwell olikaan! Hänen keksimänsä yhteiskunta harjoitti jo esimerkiksi totuudenmuuntelua sekä
kansalaistarkkailua mittakaavassa, johon mikään senaikaisista
valtioista ei kyennyt. Kirja on myös erinomainen taideteos. Se
kertoo miehestä, jonka elämää on kohdata kammottava trage-
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dia: hän melkein vieraantuu yhteiskunnasta ja alkaa kyseenalaistaa sen käytänteitä. Hirvittävää! Onneksi hän löytää lopussa
luottamuksensa valtioon ja palauttaa elämänsä oikeille raiteille.”
Jari oli totuudenmuuntelulaitoksen työntekijänä tietenkin
lukenut teoksen perin pohjin – se oli pakollista luettavaa perustellessaan niin kertakaikkisen mainiosti, miksi totuudenmuuntelu on jokaisen edistyneen yhteiskunnan piirre – mutta antoi
johtajan silti puhua. Sillä ei ylennyksiä herunut, että keskeytti ylemmäisensä kieltämättä tarpeettoman mutta silti kauniisti
muotoillun selostuksen rakastamastaan kirjasta.
”Olen todellakin iloissani siitä, että jotkut vielä ymmärtävät,
kuinka tärkeää ja välttämätöntä ehdoton auktoriteetin totteleminen on yhteiskunnan toimivuuden kannalta”, johtaja sanoi.
”Erinomaisena työntekijänä voit ehdottomasti odottaa, että sinulle vielä myönnetään jokin ylempi arvo.”
Jari nyökkäsi tyynesti, mutta hänen sisällään jokin hypähti
onnesta. ”Hienoa, että katsotte minut sopivaksi.”
”Nyt lieneekin viisainta laittaa suunnitelmamme käyntiin”,
johtaja ehdotti. ”Varmistan vielä silkasta käytännöstä, että olet
totellut sopimustanne. Onko totta, ettei ainutkaan perheesi jäsenistä tiedä mitään?”
”Ei tiedä”, Jari vahvisti. ”Olen varma, etten puhunut vaimolleni, ja lapseni olivat... siis oli jo nukkumassa, kun tulin
kotiin. Aivan kuten sovimme.”
”Asianomaisesti hoidettu”, johtaja kehui. ”Nyt varmistamme muutaman muun seikan. Onko sinulla mukana holonäyttöä? Omani akku on tainnut päästä loppumaan.”
Jari nyökkäsi nopeasti ja ojensi laitteen johtajalle. Mies nä-
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pytteli salasanansa (monta merkkiä, kuten olikin näissä turvallisuusluokituksissa liikuttaessa oltava) ja avasi videokuvan, joka
esitti ilmatilaa kerrostaloasuntojen päällä. Jarista ne näyttivät
aika samanlaisilta kuin se, jossa hän itse asui, mutta kupolin
arkkitehdit eivät toisaalta vaikuttaneet järin luovilta yksilöiltä.
”Varmistamme, ettei Zyrbop ole ainakaan kotona”, johtaja
mutisi. Ilmeisesti drooniin liitetystä kamerasta tuleva näkymä
siirtyi kohti erästä taloa ja pysähtyi sen harmaalle kiviseinälle.
”Kaikki sensorit päälle”, mies käski. Häntä toteltiin, ja näytöllä
lueteltiin pian, ettei asunnossa havaittu ääntä, lämpöjälkeä tai
mitään muutakaan merkkiä siitä, että kukaan olisi kotona.
”Entä sitten?” kysyi Jari.
”Sitten kartoitamme muut paikat, joissa tyttö voisi olla. Tehtiö on ilmeinen vaihtoehto. Toinen lapsesi on samassa oppilaitoksessa, vai mitä?”
”Helsingin yleistehtiössä, kyllä”, Jari varmisti. ”Teknisesti
ottaen Konsta ja Zyrbop ovat... olivat rakennuksen eri osissa,
mutta kyllä he näkevät toisensa ainakin aamuisin.”
”Erinomaista. Lähettäisitkö viestin pojallesi?”
”Teen sen.”
Kului hetki hiljaista odottelua. Sitten Jari sai takaisin vastauksen.
”Zyrbopia ei ole näkynyt koko päivänä, sanoo Konsta.”
”Erinomaista, erinomaista”, johtaja myhäili. ”Eikä ole näkynytkään milloinkaan maailmanhistoriassa, muista se. Varsin
erinomaista. Sitten seuraakin tärkein vaihe. Lähetä käsky holonäytöllä ja poista historiankirjoista kaikki maininnat siitä, että
sinulla ja vaimollasi olisi koskaan ollut tyttölapsi.”
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Jari nyökkäsi hiljaa ja otti vastaan holonäytön, jonka vanha
mies hänelle ojensi, sen enempää päätöstään pohtimatta työnsi
sormensa virtuaaliselle napille ja painoi sen pohjaan asti.
Tehty oli. Huoneeseen laskeutui syvä hiljaisuus, ja pian totuudenmuuntelija huomasi, että häntä alkoi heikottaa. Johtaja
tarjosi kohteliaasti tuolia, jolle Jari puoliksi istui ja puoliksi kaatui. Hänen päässään oli yhtä tyhjää kuin Helsingin kaupunkibulevardeilla öisin; kädet hikosivat, tyylikäs solmio tuntui yhtäkkiä kiristävän hänen kaulaansa.
”Lienee parasta, että palaat töihin”, virkkoi johtaja, ”kunhan pääset pystyyn.”
Jari nyökkäsi nopeasti ja nousi ylös yllättyen siitä, ettei kaatunut, mutta hymyä hän ei onnistunut loihtimaan kasvoilleen
astuessaan ulos ja luodessaan johtajaan viimeisen katseen.

Luku 9
”Muu Suomi on,
muu Suomi on,
muu Suomi on meidän varjossa!
Voi teitä Turku, Oulu ja Tampere
te ootte meidän varjossa!”
— Shakespeare

