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Ohje: Tehtavät liitryvät oheiseen aineistoon. Valitse viidestä tehtävästä kolme. Tehtävät
arvostellaan pistein 0-6. Vastausta kirjoittaessasi voit liihteä siitä, ettii lukija tuntee
aineiston. Vastauksen sopiva pituus on l-2 sivua. Aloita jokainen vastaus uudelta sivulta.
Anna kullekin vastaustekstillesi otsikko. Merkitse otsikon eteen myös tehtävåin numero.
Vastausten tulee olla selvästi ja siististi kirjoitettuja, mutta niita ei tarvitse kirjoittaa
puhtaaksi kuulakynällä tai musteella.

Piättele Lars Sundin romaanin alun perusteella, miksi Otto Niis pakenee

vanhainkodista.

Analysoi, millainen on romiulnikatkelman kertoj a.

Kirjoita romaanin alussa kuvatusta tapahtumasta uutinen Siklaxin paikallislehteen.
Uutisen tulee olla måiiiråimittainen, 200-250 sanaa. (Merkitse sanamäiirä uutistekstisi
pertiiin.)

Uutisoinnin ihanteena pidettiiin puolueettomuutta. Pohdi, miten tavoite toteutuu STT:n
uutisessa (Turun Sanomat 2.5.2006).

Toimittaja Sami Soininen ja pilapiirtäjä Karlsson ottavat kumpikin omalla tavallaan
kantaa VR:n makasiinien tapahtumiin. Millaisen käsityksen lukija saa niistä? Ota

analyysissäsi huomioon sekä teksti että kuvat.

Lars Sund: Puodinpitäjiin poika (katkelma romaanin alusta) ...................2-5
Poliisi epäilee l7:åiä nuorta råihinöistä makasiineilla Helsingissä, STT:n uutinen..........6
Sami Soininen: "Me vain pidettiin hauskaa", uutisreportaasi......... ..............7
Karlsson: pilapiirros. ............. 8

Huom.! Tekstien kieliasu on alkuperäisen julkaisun mukainen.



ENSIMMÄINEN pÄTvÄ

Lauantai, 13. kesiikuuta 1992

Alkunäytös: Airo

Vähän ennen kuolemaansa äidinisäni survaisi vanhainkodin uuden viiritelevision
rikki airolla.

Hiin haavoitti yhtä ihmistä, säikäyni muut suunniltaan ja aiheutti tulipalon.
Sitten hiin lzihti pakoon.

Tästä syntyi tietenkin skandaali, joka jätti ruman tahran hiinen
jälkimaineeseensa ja murskasi äitini toiveet juhlallisista ja arvokkaista
hautajaisista Siklaxin kirkossa, johon kokoontuisivat suremaan suku
täysilukuisena sekä liiketuttavat, politiikan ja hallinnon viikeä, muutama
äidinisiin vanha lentäjäystävä ja kenties itse liikenneministerikin
eteläpohjalainen ja äitini hyvä ystävä. Äitini on mestarillinen
hautajaisjzirjestelyjen ohjaaja; hiinelle on täydellisesti valjennut, ettei sellaisia
seremonioita toimeenpanna vainajien vaan elävien tfiden. Hiin oli jo salaa
alkanut valmistella äidinisiini maahanpaniaisia. Nyt håin sai tyytyä toimitukseen
kaikessa hiljaisuudessa ja vain aivan liihimpien läsnäollessa. Mutta vaikka
hautajaiset olivat hiljaiset, sitä vilkkaammin jauhoi huhumylly. Sillä äidinisiini
Otto Näs halusi päättieä elåimålnsä suureen tyyliin - pakomatkalla ja poliisin
etsimåinä.

Hiin ei suinkaan ollut ensimmäistä kertaa etsintåikuulutettuna.
Äitini yritti sysätä tapahtumat seniiliyden tiliin. Olihan Otto sentåiiin 94 vuotta

vanha, ja vaikkei håinessä ennen tuota viimeistä skandaalia ollut ilmennyt
minkåiåinlaisia merkkejä sielunvoimien horjumisesta, on tunnettu tosiasia, että
dementiasairaudet voivat joskus edetä pelottavan nopeasti - muistakaapa miten
kävi presidentti Kekkosen! Totuus kuitenkin or, etteivät Oton hyökkäys
vanhainkodin television kimppuun ja pako olleet mitiiiin kalkkeutumisen
ilmauksia vaan huolellisesti suunniteltuja tekoja. Håin oli tarkoin valinnut
ajankohdan, ja pakoreitti oli valmisteltu. Harkitsevasti hiin oli jopa pannut
kumisaappaat jalkaan eliminoidakseen mahdollisen såihköiskun vaaran. Näin
perusteellisesti valmistautuvan ihmisen mieltä eivät seniiliys ja suonten
tukkeutuminen varmastikaan ole håimåirtiineet.

