
�

POHJOISEN KIERTUE
”Mun mikki syntyi kiertämään.”
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ROVANIEMI 

– Siitä saadaan hyvä sätti, Mooses sanoi Teuvolle, ja potkaisi 
ruotsalaiskilpisen Volvonsa eturengasta.

Renkaan potkaisu vahvisti sanomaa, isäntämiehen elkeet tulivat selväksi.
– Mehän voidaan sitä paitsi tehdä kunnon show, joka sisältää 

paikkakuntakohtaisia kuvaelmia, laulua, näytelmää ja kansanvillitsemistä! 
Mooseksen parta huurtui sanojen voimistuessa. Elettiin marraskuuta, ja 

Rovaniemellä marraskuussa huoltoaseman pihalla parta huurtuu.

Mooses oli asunut jo vuosia Ruotsissa. Useat taloudelliset 
epäonnistumiset olivat vieneet miehen maailman kehittyneimmän 
sosiaalihuollon piiriin. Ei Mooses ollut laiska tai tyhmä. Hänen 
suunnitelmansa olivat vain mitoitettu tiheämmin asutetuille valtioille 
ja suuremmille kansoille. Lapissa ei saa keksiä mitään suurta tai ainakin 
suuri asia täytyy esittää pienesti, muuten pidetään leuhkana tai hulluna. 
Mooseksella ideoita syntyi jatkuvasti, mutta asioiden esittely ja toteutus 
olivat ongelma. Hän ei esittänyt asioita pienesti, eikä se olisi sopinutkaan 
karhun kokoiselle, näköiselle ja kuuloiselle miehelle. 

Mooses rakasti pohjoista. Hän piti hiihtämisestä erämaassa tammikuun 
kovilla pakkasilla ja nautti kullankaivusta heinäkuun sääskisillä helteillä. 

Vaikka Mooses oli alun perin kotoisin Helsingistä, hän oli omaksunut 
useiden Lapissa viettämiensä vuosien ansiosta paikalliset olosuhteet ja 
kulttuurin paremmin kuin moni alkuperäisasukki. Ainoastaan perheen 
elättäminen piti hänet poissa Lapista ja Suomesta. Perheettömänä hän olisi 
luultavimmin asuttanut autiomökkiä jossakin pohjoisen erämaan keskellä. 

Rovaniemellä asuessaan Mooses oli tehnyt monenlaisia taidetempauksia. 
Lappikautenaan hän järjesti muun muassa luonnon keskelle mittavia 
performansseja, jotka noteerattiin valtakunnallisestikin uroteoiksi. 
Paikalliset päättäjät pitivät Mooseksen esityksiä kuitenkin ”vouhotuksena 
”. Myöhemmin samat päättäjät perustivat erilaisia yhtiöitä tuottamaan 
samantyyppisiä vouhotuksia. Tällöin vouhottamista alettiin kutsua 
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elämysteollisuudeksi.

Mooses ei ollut kuitenkaan katkeroitunut pioneerityönsä väheksymisestä 
vaan tuotti koko ajan uusia ideoita. Hän oli myös positiivisen luonteen 
omaavana ja riskejä pelkäämättömänä taiteilijana valmis lähtemään 
mukaan kaikkiin mahdollisiin työsuorituksiin. Kun hänelle oli ehdotettu 
talvista keikkakiertuetta Pohjois-Lappiin, hän oli saanut hyvän syyn lähteä 
lämpimästä göteborgilaisasunnostaan pitkälle matkalle Rovaniemelle. Jo 
matkalla hän oli ideoinut ”paikkakuntakohtaisia” laulujaan. Lauluja, jotka 
olivat tyyliltään eräänlainen sekoitelma Kaj Chydeniusta, kansanmusiikkia, 
funkia ja puhetta. Paikkakuntakohtaisilla lauluillaan Mooses oli monet 
kerrat saanut yleisön puolelleen paikoissa, jotka tunnettiin vihamielisiksi 
ulkopuolisia kohtaan. 

Teuvo oli suhtautunut Mooseksen ideoihin aina lämmöllä, mutta 
pienellä varauksella. Loistava ajatus oli yleensä vaan muuttanut 
muotoaan toteutusvaiheessa. Valtavasta keskiaikaan sijoittuvasta 
ulkoilmaspektaakkelista olikin tullut keskikaljabaariin sijoittuva 
nurkkakabaree. Suuren konserttisalin suurkonsertista muodostui 
lopulta pienenpieni katukonsertti pienellä kadulla pienessä kaupungissa. 
Kymppitonnit vaihtuivat satasiksi ja tulot menoiksi.