Zyrbop ei ollut lainkaan yllättynyt siitä, että oli tullut nukkuneeksi yönsä niin huonosti. Päässä oli pyörinyt liikaa ajatuksia –
läpi koko rauhattoman yön häntä olivat pitäneet tiukasti otteessaan ristiriitaiset halut toisaalta juosta mahdollisimman kauas
pois ja toisaalta olla milloinkaan enää poistumatta sängystä. Ensimmäisestä aikeesta ei aninakaan tullut mitään, sillä ulos kupolista hän ei pääsisi omin avuin, joten tähän asti Zyrbop oli
joutunut valitsemaan sen toisen.
Vanhemmat olivat teleportoineet pois tunti aiemmin. Konsta oli puolestaan raahautunut ylös sängystä parikymmentä minuuttia sitten, joten hetkenä minä hyvänsä Helsingin yleistehtiön opiskelija lähtisi kohti oppilaitostaan. Hetket matelivat
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eteenpäin; ei kai veli vain ollut sairastunut? Se oli ainut Zyrbopin mieleen tullut selitys sille, että tämä jättäisi kokonaiset
kaksi tehtiötä suorittamatta.
Viimein käytävältä kuului teleportoimisen ominainen merkkiääni. Konsta oli lopulta lähtenyt, ja Zyrbop oli vapaa tekemään loppuvalmistelut kenenkään huomaamatta. Sängyssä makaaminen tuntui kieltämättä yhä houkuttelevalta – aavistustakaan levänneisyydestä ei voinut Zyrbopin kasvoilta havaita –
mutta tyttö vakuutti itselleen, ettei samojen kauhukuvien pyörittely ainakaan parantaisi hänen henkistä olotilaansa, ja onnistui kampeamaan itsensä istuuasentoon.
Pitäisiköhän hänen odottaa vielä pari minuuttia siltä varalta, että Konsta olikin unohtanut jotain ja palaisi hakemaan sitä?
Zyrbop punnitsi asiaa hetken ja tuli siihen lopputulokseen, että
voisi ihan hyvin aloittaa – velipoika ei ollut ollut kyseenalaistanut hänen myöhästymistään tehtiöstä tähänkään asti, joten hän
tuskin välittäisi siitäkään, että Zyrbop olisikin yhtäkkiä ylhäällä.
Konstan nihilistisestä asenteesta oli tällaisissa tilanteissa paljonkin hyötyä, mutta se kostautui siten, että hänen oli kavereiden
veljiä huonompi antamaan vinkkejä tehtiöihin...
… vaikka se elämä taisi jo olla takana.
Zyrbop ei ollut täysin varma, mitä mieltä olla siitä, ettei astuisi enää koskaan sisään tehtiöön, ei koskaan viimeistelisi opintojaan. Ei opiskelu hänestäkään mielekkäältä tuntunut, mutta
mistä tahansa tavoitteesta oli vaikeaa irrottautua, jos oli omaksunut sen niin vahvasti, kuin tehtiöopiskelijan täytyi motivaationsa ylläpitämiseksi. Ei, Zyrbop yhtäkkiä päätti, hänellä oli
asiasta sittenkin mielipide: juuri nyt oli parasta odottaa, että
hän oikeasti pääsisi pois kupolista, ja vasta sitten surra keskin-
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kertaista mutta silti taakse jäänyttä elämää. Ei ollut tehtiössä
ollut järin hauskaa, mutta oli se edes jotakin tekemistä tarjonnut.
Kapinallisten yhteiskunnan, jos sellaista edes oli, koulutusjärjestelmä saisi pistää parastaan ollakseen tehtiötä puuduttavampi. Sentään hän voisi lohduttautua sillä.
Sitten Zyrbop nousi viimein seisomaan. Välittömästi heräsi halu palata takaisin sänkyyn, mutta se olisi tuskin auttanut
lainkaan – niin hän ainakin itselleen toisti –, joten tyttö haparoi
valonkatkaisimen käsiinsä ja sai huoneeseensa valaistusta. Kalliimmissa asuintaloissa oli ikkunoita, mutta täältä ei nähnyt valoisaa aamutaivasta; yleensä viimeistään se karkotti viimeisetkin
häivähdykset väsymyksestä kansalaisten mielistä, mikä varmaankin oli keinovalaistuksen tarkoitus. Zyrbop muisti lukeneensa,
että aavikon eläimet mukauttivat unirytminsä valoisuuden vaihteluun eikä toisinpäin, mutta toimihan se näinkin.
Mitä hänen pitikään ottaa mukaansa? Zyrbop muisteli eilen tehneensä listaa ja tuli siihen johtopäätökseen, että hänellä
oli siitä ihan fyysinenkin versio. Eilisten muistikuvien palauttaminen mieleensä ei parantanut hänen oloaan – mahdollisesti
viimeinen kerta, kun Zyrbop oli nähnyt vanhempansa – mutta hänen oli pakko yrittää muistella. Niinhän se olikin; paperinpala lojui hänen yöpöydällään. Mitä oli kirjattu otettavaksi
mukaan? Ruokaa, hygieniatarvikkeita, kirjoja, sähkölaitteita ja
niiden tarvikkeita sekä muutamia muita pikkutavaroita, joiden
kerääminen asunnosta olisi mukavan mekaaninen työtehtävä.
Se veisi huomion pois ikävistä ajatuksista.
Pariksi minuutiksi se tehosikin, mutta sitten ilmaantui jälleen tarve mietiskellä tilannetta tarkemmin. Jääkaapilla Zyrbo-
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pin mieleen tuli, että hänen kannattaisi kai syödä jotain; se olisi
sekä fyysisen että henkisen jaksamisen kannalta varsin järkevää.
Tehtiön soilentista, aavikon eliöistä ja lisäaineista valmistettu
ateriasarja oli kuitenkin tuhonnut näläntunteen lopullisesti hänen kehostaan, tai sitten se vain maistui niin pahalta, ettei hän
enää halunnut edes nähdä ruokaa. Siispä Zyrbop jätti aikeen
sikseen ja tyytyi vain istuutumaan aution keittiön pöydän ääreen.
Uusi tulokas epämiellyttävien ajatusten joukossa nousi esiin
tytön päässä. Eikö tämä ollutkin ensimmäinen kerta, kun hän
oli ollut kohtalokkaan teini-identiteettilajitteluseremonian jälkeen aivan yksin? Jos hallitus haluaisi tappaa hänet tai tehdä
jotain muuta ikävää, eikö sopivin hetki siihen ollutkin juuri
tämä?
Zyrbop yritti unohtaa moiset ajatukset ja toisti itselleen, ettei niistä ollut mitään hyötyä, että ne vain häiritsivät häntä ja
hänen keskittymistään tärkeänä päivänä, mutta ajatukset laukkasivat eteenpäin ominaisia liikeratojaan pyynnöstä huolimatta.
Joka sekunti Zyrbop oli vain varmempi ja varmempi siitä, että
pian julkinen poliisi teleporttaisi sisään ja päättäisi hänen päivänsä lasersäteellä tai muulla tappokeinolla. Hän ei ollut aivan
varma, millä toisinajattelijat tavattiin lahdata, mutta lasersäteillä poliisi ainakin oli aseistanut.
Xcvbn:n oli onneksi tarkoitus saapua pian. Pystyisikö hän
säilyttämään mielenterveytensä vielä puoli tuntia? Kompromissiksi vainoharhaisuuden ja selväjärkisyyden välillä Zyrbop kääntyi istumaan kohti keittiön ovea, jotta näkisi mahdolliset tunkeilijat mahdollisimman nopeasti.
Toisaalta... oliko se parempi tapa kuolla? Olisiko sen sijaan
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onnellisempaa olla tietämätön, kunnes luoti tai lasersäde lävisti
hänen aivonsa?
”Lopeta”, Zyrbop mutisi ääneen. Asunnossa ei ollut ainuttakaan korvaa, joka olisi hänen äänensä kuullut, joten kukaan ei
tuominnut häntä itsekseen puhuvaksi hulluksi, mutta omasta
arviostaan Zyrbop ei ollut niin varma.
Hän muisti kuulleensa, että tavanomaiset taustaäänet vaikkapa televisio-ohjelmasta rauhoittivat yksin asuntoihin jätettyjä
lapsia. Oliko hän yksin asuntoon jätetty lapsi? Alaikäinen Zyrbop ainakin oli, ja tällä hetkellä hänen olonsa oli yhtä avuton
kuin lapsen, vaikka ne harvemmin karkasivatkaan kupolista elämään epävarmaa elämää ydinsodasta yllättävästi selvinneiden
kapinallisten kanssa. Joka tapauksessa Zyrbop päätti laittaa jotakin viihdettä pyörimään holonäytöstä. Laitteen akku kului videota katsellessa uskomattoman nopeasti, mutta iskemällä sen
kiinni latauspistokkeeseen hän selviäisi.
No, minkälainen oli tarjonta tänään äärettömän viihteen ja
lukemattomien multimediasisältöjen paratiisissa?
Presidentti Buts oli pitänyt jonkinlaisen puheen jostakin tylsästä; se ei Zyrbopia yllättänyt, koska presidentin kaikelle kansalle näkyviin velvollisuuksiin ei juuri muuta kuulunut. Uutisissa ei koskaan mainittu, että Buts olisi säädellyt lakeja tai tehnyt jotain muuta hallinnollista, ja sama päti myös hallitukseen,
jonka olisi jo nimensä perusteella kuulunut käyttää valtaa kupolissa. Tällaiset ajatussuunnat veivät kuitenkin vain kohti eilistä
keskustelua Xcvbn:n kanssa ja tämän mystisiä tietoja yhteiskunnasta, jossa Zyrbopin täytyi toistaiseksi elää, joten hän päätti
ajatella jotain muuta.
Sen lisäksi oli tarjolla muutamia viihdeohjelmia. Salatut elä-
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mät -tv-sarja aloitti 3428. kautensa, mutta sen ohjelman Zyrbop
hylkäsi jo ihan sillä perusteella, että sarjan juonesta ei saanut mitään selvää. Tuotantotiimin päätös pitäytyä alkuperäisessä kaanonissa siitäkin huolimatta, että puolet ennen ydinsotaa tehdyistä jaksoista oli käsitelty raa’asti totuudenmuuntelulaitoksen
ahkerien sensorien toimesta, herätti tytössä runsaasti hämmennystä.
Elokuvia kupolissa ei juurikaan harrastettu, sillä medialaitoksen tilanpuutteessa oli tehokkaampaa suosia televisiosarjojen pysyviä lavasteita. Käytännössä kansalaisten oli mahdollista
katsoa vain vanhasta yhteiskunnasta selvinneitä elokuvia, mutta
totuudenmuuntelulaitos joutui käsittelemään ne uusiksi totuudenmuuntelujen jäljiltä harva se päivä. Siispä Zyrbop ei yllättynyt, kun saatavilla oli vain pari klassikkoa, jotka hän oli nähnyt
jo useita kertoja.
Olemassa oli toki myös musiikki, mutta taiteenmuoto
rajoittui lähinnä Shakespearen mestariteokseen, Helsingin
kansallislauluun; kiellettyjä ajatuksia oli liian helppoa kätkeä
monimerkityksisiin sanoituksiin, joten hyvin harva kappale
selvisi medialaitoksen sensorien kynsistä. Ehkäpä kyseessä oli
myös pyrkimys saada kaikki kuuntelemaan vain kansallislaulua ja muuttumaan entistäkin isänmaallisemmiksi, mutta se
aie kariutui mainitun kipaleen uskomattomaan ärsyttävyyteen.
Biisi oli selvästi peräisin vanhasta yhteiskunnasta, sillä Zyrbop
ei ymmärtänyt sanoista mitään, mutta yksikään aiheeseen liittyvä tehtiö ei ollut tuonut hänelle syvempää ymmärrystä. Jos
kaikki muukin musiikki oli tuollaista, Zyrbop ei aikonut surra
taiteenmuodon katoamista.
Mutta sitten tapahtui katastrofi. Holonäyttö päätti, että Zyr-
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bopin oli aika toteuttaa tärkeää kansalaisvelvollisuuttaan: mainitun laulun kuuntelemista säännöllisesti. Tyttö yritti paeta valikosta, mutta oli liian myöhäistä – laitteen kaiuttimet heräsivät
henkiin, ja samalla hetkellä lukittuivat kaikki asetukset, joista
kakofonian olisi saanut vaimennettua.
Oi Heppi on,
oi Heppi on,
oi Heppi on niin loistava!
On meillä valtaa, skumppaa ja tyyliä,
oi Heppi on niin loistava!
Heppi oli lempinimi Helsingille, oli musiikkitehtiö väistänyt, mutta Zyrbop ei ymmärtänyt, mistä viimeiset kolme kirjainta tulivat. Muu sanoituksessa oli yhtä käsittämätöntä: miksi erikseen mainita, että Helsingillä on valtaa, jos kaupunki oli
ainut älyllisen elämän keskittymä maailmassa?
Oi Stadi on,
oi Stadi on,
oi Stadi on niin mahtava!
On meillä Ruoho ja Nieminen,
oi Stadi on niin mahtava!
Stadi puolestaan oli kaupunginosa entisessä Helsingissä,
muisteli Zyrbop lukeneensa, mutta sitä hän ei tiennyt, mitä olivat Ruoho ja Nieminen. Hyvä on, myönsi hän vanhan
yhteiskunnan ihailemisen kansallismielisyyden, mutta oliko
siinä mitään järkeä, jos kukaan ei tiennyt, mitä ylpeydenaiheet olivat? Oliko Nieminen Helsingin entinen presidentti vai
kenties arkkitehtuurin mestariteos? Jokin tapahtuma? Nimi ei
ainakaan kirjaimellisesti tarkoittanut mitään.
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Sitten hän sai idean: vaikenisiko laite, jos hän toistaisi jotain
muuta mediaa? Zyrbop selasi äkkiä televisio-ohjelmaluetteloon.
Oi slangi on,
oi slangi on,
oi slangi on niin ihanaa!
Ei sitä landet snaijaa ollenkaan,
oi slangi on niin ihanaa!
Kuten tavallista, televisiosta ei tullut mitään kansallislaulua
vähemmän ärsyttävää. Zyrbop kirosi mielensisäisesti ja yritti olla parhaansa mukaan ajattelematta holonäytöstä nyt pauhaavaa
säkeistöä, josta hän tunnisti vain sanan Lande. Laulu tosin näytti esittävän, että Landella olisi ollut jonkinlaista elämää, joka ei
pystynyt ”snaijaamaan” – se ei hyväksyttyjen tietojen mukaan
ollut totta, joten tämä havainto ei saattanut häntä yhtään lähemmäksi kansallislaulun perimmäisen luonteen selvittämistä.
Muu Suomi on,
muu Suomi on,
muu Suomi on meidän varjossa!
Voi teitä Turku, Oulu ja Tampere,
te ootte meidän varjossa!
Tämän säkeistön, joka vain luetteli asioita, jotka olivat Helsingin kupolin varjossa – Muu Suomi, Turku, Oulu ja Tampere, mitähän nekin olivat – jälkeen kidutus oli viimein loppunut. Siitä selvittyään Zyrbop jatkoi päättäväisesti yritystään
löytää mediasisältöä, jonka kanssa tuhlata hiljalleen hupeneva
puolituntinen, mutta tehtävä oli tuomittu epäonnistumaan jo
ennen alkamistaan. Kaikki oli liian valtiollista ja varmaankin
vain lisäisi hänen orastavaa paniikkiaan.
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Kunhan Xcvbn vain jo tulisi. Sitten kaikki olisi ainakin hetkellisesti paremmin.
Kello tikitti eteenpäin sairaalloisen hitaasti. Jokainen yksittäinen sekunti vaikutti venyvän äärimmilleen – minuuteista puhumattakaan. Jokainen minuutti oli oma pieni taistelunsa, jonka vastapuolet olivat Zyrbop ja voimiaan keräävä hermostuneisuus hänen sisällään. Kuluisipa aika nopeammin! Kaikki tämä
teknologia, joka teleporttasi ihmisiä ympäriinsä ja loi esineitä
käytännöllisesti katsottuna tyhjästä, ja aikamatkustus oli vielä
saavuttamattomissa? Valtiolla oli varmasti aikamatkustuslaitos
jossain, mutta sen toiminta vain oli salaista. Hallitus ei varmasti halunnut, että kuka tahansa olisi voinut matkustaa menneisyyteen ja estää nyky-yhteiskuntaa syntymästä. Ainakin, jos aikamatkustus toimi niin.
Zyrbop älähti ääneen, kun joku teleportoitui käytävään. ”Hhei?” hän henkäisi ja suorastaan rukoili (vaikka uskonto olikin
lakannut olemasta tuhansia vuosia sitten), että se olisi Xcvbn,
ettei se olisi julkinen poliisi tai presidentti Butsin salamurhaaja.
”Minä se vain olen”, kuului Xcvbn:n ääni.
Hallitus oli varmasti keksinyt laitteen, jolla saattoi tallettaa
ihmisten puhetyylin ja muodostaa sillä uskottavasti äännettyjä lauseita, joten Zyrbop helpottui vasta nähdessään Xcvbn:n
astelevan ilmielävänä keittiön ovesta. Teknologia saattoi mahdollistaa myös erehdyttävän ihmismäiset robotit, mutta neuroverkkoprototyypitkin olivat niin alkeellisia, että siinä vaiheessa
Zyrbop salli itsensä huokaista helpotuksesta.
”No, oletko valmis lähtemään?” Xcvbn kysyi huolettomasti. Zyrbop ei tiennyt, valitsiko poika äänensävynsä rauhoittaakseen häntä vai siksi, etteivät he olleet kamalan suuressa vaarassa,
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mutta hän tunsi joka tapauksessa paniikkinsa hiipuvan.
”Olenhan minä”, Zyrbop sanoi hiljaa ja yritti hymyillä. Ja
kävikö niin, että hänen kasvoilleen nousi aito, monista pienistä
eleistä koostuva hymy eikä mikään halpa jäljitelmä? Kyllä, niin
kävi! Zyrbop antoi kasvonlihaksilleen luvan onnitella itseään, ja
ne tekivät työtä käskettyä epätiedostavan olemuksensa rajoissa.
”Luettelepas matkatavarasi”, Xcvbn kehotti ja istuutui keittiötuolille. ”Olen kyllä varautunut kohtalaisen hyvin, mutta
omistakin kamoistasi voi olla hyötyä.”
Zyrbop nyökkäsi. ”Minulla on tietenkin iso kasa valtion antamia laitteita siltä varalta, että ne sattuisivatkin auttamaan jossain. Ruokatarvikkeitakin minulla on, samaten muuta tarpeellista pikkusälää. Tuleeko mieleesi jotakin erityistä, jota en ehkä
älynnyt ottaa mukaan?”
”Siinäpäs olivat ne tärkeimmät”, vastasi Xcvbn. ”Eiköhän
lähdetä.”
Zyrbop nyökkäsi jälleen ja nousi tuoliltaan. Xcvbn teki samoin. Ansaitsiko ainoa paikka, jota hän oli tähänastisessa elämässään voinut kutsua kodiksi, laajempia hyvästelyjä? Oli Zyrbop asuntoon kai yhtä kiintynyt...
… mutta kaikki oli valtion tekemää ja täynnä täynnä valtion
vakoilulaitteita. Turvalliseksi hän ei täällä oloaan enää tuntenut,
ja se riitti Zyrbopin mielestä poistamaan rakennuksen oikeuden
olla se paikka, jota hän kutsui kodikseen.
Sama oli käynyt koko Helsingin kupolille, joka Zyrbopin
toissapäiväisessä maailmankuvassa oli vastannut käytännössä
koko maailmaa. Mitä ihmettä hän olisi edes tehnyt, jos Xcvbn ei
olisi kertonut ulkomaailman olemassaolosta? Kuinka nopeasti
julkinen poliisi olisi löytänyt hänet, kuinka nopeasti hän oli-
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si menettänyt järkensä vankina kupolissa ilman minkäänlaista
pakopaikkaa?
Nyt ei ollut aika ajatella sitä, Zyrbop muistutti jälleen itselleen. Ainakin toistaiseksi näytti siltä, että hän oli hyvää vauhtia
pelastumassa, ja siihen hänen oli pakko keskittyä.
”Lähdetään”, tyttö sanoi päättäväisesti.
Xcvbn asetti kätensä tytön olalle eleellä, jonka tämä tulkitsi
myötätuntoiseksi. Millaisissa oloissa Xcvbn itse oli kasvanut?
Vaihto-opiskelijana tämän oli varmasti täytynyt jättää taakseen
oma kotinsa, missä se sitten sijaitsikaan.
”Kuinka kauan olet asunut kupolissa?” Zyrbop tiedusteli.
”Koko tehtiön”, Xcvbn sanoi. ”Eli... pahus, en muista tarkkaa lukua. Mutta ehkä pari vuotta. Etenin melko tavallista tahtia, mutta minulla oli valtion hyväksymiä opintosuorituksia jo
ennalta, joten olin jo siirtymäisilläni ylitehtiöön.”
”Vai niin”, Zyrbop sanoi heidän astuessaan teleportaatiokoppiin ja tuli yhtäkkiä paljon tietoisemmaksi huomattavan
pienestä tilasta heidän välissään. ”Voitko kertoa elämästäsi siellä... siellä, mistä tulit?”
”Melko avoimesti puhuminen lienee jo mahdollista”, Xcvbn arvioi. ”En usko, että valtio saa meitä enää kiinni, jos se ei
ole pystynyt siihen tähänkään mennessä.”
Heidän kehonsa hajosivat niiksi pieniksi rakenneosiksi, joista Zyrbop ei ollut koskaan oppinut tehtiössä, ja välittömästi
sen jälkeen ne muovautuivat vanhoihin muotoihinsa kerrostalon aulassa. Tai sitten tapahtui jotain muuta, mikä oli se, mitä
teleportaatio todellisuudessa teki, ja mitä Zyrbop ei tiennyt.
”Vastauksena kysymykseesi”, poika jatkoi, ”voin kertoa, että
eipäs eroja hirveästi ole, paitsi että yhteiskunta ei ole täysi dysto-
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pia. Mikä ei varmaan kerro yhtään mitään. Älä tee johtopäätöksiä kupoliasuntoni kunnosta, sillä olen aina asunut varautuen
pikaiseen lähtöön. Siksi se saattoi näyttää vähän... epäkäytetyltä.”
”Hieno sana. Epäkäytetyltä.”
”Käyttämättömältä lienee parempi.”
”Joo.”
He astuivat ulos talosta. Pian tunnelma kahden ihmisen
muodostamassa pienryhmässä oli jopa huoleton. Tähän aikaan
kaikki olivat töissä, koulussa tai kärsimässä vakavasti niistä seikoista, jotka olivat estäneet yhteiskunnallisten velvollisuuksien
täyttämisen, joten ulkona oli täysin autiota. Vapaapäiviä ei tietenkään ollut, mikä sai Zyrbopin kyseenalaistamaan, mistä käsite oli hänen päähänsä putkahtanut. Ehkäpä jostakin vanhaa
maailmaa käsittelevästä teoksesta? Vaikka totuudenmuuntelulaitos siisti historiaa minkä ehti, ei kaikkien menneisyyden häivähdysten poistaminen ollut kovin helppoa.
”Meillä on pari tuntia aikaa ennen lähtöä”, Xcvbn kertoi
vilkaistuaan kelloaan, joka vaikutti toisin kuin älykellot toimivan jotenkin mekaanisesti. ”Juttu hoituu siten, että eräät kontaktini vaihtavat tilapäisesti yhden ainoan teleportaatioaseman
määränpään ulos kupolista.”
”Voiko niinkin tehdä?” Zyrbop ihmetteli. ”Tai siis, onko
ulkopuolella edes teleportaatiovastaanottimia?”
”On muutamia”, Xcvbn sanoi. ”Välillä valtion miehet käyvät tonkimassa Vantaan ja Espoon raunioita. Tonkimisella viittaan lähinnä uusiin, joskin vähemmän tehokkaisiin, pommituksiin.”
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”Kuinka te sitten selvisitte?” Zyrbop ihmetteli. ”Vai asutteko
jossain muualla?”
Xcvbn hymyili. ”Sen näet sitten. Mutta siis, kun meillä kerta
on aikaa tapettavaksi, onko mielessä turvallista ja kivaa ajanvietettä?”
”Oikeastaan on”, sanoi Zyrbop, ”mutten valitettavasti usko,
että ideani voi laskea kuuluvan kumpaankaan kategoriaan.”
”Mikä se siis on?”
”Mirja”, Zyrbop huokaisi. ”Hän... hän on yhä valtiollisessa
terveyskeskuksessa. Haluaisin vähintään käydä katsomassa, mitä hänelle kuuluu, ennen kuin katoan mahdollisesti ikuisesti.
Jos mahdollista, aion myös kysyä, haluaisiko hän lähteä mukaamme. Jos hallituksella on suunnitelmia minun varalleni, ei
liene vaikeaa saada selville, että Mirja on paras ystäväni. Hän
on vakavassa vaarassa, jos mitään ei tehdä.”
Xcvbn ei vastannut heti, vaan tyytyi katsomaan Zyrbopia
säälivästi.
”Kuules nyt, ymmärrän kyllä”, hän lopulta sanoi, ”mutta
suunnitelmasi on valitettavasti toteuttamiskelvoton. Valtiollisten laitosten, varsinkin sairaaloiden ja terveyskeskusten, turvatoimet ovat ihan toista luokkaa kuin yksityisasuntojen. Emmepä voi myöskään kertoa Mirjalle mitään, mitä hän voisi vuotaa
valtion agenteille.”
”Emme me voi vain jättää Mirjaa tänne”, Zyrbop sanoi tiukasti ja huomasi äänessään aavistuksen vihaa. Hän otti tunteen
ilomielin vastaan; teki kai hyvää tuntea jotain muuta kuin ylipääsemätöntä toivottomuutta. ”Jos se on tarpeen, hallitus käyttää häntä varmasti aseena minua kohtaan, koska toisin kuin
vanhempani, hän ei ole valtiolle vielä yhtään hyödyllinen! Jos
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selittäisimme tilanteen järkevästi, olen varma, että hän suostuisi
poistumaan kupolista. Elämä täällä ei enää ole turvallista kenellekään, jonka voi yhdistää minuun.”
”Mirja voi olla vaarassa”, Xcvbn myönsi. ”Eikös sama kyllä
päde perheeseesikin? Miten he muka ovat valtiolle hyödyllisiä?”
”Äiti ja isä ovat korkea-arvoisia työntekijöitä omilla laitoksillaan”, Zyrbop sanoi. ”En usko, että hallitus haluaisi uhrata
heidät. Konsta ja minä emme edes pyöri samoissa piireissä, eikä
valtio voi tappaa häntäkään, jos haluaa vanhempieni pysyvän
yhteistyökykyisinä, joten hänkin on suhteellisen turvassa. Mirja on ainut, jonka kidutus tai tappo on hallitukselle järkevää, ja
pelkkään sivustakatsomiseen minä en tässä kohtaa suostu!”
Xcvbn oli hetken hiljaa ja katsoi pois vältellen Zyrbopin
katsetta.
”Voin ehkä tehdä poikkeuksen”, hän sanoi lopulta. ”Olen
ainut kapinallisagentti kupolissa, ja paljastumiseni ei periaatteessa tuhoaisi suunnitelmia täysin.”
”Ainutko?” Zyrbop ihmetteli. ”Kaikki muutko ovat... joissain toisaalla?”
”Jep, jossain toisaalla.”
Heidän askeleensa saavuttivat Malmin teleportaatioaseman,
joka oli ainut, johon heillä oli välitön jalankulkuyhteys. Arkkitehtuurillisesti se ei juurikaan poikennut muista; asemien erottaminen toisistaan olisi ollut mahdotonta ilman avuliaita kylttejä. Tämä johtui kai siitä, että kalliit ja monimutkaiset teleportaatiomekanismit oli helpointa suunnitella vain yhdelle asemamallille – vaikeaa sanoa ilman tarkempaa tietoa teleportaation
toiminnasta.
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”Käydään siis Maunulan terveyskeskuksen kautta”, sanoi
Zyrbop. ”Tiedän sen toimintajärjestelyt. Me vain sanomme, että myöhästyimme tänään tehtiöstä ja ajattelimme sitten käyttää
ajan johonkin hyödylliseen. Kyllä ne päästävät meidät tapaamaan Mirjaa.”
Xcvbn nyökkäsi varovaisesti. ”Kuules, meidän on parasta
valmistautua nopeaan lähtöön, jos joku alkaa epäillä jotain.
Kiinniottoon meillä ei oikein ole varaa; paljastumiseenkin vain
vähän.”
”Selvä on”, sanoi Zyrbop itsekin hieman yllättyneenä siitä,
että Xcvbn oli näin myötämielinen. ”Muuten, tuli mieleen kun
mietin teleportaatiota. Voiko valtio oikeasti tappaa jonkun sillä? Teleportaatiolla lähetetyt tavarathan tulevat joskus rikkinäisinä, joten epäiletkö, että sama voi tapahtua ihmisille?”
”Olen melko varma, ettei hallitus osaa hyödyntää teleportaatioverkoston virheitä tarkoituksenmukaisesti”, Xcvbn vastasi. ”Emme kyllä tiedä sen tarkkoja toimintaperiaatteita. Sellaisen hauskan faktan voisin kertoa, että korkeimmat valtiomiehet eivät koskaan käytä teleportaatiota. Varmaankin siksi, että
siihen liittyy niin paljon riskejä.”
”Mitä? Eivätkö? Miten he sitten siirtyvät paikasta toiseen?”
”Maan alla on verkosto tunneleita, mutta niihin pääsee vain
korkean turvallisuustason rakennuksista – ministeriöistä, laitoksista, hallituksen tiloista, sen sellaisista.”
”Hmm”, Zyrbop pohti. ”Ja senkö perusteella luulet, että välillä teleportaatiosta tulee ihmisuhreja? Eikö... eikö sitä tiedettäisi, jos asia olisi noin?”
”Tavallinen kansa ei todellisuudessa tiedä yhtään mitään,
vaikka niin uskookin”, Xcvbn huomautti. ”Hallituksellahan on
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lupa tappaa ihmisiä, jotka tekevät jotain mitättömiä rikoksia.
Todennäköisesti teleportaation uhrit lavastetaan totuudenmuuntelulaitoksella syylliseksi pikkurikkeisiin, jotta kukaan ei
kyseenalaista heidän katoamistaan.”
Zyrbop nyökkäsi hyväksyvästi. Se oikeastaan selitti aika paljonkin maailmasta – lukiessaan totuudenmuuntelulaitoksen listaa historiasta poistetuista henkilöistä hän oli toisinaan miettinyt, miksi hallitus edes tuhlasi aikaansa murhauttaessaan niin
tyhjänpäiväisiä rikoksia tehneet. Olivatko kuolleet oikeasti vain
tuotosta valtion erilaisista mekanismeista, jotka olivatkin vähemmän turvallisia kuin luultiin?
”Jos teleportaatio tappaa salaa ihmisiä”, kysyi Zyrbop, ”niin
tekeekö jokin muukin niin? Selittyvätkö kaikki kuolonuhrit sillä?”
”Luulen, että valtio myös peittelee todellisia syitä ihmisten
murhauttamiseen”, arveli Xcvbn. ”Jos nyt vaikka joku tapetaan
hallituksenvastaisen mielipiteen vuoksi, voi hän oikeasti olla
vaikka ehta kapinallinen.”
”Totta”, sanoi Zyrbop. Oli hankalaa tottua ajatukseen siitä,
että surullisen tehoton dystopia olikin vain kulissi jollekin pelottavammalle. Oliko kaikki hänen ikinä kuulemansa tieto tarkoin valittu manipuloimaan tyttöä siten, ettei hän edes pohtisi
mitään muuta mahdollisuutta yhteiskunnan luonteesta?
”Minuutin päästä lähtee yksi Maunulaan. Teleportoidaan”,
ehdotti Xcvbn. Zyrbop nyökkäsi ja ahtautui jälleen ahtaaseen
koppiin pojan kanssa yrittäen olla harkitsematta sitä mahdollisuutta, että saapuisikin perille kahtena kappaleena. Muuta vaihtoehtoa ei ollut, hän toisti itselleen, ja sen mantran toistaminen
oli toiminut tähänkin asti. Osa Zyrbopista itsestäänkään ei voi-
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nut uskoa, että he olivat toteuttamassa näin vaarallista suunnitelmaa, mutta tähän asti kaikki oli sujunut hyvin.
Toivottavasti sujuisi vastedeskin.