Otto kävi television kimppuun eriilinä låimpimtinä, kauniina lauantai-iltana
kesåikuun alussa. Håin oli asunut runsarul vuoden Vaasassa, Setterbergin stiätiön
yksityisessä vanhainkodissa, jota jo vanhastaan on kansan suussa kutsuttu
Porvarikodiksi, mikä kertookin melkein kaiken sen asukkaista; äitini oli
taivutellut Oton muuttamaan sinne sen jälkeen kun tällä oli todettu
eturauhassyöpä. Kasvainta ei pidetty erityisen pahanlaatuisena, ja läiiktiri sanoi
suoraan, että Otto mitä todenniiköisimmin ehtisi kuolla johonkin muuhun kuin
syöpäåin, mutta tiistä olosuhteisiin katsoen reilusta ennusteesta huolimatta Otto
masentui syvästi ja suostui ylläUävan säyseästi muuttamaan Porvarikotiin. Hiin
tuntui viihtyvan hyvin huoneessaan, jonka ikkunasta niikyi kaistale
Kaupunginselkiiä sekä Hovioikeudenpuiston puita.

Hiukan kello kymmenen jälkeen tuona onnettomana lauantai-iltana hiljaisuus
ja rauha vallitsi vanhainkodin iåikktiässä talossa Hietasaarenkadun varrella:
pitkät, håimiirät käytävät, joihin lattiavaha ja Klorin olivat jätttineet happamen
tuoksunsa, olivat autiot, ja useimmat asukkaat olivat jo vetäytyneet yöpuulle.



Televisiohuoneeseen oli kuitenkin kokoontunut pieni joukko pirteimpiä
vanhuksia sekä rouva Finne, joka oli ttinä pyhiinä yöpäivystysvuorossa; hiin oli
leiponut täytekakun ja koristanut sen kitsastelematta paksulla kermavaahdolla ja
kesiin ensimmäisillä mansikoilla. Rouva Finnen täytekakku oli kokoontumisen
yksi syy; toinen - ja tärkeiimpi - oli se, että Ruotsin televisio lfietti uuden
jakson Dallas-sarjaa.

Täsmälleen viitta vaille kymmenen kumpusi Dallasin tunnusmusiikki
television stereokaiuttimista, ja rouva Finne, toinen silmä isossa kuvaruudussa,

kumartui kahvipöydiin yli, huoahti tyytyväisenä ja upotti kakkulapion
täytekakun pehmeiiiin sisukseen. Håinen takanaan liukui televisiohuoneen ovi
iiiinettömästi auki. Ovenpielten kehyksessä seisoi Otto Näs liikkumattomana
kuin vartiomies vahtikojussaan. Htin piteli vinottain rintansa edessä airoa kuin
hilparia ikään. Airo oli maalattu vihreåiksi ja sen raudoitettu lapa oli
tummanpunainen. Otto oli pukeutunut harmaaseen nailoniseen lentäjiinhaalariin,
jossa oli lukemattomia vetoketjulla varustettuja taskuja; haalari roikkui hiukan
löysänä hänen ylläiin, sillä hiin oli laihtunut. Kaulaansa hän oli sitonut valkoisen
silkkihuivin ja vetiinyt ptiiihiinsä ruskean nahkapiiiihineen, mallia, jota lentäjät

käytivät siiheen aikaan kun lentokoneet vielä kävivät mtintåimoottoreilla ja
niissä oli avoin ohjaamo ja kaksi tasoa. Ray-Ban-aurinkolasit täydensivät Oton

varustuksen.
Ruudussa ntikyi nyt Ewingin perheen kotitalon, Southfork Ranchin, olohuone

sarjassa Dallas. J.R., tarinan kieroileva keskushahmo, astui sisiiåin, meni

baaritiskille ja kaatoi itselleen viskiä lasiin. Sohvalla istui hiinen kaunis mutta
onneton ja alkoholisoitunut vaimonsa Sue Ellen juomassa cocktaileja Pamin ja
anoppinsa, valkohiuksisen Miss Ellenin kanssa. Todellisuudessa televisioruudun
edessä rouva Finne jakoi parhaillaan isoja kakunpaloja aseteille. Otto peråiiintyi

åiiinettömästi käytäviiän. Håin laski airoa kunnes se oli lantion korkeudella, lattian
suuntaisena, lapa tanassa suoriuln eteenpäin.