Mutta kaikesta huolimatta asia kiinnosti Teuvoa. Mooses saattoi olla 
suuruudenhullu, mutta toisaalta Teuvo tunsi itsensä turhankin tylsäksi ja 
realistiksi.

–

Seuraavana päivänä kiertuebändin miehistöneuvottelut jatkuivat 
rovaniemeläisen irlantilaiskapakan pöydässä. Rovaniemellä oli tavallisten 
ravintoloiden lisäksi kaksi irlantilaispubia, koska jos joku keksii 
ainutlaatuisen idean, kohta sen keksii naapurikin.

Lissu katsoi Teuvoa tiukasti silmiin. Pari kaljaa oli jo kumottu.
– Kato, Mooses on musiikillinen johtaja ja kosketinsoittaja, sinä olet 

kitaristi ja kapellimestari. Pörje ja Pihi ovat rivimuusikoita. 
– Mikäs sinä sitten olet? Teuvo kysyi Lissulta, joka veti ahnaasti 
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tupakansavua keuhkoihinsa. Lissu näytti henkilöltä, joka oli ollut joskus 
merkittävä. Kostea ja savuinen elämäntapa näkyi hänen olemuksessaan 
–ylipainoa oli kertynyt aikaisemman missinvartalon ympärille kymmeniä 
kiloja.

– Minä olen manageri, hoidan käytännön asiat eli rahavirtojen suunnat 
oikeisiin osoitteisiin. Parasta sinulle tässä on se, että saat kaksi kertaa 
enemmän fyrkkaa kuin rivimiehet. Jätkille neljä tuhatta markkaa, sulle 
kaheksan. Moosekselle pitää maksaa luonnollisesti matkat Ruotsista ja 
säveltäjäpalkkiot paikkakuntakohtaisista teoksista.

Juuri Lissu oli toiminut alkuräjähdyksenä pohjoisen kiertueelle.
Aikaisemminkin Lissu oli yrittänyt kaikenlaista. Hän oli toiminut muun 

muassa ravintoloitsijana, kioskin pitäjänä, mainosmyyjänä, eri alojen 
konsulttina ja parturina. Mikään näistä aloista ei kuitenkaan ollut jäänyt 
lopulliseksi ammatiksi, koska hän olisi aina halunnut olla jonkin alan 
taiteilija. Muutaman epäonnistuneen lauluesityksen ja teatterisuorituksen 
jälkeen Lissun oli ollut kuitenkin pakko myöntää itselleen, että hänestä ei 
kerta kaikkiaan tulisi esiintyvää taiteilijaa. 

Mutta Lissukin oli jossakin hyvä, hän oli ensiluokkainen myyjä - hän 
pystyi myymään mitä vain kenelle tahansa. Sellaisia myyjänlahjoja ei opita 
kauppaopistossa eikä kirjekursseilla, taitavalla myyjällä on Lahja.

Lissu olisi toki milloin vain vaihtanut kaupalliset lahjansa kykyyn luoda 
taidetta, mutta koska asiat eivät ole niin yksinkertaisia, hän oli päättänyt 
perustaa bändin ja toimia sen myyjänä, managerina ja äitihahmona. 
Mooses oli ollut itsestään selvä valinta orkesterin taiteelliseksi johtajaksi, 
koska hän puhui Lissun kanssa samaa kieltä – heillä niin sanotusti 
synkkasi. Lissu palvoi Mooseksen osaamista ja Mooses arvosti Lissun 
kaupallisia vahvuuksia.

Vähän myöhemmin irlantilaispubin pöytään saapuivat Pihi, basisti, 
joka oli soittanut kaikenlaista musiikkia kaikenlaisissa bändeissä, ja 
Pörje, lyömäsoitintaiteilija, joka tunnettiin nimenomaan Mooseksen 
luottomiehenä.

– Neljä tuhatta markkaa? Pihi makusteli Lissulta kuulemaansa summaa.  
– Hyviähän ne on kaikki summat, mutta miten verot? uteli Pihi selaillen 

samalla Keltaisen Pörssin uusinta numeroa.  
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– Eihän me veroja, kun lipputuloilla, Lissu selitti. 
– Mitä jos ei mene liput kaupaksi?
– Varmasti menee, Mooseshan on kuuluisa mies ja mainosrumba lähtee 

käyntiin näinä päivinä.