Luku 10
”Easy safe services
Are here to stay”
— Shakespeare

Hanna pääsi helposti kulkemaan läpi medialaitoksen ilman, että kukaan kyseenalaisti hänen läsnäoloaan; asiassa auttoi se, että pukukoodi oli sama halki laitosten. Lisäksi pelkästään näyttämällä siltä, että oli tekemässä jotain järkevää, pääsi yleensä soluttautumisessa jo pitkälle. Sen taidon Hanna Lehtonen osasi, ja
lisäksi hän taisi oikeastikin ollakin tekemässä jotakin järkevää,
nimittäin palaamassa töihin omalle laitokselleen.
Kännykän kello ilmoitti, että hän oli reilusti myöhässä työpäivänsä alusta. Hanna kirosi mielensisäisesti, vaikka poikkeamat aikatauluista annettiinkin useimmiten anteeksi – periaatekysymyshän se oli. Anitakin oli varmasti luistanut työnteon
aloittamisesta, kuten kävi aina, jos häntä ei ollut valvomassa
joku ammattitaitoinen; joskus Hanna ihmetteli, miksei Anita
ollut jo saanut potkuja. Ehkä työntekijöiden erottamista arasteltiin siltä kannalta, että projektit saattaisivat seurauksena myö153
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hästyä entisestään.
Työ medialaitoksella näytti kieltämättä aika mielenkiintoiselta. Neuroverkkologi seurasi seinille ripustettuja opasteita (niitä oli varmaankin siksi, että lähetyksiin osaaottavien julkkisten
olisi helpompaa liikkua ympäriinsä) ja käveli pitkin käytäviä,
kulki halki studiojen, joissa valmistuttiin johonkin lähetykseen.
Täällä kuvattiin valtion viralliset tiedonannot, uutislähetykset
ja se vähä viihteellinen sisältö, mitä ylipäätään tuotettiin – Hanna oli tunnistavinaan Salattujen elämien lavasteet (ei sillä, että hän
olisi roskasarjaa myöntänyt katsovansa).
Muutakin televisiosta tuttua löytyi. Kulkiessaan erään huoneen läpi Hanna huomasi studion, jota yleensä käytettiin äkillisissä hälytyksissä tai muuten vain erityisen tärkeissä tiedotuksissa. Muistutuksissa haamueduskuntavaaliäänestyksistä, ilmoituksissa uusien julkisten rakennusten avautumisesta, presidentin uudenvuodenpuheissa, sen sellaisissa.
Hanna ehti jo toivoa, että hän pääsisi livahtamaan läpi häiritsemättä mitään tärkeää, mutta myöhäistä – neuroverkkologi
joutui pysähtymään kuullessaan uutisankkurin puhuvan ja tajutessaan, että lähetys oli käynnissä. Vieraan laitoksen häiritseminen paitsi paljastaisi hänen kyseenalaisen kiertoreittinsä myös
johtaisi mitä todennäköisimmin siihen, että julkinen poliisi
murhaisi hänet ja hänen perheensä, joten Hanna päätti odottaa sopivaa hetkeä ennen matkan jatkamista. Hän harkitsi pikaisesti myös toista reittiä kiertämistä, mutta taaksepäin palaaminenkin olisi voinut johtaa kiinnijäämiseen studion väenpaljoudessa.
”… raportoi, että olemassa on vielä yksi fyysinen kappale
Vain Elämää -televisiosarjan tuotantokautta, jonka turvallisuus-
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luokitusta juuri kiristettiin”, nainen sanoi ja katsoi kohti kameraa, joka oli Hannan vasemmalla puolella. Onneksi kaikki
huoneessa vaikuttivat keskittyvän uutislähetyksen kuvaamiseen.
”Sille, joka toimittaa mainitun esineen totuudenmuuntelulaitokseen tai muuhun valtiolliseen virastoon, on luvattu miljoonan markan palkkio. Totuudenmuuntelulaitoksen johtaja ei
halunnut kommentoida nauhoitukselta löytyvän tiedon merkitystä.”
Oliko lähetys jo päättynyt? Ei, sillä uutisankkuri käänsi uuden paperin esiin pinosta, joka oli pöydällä hänen edessään.
”Juuri saamamme tiedon mukaan ainakin kaksi nuorta on
kuollut tuntemattoman tahon suorittamassa terrori-iskussa tänään aamupäivällä. Turvallisuuslaitos vakuuttaa julkaisevansa
myöhemmin tarkan listan kuolonuhreista, mutta ei vielä halunnut kommentoida tapahtumien mahdollisia turvallisuuteen
liittyviä merkityksiä.”
Hanna kurtisti kulmiaan. Missä välissä noin oli muka ehtinyt tapahtua? Hän päätti säästää holonäyttönsä akkua ja vilkaisi uusimmat uutisotsikot puhelimensa näytöltä, mutta mistään
vastaavasta ei raportoitu. Julkisen poliisin suorittamat salamurhat eivät yleensä saaneet näin suurta näkyvyyttä, joten mistä
mahtoi olla kyse? Oli terrori-isku myös sen verran outo peitetarina, että kyse oli pakko olla edes vähän todellisesta tarinasta.
”Presidentti Buts tuomitsee iskut ja arvioi niiden olevan haitaksi kansalaisten turvallisuudelle. Hän ei kuitenkaan näe syytä
paniikkiin tai yleisen turvallisuustilan laskemiseen. Juuri saamamme tiedon mukaan turvallisuuslaitos vakuuttaa, että hyökkäysten takana ollut taho on saatu selville ja eliminoitu.”
Uutisankkuri käveli pois, ja ilmeisesti seurasi tauko kuvauk-
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sissa. Hanna ei jäänyt pohtimaan kuulemansa merkitystä vaan
kiiruhti studion läpi ja varmisti holonäyttöönsä lataamastaan
kartasta, että oli jo aika lähellä uloskäyntiä. Tästä studiosta oli
selkeä kulkureitti ulos, joten hän oli jo voiton puolella.
Kukaan ei pysäyttänyt Hannaa – hän pääsi ongelmitta ulkoovelle asti. Jos turvatoimia oli korotettu äskeisen lähetyksen arkaluontoisuuden vuoksi, ne oli näemmä jo palautettu entiselleen. Neuroverkkolaitoksella sekä kutsumattomat vieraat että
muut työntekijät pidettiin huolellisesti poissa muiden työpisteiltä, mikä teki vielä oudommaksi sen, että joku oli kyennyt
livauttamaan koekappaleisiin tahallisia virheitä, ymmärsi neuroverkkologi, kun hänen ajatuksensa lipuivat jälleen hänen viimeaikaiseen lempiaiheeseensa.
Oliko mahdollista, että prototyyppien viat olivatkin olleet
sattumaa? Ilman lisätodisteita ei kukaan häntä uskoisi, siitä
Hanna oli nyt varma. Näin vakavat syytökset olivat johtajan
vastuulla, joten hänet täytyisi vakuuttaa henkilökohtaisesti,
jotta asian käsittely etenisi.
Neuroverkkologi avasi neuroverkkolaitoksen ulko-oven ja
päätti suunnata ensin kohti taukohuonetta, jossa Anita mitä
todennäköisimmin oli juomassa kahvia, juoruamassa työtovereidensa kanssa ja muutenkin tekemässä kaikkea muuta kuin
tehokasta ja nopeaa työtä, jota vaadittiin aikatauluissa pysymiseksi.
Mutta kahvihuone oli tyhjillään lukuunottamatta Iskyatebia. Huono merkki – se, että Anita olisi aloittanut työt itse, oli
vähintäänkin metafyysinen mahdottomuus. Oliko jotain sattunut?
”Missä on Anita?” tiedusteli Hanna. ”Se työtoverini, tiedät-
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hän. Onko hän tullut töihin tänään?”
Iskyateb pudisti varovasti päätään. ”En... tiedä, an-teek-si.”
Hanna huokaisi. Tänään – pikemminkin tänäänkin, kun
muisteli viime päiviä – kaikki vaikutti menevän pieleen. Jonkinlainen tehottomuuden ja epäonnistumisen aura oli ottanut
koko laitoksen syleilyynsä; ei ihme, että suurin osa neurotuotteista oli vaarassa myöhästyä pahasti.
Joku tai jokin halusi estää tuotekehityksen normaalin kulun.
Miksi?
”Käske häntä siirtymään työpisteelle välittömästi, jos edes ilmaantuu paikalle”, Hanna ärähti. ”Jalostustiimi lupasi esitellä
meille uudistetun version asiontineuroverkosta, jonka tähänastiset saavutukset ovat järveen putoaminen ja kahvinhaussa epäonnistuminen, joten myöhässä olemme jo nyt. Uusista aikatauluista täytyy pitää tiukasti kiinni.”
”Il... moitan.”
”Hyvä”, Hanna kiitti. ”Sentään joku tässä saatanan laitoksessa hoitaa nekin tehtävät, joiden hoitamisen voisi olettaa olevan
itsestäänselvyys.”
Neuroverkkologi oli jo avaamassa ovea, kun pysähtyi ja
käänsi katseensa uudelleen kohti Iskyatebiä.
”Mitä sinä edes teet?” hän kysyi ainoalta muulta, joka huoneessa sillä hetkellä oli. ”Jos sinulla on vapaata, haluatko tulla
korvaamaan laitoksen harmillista työntekijäpulaa?”
”Liian... kor-ke-a turvillisuus... luo-kit-te-lu. An-teek-si.”
Hanna kurtisti kulmiaan.
”Ei se mitään.”
”Selvä. Kii-tos.”
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Jokainen kupolissa asuva tiesi fraasin ”liian korkea turvallisuusluokittelu” merkitsevän, että asia oli parempi jättää sikseen, millei halunnut olla julkisen poliisin uusimman salamurhauskeinon testikohde, mutta silti jokin keskustelussa jäi vaivaamaan Hannaa. Mitä ihmettä Iskyateb laitoksella teki? Kuka
hänet oli päästänyt sisään? Voisiko siinä olla sabotööri, joka
projekteja uhkasi? Kannattaisi sitäkin mahdollisuutta harkita,
mutta näin vähäisin todistein Hanna ei voinut rynnätä johtajan puheille – jos Iskyateb olikin viaton, hän saisi varmasti huomatuksen lukuisista vääristä hälytyksistä.
Mitään muuta hän ei voinut tehdä kuin odottaa. Kyseessä
ei takuulla ollut mikään yksittäistapaus – jos joku salaperäinen
taho halusi häiritä laitoksen toimintaa, hyökkäyksiä tulisi lisää.
Nyt, tilanteesta tietoisena, hän voisi tarkkailla kaikkea arveluttavaa ja huomata sellaista, mikä tietämättömän silmiltä jäi huomaamatta.
Työpiste, jossa testattiin tänään yleisasiointineuroverkkoa,
sijaitsi rakennuksen toisella puolella, joten päästyään perille
Hanna oli jo pahasti myöhässä. Kun hän saapui tarkkailuhuoneeseen, tietokoneiden ääressä istui joukko ärsyyntyneitä ja
tylsistyneitä neuroverkkojalostajia.
”Missä olet ollut? Testi on ollut toimintavalmiina jo viisitoista minuuttia”, tummatukkainen nuorimies kysyi. ”Ja missä
on työparisi?”
”En tiedä”, vastasi Hanna, ”ja muun muassa sitä minä olenkin yrittänyt selvittää. Kun olemme jo näin myöhässä, lienee
parasta aloittaa ilman häntä.”
Jalostajat nyökkäsivät ja poistuivat huoneesta. Kurinpidolliset seuraukset Hanna oli onnistunut välttämään, mutta
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Anitalle ei ollut samaa onnea suotu, missä hän sitten olikaan.
Neuroverkkologi kirjautui tietokoneelle ja avasi tarvittavat
muistiinpano- ja palautteenkirjausohjelmat. Lasi-ikkuna hänen
edessään näytti simuloidun kahvilaympäristön, joka muistutti
hyvinkin paljon Café Ydinsotaa. Muutama asiakkaita kuvaava
mallinukke istui pöydässä, ja samanlaisella tekniikalla toteutettu ilmeetön myyjä vahti valtakuntaansa tiskin äärestä.
Tehtävä ei ollut asiointineuroverkolle helppo. Sen täytyi navigoida kassalle, tilata oikein kaikki vaaditut juomat ja sitten vielä maksaa tuotteet. Monimutkaiseen malliin ostotapahtumasta
liittyi myös lukemattomia mahdollisia epäsäännöllisyyksiä – ehkä myyjä ei ymmärtäisi tilausta, ehkä maksutapahtuma epäonnistuisi, ehkä myyjä olisikin tauolla – joihin asioijan täytyi osata
reagoida, mutta sitä ei testattu vielä. Nyt riitti, että neuroverkko selviytyisi sille valmistellusta ideaalitilanteesta. Tämä oli se
taso, jolle oli välttämätöntä päästä, jotta voitiin puhua missään
mielessä toimivasta tuotteesta.
Valekahvilan ovi avautui. Sisään astui tavanomaista neuroverkkosuunnittelua edustava yleisasioija, joka käveli varmin askelin kassalle. Metallisen kehon säännöllisissä liikkeissä oli itsevarmuutta, jota ei löytynyt tilannetta tarkkailevien ihmisten
mielistä – viime testissä ilmaantunut vika oli korjattu, joten jos
jotakin menisi taas pieleen, olisi se merkki suuremmasta ja syvemmälle iskeneestä virheestä.
”KAKSI KYBERLATTEA JA KOLME AVARUUSCAPPUCINOA, KIITOS”, robotti ilmoitti kaiuttimillaan. Uudistettu, ihmismäisempi puhemoduuli oli kehitteillä, mutta
prototyypit eivät olleet lainkaan valmiita, oli asiasta vastaava
tiimi ilmoittanut. Ensimmäiset kuluttajat saisivat tyytyä neu-
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rotuotteisiin, jotka kuulostivat selvästi syntetisoiduilta, mutta
ajan myötä tilanne paranisi.
Mallinukke ei tietenkään osannut palvella, joten yksi jalostusosaston työntekijöistä hiipi huoneeseen toisesta ovesta ja
asetti tilatut juomat tiskille. Seuraavaksi neuroverkon pitäisi
ottaa ne vastaan, maksaa ja sitten kiittää kohteliaasti myyjää.
Se ei tehnyt mitään niistä.
Hanna siirsi katseensa neuroverkon prosessoria vahtivaan
ohjelmaan. Sen piirtämä kuvaaja osoitti, että verkko teki onnistuneesti ympäristöään koskevat laskut ja reaaliaikaisen uhanarvioinnin. Käyttöliittymän toiselta välilehdeltä paljastui jono
käsiteltävistä tapahtumista.
[KÄSITELTY] OTA JUOMAT
[KÄSITELTY] MAKSA
[KÄSITELTY] KIITÄ
[KÄSITELTY] POISTU TILASTA
Miksei mitään niistä suoritettu? Kaikki vaadittavat liikeradat oli laskettu ennalta; jokainen tapahtuma oli käsitelty niin
valmiiksi, että Hanna olisi voinut käynnistää ne itse napinpainalluksella. Niin hän ei kuitenkaan tehnyt, vaan siirtyi etsimään
muita syitä sille, ettei prototyyppi toiminut. Virheidenkäsittelykonsoli huusi tyhjää. Kaikki sensorit raportoivat realistisia lukemia – myyjän elottomat kasvot tuijottivat häntä asiointineuroverkon keinotekoisista silmistä.
Ellei päämoduuliin ollut päässyt livahtamaan vakavaa ohjelmistovirhettä, oli vain yksi ilmeinen selitys: jonon tukki jokin
uusi tapahtuma, jonka tiedot joku oli unohtanut säätää kirjattavaksi hallintapaneeliin. Siinä tapauksessa prototyyppi oli tehnyt vakavan virheen – oli mitä tärkeintä, ettei kesken tuttujen ta-
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pahtumasarjojen tapahtunut mitään odottamatonta, mikä voisi
vahingoittaa ympäristöä tai laitetta itseään.
Hanna havahtui ajatuksistaan, kun neuroverkko toisti saman tempun kuin oikeassa maailmassa tehdyssä kokeessa ja viskasi kahvit lattialle. Tässä koeympäristössä kupit olivat tyhjiä,
joten ne ja niitä pidellyt pahvipidike vain jäivät lojumaan keskelle lattiaa. Sitten mekaaninen asioija käveli kohti asiakasmallinukkeja.
Neuroverkon kaiuttimista kuului monotonisella robottiäänellä lausuttu julistus.
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
Se nappasi vahvaan kouraansa toisen asiakkaan pään ja repi
sen irti.
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
”ALAS PRESIDENTTI BUTS”
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”But in dystopian fiction, these relationships play a more
significant role than solely exploring one’s sexuality or identity
or weathering the ups–and–downs of romantic relationships.
These relationships, romantic and platonic, serve to actually
shape their thinking about the society around them and even
encourage them to take subversive action.”
— Shakespeare