- Kosketukseen! Otto karjahti ja liihti juoksemaan.

Pitkin askelin håin rynnisti kohti televisiota. Korkeasta iästiiiin huolimatta hiin
liikkui hiimmästyttävåin vetreästi. Televisioruudussa Sue Ellen kirkaisi kimeästi.

J.R., joka seisoi selin baarin iiiiressä, käännähti ympäri. Håinen silmiinsä

laajenivat kauhusta ja viskilasi putosi håinen kädeståiiin. Håin heittiiytyi sohvan

suojaan samalla hetkellä kun aironlapa iskeytyi valtavalla voimalla
televisioruutuun.

Sue Ellenin kauhistuneet, kauniit kasvot siir§ivät pirstaleiksi. Televisio
hoippui taaksepäin jalustallaan kuin kovan iskun saanut nyrkkeilijä. Raudoitettu

aironlapa såirki ruudun suojalasin. Kuvaputki luhistui korviahuumaavasti
paukahtaen. Televisio sylki kiukkuisia sinisiä kipinöitä takalistostaan ja romahti
lattialle.

Otto nauroi diineen, kiiiintyi airoineen ymptiri ja lakaisi kahvipöydtin
puhtaaksi. Kuppeja ja lautasia sinkoili joka suuntaan, täytekakku hypiihti ilmaan
ja priätyi Emil Öistin, Oton huonenaapurin, syliin. Rouva Finne pertiiintyi

kirkuen, kun aironlapa viuhahti håinen otsansa ohi vain muutaman sentin påiiistä.

Kirkuna äityi moniiiiiniseksi. Otto hoilotti kuin hilpeä hambon tanssija.

Television kaiuttimet rätisivät. Toosasta syöksiihti liekkejä jotka tarttuivat
läheiseen verhoon, kiitivät vikkelästi kuin sisiliskot påiiirmettä ylös, levisivät yli
kankaan. Pistävä harmaa savu täytti huoneen.

Otto potkaisi kahvipöydän nurin.
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Silloin palohälynimen ulvonta leikkasi kimakan viillon savusta paksuun
ilmaan.

Minä kuulen palohälyttimen ujelluksen Porvarikodin ulkopuolelle, missä
odottelen vuokratussa autossani.

Sydåimeni sätkyttelee rinnassa kuin vastapyydetty siika veneen pohjalla, minä
tarraan kylkeeni ja ajattelen hetken isiiiini - hänen sydiimensä petti niin kuin
isiinisiini sydåin ennen håintä. Olen varma ettii minunkin kirouksenani on suvun
heikko sydåin ja että infarkti tulee olemaan minun loppuni.

Jos piittaisin omasta terveydestiini, minun ei olisi pittinyt ryhtyä siihen mihin
juuri nyt olen ryhtymiissä.

Minä, Carl-Johan Holm, Ouo Näsin tyttiirenpoika, tulen esiintymiiiin tiimåin
tarinan kertojana - totuudellisena valehtelijana ja valheellisena totuudentorvena,
palturin puhujana ja luikurin laskijan4 kertomusten sepittäjtinä ja nykyajan
kronikoiden keksijiinä (siitä en tiedä paljoakaan), menneiden aikojen
asiaintilojen ja olojen kuvaajana (niistä en tiedä senkii2in vertaa) sekä ihmisten
unelmien, fantasioitten, toiveitten, odotusten ja aavistusten tutkijana (niistii en
tiedä juuri mitriiin) ... Toisin sanoen: Kaikkitietävä kertoja minun pitiiisi olla,
täysin objektiivinen, seistä taka-alalla juonen langat käsissiini.

Kun tiinä hetkenä kuulen palohälyttimen, olen kaikkea muuta kuin
tapahtumien yläpuolella. Päinvastoin, olen mitä suurimmassa miiilrin niissä
mukana. Se mitä nyt tapahtuu ei ole minusta liihtöisin. Se on Oton tekosia, ja
minun, kertojan, on vain toteltava.