Ainakaan tähän teleportaatioon Zyrbop ei kuollut. Hän astui
ulos ja huomasi olevansa Maunulan terveyskeskuksen aulassa.
Valkoinen, kliininen ulkonäkö sentään sopi hyvin tähän rakennukseen; kouluista tai taidesaleista se teki lähinnä masentavia.
Korkean huoneen seinät olivat täynnä ovia, oletettavasti teleportaatiokoppeihin, ja niistä ilmestyi jatkuvasti hoitajia ja lääkäreitä.
”Ilmoittaudutaan tuonne”, sanoi Zyrbop ja otti Xcvbn:ää
kädestä kiinni. He kävelivät vastaanottotiskin luo ja ilmoittivat
valkoiseen pukeutuneelle naiselle nimensä ja asiansa: myöhästyminen tehtiöstä, halu tehdä jotain järkevää, idea Mirjan tervehti163
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misestä. Tarina meni läpi, ja he saivat teini-identiteettitietoisen
tytön huoneen numeron sekä teleportaatio-ohjeet.
”Mikä on suunnitelmasi?” Xcvbn kuiskasi teleportaatiojonossa. ”Kertoa Mirjalle kaiken ja toivoa, että hän suostuu lähtemään mukaan, vai?”
”En minä tiedä”, Zyrbop sanoi hiljaa. ”Mukaan hänet täytyy
kyllä saada. Kai muistat, että Mirjan turvallisuus on uhattuna?”
”Mistä tiedät, että hän suostuu lähtemään?” piikitti Xcvbn. ”Taitaa olla niin, että kyseinen henkilö on kuunnellut koko ikänsä kupolin propagandaa. Ja sittenpäs vasta ongelmissa
olemmekin, jos hän kuulee salaista tietoa, mutta kieltäytyy silti
lähtemästä.”
Zyrbop ei vastannut. Oli liian suuri riski jättää Mirja Helsinkiin, mutta oli Xcvbn:n sanoissa jotakin perääkin: saattoi olla
vielä suurempi riski kertoa hänelle totuus – sekä tytön itsensä
että heidän kannaltaan. Ilmeistä ratkaisua hankalaan tilanteeseen ei vieläkään ollut näkyvissä, ja paljastamalla salaisuudet he
mutkistaisivat sitä entisestään.
Hetken vielä Zyrbop harkitsi, että jättäisikin käymättä Mirjan luona, mutta onnistui rauhoittamaan itsensä viime hetkellä. Olihan hänkin uskonut Xcvbn:ää – selvästi kupolin valheellinen maailmankuva, niin perusteellisti heihin istutettu kuin
olikin, oli murrettavissa.
Sitä hetken mietittyään Zyrbopille tuli mieleen, että oikeastaan hänkin oli hyväksynyt Xcvbn:n selityksen totuudeksi melko hatarin perustein, mutta sen enempää hän ei aihetta ehtinyt
pohtia; teleportaatiokoppi, johon he olivat jonottaneet, vapautui viimein.
”Meidän vuoromme”, Xcvbn sanoi. He astuivat koppiin ja
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antoivat hallitukselle ties kuinka monennen tilaisuuden tappaa kumpikin epäselvässä teleportaatio-onnettomuudessa, jos
se edes oli mahdollista. Mutta yhä teleportaatio osoittautui turvalliseksi ja yhä he saapuivat haluamaansa paikkaan keho sekä
mieli eheinä.
Huone ei ulkonäöltään juurikaan poikennut siitä, mitä Zyrbop oli television keskinkertaisissa saippuasarjoissa nähnyt. Ainut ero todellisuuden ja lavasteiden välillä oli se, että tällä kertaa
pelottavia käyriä ja ääniä sisältään syöksevät laitteet ja mittarit
olivat kiinni, koska Mirja ei ollut koomassa tai vaarassa kuolla
syöpään. Tyttöä kohtaan osoitetun lääketieteellisen kiinnostuksen perusteella hän ei ollut vaarassa kuolla yhtään mihinkään,
sillä Mirja vain makasi vaaleansinisillä lakanoilla varustetulla
sängyllä ja hipelöi tylsistyneenä vitkettipinneriään (Zyrbopille
tuli äkkiä mieleen, että hän oli unohtanut omansa kotiin), tuota valtion lahjoittamaa aikuistumisen symbolia. Läsnä ei ollut
lääkäreitä eikä huoneessa näkynyt muutenkaan jälkiä lääketieteellisistä toimenpiteistä.
”Hei”, Zyrbop sanoi. ”Myöhästyimme tehtiöstä ja ajattelimme tulla käymään.” Hän ei voinut olla miettimättä, oliko Mirjan mainitsema syy olla terveyskeskuksessa – byrokraattinen virhe – merkki siitä, että valtiollisilla tahoilla oli jonkinlainen Mirjaan liittyvä agenda, vai oliko tietojärjestelmä todellakin niin sekaisin.
Täysin parantunut toipilas havahtui lelunsa äärestä. ”Hei,
Zyrbop! Mulla onkin vähän huomioita sun teini-identiteetistä,
joka...”
”No. Tuleeko hän siis mukaan?” Xcvbn kuiskasi läpi Mirjan pitkänpuoleisen yksinpuhelun. ”Vastaus mahdollisimman
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nopeasti, kiitos.”
”Kyllä tulee”, vastasi Zyrbop yrittäen kuulostaa mahdollisimman päättäväiseltä. Huoneen todeksi paljastunut arveluttava tilanne oli vakuuttanut hänet siitä, että mukaan Mirjan oli
tultava, halusi tämä tai ei.
”… tietenkin laittaa koko teini-identiteetti-inversioteorian
vähän outoon asemaan, koska mikä muka on unteviniitin vastakohta? No en tiedä, oisko sitten vaikka...”
”Mirja”, Xcvbn keskeytti. ”Kuuntele tarkasti.”
Mirja totteli, mutta vaikutti vähintäänkin loukkaantuneelta
siitä, että hänen pitkähkö selostuksensa uuden teini-identiteetin
ilmaantumisesta oli keskeytetty noin epäkohteliaasti. Zyrbop
katsoi häntä pahoittelevasti – kyllä hän sitä osasi arvostaa, että
edes joku teini-identiteetistä välittävä ei halunnut murhata häntä epäonnistuneen lajittelun seurauksena, mutta maailmassa oli
aika paljon keinotekoista järjestelmää ihmisten lajittelemiseen
tärkeämpiä asioita, ja se, minkä vuoksi he olivat tulleet, kuului
niihin.
”Miksi sinua pidetään täällä? Mikäs siis on lääketieteellinen
tilasi?” poika tivasi.
”No ei kai oikein mikään; sanoivat, että on jotain byrokratiaongelmaa. Tyypillistä punatähtien–”
”Miten olisi tämä selitys: hallitus aikoo ottaa sinut kiinni”,
Xcvbn ehdotti. Zyrbop, jota kohti Mirjan epäilevä katse kääntyi,
nyökkäsi hitaasti. ”Nyt saatkin sitten valita, tuletko mukaamme
vai et. Puolentoista tunnin päästä on ainut mahdollisuus paeta
kupolista, ja tiedossa on... turvapaikka, johon valtion koura ei
yllä.”
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”Hauska vitsi”, Mirja sanoi ja katsoi yhä kohti päätään pudistelevaa Zyrbopia. ”Kuule Zyrbop, kai olet lukenut sen...”
”Tyttö hyvä, eipäs se mikään vitsi ollut”, sanoi Xcvbn painokkaasti.
”No ei ollut mikään maailman uskottavin kertomus”, huomautti Mirja. ”Zyrbop, pyytäisitkö tota vaikka lähtemään. Selvästi myöskin happovuokko, koska meidän mielipiteet ovat aina kummallisimpia, vaikka toisaalta happovuokot ovat realistisempia kuin...”
”Se on... se on totta, Mirja”, Zyrbop sanoi hiljaa ja katsoi
Mirjan silmiin, joissa näki vain samaa epäuskoisuutta. ”Meidän
pitäisi varmaan lähteä välittömästi. Sinua ei valvota juuri nyt,
mutta tilanne voi muuttua.”
”Jos mun nyt pitäisi uskoa teitä”, Mirja mutisi ja osoitti
kohti Xcvbn:ää, ”niin vastaapas sinä yhteen kysymykseen.”
”Minun tietoni valtiosta ovat niin arkaluontoisia, että–”
”Mikä on sun teinari?”
Xcvbn näytti vähintäänkin loukkaantunelta. ”Teinari? Palaa
vitkettipinnerisi ääreen, jos et saa sanotuksi mitään järkevää.
Teini-identiteetti ei ole edes pseudopsykologista potaskaa, koska sekin nimitys toisi ilmi, että konseptin takana on edes joku
idea. Oikeasti teini-identiteetti arvotaan valtion laitoksella, eikä se perustu mitenkään yksilön ominaisuuksiin. Sain käsiini
vanhan lajittelulähdekoodin, kun systeemit uudistettiin Javascriptiin, ja–”
”Tyyppi on sekaisin”, ilmoitti Mirja. ”Käske se pois tai jotain, Zyrbop.”
Tytön katseessa oli kylmyyttä, johon Zyrbop ei osannut vastata. Xcvbn katsoi neutraalisti sivummalle; tahallaanko hän oli
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selittänyt asian noin huonosti ja lähtenyt turhaan väittelyyn
teini-identiteetin todellisesta luonteesta? Selvästi ei usko, sanoi
pojan vilkaisu kohti Zyrbopia. Joko lähdetään?
Mutta Zyrbop ei aikonut luovuttaa, kun oli jo tänne asti
tullut.
”Ei, vaan sinä tulet mukaamme”, hän sanoi päättäväisesti.
”On ihan totta, että olet kamalassa vaarassa. Miksi muuten sinua pidettäisiin täällä?”
”Mähän sanoin jo, että järjestelmissä on joku vika tai jotain.”
”Me lähdemme nyt, ja sinä tulet mukaan”, Zyrbop sanoi tiukasti. ”Jos ystävyytemme merkitsi sinulle koskaan mitään, järkevöidyt nyt ja seuraat minua.”
Mirja katsoi Zyrbopia ensin skeptisesti, sitten hämillään siitä, ettei tämä ollut paljastanut vitsiä vieläkään. Zyrbopin päättäväinen ilme ei murtunut, joten lopulta Mirja käänsi katseensa
pois.
”Okei”, hän sanoi lopulta. ”Mennään sitten, se yksi hoitsu
oli aika pelottava.”
Xcvbn näytti selvästi tyytymättömältä. Zyrbop silmäili poikaa uhmaavasti – jos hän oli koko ajan olettanut, ettei Mirja
tulisikaan mukaan, oli parempi muuttaa suunnitelmia.
”… ja sen kissa katso mua silleen oudosti.”
Poika ei ollut myöskään tarjoutunut viemään hänen perhettään turvaan, muisti Zyrbop. Miksi tyttö itse oli ainut, jota
yritettiin viedä pois kupolista? Tarvitsivatko kapinalliset kenties
häntä johonkin? Jos niin oli, oli Zyrbopilla sentään Xcvbn:n välinpitämättömyyden kumoava valttikortti – hän suostuisi vaatimuksiin vain, jos myös Mirjan turvallisuus taattaisiin.
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”Mennään sitten”, Xcvbn mutisi. ”Suuntanamme on Pasilan teleportaatioasema.”
Kukaan ei pysäyttänyt heitä huolimatta siitä, että Mirjalla
oli yhä yllään potilaiden vitivalkoiset vaatteet. Turvatoimet olivat aika mitättömiä, jos oletti todeksi hypoteesin, jonka mukaan
valtio halusi kaapata Mirjan kiristysvälineeksi. Nyt Zyrbopilla
ei kuitenkaan ollut aikaa miettiä sitä – tärkeintä oli, että kaikki
kolme pääsisivät turvaan kupolin ulkopuolelle.
”Kuinka paljon lähtöön vielä on?” Zyrbop kuiskasi heidän
ahtautuessaan teleportaatiokoppiin. Kolme ihmistä hipoi jo
laitteen maksimitilavuutta, elleivät kaikki olleet erityisen pienikokoisia. Koppien laajentaminen olisi ollut ilmeinen tapa
kasvattaa matkustusmukavuutta, mutta jostain syystä niin ei
ollut vielä tehty. Teleportaatiolaitos oli joskus selitellyt asiaa
terrorisminvastaisilla toimilla, sillä isompaan tilaan mahtui
vaarallisempia esineitä, mutta se kuulosti hieman tekaistulta,
sillä terroristeja ei ollut olemassa.
Ja toisaalta kopeissa olisi nytkin voinut mainiosti kuljettaa
vaikkapa pommia tai isoa kasaa rynnäkkökiväärejä.
”Lähtö on noin puolentoista tunnin päästä”, ilmoitti Xcvbn, ja sitten he teleportoivat taas. Tälläkään kerralla hallitus
ei pistänyt heitä paloiksi, vaikka Mirjan katoaminen oli mitä
todennäköisimmin huomattu.
Vai oliko? Jospa hallituksen vakoilukeinot olivat vain vahingossa ohittaneet kaiken sen laittoman, mitä Zyrbop ja Xcvbn olivat viime aikoina puuhanneet – kielletyn tiedon levittämisen, tehtiöstä lintsaamisen, pakosuunnitelmien laatimisen.
Se oli parhain tilanteista, joita Zyrbop onnistui kuvittelemaan,
ja mikä yllättävää, mikään ei sotinut mallia vastaan.
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Jos asia todella oli niin, heidän täytyisi vain poistua mahdollisimman nopeasti.
Asemalla oli ihmisiä – kenties käväisivät kotona ruokatauolla tai hakivat jotain toisesta laitoksesta –, joten Xcvbn ohjasi
heidät etäämmälle. Jonot eivät onneksi olleet pitkiä; vuoroaan
odottavia oli yhteensä vain neljä.
”Mitä aiomme tehdä odotellessamme?” kysyi Zyrbop. Hänestä tuntui vaaralliselta jäädä samaan paikkaan liian pitkäksi
ajaksi, joten kaipa heidän täytyi vain kävellä ympäri kaupunginosaa. Pasilassa ei ollut juuri mitään muuta kuin Helsingin
yleistehtiö, mutta kaipa he jotain keksisivät. Vitkettipinneri tulisi nyt tarpeeseen, mietti tyttö, jos sen hermostumista lieventävät
vaikutukset olivat todellisia.
Toisaalta hallituksen aikuistumislahjan käyttäminen tässä
tilanteessa olisi ollut ironisesta herkullisuudestaan huolimatta
vähintäänkin epäsopivaa. Kun koko teini-identiteettilajittelu oli
kerran mennyt täysin penkin alle, ehkä Zyrbop voisi todeta varttuneensa omalla tavallaan. Vaikka siten, että selviäisi stressaavasta tilanteesta ilman muovihärpäkkeitä, joiden tarkoitus oli
saada keskittymään tehtiöihinsä nekin lapset, jotka eivät neurologisista syistä siihen kyenneet tai muuten viitsineet.
”Ei sentään tarvitse keksiä mitään tekemistä. Valehtelin teille ajankohdan siltä varalta, että hallitus saisi siitä vihiä”, Xcvbn
vastasi. ”Lähtö onkin viidentoista minuutin päästä.”
”Mitä?” Zyrbop henkäisi. ”Mehän... mehän olisimme voineet vaikka myöhästyä!”
”Ei huolta, pitelen lankoja tiukasti käsissäni”, sanoi Xcvbn
hymyillen ilkikurisesti. ”Voin taata, että pääsemme pakoon ehjin nahoin ja juuri ajoissa.”
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”Mikä on sun teinari?” Mirja keskeytti kasvoillaan jälleen
hitunen epäuskoa. ”Kerro tai huudan kaikille, että ollaan karkaamassa.”
”Turpa kiinni nyt”, Xcvbn ärähti. ”Sinähän et edes tiedä
nimeäni.”
”No kun on kohteliasta kysyä ensin teini-identiteettiä.”
”Minä olen Xcvbn”, esittäytyi Xcvbn, ”ja luulin sinun jo tietävän, että olen punatähti. Ja jos olisit tiennyt vähän enemmän,
tietäisit myös, ettei teinarilla ole mitään merkitystä.”
”Teini-identiteetti on ehdottoman tieteellinen systeemi!”
Mirja tulistui. ”Jos sinä tietäisit vähän enemmän niin tajuisit,
että tutkimuksissa tasan sata prosenttia ihmisistä saa saman
tuloksen kun lajitellaan uudestaan! Se on ihan vitun hyvä tulos
verrattuna MBTI:hin ja–”
”Niissä tutkimuksissa ei varmaankaan–”
”Hei kuunnelkaa, kaiuttimista tulee tiedotus”, Zyrbop keskeytti. Teleportaatiotaan odotelleen ihmiset olivat kadonneet, ja
Pasilan useimmiten niin vilkas asema näytti nyt hylätyltä. Vain
muutama roska leijui tuulessa. He siirtyivät lähemmäksi, sillä
valtaosa aseman kaiuttimista oli näemmä rikki; etäämmältä he
saivat selvää vain yksittäisistä sanoista.
”Laiturille 5”, Xcvbn kuiskasi. ”Nyt.”
”… ON EVAKUOITU POMMIUHAN VUOKSI, MATKUS ASEMALLE JA POIS ON TOISTAISEKSI MAHDOTONTA, PASILAN ASEMA ON EVAKUOITU POMMIUHAN VUOKSI...”
”Voi ei”, Zyrbop sanoi hiljaa.
Ympäristöstä ei kantautunut särisevän kaiuttimen kuulutuksen lisäksi mitään muita ääniä. Koko asuinalue vaikutti tavallis-
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takin kuolleemmalta; koko Pasila oli kai evakuoitu. Zyrbop tiesi, että jokainen asuintalo ja valtion virasto oli varusteltu bunkkerilla, johon rakennuksessa oleilijat saatettiin käskeä nopeasti
mobiilihälytyksellä.
Kun he tottelivat Xcvbn:n kehotusta ja astelivat kohti laituri
5:ttä, Zyrbop huomasi sivusilmällään, että tulevat teleportaatiot
oli pysäkin taulussa korvattu heille osoitetulla viestillä.
hei käyttäkää laituria 5 t dfghj
”Sisään teleportaatiokoppiin”, Xcvbn komensi ja vei sormensa C-teleportaatiokopin avaamisnäppäimelle. ”Nopeasti.”
”Eikö evakuaatiotila voi häiritä teleportaatioliikennettä?
Siis sitä teidänkin järjestämäänne?” Zyrbop kysyi ahdistuneesti. Kuuluttajan monotonisella äänellä toistettu tiedotus tai
ympäristön tyhjyys eivät varsinaisesti helpottaneet hänen oloaan, vaikka näytön teksti lupasikin hyvää. Mirja oli kaivanut
esiin vitkettipinnerinsä ja tuijotti sen pyöriviä ulokkeita kuin
maailman mielenkiintoisinta asiaa.
”En usko”, Xcvbn vastasi.
”Et usko?” Zyrbop ärähti. ”Me voimme kuolla!”
Xcvbn käänsi katseensa kohti Zyrbopia. Hänen kasvoillaan
oli vain kylmää päättäväisyyttä; siitä orastavasta paniikista, jonka Zyrbop tunsi sisällään ties kuinka monetta kertaa viime aikoina, ei näkynyt vilahdustakaan.
”Tämä on ainoa tilaisuutemme paeta. Muuta mahdollisuutta ei ole. Sisään, Zyrbop ja Mirja.”
Zyrbopia alkoi huimata. Kuulutukset olivat ainakin toistaiseksi vaienneet, eikä mitään ääniä ollut rikkomassa aseman ylle
laskeutunutta aavemaista hiljaisuutta. Nytkin, kun kiire oli mitä pakottavin, Zyrbop ei voinut välttää epäröimistä; parempaa-
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kaan vaihtoehtoa ei kuitenkaan ollut. Tyttö veti syvään henkeä
ja astui sisään teleportaatiokoppiin.
Xcvbn seurasi perässä, mutta Mirja jäi ulkopuolelle. Teiniidentiteettitietäjä vain seisoi paikallaan katsoi toiseen suuntaan
vitkettipinneri yhä kädessään. Sen pyörintä hidastui tasaisesti,
ja kun esine oli saavuttanut lepotilan, ei tyttö tehnyt elettäkään
tilanteen korjaamiseksi.
”Mirja”, Zyrbop aneli. ”Tule sisään!”
”Teleportaatio voi olla valmis jo minuuteissa”, Xcvbn ilmoitti. ”Ja se tapahtuu välittömästi. Sen jälkeen kanava suljetaan
lopullisesti, jotta meistä ei jää jälkiä hallituksen seurattavaksi.
Joten tulet sisään tällä saatanan sekunnilla tai saat katua!”
Mirja ei sanonut mitään (joskin Zyrbop arvioi kuulleensa hiljaista nyyhkytystä), vaan otti varovaisen askeleen toiseen
suuntaan, pois teleportaatiokopin ja laituri C:n luota. Sitten toisen, sitten kolmannen ja sitten aloitti epätasaisen kävelyn vilkaisematta vieläkään heidän suuntaansa.
”SISÄÄN SIITÄ!” Xcvbn huusi. ”TAI MINÄ...”
Poika kurotti reppuunsa; Zyrbop ei ymmärtänyt, mitä oli
tapahtumassa, kunnes näki tämän vetävän sieltä esiin pistoolin.
Varmistin naksahti pois päältä – niin Zyrbop oletti tapahtuvan, sillä hän ei tiennyt aseista juuri mitään – ja poika kohotti
kummatkin käsivartensa otollisimpaan tähtäysasentoon.
”PYSÄHDY, TAI AMMUN!”
Nyt Mirja vilkaisi heitä kohti katseessaan hämmennystä ja
pysähtyi hetkellisesti, mutta jatkoi pian etenemistään.
Zyrbop painautui teleportaatiokopin seinää vasten ja tunsi
hengityksensä salpautuvan.
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”Sinä olet hallitukselle ase Zyrbopia vastaan!” Xcvbn ärjäisi. ”Luuletko minua tyhmäksi? Varsinkin tämän jälkeen valtio
ottaa sinut kiinni! PALAA TÄNNE!”
”...tähdet... ovat... impulsiivisia”, Mirja mutisi hiljaa.
”TAKAISIN!”
Siitäkin huolimatta, että hänellä oli melkoisesti vaikeuksia
pysyä tajuissaan, Zyrbop vei vapisevan kämmenensä Xcvbn:n
olkapäälle ja onnistui saamaan tämän huomion.
”Älä”, tyttö aneli. Xcvbn katsoi häntä kasvoillaan jotain, joka saattoi olla ärtyneisyyttä tai sääliä; ulkona Mirjan askeleet
kävivät yhä poispäin teleportaatiokopista, eikä hän enää pysähtynyt.
”Hoida itse sitten”, mutisi Xcvbn ja laski aseensa.
”Mirja...” Zyrbop sanoi niin hiljaisella äänellä, ettei se kohdettaan enää tavoittanut. Hän avasi suunsa uudelleen, mutta
siinä oli kaikki, mitä hän ehti tehdä.
Teleportaatiokopin ovi naksahti kiinni.