Otto on käskenyt minun olla auton kanssa valmiina kello kymmenestä låihtien
Porvarikodin takaisella palokujalla. Ensin hän yritti taivutella minut varastamaan
pakoauton, mutta minä kieltäydyin ehdottomasti, sillä hiinen takiaan en aio ottaa
niskoilleni autovarkaussyytettä. Sen sijaan vuokrasin viikoksi pienen
Volkswagen Golfin Aviksesta Vaasan lentokentältä. Tiimä Golf on
omenanpunainen ja persoonaton pieni auto, miellyttävä ja helppo ajaa, sisällä on
tuo wokra-autoille tyypillinen muovimainen haju. Maksoin omalla Visa-
kortillani, mikä oli ehkä tyhmästi tehty, sillä nythiin on mahdollista jäljittåiä auto
minuun. Toisaalta se saattaa hyvin olla juuri sitii mitä haluankin: jos jotakuta
huvittaa, hein saa jäljet joita seurata taaksepäin.

Palokuja on tyhjä ja autio juuri kuten olin suunnitellutkin. Nyt on lauantai-ilta
Vaasassa. Kaikki oikeat vaasalaiset ovat paenneet kesåimökeilleen saaristoon,
sillä tässä rannikkokaupungissa ei tyydytä siihen veteen, joka on tarjolla
kaupungin rajojen sisäpuolella. vaan halutaan matrdollisimman kauas ulos.
Nuoret ovat vallanneet keskustan. He oleilevat Kauppatorin ja Revellin
keskuksen tienoilla, mekastavat, ryyppiiävät, liiäppivät, pissaavat porttikonkeihin
ja oksentelevat taikka juovat olutta Rantapaviljongin terassilla tai Oliver's
Innissä tai ajavat autoillaan Vaasanpuistikkoa ja Hovioikeudenpuistikkoa
kienoksen toisensa jälkeen. Keskikaupungin suunnalta kuuluu yksittäisiä
huutoja, ja kumea stereojumputus kaikuu, kun joku eksynyt auto ajaa ohi
Hietasaarenkadulla. Vaikka on niin myöhä on edelleen valoisaa, aurinko ei ole
vielä laskenut. Odottaessani olen kuunnellut uutisia autoradiosta: Bosniassa
serbijohtaja Radovan Karadäiö on esittåinyt aselepoehdotuksen. Maailman
johtajat ovat kokoontuneet ympiiristökonferenssiin Rio de Janeiroon, USA:n
presidentin George Bushin odotetaan vastustavan hiilidioksidiptiiistöjen
rajoittamisehdotusta. Ruotsalainen kansanpuolue pitiiä puoluekokousta;
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huhutaan että puolue aikoisi ensi talvena valita kansanedustajansa Elisabeth
Rehnin presidenttiehdokkaakseen, jos tiimä itse niin haluaa.

Samalla hetkellä kun kuuluttaja alkaa lukea s?iätiedotusta Otto tulee.
Porvarikodin takaovi lenniihtåä auki. Otto juoksee ulos. Håinen kasvonsa

punoittavat aivan kuin hiin olisi matkan varrella ennättiinyt varastaa hiukan
hohdetta isoilta kuparikahvipannuilta, jotka koristavat vanhainkodin ruokasalin
hyllyä. Otto kantaa airoa olan korkeudella kuin keihästiiiin kohottava voitokas
zulusoturi. Minä suljen radion, käynniståin Golfin moottorin ja avffm
matkustajanoven. Mutta Ouo ei nousekaan autoon vaan alkaa keinotella airoa
sisiiiin.

- Mitä helvettiä sinä sillä airolla? minä panen vastaan.

- Äta ny viitti rlihjätä vaan auta mua että saadaan tiimä sisälle! Otto karjuu.
Vastaväitteille ei liikene aikaa. Joku voi huomata meidät minä hetkenä

hyviinsä. Saksalaiset autonrakentajat Wolfsburgissa eivät ole ikinä ajatelleetkaan
että Golfia käytettäisiin airojen kuljettamiseen, mutta taiten hivuttelemalla
onnistumme szurminn airon istuinten väliin. Lapa nojaa kojelautaan, ja joka kerta
kun lasken käteni vaihteelle lyön sen aironlapaan; jo kauan ennen kuin
piäsemme Siklaxiin olen lopen kyllästynyt tuohon halvatun airoon.