Interlogi 1
”FAKE NEWS media knowingly doesn’t tell the truth. A
great danger to our country. The failing @nytimes has become
a joke. Likewise @CNN. Sad!”
— Shakespeare

Aiemmin

Johtajalle tuli puhelu, kun hänen vieraansa – työntekijä totuudenmuuntelulaitokselta – oli lähtenyt.
”Uudistettu tieto on siirretty arkistoihin”, hän sanoi vastattuaan puhelimeen. ”Teleportaatiolaitos on kuulemani perusteella valmis ja tarkkailee Pasilan asemaa. Uutislähetys nauhoitettiin aiemmin tänään.”
Seurasi lyhyt käsky.
”Ilmoitan neuroverkkolaitokselle”, johtaja vakuutti.
* *
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KAKSI KUOLI TERRORI-ISKUSSA
Pasilan teleportaatioasemalle tehdyssä pommi-iskussa kuoli viimeisimmän tiedon mukaan ainakin kaksi nuorta Helsingin yleistehtiöstä. Turvallisuuslaitoksen arvioiden mukaan on epätodennäköistä, että uhreja olisi
lisää, sillä asema ehdittiin evakuoida laitoksen hetkeä aiemmin saamien
tietojen perusteella.
Presidentti Buts tuomitsee iskut ja lupaa järjestää tiedotuksen suruuutisesta turvallisuuslaitoksen viimeisteltyä raporttinsa. Alustavien tietojen
perusteella iskun tekijät on jo löydetty ja eliminoitu. Turvallisuuslaitoksen
johtaja kuvaa tapahtunutta yksittäistapaukseksi eikä usko merkittäviin
muutoksiin turvallisuustilassa.
Teleportaatiolaitos arvioi, että aseman korjaamiseen kuluu useita kuukausia. Tilapäiseksi teleportaatiopisteeksi on otettu eräs kerrostalo, jonka aulassa teleportaatioyhteydet toisaalle järjestetään, kunnes toisin ilmoitetaan. Laitos suosittelee välttämään teleportaatiomatkoja Pasilaan korjauksen aikana ruuhkasyistä, mutta normaalia teleportaatioliike palannee
entiselleen päivien kuluessa.

KANSALAISILMOITUS
Totuudenmuuntelulaitos raportoi tärkeästä muutoksesta valtion hyväksymässä tiedossa. Tästedes kansalaisia ZYRBOP LEHTONEN sekä
MIRJA ABOFREDYHZ ei ole koskaan ollut olemassa. Laitos muistuttaa, että kielletyn tiedon ajatteleminen tai sen levittäminen luokitellaan
vakavaksi rikokseksi.

* *

*
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Lähitulevaisuus

PRESIDENTTI BUTS: ”ME EMME LUOVUTA”
Turvallisuuslaitoksen eilisen raportin mukaan vallankumoukselliset
hallitsevat Pasilan sekä Punavuoren alueita. Puheenvuorossaan presidentti
Buts vakuutti, että kupolin resurssit riittävät vielä pitkään, ja että vallankumouksellisten kaatuminen on vain ajan kysymys. Kansalaisia kehotetaan pysymään bunkkereissaan, sillä pommitukset ovat jatkuneet tauotta
sitten julistuksen, jossa vallankumoukselliset ilmoittivat ottaneen haltuunsa
haamueduskuntatalon.

MONET LAITOKSET KIINNI TÄNÄÄN
Osana sodan säästötoimia presidentti Buts julisti kolmellekymmenelleviidelle laitokselle työkiellon, joka on voimassa toistaiseksi. Medialaitoksen julkaisemassa raportissa hän vakuuttaa, että eilisen sähkökatkot olivat
yksittäistapauksia ja kiistää, että laitosten sulkeminen liittyisi mitenkään
asiaan.

MONIEN ASUINALUEIDEN TILA TUNTEMATON
Internet-yhteys ainakin Töölöön sekä Maunulaan on tilapäisesti poikki. Turvallisuuslaitos kertoi raportissaan selvittävänsä pikimmiten, johtuvatko häiriöt vallankumouksellisten toimista vai asiaan liittymättömistä
vioista sähköverkossa. Laitos kuitenkin kiistää, että vallankumoukselliset
olisivat saaneet haltuunsa alueet, joita häiriö koskee.
*

*

*
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PRESIDENTTI BUTS YHÄ KADOKSISSA
Medialaitoksen julkaiseman raportin mukaan entisistä päähallitsijoista enää presidentti Buts on kadoksissa. Viimeisimmän tiedon mukaan julkinen teloitus, jossa oli Butsin lisäksi tarkoitus teloittaa kolme kiinnisaatua entiselle hallitukselle tärkeitä tietoja luovuttanutta petturia, järjestetään
presidentin puuttumisesta huolimatta.

Luku 12
”Dystopian fiction features protagonists who are likewise
questioning the underlying values of a flawed society and their
identity within it – who they are going to be and how they are
going to act. Every choice the characters make can carry
enormous consequences, often to the point of significantly altering
the world they’ve always known. Teenagers connect with these
protagonists as they feel a similar weight on their shoulders.”
— Shakespeare