Olemme nimittäin menossa Siklaxiin. Sopimuksemme on tiimä: Otto haluaa
viimeisen kerran niihdä kotiseutunsa ja minä kuskaan håinet sinne. Matkalla
kerromme toisillemme menneestä. Minä olen luvannut yrittåiä rekonstruoida
mitä tapahtui Siklaxissa sen vuosikymmenen aikana, jonka Otto oli poissa

Suomesta; vastalahjaksi hiin kertoo minulle hiukan Amerikan-vuosistaan 1930-

luvulla ja siitä, miten håin tuli ruvenneeksi lentämiiiin. Tähän Otto suostui hyvin
vastahakoisesti ja vasta sitten kun olin nimenomaisesti asettanut sen apuni
ehdoksi. Otto ei ole koskaan ollut erityisen innokas puhumaan omista asioistaan
ja aftiiireisttiiin. Hiin on aina halunnut sulkeutua itseensä. Itse asiassa tiedåin

hyvin viihtin äidinisästiini; tunnen hiinet vain pinnallisesti.
Lopulta Otto ja airo on lastattu autoon ja me pääsemme matkaan. Aikaa on

kulunut vain muutama minuutti, mutta minusta se tuntui ikuisuudelta. Kukaan ei

näytä huomanneen meitä. Otto kuvaa piiäkohdittain hyökkäyksensä
televisiohuoneeseen ja pelko saa minut voimaan pahoin. Eikö hän olisi voinut
olla varovaisempi! minä valitan. Oliko aivan välttiimätöntä poistua niin
dramaattisella tavalla? Otto vain nauraa hykertiiä tyytyväisenä. Kåiiintyessämme

Rantakadulle kuulen keskustasta paloautojen sireenien ulvonnan ja luskutuksen.
Vastustan haluani painaa kaasun pohjaan.

Lars Sund, Puodinpitcijrin poika (1998)
Suom. Kaarina Sonck
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vappuyön levottomuuksien iäliet roihusivat vielä vappupäviinä VR:n makasiineilla Helsingissä.

Poliisi epäilee 1 7:ää nuorta
rähinöistä makasiineilla Helsingissä
Helsinki (STT)

Poliisi epiiilee ainakin 17:ää nuorta
Helsingissä VR:n makasiineilla rä-
hinöintiin liittyvistä rikolsista"

Useita poliiseja loukkaantui
sunnuntain ja maanantain välise-
nä yönä lieväs[ kun nuorisoiouk-
ko sytytti tulipaloja makasiinien
pihalla ja häiritsi niiden sammut-
tamista.

Poliisi otti tapahtumapaikalta
kiinni nuori4 ioista pidätettynä oli
vapunpäivänä alkuillasta kaikki-
aan yhdelaiin. Heiä on rikosyliko-
misario Kari Tolvasen mukaan
syytä epäillä virkamiehen väkival-
taisesta vastustamisesta ja törkeän
tuhotyön yrityksestä henkilöstä
riippuen.

Neljä nuorta päästettiin maa-
nantaina vapaaksi. Poliisi ei ollut
vielä illalla päättiinyl pidätetiiiinkö
neljä muuta nuorta Tolvasen mu-
kaan rikoksiin syyllistyneitä voi ol-
la paljon enemmän kuin 17

Poliisi aloitti maanantaina esi-

tutkinnan vappuyön riihinöinnistä
- Olemme tehneet kuulusteluja

ja teknistä tutkintaa tapahtuma-
paikalla"

Poliisi löysi tapahtumapaikalta
noin kymmenkunta käyttiimätöntä
polttopulloa.

Kun palokunta yritti sammuttaa
roihuavaa irtaimistoa yhdeltätoista
sunnuntai-iltana, nuoret kävivät
letkujen kimppuun. Paikalle saa-
pui mellakkapoliisi turvaamaan

sammutustyötä. Poliisia heitettiin
kvillä ja muilla tavaroilla-

Tuli roihusi
useita tunteja
Tuli roihusi makasiinien pihalla
pitkälle aamuyöhön asti. Palokun-
ta sammutti palon neliän aikaan,
kun liekit alkoivat lähes§ä raken-
nulsia-

Lisåiki alueella oli räjähdysvaa-
ra, sillä tuleen oli heitetty kaasu-
pulloja Tuli ehti alustavien tietojen
mukaan vaurioittaa makasiineja
myös sisältä. Myös viranomaisten
kalusto vahingoittui.

Makasiineilla oli poliisin mu-
kaan enimmillään 150-200 nuorta-

\äkijoukko poistui paikalta vapaa-

ehtoisesti, kun palokunta ryhtyi
sammuttamaan paloa Alue oli pit-
kään eristettynä

Poliisi pitää tapahtumia Sun
men olosuhteissa poikkeuksellis-
na

Poliisin mukaan nuoret yrittivät
vallata makasiine ja. Rakennukset
ovat olleet tyhiillään ja odottavat
purkamista-

Nuorisoioukon motiivina on
poliisin mukaan ollut globalisaa-

tion ja kaupallisuuden vastusta-
minen.