Zyrbopin päätä huimasi. Jostain kuului outoa ääntä; kuiskausta, jossa ei ollut sanoja. Suhisevaa valitusta ei mistään ei kenellekään. Tuuli, hän ymmärsi. Se on tuulta, jota kupolin sisällä ei ole.
Se ajatus havahdutti hänet täysin, ja Zyrbop avasi silmänsä.
Aluksi hän ei nähnyt mitään; aurinko porotti taivaalta voimakkuudella, johon kupolin keinotaivas ei ollut koskaan pystynyt. Taivaan ja maan raja horisontissa vain erotti toisistaan kaksi yhtä kirkasta valkeutta – mitään yksityiskohtia ei voinut tunnistaa. Muiden aistiensa ansiosta tyttö tiesi makaavansa maassa.
Mitä oli juuri tapahtunut?
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Sen selvittäminen tuntui luontevalta seuraavalta askeleelta.
Kun näkökyky oli palautunut, Zyrbop nousi istumaan ja näki edessään vain loputtoman aavikon. Haaleankeltaiset dyynit
jatkuivat ikuisuuksiin, ja tyttöä alkoi jälleen huimata hiukan;
missään näin avoimessa paikassa hän ei ollut aiemmin ollut.
Kupolin klaustrofobisen ahtaat kadut olivat vaihtuneet hiekkamassaan, joka jatkui näkökentän äärirajoille ja ikuisesti pidemmälle.
Ei, ei aavikko sittenkään ollut tässä maailmassa yksikseen –
sillä mutkitteli harmaa tie, jolla Zyrbop nyt istui.
Kun turtuneet aistit olivat palanneet normaalitiloihinsa, tytön täytti äkillinen tuntemus siitä, että hänen suunsa oli täynnä
hiekkaa. Zyrbop yski yskimistään, mutta kurkun kuivuus ei hellittänyt; vettä, hänen kehonsa huusi. Tytöllä ei ollut enää selässään reppuaan; sitä ei näkynyt missään, joten Zyrbop konttasi
ympäri ja löysi matkatavaransa sekä jotain muutakin.
Toisella puolella tietä makasi maassa Xcvbn, joka puristi
kädessään yhä pistoolia. Hän näytti tajuttomalta. Kummankin
reppu lojui hieman kauempana; Zyrbopin oli auennut, ja vesipullo lojui houkuttelevasti maassa, mutta hän ei rynnännytkään sitä noutamaan nähtyään, mitä muuta oli maailman tällä
puolella.
Horisontissa kohosi valtava kappale, jonka Zyrbop pian tajusi Helsingin kupoliksi. Puolipallon auringonvalossa säkenöivä ulkopinta oli osittain läpinäkyvä – rakennusten muodot erottuivat siinä tummina palkkeina. Tehtiössä oli kerta toisensa
jälkeen painotettu, minkälainen insinööritieteiden taidenäyte
SALE-rajasta sekä Kehistä I-III muodostuva läpäisemätön valli
oli, mutta koskaan aiemmin Zyrbop ei ollut nähnyt sitä ulko-
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puolelta. Koskaan aiemmin hän ei ollut voinut katsoa hallituksen keinotaivaan lävitse ja nähdä maailman sellaisena, kuin ihmiskunta oli sen vuosisatoja – ellei vuosituhansia – sitten nähnyt; koskaan aiemmin hän ei ollut voinut katsella samaan aikaan kaikkia niitä neliökilometrejä, joiden vankina oli siihenastisen elämänsä viettänyt.
Kunnes nyt.
Tuuli jatkoi ulvomistaan. Dyynit – Zyrbop ei ollut ihan varma, mistä tunsi sanan –, taivas ja kupoli peittivät koko maiseman. Orastava hiekkamyrsky lennätti santaa tytön kasvoille; se
sai hänen katseensa irtoamaan rakennelmasta, jonka suojisssa
hän oli ennen elänyt, ja siirtymään kohti vesipulloa. Kontattuaan tien ylitse ja saatuaan sen käsiinsä Zyrbop joi ahnaasti,
purskautti hiekan hänen suussaan pilanneet ensikulaukset ulos
ja joi uudelleen.
Kun tämä alkeellinen tarve oli tyydytetty, tytön katse ohjautui tahtomattakin jälleen kohti kupolia. Sen kaareva pinta oli
täysin sileä lukuun ottamatta yhtä kohtaa. Siinä paikassa kupua,
johon mutkitteleva tie lopulta päättyi, oli jonkinlainen uloke,
jonka yksityiskohtia Zyrbop ei näin kaukaa erottanut.
”Tervetuloa Landen aavikolle, Zyrbop. Se siellä on kupoliin
johtava tie, joka päättyy oveen.”
Zyrbop hätkähti, kääntyi kohti tajuttomuudestaan selvinnyttä Xcvbn:ää ja haparoi käsiinsä tuloksetta mitä tahansa asetta. Kuinka tyhmä hän olikaan ollut, kun oli antanut pistoolin
jäädä pojan käteen!
”Älä tule lähemmäs!” Zyrbop huusi.
”Ennen teleportaatioteknologian kehittymistä rahtikuljetukset yhteiskuntien välillä kulkivat tätä tietä pitkin”, Xcvbn
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sanoi edes katsomatta Zyrbopia päin. ”Onneksi niiltä ajoilta
on selviytynyt muutama ihmisen mentävä teleportaatioreitti,
josta hallitus ei ties mistä syystä ole vielä hankkiutunut eroon.”
Poika hakkasi nyrkillään tien pintaa ja sai aikaan onton äänen, mutta Zyrbopia ei sillä hetkellä kiinnostanut, minkälainen
alkeellinen teleportaatioteknologia oli kuljettanut heidät kupolista tänne. ”Saisikos sitä vettä? Matka ei ollut ihan–”
”Pudota ase!” Zyrbop käski siitä huolimatta, että tiedosti
täysin, kuinka typerää oli ilman kättä pidempää uhkailla henkilöä, jolla oli kädessään pistooli. ”Ammuitko sinä Mirjan?”
”Älä ole naurettava”, Xcvbn sanoi, kuin asia olisi ollut täysi sivuseikka verrattuna heidän allaan kulkevan väylän historiaan. ”Näit, kun teleportaatiokopin ovi sulkeutui.” Sen sanottuaan poika viskasi pistoolin välinpitämättömästi kohti Zyrbopia.
”Tämä tie oli tietenkin seisonut käyttämättömänä kauan jo silloin, kun me synnyimme, koska virallisesti Vantaata tai Espoota ei ole ollut olemassa aikoihin. Eikä oikeastikaan, mitä tulee
maan pintaan.”
Zyrbop lähestyi asetta pitäen katseensa kuitenkin Xcvbn:ssä.
Poika ei vastannut eleeseen; hän tuijotti yhä sivulle, aivan kuin
siellä olisi näkynyt jotakin erityisen kiinnostavaa. Zyrbop tulkitsi sanattoman viestin vaivattomasti: Ota se pistooli ja ammu minut.
Sittenpäs näemme, kuinka kauan selviät elossa ilman apua.
Ääneen Xcvbn tosin sanoi jotain muuta.
”Suurin osa vanhoista teleportaatioyhteyksistä on sittemmin tuhottu”, hän jatkoi. ”On täytynyt olla hallituksen huolimattomuutta, että tämä jäi pystyyn; vain kapinallishakkerit
tietävät sen olemassaolosta, joten voimme olla melko varmoja
siitä, ettei meitä seurata.”
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Joten jätä se ase, täydensi Zyrbop mielessään. Kuten totesimme,
siitä ei ole sinulle mitään hyötyä.
Xcvbn siivosi kädellään hiekkaa pois ja paljasti sen alta jonkinlaisen kuvion tiessä. Zyrbop ymmärsi sen osaksi ympyrää,
jonka sisälle he olivat ilmestyneet; se oli vanhan mallin teleportaatiovastaanotin, joita tyttö oli nähnyt vain tylsissä dokumenttielokuvissa teleportaation historiasta.
”Ulostulo oli aika sotkuinen, mutta sentään se toimi”, Xcvbn sanoi vain vilkaisten nopeasti hiekkaan pudonnutta asetta,
jonka Zyrbop oli saavuttamassa.
”En minä sen takia tätä havitellut”, mutisi Zyrbop ja kaappasi pistoolin kouraansa. ”Nyt saat... saat...”
”Mitä sinä minulta haluat?” Xcvbn kysyi hankalasti tulkittavassa äänensävyssään aavistus pettymystä. Kyllä, Zyrbop oli
varma siitä. Pettymystä sen tähden, että heidän oikea keskustelunsa oli täytynyt ylentää sanattomasta viestinnästä sanalliseksi. ”Mirja kuoli hallituksen pommeihin. Nyt olemme täällä ja
takaisin emme pääse. Ilman minua sinä eksyt ja kuolet.”
Zyrbop ei vastannut, puristi vain asetta entistä tiukemmin.
Oliko Xcvbn mielestään se, jolla oli tässä tilanteessa oikeus tuntea ärtymystä? Hänkö oli se, jonka paras ystävä oli juuri menehtynyt?
”Lisäksi epäilen, osaatko edes ampua tuolla.”
”Katsotaan, kuinka nopeasti opin!” Zyrbop ärähti ja osoitti tappavan välineen kohti Xcvbn:n päätä. Yhdessä sekunissa
kaikki voisi olla ohi; yhdessä sekunissa Zyrbop voisi tuomita
kuolemaan sekä henkilön, jota kohti tähtäsi, että yksin tuntemattomaan ympäristöön jäätyään itsensä.
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Jos Xcvbn olisi sanonut vielä jotain, tyttö olisi saattanutkin
ampua. Niin ei kuitenkaan käynyt; poika vain istui tiellä elettäkään tekemättä ja kehtasi sentään viimein katsoa häntä silmiin.
Viha oli hyvä. Viha vei hänen huomionsa – ja kenties esti
tuntemasta jotakin muuta – mutta itseään se ei voinut lietsoa.
Kun oli kulunut puoli minuuttia, Zyrbop paiskasi pistoolin
maahan ja kääntyi pois Xcvbn:n suunnasta. Minkälainen ilme
pojan kasvoille nyt levisikään, hän oli aivan varma siitä, ettei
halunnut katsoa. Varsinkaan, jos sitä olisi voinut kuvailla tyytyväisyydeksi. ”Mitä HELVETTIÄ sinä ajattelit? Mirja on kuollut!
Sinä uhkasit häntä aseella!”
”Mirja kuoli – ja olisi kuollut – ilman apuani”, Xcvbn sanoi.
Hänen äänensävynsä oli kohtuuttoman syyttävä, kun otti huomioon, kuka myös oli osoitellut ihmisiä aseella kolme minuuttia sitten, mutta Zyrbop ei halunnut sanoa enää mitään. Hän ei
oikeastaan edes halunnut kuunnella sitä, mitä Xcvbn:llä oli sanottavana, mutta kuunteli silti. ”Asuinalue evakuoitiin oikeasti. Pommitus, tai pikemminkin asemalle asetettujen räjähteiden
laukaisu, oli todellinen. Hallitus... hallitus sai vihiä aikeistamme. Eikä ole edes vaikea arvata, mitä tietä – Mirjan kautta. Hänen ajatuksiinsa hallituksella oli pääsy. Päätin ottaa riskin ja
laskea sen varaan, että ehtisimme pois, ennen kuin turvallisuuslaitos pystyisi reagoimaan... Ja no, niin me ehdimmekin. Paitsi
tietenkin Mirja.”
”Sinä olisit ampunut hänet!” Zyrbop huusi voimatta hillitä itseään. Ei, ehkä hän ei halunnut ampua Xcvbn:ää, mutta toisiko
nyrkillä lyöminen tyydytystä? Vai juoksisiko hän pois katsomatta taakseen, vilkaisematta edes tarvikkeita pursuavaan reppuunsa?
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”No”, vastasi siihen Xcvbn ja kohautti olkiaan, ”tai yksinkertaisesti pelotellut tulemaan mukaan. Varoituslaukaukset tehoavat aina.”
Zyrbop potkaisi dyynillä lepäävää pistoolia ja sai sen lentämään ilmaan komeassa kaaressa hiekkavanan saattelemana. ”Sinä sanoit, että hän olisi turvassa. Sinä lupasit!”
Juuri sillä hetkellä tyttö ei saanut mieleensä, minkälaisia sanamuotoja hän oli käyttänyt, ei edes suurin piirtein, mutta sillä
ei ollut mitään merkitystä. Xcvbn olisi voinut pelastaa Mirjan,
jos olisi edes yrittänyt. Hän oli se, joka oli suunnitelmat tehnyt,
ja suunnitelmat olivat menneet täysin pieleen.
”Olit jo selvästi päättänyt oman kantasi, joten mitäpä minä olisin siihen voinut sanoa. Mirja oli kieltämättä mutkistava
elementti. Luulin, että hallitus olisi pitänyt hänet elossa hinnalla millä hyvänsä, mikä olisi tarjonnut meille tilaisuuden yllättää teleportaatiolla ja paeta hänen kanssaan, mutta nyt kävikin
näin. Kuitenkin ihan hyvä, ettei hän päätynyt hallituksen kidutettavaksi ja vuotelemaan tietoja aikeistamme, vai mitä?”
”Niin, paitsi että Mirja kuoli!”
”Et viitsisi huutaa, Zyrbop.”
Aivan hetkessä kaikki tukahdutettu viha palasi. Jos Zyrbopilla olisi pidellyt yhä kädessään Xcvbn:n pistoolia, hän ei olisi
vastannut teoistaan, mutta asia ei ollut niin. Hän oli aseeton
niin kirjaimellisesti kuin kuvainnollisestikin...
... jos erästä seikkaa ei otettu huomioon.
Hän voisi saada udeltua Xcvbn:ltä lisää tietoja kapinallista,
ja siinä piili paljon mahdollisuuksia. Jos hallitus etsi heitä yhä
– mikä vaikutti vähintäänkin uskottavalta – voisi valta-asetelma
yhtäkkiä kiikahtaa päälaelleen. Hän voisi uhata kertoa kaiken
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valtion joukoille, missä oli paljon enemmän neuvotteluvaraa
kuin hänellä nyt oli.
Se ajatus sai tytön ajatukset pysähtymään ja kiukun laantumaan.
”Nyt saat ladella niitä vastauksia”, Zyrbop sanoi. ”Nopeasti.
Jos hallitus on kadottanut jälkemme, salailun aika on nyt ohi,
vai mitä?”
Ei hän oikeasti uskonut, että kupolista pakeneminen voisi
olla noin helppoa, mutta Xcvbn näytti uskovan, ja se riittäisi.
”Hyvä on, mutta lienee parasta lähteä liikkeelle”, Xcvbn arvioi äänessään aavistus epäluuloisuutta siitä, että Zyrbopin mieliala oli vaihtunut niin nopeasti. ”Hallitus ei toimi lainkaan,
kuten olin ennalta arvellut. Jotakin outoa on tekeillä.”
”Mitä sinä sitten olit arvellut?”
”Hallitus tappoi Mirjan ja näytti valmiilta tappamaan meidätkin”, poika vastasi. ”Siinäpäs ei ole hirveän järkevää toimintaa. Siitä olen aika varma, ettei teleportaatiokanavasta voinut
tietää yksikään valtion agentti; siispä vaikuttaa siltä, että he olisivat vain pommittaneet surutta kappaleiksi pari mittaamattoman arvokasta tietolähdettä.”
”Ehkä hallitus tietää kaiken jo?”
”Se ei ole mahdollista. Hakkerimme osaavat asiansa.”
Zyrbop ei sanonut hetkeen mitään. ”Yritätkö... yritätkö
väittää, ettei hallituksella ole aavistustakaan olemassaolostanne? Kuulostaa epäuskottavalta.”
”Sen hallitus kyllä tietää, että Vantaan ja Espoon tuhosta
selviytyi pieni joukko ihmisiä”, Xcvbn selvensi. ”Sehän on koko kuvion juoni. Me teemme yhteistyötä hallituksen kanssa ja
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tuotamme Helsingin kupolin vaatiman energian, mutta samaan
aikaan pieni kapinallisryhmittymä–”
”Tuotatte kupolin energian?”
”Tietenkin”, Xcvbn sanoi ja katsoi Zyrbopia kuin tyhmää.
Se oli ajaa tytön uuden raivokohtauksen partaalle, mutta hän
pakottautui hillitsemään itsensä. ”Helsingin kupolihan tarvitsee valtavasti energiaa. Teleportaation tehovaatimukset ovat epäselvistä syistä aivan valtavia, ja osaahan hallitus myös tehdä esineitä pelkästä energiasta, mikä myös syönee aika kasan jouleja.
Mistä luulit, että hallitus saa kaiken tarvitsemansa sähkön?”
”Minä...” Zyrbop aloitti ärtyneenä paitsi Xcvbn:lle tämän
ylimielisellä äänensävyllä esitetyistä huomioista myös itselleen
siitä, ettei ollut koskaan pohtinut asiaa. Sieltäkö kupoli sai resurssinsa? Mistään ei näyttänyt olevan varsinaista pulaa, mutta
kukaan ei näyttänyt tekevän mitään asian eteen – siis valmistanut energiaa tai suunnitellut uusia tuotteita 3d-tulostinten tuotettavaksi. Neuroverkkouudistus ja uudet teleportaatioasemat
saivat toisinaan mediahuomiota, mutta lähes kaikki muu teknologia ilmestyi tilauskatalogeihin kuin tyhjästä.
”Hyvä on”, Zyrbop huokaisi. ”Kaipa minä en tiedä mitään
paikasta, jossa olen koko elämäni viettänyt. Jatka.”
Kun välitön halu satuttaa Xcvbn:ää oli joko itsestään tai
hänen laatiman suunnitelmansa vuoksi laantunut, Zyrbop huomasi vapisevansa. Hän istuutui hiekkaiselle tielle ja yritti sulatella kaikkea kuulemaansa sekä varautua siihen, mitä pian kuulisi;
Xcvbn käytti tilaisuuden hyväkseen ja kaivoi repustaan oman
vesipullonsa. Juotuaan (ja yskittyään Zyrbopin tavoin ensimmäisen annoksen ulos) poika istui itsekin dyynille ilmeisesti
päätettyään, ettei heillä niin kova kiire ollutkaan.
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Zyrbopin ajatukset lipuivat tahtomattakin tapahtumiin juuri ennen heidän pakoaan kupolista, joten hän ei vastustanut,
kun Xcvbn päätti jatkaa kertomustaan.
”Hallitus tietenkin vakoilee kaikkia internetin kautta, mikä
hankaloittaa kupolissa piileskelevien vakoojien toimintaa”, jatkoi Xcvbn. ”Luolastossa on onneksi aika rauhallista, ja sinne
hakkerimme ovat onnistuneet pystyttämään valtiolle näkymättömän sisäverkon.”
”Sinnekö me olemme menossa? Maan alle?”
”Oikein arvattu”, sanoi Xcvbn. ”Reittiin sisältyy lähinnä kävelyä tätä tietä pitkin ja sitten kääntyminen kohti aavikkoa sopivassa kohdassa. Matkalla näkyy jännittäviä raunioita, jotka
joskus kauan aikaa sitten olivat osa Vantaata, sekä paikallista
eläimistöä.”
”Minkälaista... minkälaista on paikallinen eläimistö?” kysyi
Zyrbop. Kirjoissa oli sanottu, että säteily oli tappanut suurimman osan eliöistä ja muuttanut loput tunnistamattomiksi sekalaisten kehonosien yhdistelmiksi, mutta siihen kuvaus olikin
jäänyt. Välttämättä ei ollut kyse edes pahasta tiedonvääristelystä vaan yksinkertaisesti siitä, ettei hallituksen joukoilla ollut mitään syytä tutkia, minkälaisia hirvityksiä Landella nykyisin eleli.
Xcvbn siristi silmiään ja vilkuili ylös. ”Tuolla taitaa mennä
yksi.”
”Missä?”
”Kupolin päällä.”
Zyrbop käänsi katseensa Xcvbn:n osoittamaan suuntaan.
Helsingin muusta maailmasta erottavan pinnan päällä kulki
jokin, joka näytti etäältä purppuralta pisteeltä; pian se hypähti
lentoon ja paljasti itsensä kuusisiipiseksi lentoliskoksi.
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”O-onko noista meille vaaraa?”
”Riippuu, kuinka herkullisilta näytämme”, Xcvbn arvioi.
”Juuri sen takia huolehdin riittävästä aseistuksesta.”
Zyrbopin teki mieli sanoa jotain siitä, minkä muun vuoksi aseistus oli osoittautunut Xcvbn:lle hyödylliseksi, mutta tällä kertaa hän onnistui hillitsemään itsensä. Hän käveli maahan
viskomansa pistoolin luokse ja poimi sen ylös mahdollisimman
vähäeleisesti; ei edes vilkaissut Xcvbn:ää kohti. Ei vielä, hän ajatteli. Mutta jos osoittaudut epäluotettavaksi, en ensi kerralla epäröi.
”Minulla on jotain järeämpääkin”, ilmoitti Xcvbn ja kurottautui reppuunsa. ”Luulenpas tosin meidän olevan turvassa, jos
emme kiinnitä itseemme liiallista huomiota tai tee jotain muuta
yhtä typerää. En tiedä, mistä nuo oliot saavat ravintonsa, mutta en ole kuullut niiden syövän ihmisiä. Kai ne imevät ilmasta
säteilyä.”
Zyrbop ei tehtiön huonolaatuisten tiedeopintojen pohjalta
osannut sanoa, kuinka uskottava väite oli kyseessä, mutta hänelle riitti, että he eivät olleet välittömässä vaarassa tulla syödyksi.
Jokin muu akuutti uhka hänen mieleensä sen sijaan tuli.
”Pitäisikö meidän sitten huolestua säteilystä?” Zyrbop kysyi. ”Ei tullut mukaan sellaisia pastilleja tai mitään muitakaan
varokeinoja.”
”Minulla on pillereitä”, ilmoitti Xcvbn, ”mutta emme me
niitä varmaankaan tarvitse. Minulle on ainakin kerrottu, että
edistynyt bioteknologia on vapauttanut ihmisen säteilyn vaaroista. Ainakaan ei ole tunnettuja tapauksia siitä, että joku olisi
saanut syövän aavikoilta tai mistään muualtakaan, kuten Helsingin radioaktiivisesta alakerroksesta.”
Siinäkin valtion kertoman totuuden kanssa ristiriitainen
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väite, mutta tämän valheen hyödyllisyyden Zyrbop ymmärsi:
säteilyn uhka oli tehokas tapa pitää kansalaiset pois kielletyiltä
alueilta, koska radioaktiivisuudelta oli välttynyt vain kupolin
asuttu kerros.
”Jos olet väärässä, onko teillä teknologiaa syövän parantamiseen?”
”Onhan meillä, luulen.”
”Tuo riittää minulle”, Zyrbop huokaisi. Ei se täysin vakuuttavalta kuulostanut, mutta syöpä oli hänen elämäänsä kohdistuvista uhista aika matalalla sijalla. ”Seuraavaksi haluaisin kuulla vähän lisää kapinallisryhmittymästä.” Se oli puheenaihe, jota
hänen ei sen tärkeydestä erityisesti tehnyt mieli ottaa esille – monet oleelliset yksityiskohdat, kuten se, näkisikö hän perhettään
enää milloinkaan, riippuivat kapinallisten resursseista.
Ja siitä, ovatko he ylipäätään todellisia, lisäsi Zyrbop mielessään.
”Se onkin vähän pidempi tarina”, sanoi Xcvbn. ”Kerron samalla, kun kävelemme.” Hän viittoi tytölle merkitsevästi.
Vaikka kupoli olikin jo aika kaukana, Zyrbopia epäilytti silti seurata Xcvbn:ää yhtään edemmäs. Jos joku tuntematon olisi
pompannut esiin dyynien takaa ja tarjoutunut viemään hänet
jonnekin toisaalle, tyttö olisi saattanut tarttua tarjoukseen, mutta toistaiseksi ainut reittiopas oli Xcvbn.
”Mennään”, Zyrbop huokaisi ja tunki pistoolin reppuunsa.
He ehtivät kävellä pari tuntia, joiden aikana Zyrbop huomasi matkanteon mukavuuden vastakohdaksi. Aavistus hiekkamyrskystä muistutti nyt erehdyttävästi oikeaa tapausta. Kasvoja
vasten iskevään hiekkaan ei tottunut; se pakotti siristämään silmiä ja toisinaan hieromaan niitä epätoivoisesti, jotta jumiin jäänyt hiekanjyvä olisi irronnut. Tilanteeseen turhautuneena Zyr-
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bop pysähtyi ja kaivoi reppuaan etsien jotakin suojaavaa vaatekappaletta, kunnes päätyi lopulta sadettakkiin. Kupolin keinotaivaalla ei koskaan satanut, joten hän ei tiennyt, miksi moisen
edes omisti, mutta tällä hetkellä asian pohtiminen ei kuulostanut mielekkäältä ajanvietteeltä. Kuuma hänellä ei auringosta
huolimatta tuntunut olevan.
”Mitä sinä vielä?” huikkasi Xcvbn etäämmältä. ”Nyt on valitettavasti liian aikaista tauolle, joten alahan tulla.”
Zyrbop ei vastannut, vaan pysähtyi puettuaan takin tuijottamaan kohti kupolin läpikuultavaa pintaa. Nyt olisi ollut hyvä hetki kysyä Xcvbn:ltä lisäkysymyksiä kapinallisista – sellaisia,
jotka hän voisi uhata myydä hallitukselle – mutta koko suunnitelma tuntui nyt kaukaiselta ja järjettömältä. Oli se miten realistinen hyvänsä, yhtä elintärkeää yksityiskohtaa hän ei ollut
kunnolla sisäistänyt.
”Zyrbop?”
Mielessään hän oli nähnyt Mirjan virumassa hallituksen sellissä tai kahlittuna tuoliin tummapukuisten hallituksen agenttien piinaamana, mutta vasta nyt hän ymmärsi. Vasta nyt todellisuudesta irrallisesta väitelauseesta muuttui mitä konkreettisimmaksi faktaksi se tosiasia, että Mirja oli kuollut.
Hän oli kuullut räjähteiden laukeavan ja tuntenut teleportaatiokopin tärisevän, kun heidän siirtämisensä vastaanottimeen oli alkanut. Hän oli kuullut – tai kuvitellut kuulevansa
– Mirjan huutavan, mutta sen todenperäisyys ei merkinnyt
mitään.
Mirja oli kuollut siitä huolimatta, oliko ehtinyt huutaa hädissään vai ei.
”Mirja on kuollut”, Zyrbop sanoi ääneen tietämättä, mik-
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si oli niin tehnyt. Enää hänen äänensävyssään ei ollut vihaa;
pois oli vihan lisäksi kätketty vaatimus siitä, että Xcvbn korjaisi aiheuttamansa tilanteen. Sellaista toivoa tyttö ei enää elätellyt. ”Mirja on kuollut, ja sinä... sinä tapoit hänet.” Vaikka hänen
puheensa oli syyttävää, Zyrbop ei tiennyt, minkälaista hyvitystä
pojalta halusi. Anteeksipyyntöä?
Lapsellista. Turhaa.
Mikään ei toisi Mirjaa takaisin, oli päättelyketjun seuraava vaihe, johon hänen aivonsa pyytämättä jatkoivat.
”Sinä tapoit hänet, Zyrbop. Kuka vaati ottamaan hänet mukaan?”
Vastaukseksi siihen ei Zyrbop pystynyt tekemään muuta
kuin nyyhkyttämään jotakin, joka ehkä yritti olla vastalause,
mutta joka ei koskaan muotoutunut tunnistettavaksi puheeksi.
”Ala tulla, meillä on aikataulu.”

Luku 13
”Experience guides our way
Emotions find the best”
— Shakespeare

Poistuttuaan tapaamisesta Jari oli palannut suoraan töihin – jos
hän todella halusi ylennyksen, johtajan kanssa keskustelemisen
kaltainen ylimääräisistä aktiviteeteista aiheutuva aikahävikki piti ensi tilassa hyvittää entistä tarmokkaammalla uurastamisella.
Sen jälkeen oli ollut seurassa joukko melko tylsiä työtehtiviä. Joku ministeri oli taas pyyhitty historiankirjoista – Jari ei
muistanut nähneensä rouvaa milloinkaan, joten hän oli saattanut olla tilapäisministeri jonkun oikeasti hävitetyn tilalla –
ja korvattu uudella. Liikaa tietoa sisältäviä teinien tekstiviestejä
oli poistettu tietokannoista, ja vastaava operaatio oli suoritettu
myös samaa syntiä tehneille lehtiartikkeleille.
Zyrbopin – jota ei ollut olemassa, Jari muistutti itselleen –
epäonnistunut teini-identiteettilajittelu oli saanut runsaasti mediahuomiota. Pitäisikö kaikki ne korvata uudella tiedolla nyt,
kun tyttöä ei virallisesti enää ollut? Kuulosti viikkojen taakal193
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ta, jonka aikana Jarin niskoihin sataisi pahoja katseita. ”Ei voinut herra Lehtonen antaa perimäänsä kunnon kansalaiselle”, supatettaisiin hänen huoneensa ohi kävellessä, ”vaan hänen piti
saattaa maailmaan tuollainen rikollinen, jonka edesottamuksia
joutuu siistimään tietokannoista kovalla vaivalla!”
Olisivatko laitosta viime aikoina byrokraattisesta hitaudesta syyttäneet tiedotusvälineet tyytyväisiä? Se kysymys sentään
oli suorastaan triviaali, koska eiväthän ne milloinkaan olleet.
Jos ihmiset halusivat dystooppisia toimia, mikseivät vain lakanneet itse levittämästä väärennettyä tietoa? Oli aika lapsellista
ja epäjohdonmukaista olettaa, että totuudenmuuntelulaitoksen
kiireiset työntekijät ehtivät pyyhkimään jokaisen kielletyn tiedon
jokaisesta tekstistä välittömästi sen jälkeen, kun kyseinen luokittelu oli pantu toimeen. Mekin olemme vain ihmisiä, olisi Jari
huutanut, jos hänen eteensä olisi yhtäkkiä ilmestynyt koko kansan kollektiivista käsitystä totuudenmuuntelulaitoksesta kuvaava vellova massa.
Ehkä sitten, kun hän oli saanut ylennyksen ja kaikki sen
tuomat mukavuudet marginaalisesti suuremmasta työhuoneesta omaan muoviseen huonekasiin, Jari voisi vain soittaa Valtion
Sanan toimitukseen ja vaatia, ettei mitään laitosta kielteisessä valossa näyttävää julkaistaisi vuorokauteen. Ah, siinäpä vasta mehevän kätevä menettelytapa siihen verrattuna, että kyseiset kirjoitukset täytyi poistaa tietokannoista omin käsin, mutta kuvitelmaa se silti vain oli; Jari ei keksinyt, miksei niin tehty nytkin,
jos se mahdollista oli.
Voisiko laitoksen kielteistä imagoa korjata jollakin muulla tavalla? Haaveilunsa lomassa Jari tajusi, että hänen saatettiin
ylennyksen jälkeen olettaa osaavan ratkaista juuri tämänkaltai-
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sia ongelmia. Aivosolut peliin, siis – kuinka palauttaa kansalaisten tyytyväisyys totuudenmuuntelulaitoksen toimintaan?
Ehkä kannattaisi säätää jokin laki, jonka nojalla uutisaiheista saisi keskustella vasta sitten, kun tapahtuneesta oli kulunut
vuorokausi. Kyllä, se haittaisi arkisia perustoimintoja, mutta
muutos antaisi laitokselle tarpeeksi aikaa päättää, oliko jokin
uusi tieto kiellettävä vai ei. Vuorokausikin oli oikeastaan melko pitkä aika, joten sen voisi parin vuoden päästä puolittaa –
ja jälleen kansa puhkeaisi riemuun, kun näkisi, kuinka laitos
puolustaa arkisia perustoimintoja reilusti helpottavia toimia.
Jari pyöritteli ajatustaan päässään vielä hetken havaitsematta siinä huomattavia epäkohtia. Ylennys oli lähellä, kunhan hän
saisi koottua idean iskeväksi manifestiksi ja ripustettua sen laitoksen ilmoitustaululle. Hän laittoi silmänsä kiinni, asetti kätensä levälleen ja melkein jo tunsi niiden iskevän hieman kauempana toisistaan sijaitseviin seiniin kuin ne, mihin ne oikeasti
osuivat.
Oli suunnitelmassa vielä sellainen aukko, että lakeja ei säädetty totuudenmuuntelulaitoksella, joten oli epätodennäköistä,
että asiasta vastaava henkilö sattuisi huomaamaan hänen manifestinsa. Asiasta vastaava henkilö, joka oli... presidentti Buts?
Siinä olisi ainakin hyvä harrastus itsevaltiaalle, joka kaikesta
päätellen lähinnä piti puheen kolmisen kertaa vuodessa. Kuka
muukaan se voisi sitä paitsi olla? Haamueduskunta oli tarkoitukseltaanilmiselvästi puhtaan symbolinen, ja siihen verrattuna
äärettömästi enemmän valtaa omaavat ministeriötkin ilmeisesti
vain toteuttivat jonkin toisen tahon käskyjä.
Aihe oli varmasti kiehtova ja jopa tarpeellinen, mikäli mieli totuudenmuuntelulaitoksen johtoon, mutta Jari päätti jättää
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sen pohtimisen sikseen huomattuaan, että hänet olisi tapettu jo
noin viidesti ilman totuudenmuuntelulaitoksen erityisajattelulupaa. Työsuhde-etuudet olivat totta vie fantastisia; siinä hyvä
syy tulla töihin totuudenmuuntelulaitokselle, hän oli lapsiaan
– lastaan, Jari korjasi – rohkaissut.
Voisi hän töihinkin palata, mutta juuri sillä hetkellä Jarille
tuli mieleen, että häntä odotti paljon annetun nimen korvaamista toisella hankalampi tehtävä. Kuinka selittää sukkelasti ja hienovaraisesti Hannalle, että heillä oli enää vain yksi lapsi? Hänen
vaimonsa arvot ja tärkeysjärjestykset tuntuivat toisinaan olevan
täysin pielessä, minkä täytyi muuttua; totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtosen perheenkin tuli käyttäytyä kunnollisesti, joten jotenkin hänen oli selitettävä
asia vaimolleen ja pojalleen. Jotenkin vakuuttavasti. Siten, että
he ymmärtäisivät, että kaikkien kannalta paras vaihtoehto oli
vaieta ikiajoiksi nuoresta naisesta, jota ei enää ollut olemassa.
Konsta oli todennäköisesti helpompi kohde, koska häntä
ei hirveän moni asia liiemmin kiinnostanut, joten Jari päätti
aloittaa hänestä. Tekstiviesti, tuo hänet elämän vaikeilta keskusteluilta kosinnasta nyt ilmoitukseen tyttären ontologisen tilan
muutoksesta pelastanut mainio apuväline, olisi jälleen avuksi.
Puhelimen käyttö työaikana ei tietenkään ollut soveliasta totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtoselle, mutta ehkä johtaja ymmärtäisi.
Hän veti esiin älypuhelimensa (vaihtoehtoja ei ollut, koska
muiden laitteiden akut olivat lipuneet elämän ja kuoleman rajamailta kadotukseen jo tunteja sitten) ja näpytteli sopivan viestin
sen kosketusnäytöllä.
Hei Konsta!
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Tästä lähtien siskoasi ei enää koskaan ollutkaan olemassa.
T. Jari :)
Se kuulosti ontuvalta, mutta turha hätäillä; tusinpa kirjoittamisen ammattilaisetkaan paukuttivat ulos täydellistä tekstiä
ensiyrityksellä. Lisäksi Jarin täytyi varmasti ylennyksen saadakseen osata esittää minkä tahansa asian kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti, joten harjoittelusta ei ollut mitään haittaa. Ehkä
hänen kannattaisi tuoda esille virallinen syy sille, ettei Zyrbopia
enää ollut? Pyyhittiinkö tyttö täysin historiasta vai tapettiinko
virallisen tiedon mukaan? Jari navigoi nopeasti valtakunnallisten medioiden etusivuilla ja löysi uutisen pommituksesta. Ahaa,
tämä se taisi olla.
Myöhemmin, kun kukaan ei enää muistanut virheellisesti
lajiteltua teiniä, voitaisiin Zyrbop pyyhkiä kokonaan historiasta. Vaiheittainen poispyyhkiminen oli tärkeä totuudenmuuntelutekniikka, koska sillä vältettiin liian suuret, hämmennystä aiheuttavat hypyt sallitussa tiedossa eri hetkinä. Totuudenmuuntelu on rekonstruktiivista, oli johtaja muistuttanut tiedotteessaan pari viikkoa sitten; sallittu tieto livautettiin kansalaisten mieliin vaiheittain samalla, kun kielletty hivutettiin niistä ulos. Ei suuria, äkillisiä muutoksia vaan luonteva prosessi,
jonka myötä haluttu henkilö haihtui pois historiankirjoista sulavasti kuin kahvitahra, jota jynssättiin tuntikausia eri puhdistusaineilla.
Sen kaiken hän olisi selittänyt pojalleen, jos ei olisi tiennyt,
että tämä jätti kaikki yli sata merkkiä pitkät viestit lukematta.
Tässä tilanteessa kannatti lyhyt ja ytimekäs ilmaisu.
Hei Konsta!
Siskosi kuoli terroristien pommi-iskussa.
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T. Jari :)
Nyt vaikutti paremmalta. Tekstarin päättävän hymynaaman
hän olisi vielä korvannut eemokilla, jos olisi osannut, mutta Jarille ei ollut koskaan selvinnyt, mistä kytkimestä niitä sai ladottua näytölleen. Ehkä hän voisi kysyä Konstalta, joka vastasi
isänsä viesteihin pääasiassa suunsa matemaattisen täydelliseksi
viivaksi vääntäneellä eemokilla.
Jari vei sormensa lähetä-napille ja kosketti näyttöä sen kohdalla, minkä seurauksena viesti siirtyi perille monimutkaisen
ja hänelle täysin tuntemattoman tapahtumaketjun myötä. Selitettäisiinkö se, miten älypuhelimet toimivat, korkea-arvoisen
viran totuudenmuuntelulaitoksella saavuttaneille? Ehkä ei sentään – arkistenkin asioiden takana saattoi piillä kamalia, koko
yhteiskunnan ja ehkä jopa koko maailman tilasta liikaa kertovia
selityksiä.
Tai sitten tehtiön opetus vain oli ollut täysin laadutonta,
mikä muuten oli myös kiellettyä tietoa, tuli Jarille mieleen. Onneksi se ei kuulunut niihin, joita ajatustenlukijat valvoivat kovin tarkasti (muuten maailmassa ei enää tehtiöläisiä olisikaan),
mutta sallitussa ja kielletyssä tiedossa oli kyse periaatteesta.
Oliko lyhyen tauon aikana ilmestynyt yhtään mielekkäämpiä työtehtäviä? Tarjolla oli vain rutiinimaisia perustotuudenmuunteluja, mutta yksi listalla kiinnitti Jarin huomion. Hän
napsautti sen auki ja luki toimeksiannon käsittelevän mainintoja neuroverkkolaitoksen tuotejulkaisujen aikatauluista lehdissä,
sosiaalisessa mediassa sekä presidentti Butsin samanvuodenpuheessa. Näemmä johto katsoi parhaaksi poistaa kaikki maininnat päivämääristä ja korvata ne ilmaisulla ”ensi vuonna”.
Kuulosti työläältä projektilta. Joskus, kun Jarin ajatukset
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ajautuivat vahingossa kielletyn tiedon alueelle, hän pohti, aikatauluttaisivatko yhteiskunnan eri toimielimet projektinsa realistisemmin, jos myöhästymisiä ei vain voisi poistaa historiasta.
Voisivatko vaikkapa teleportaatioverkoston laajennukset olla totuudenmuuntelua vailla olevassa yhteiskunnassa myöhästymättä useita vuosia? Pysyttäisiinkö jopa budjetissa?
Olisihan hän toisaalta työtön maailmassa ilman totuudenmuuntelulaitosta, joten ehkä näin oli kuitenkin parempi.
Totuudenmuunnellessaan neuroverkkolaitoksen sivua –
tarkkoja päivämääriä oli mainittu parissakymmenessä virkkeessä – Jari sai loistoidean. Juuri siellähän hänen vaimonsa oli
töissä! Ehkä tämä ottaisi paremmin vastaan uutisen Zyrbopin
kuolemasta ja olemassaolon lakkaamisesta, jos Jari livauttaisi sen ovelasti neuroverkkoaikataulu-uutisen sekaan. Sehän
oli melkein kuin palautteen hampurilaismalli, paitsi että mikään ei ollut varsinaisesti palautetta ja että kaikki mainittu oli
oikeastaan sitä kielteistä asiaa.
Juuri tällaisia viestintätaitoja vaadittiin totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtoselta.