Kyse on osittain samasta nuori-
sojoukosta joka heitteli sunnuntai-
na mielenosoituksessa pulloja ia
rikkoi kauppojen ikkunoita-

Turun Suttonnt 2.5.2006
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Makasiincilla roihunnut vappukokko innoitti juhlijat muun muesse kokon ympårijuoksuun.

"Me vain pidettiin hauskaa"
kehjoita. Kaikki näyttivät tule-
van jutfuun toistensa kanssa."

Aikaisemmin päivåillä hän
oli osallistunut Prekariaatti.or-
grn EuroMayDay-mielenosoi-
tusmarssiin, jonka aikana ri-
kottiin ,sgitå ikLunoita muun
muassa Etelärannassa ja Alek-
santerinkadulla.

"fotkut hajotti ikkunoita. Se
on §llä aika perseestä. Murra
siihen ei voi itse vail<uttaa, mi-
tå muut tekevät "

Mies kertoo, etri hän ei itse
kuulu Prekariaatti.orgin vä-
keen. "Kaverit pyysivät mu-
kaan. Mä olen r7 enkä oikein
ymmärä noisa politiikkaju-
tuisa mitään."

Prekariaatti.orgin edusaja
Eetu Viren sanoo, että maka-
siinien tilaisuus ei "suoranai-
sesti" liittynyt mielenosoituk-
seen. "Osa porukasta meni sin-
ne viettämään bileitä. Muuta-
ma henhlö ryhryi sytyttämään
kokkoja."

Virenin mukaan kokkoja yri-
tettiin hillitä. "Jotkut yrirtivät

esää kokon syryttämistä kol-
mannen kerran, koska se hou-
kuaeli turhaan poliisia paikal-
le. Siinä ei kuitenkaan ounis-
tuttu."

Viren kertoo poistuneensa
paikala kahden ja kolmen vä-
lillä. Silloin palokunta oli käy-
nyt kaksi kertaa sammuttamas-
sa tulen.

Viren pitää palokunnan toi-
minnan häiritsemistä "ai.ka

ilyttömänä".
"Voin kuitenkin jossain mie-

lessä ymrrErtää, että osa ihmi-
sistä provosoitui mellakkapo-
liisin tulosta ja toiminnasta, jo-
ka oli hirveän suunnittelema-
tonta. Ne eivät oikein tienneet,
mitå tulivat sinne tekemään."

Virenin mukaan poliisit ei-
vät kertoneet, etri heidän tar-
koituksenaan oli vain turvata
tulipalon sammuttaminen.

Viren kiistää tietävänsä mi-
riän makasiineilta löydetyistä
polttopulloista.

"En ymmärrå misri ne ovat
sinne voineet tulla, jos niitä on
sieltä löydetty."

Helsingin Sanomat 3.5.2006

:3.yli3i1l1"l,
) "Me vain pidettiin hauskaa
ja lämmiteltiin nuotiolla", ker-
too makasiineilla vapun vastai-
sena yönä ollut r7-vuotias nuo-
rimies. Hän ei halua nimeäåin
lehteen.

Hänen mielesrälin viestirnet
ovat antaneet apahtumisa
liian negatiivisen kuvan. "Si-
sällä oli jotkut bailut ja siellä
soitettiin 6ssiikkia. Kävin siel-
lä itsekin tanssimassa. "

Mies saapui makasiineille
kahden jälkeen yöllä ja poistui
paikalta ennen pahimpia yh-
teenottoja. Tuona aikana hän ei
nähnyt merkkejä siirj, että ra-
kennuksia olisi yritetty syrtlrt-
tää palamaan. "Nuotio oli siinä
keskellä. En usko että tuli olisi
päässyt leviämään."

Makasiineilla oli hänen mu-
kaansa monenlaisa porukkaa.
"lhmisiä oli ihan sikana. Punk-
karin näköisiä tyyppejä, hip-
hoppareita, lakkipäitä ja opis-



\

<l
-\lJI
2\
$^.
9k
6B
dQOLP\n

2I
o

§

§årå

#E Fsågi

\
I
\

\'l

i(
l

L

z1
OE
taE
taä
rlg

E, ?,

<-{Y+:
T§

8