”Konsta Lehtonen: pysähdy, ole hyvä.”
Konsta punnitsi lyhytaikaisesti mielenkiintoaan erinäisten
mahdollisten toimintamallien suorittamiseen. Toisaalta häntä
ei liiemmin kiinnostanut odottaa ruokajonossa uutta, entistäkin ankeampaa tehtiön lounasta, mutta toisaalta häntä ei myöskään kiinnostanut totella henkilökuntaan kuuluvan naisen ohjeita.
Hankalan ristiriidan Konsta ratkaisi päättämällä, että häntä
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miellytti minimaalisesti enemmän noudattaa hänelle osoitettua
käskyä, koska muuten saattaisi olla seurauksena julkinen teloitus. Ei sillä, että sekään olisi erityisesti haitannut – tehtiö oli sama asia, mutta vain henkisesti – mutta häntä ei myöskään houkutellut asian perinpohjainen pohtiminen, joten yhden vaihtoehdon lähes mielivaltainen valitseminen kelpasi.
Konsta kääntyi ja näki naisen, joka oli joskus ollut valvomassa jotakin hänen suorittamistaan tehtiöistä. Nimeä hän ei
tiennyt, mutta sillä ei ollut mitään väliä; automatisaation kylmä
hammas iskisi tehtiön henkilökuntaan heti, kun neuroverkkolaitos saisi ensimmäiset tuotteet valmiiksi, eli suunnilleen silloin, kun hän oli aloittanut tehtiössä.
”Konsta Lehtonen”, nainen sanoi. ”Huomenna et suorita
toisella tehtiöpaikallasi tehtiötä.”
Konstan mieliala laski vähän, mutta vain vähän, sillä hänen
mielialallaan ei ylipäätään ollut erityisesti varaa laskea – pohjakerros oli saavutettu ja vuosia sitten, ja jokainen säälittävä harppaus kohti pintaa oli tuomittu epäonnistumaan painovoiman
vääjäämättömästä mahdista. ”Ai miksen?”
”Tehtiöministeri haluaa pitää sinulle yksityishaastattelun.”
”Miksi?” Konsta kysyi. ”Millä perusteella?” Se oli kysymyksenä tietenkin hyödytön, koska julkisen lainsäädännön puutteessa valtion edustajien kanssa oli turhaa keskustella siitä, miksi he saivat tehdä mitä tahansa, kuten teloittaa ihmisiä julkisesti
tai pakottaa osallistumaan hirvittävän tylsiin kokeisiin.
”Aihe on ilmiselvästi huippusalainen”, nainen sanoi. ”Ministeri sanoi, että sinulle hyvitetään yksi tehtiösuoritus.”
Ja sitten hän käveli pois.
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Tästä käänteestä Konstan mieliala nousi vähäisen. Tehtiöhyvitykset olivat tietenkin aina plussaa – varsinkin, kun niillä poisti jonkin ärsyttävän aineistotehtiön – eikä Konstalle tullut mieleen, mistä muustakaan voisi olla kyse, kuin tehtiöön kohdistuvien uudistusten vuoksi järjestettävästä palautetuokiosta. Palautetta tehtiöstä hän kyllä osasi antaa; joinakin päivinä myös
sellaista, missä oli muitakin sanoja kuin kirosanoja. Oli täysin
ymmärrettävää, että tehtiöministeri oli päättänyt lähestyä juuri
häntä.
Olihan Zyrbopin tilanne tietenkin asia erikseen, mutta hallitus ei ollut vaikuttanut reagoineen asiaan mitenkään. Siellä
sisko varmasti istui, jossain ruokalan nurkassa, ja nautti tavalliseen tapaan aterian, joka piti hengissä, mutta joka ei vaikuttanut
kylläisyyden tunteeseen mitenkään.
Puhelin ilmoitti uudesta viestistä, mikä keskeytti Konstan
ajatukset.
Hei, Konsta!
Siskosi kuoli terroristien pommi-iskussa.
T. Jari :)
Ahaa.
Konsta selasi nopeasti uutissivuille ja näki jokaisen sivuston
uutisoivan samasta asiasta.
Voi vittu.

Jari päätti työpäivänsä sulkemalla tietokoneensa – luonto kiitti, vaikka hän ei ollutkaan lainkaan varma, mistä valtion sähkö
tuli – ja astui ulos totuudenmuuntelulaitoksen pääovesta. Laitoksen arkkitehtuuri oli aina ollut hänestä mukavan särmikästä
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ja tyylikästä; ei mitään turhia yksityiskohtia, ei ainuttakaan estetiikan kirotulle alttarille uhrattua ratkaisua. Resursseja oli syytä
säästää, koska eliväthän he huonossa taloustilanteessa, luki aina
lehdissä. Ja kukapa hän oli väittämään vastaan? Tehtiössä ei ollut opetettu, mitä käsite ”talous” oikeastaan tarkoitti, ja vaikka
olisikin, kyseisen tehtiön suorittaminen olisi todennäköisesti
vain hämärtänyt hänen tietämystään.
Päivällä sattunut harmillinen tapahtuma ja siitä seuranneet
teleportaatioverkoston ongelmat eivät onneksi haitanneet Jarin
työmatkaa, joten hän pääsi aikataulujen mukaisesti teleportaatiojonoon asuinkerrostalonsa eteen. Kaikkien laitosten työpäivät alkoivat ja päättyivät tismalleen samalla hetkellä, minkä luulisi haittaavan julkista liikennettä, mutta ilmeisesti teleportaation nopeus riitti paikkaamaan menetykset. Saisikohan hän todennäköisen ylennyksensä myötä yksityisten teleportaatioyhteyden toimistoonsa? Ehkä jopa neuroauton, jos projekti edistyisi uutisten mukaan ”hyvin, mutta aikatauluista on vielä liian
aikaista puhua sitä syvällisemmin, kuin että ensimmäiset neuroautot saapuvat katalogeihin ensi vuonna”.
Samassa jonossa odotti myös hänen vaimonsa. Pari jonottajaa edellä seisova Hanna näytti uupuneelta (varmaan raskas työpäivä takana, kuten kaikilla muillakin) eikä onneksi huomannut Jaria, joten miehen ei vielä tarvinnut muotoilla diplomaattisinta tapaa kertoa, että heillä oli enää yksi lapsi.
Oli aina ollut, siis.
Varmasti miljoonannen kerran Jari kiitti totuudenmuuntelulaitosta kaikista työsuhde-eduista parhaimmasta: oikeudesta
ajatella, mitä ikinä mieleen tulikaan.
”Tänään oli kamala päivä töissä”, kuului Hannan ääni. Ai,
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hän olikin huomannut Jarin. Nyt peliin tiedunmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jarin ylivertaisia sanasepäntaitoja.
Jari nyökkäsi myötätuntoisesti ja sanoi: ”Kerro toki lisää.”
Se ei ollut ihan huipputasoa, mutta sentään pelasi vähän
aikaa. Retoriikan monimutkaisissa sokkeloissa kulkeva hyötyi
aina parista lisähetkestä, joiden aikana saattoi hioa viestinsä tenhon äärimmilleen.
”No, kaikki tuotteet ovat rikki, mikä tuskin yllättää ketään”,
Hanna mutisi. ”Sen... sen lisäksi, etteivät ne hoida toimintojaan
kunnollisesti edes yksinkertaisimmissa testeissä, useat neuroverkot jopa huutelevat presidentti Butsin vastaista propagandaa!
En ymmärrä, mistä moinen vika on voinut livahtaa systeemiin,
jos kyse ei ole sabotaasista, joten ehkä laitoksen johto herää viimein tilanteen vakavuuteen.”
”Vai huutelevat Butsin vastaista propagandaa? Kuulostaa
huolestuttavalta”, sanoi Jari liioittelematta lainkaan. Hallitsijan
pilkkaaminen oli niin vakava rikos, että siihen syyllistyivät vain
terroristit, ja nekin olivat valtion keksintöä. Sitä hän ei tietenkään voinut sanoa ääneen, vaikka itsenäinen pohtiminen olikin
sallittua.
”En ehtinyt kuin vilkaista otsikoita, mutta eikö tänään ollut joku pommitus?” Hanna muisteli. ”Ehkä asioilla on jotakin
tekemistä keskenään. Kuulostaa ihan uskottavalta, että sama taho taistelisia kupolia vastaan sekä pommituksilla että yrittämällä tuhota neuroverkkotuotteet, jotka kuitenkin helpottavat ja
hyödyntävät elämän jokaista osa-aluetta.”
”Uskottavalta kuulostaa”, arvioi Jari, vaikkei oikeasti sitä
mieltä ollutkan. Pommitukselle oli selvä syy, mutta miksi halli-
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tus olisi sabotoinut omaa projektiaan? Neuroverkkotuotteiden
myöhästämisestä hyötyi vain valtion vihollinen, eikä valtiolla
ollut vihollisia, joten koko tilanne oli lievästi sanottuna käsittämätön.
”Johtaja kieltäytyi ottamasta minua vastaan sen jälkeen, kun
tuo uusi vika ilmaantui, mutta yritän huomenna uudestaan.
Johdon on pakko ymmärtää, että teoriani sabotaasista on ainut järkevä selitys. Täysin satunnaiselta vaikuttavan virhetoiminnan voi vielä hyväksyä, mutta propagandan huutaminen
ei missään nimessä ole vahinko. Tämä on tahallista!”
”Siltä vaikuttaa.”
”Siitä pommituksesta vielä”, Hanna sanoi. ”En ymmärrä,
miksi kukaan haluaisi pommittaa teleportaatioasemaa. Äsken
ei ollut mitään häiriöitä, joten kaikki lienee korjattavissa nopeasti. Jos terroristit puolestaan haluaisivat tappaa ihmisiä, löytyisi varmaan paljon parempia kohteita, kuten laitoksia ja tehtiöitä. Parempi tietenkin näin, kun meille tai lapsille ei sattunut
mitenkään.”
Tässä tilaisuutesi, Jari. Aasinsilta oli laadultaan niin luonteva,
ettei kaikista älykkäinkään aasi erottaisi sitä ruohon peittämästä maasta, jolla oli äskettäin astellut. Oli aika vapauttaa ne puhelahjat, joilla hänet oli syntymässä varustettu. Kuka tahansa
keksi sutjakkaita lausahduksia päässään, mutta vain ani harva
osasi siirtää ne reaalimaailmaan, oikeisiin asiayhteyksiin, tilanteeseen sopivina ja sävähdyttävän hienovaraisina. Jari aikoi olla
se ani harva: hän aikoi avata suunsa, ja mikä vielä uskaliaampaa,
lausua tarkasti valittuja sanoja eikä vain äänteiden sekamelskaa,
joka olisi saanut muut läsnäolijat luulemaan, että hänelle oli
tullut jokin kohtaus.
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Hän päätti kuvitella itsensä totuudenmuuntelulaitoksen
johtajaksi, joka piti suuryleisölle puhetta jostakin totuudenmuuntelusta. Ehkä se auttaisi.
”Pieni korjaus: lapselle. Meillähän on vain yksi lapsi, eli
Konsta, heh.”
”Mitä?”
Hmm. Nyt tilanne kääntyikin hieman monimutkaisempaan suuntaan. Kuinka selittää asioiden todellinen luonne
Hannalle rikkoen samalla mahdollisimman vähän kiellettyä
tietoa koskevaa säännöstöä?
”Eihän meillä siis ole koskaan ollut mitään tyttölasta”, sanoi Jari. ”Katso vaikka totuudenmuuntelulaitoksen sivuilta, siellä sanotaan niin.”
”Mitä?”
Se ei kuulostanut onnistumiselta totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtoselle.
”Kulta rakas”, Jari yritti. ”Meillä nyt ei ole ollut–”
Vaimonsa silmissä hän näki vuorottelevan nopeasti hämmennyksen, säikähdyksen ja vihan.
”Pyyhitkö sinä Zyrbopin historiasta?”
Äänensävyn syyttävyys ei luvannut hyvää. Jos Jari olisi oikeasti ollut joku korkea-arvoinen, tässä vaiheessa hän olisi joko
täyttänyt paikan lasersäteillä tai käskenyt julkista poliisia murhaamaan Hannan, mutta toistaiseksi tavallisena kansalaisena
hänelle ei ollut suotu oikeutta tehdä kumpaakaan. Diplomatian tie, tuo harvoin kuljettu mutta potentiaaliltaan mittaamaton, oli hänen paras vaihtoehtonsa.
”Voihan sen noinkin ilmaista”, hän sanoi mahdollisimman
neutraalisti. ”Toisaalta sen on voinut tehdä kuka tahansa totuu-
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denmuuntelulaitoksen työntekijöistä. Kuten minä. Mutta se ei
tietenkään tarkoita, että juuri minä olisin sen tehnyt. Vaikka ehkä olenkin. Ehkä, ehkä en.”
Tässä vaiheessa Hannan suusta ei päässyt ulos äännähdystäkään. Olikohan se hyvä merkki?
”Sinä poistit olemassaolosta meidän lapsemme”, hän sitten
sanoi hiljaa. ”Ja... ja... missä Zyrbop...”
”Jos ihan tarkkoja ollaan, ketään Zyrbop Lehtosta ei koskaan ollutkaan”, huomautti Jari. ”Mutta jos olisi, vaikkei nimenomaan ollut, hän olisi oikeasti varmaankin kuollut pommiiskussa. Ehditkö lukaista uutisia–”
”Minä en tiedä, tekeekö mieleni tappaa sinut vai ainoastaan
lyödä päähän”, sanoi Hanna melkein huutaen ja tuijotti häntä
silmiin. ”Säästä minut päätökseltä, Jari. Painu helvettiin.”
”Mutta–”
”Etkö sinä KUULE?”
Siinä tuli jo jotain, joka ei enää ainoastaan muistuttanut
huutoa. Jari kyllä kuuli, ja Jari päätti totella pyyntöä ja poistua
paikalta mahdollisimman sukkelasti. Mihin? Hän ei oikeastaan
tiennyt, mutta sitä ehtisi pohtia myöhemminkin. Varmasti. Ja
Hanna kohotti jo nyrkkiään uhkaavasti.
Se ei ollut ollut kovin hohdokas päivä totuudenmuuntelulaitoksen tulevan korkea-arvoisen viran Jari Lehtosen diplomaattisille kyvyille.