Pihi pohdiskeli Mooseksen ”kuuluisuutta”. Olihan Mooses toki 
kymmenen vuotta sitten näytellyt joissakin teatterinumeroissa ja ihan 
viime aikojen suurtyönä spiikannut television pesuainemainoksissa, mutta 
tuskin ihmiset Moosesta pelkästä äänestä tunnistaisivat, varsinkaan siellä 
minne oltiin menossa.

– Noo, kyllä mulle käy jos kaikki saavat saman verran, Pihi sanoi.
– Totta kai kaikki saavat saman verran ja minä en ota kuin kulut. Tämä 

on minulle ikään kuin kokeiluluontoinen homma, Lissu kähisi Pihin 
korvaan.

– Onko teillä Mooseksen kanssa jotain vispilänkauppaa eli erotiikkaa? 
Pihi kysyi suorasukaisesti.

– Ei helvetissä! raakkui Lissu käheällä äänellään. 
Lissun mielestä bisnes ja taide olivat tärkeämpiä kuin kuitenkin lopulta 

tympäisevät rakkaussuhteet.
Tympäiseviä rakkaussuhteita hänellä oli ollut useita, ja siksi hän oli 

päättänytkin viettää loppuelämänsä poikamiestyttönä, joka voi pyöriä 
äijien keskuudessa ”hyvänä jätkänä”.

Pihi ei oikeastaan ollut kiinnostunut viisikymppisestä ja ylipainoisesta 
kiertuemanagerista, mutta oli ajatellut kuitenkin varmistaa, että Lissu on 
vapaana. Pihi mietiskeli, että olisi hyvä, jos käytettävissä olisi jonkinlainen 
seksuaalinen hätävara erämaiden keskellä.

– Mutta mitä sanoo Pörje!? huusi Lissu kääntäen katseensa pöydän 
toisella puolella nuokkuvaan lyömäsoitintaiteilijaan, joka oli jo jonkin 
aikaa sitten onnistunut irtautumaan maailmasta.

Pörje ei vastannut, sillä hän näki unta erikokoisista ja värisistä palloista. 
Ne pyörivät rauhoittavasti ympärillä etäännyttäen hänet yhä kauemmaksi 
kapakan pöydästä… 

– Mitä sanoo rumpali, lähdetkö Lappiin kiertueelle!? karjui Lissu Pörjen 
tärykalvolle.

– Joo totta kai, jos Mooses lähtee, Pörje havahtui ja hapuili kädellään 
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tuoppia, jonka tarjoilija oli jo vienyt.
– Sillä ehdolla pääset mukaan, että pisaraakaan et ota, olet kuskina! Lissu 

julisti.
– Joo totta kai! Pörje huusi falsetissa kasvot punaisena. Hänen katseensa 

kiersi pöytää.  
– Mutta saat tarjota vielä pari kaljaa, kun joudun olemaan kuivilla kohta 

koko viikon, rumpali lisäsi yrittäen samalla ilmehtiä huolestuneesti. 

Näyttävän ulkonäkönsä, miehekkään äänensä ja ennen kaikkea valtavan 
tekemisen intonsa ansiosta Mooseksen oli aina ollut helppoa saada 
innokkaita teatterin- ja musiikintaitajia produktioihinsa. Yksi näistä 
Mooseksen ”opetuslapsista” oli ollut jo monta vuotta rumpali nimeltä 
Pörje, joka monista, lähinnä viinaan liittyvistä mokistaan huolimatta pääsi 
aina takaisin Mooseksen ”talliin”.

Lissu oli tullut Moosekselle tutuksi juuri Pörjen kautta, ja Mooseksen 
ja Lissun monivuotinen ystävyys oli tuottanut useita yhteiskunnallisia 
lauluiltoja ja julistavia teatteriesityksiä. Parin taiteellinen yhteistyö oli 
ollut hedelmällistä vaikka Lissu ei ollutkaan Mooseksen tapaan entinen 
kommunisti. Mooseksen vasemmistoradikalismin siemen oli kylvetty jo 
seitsemänkymmentäluvulla, kun hän oli opiskellut Teatterikorkeakoulussa 
näyttelijäksi.

 
Pörje ja Mooses olivat keskenään parhaita kavereita, ja Mooses otti Pörjen 

mukaan kaikkiin projekteihinsa vaikka tämän luotettavuus ei ollutkaan 
aivan huippuluokkaa. Pörjeä piti vahtia ja tarkkailla koko ajan, että tämä 
ei pääsisi juomaan liikaa viinaa. Pörjen ja Mooseksen mielestä Mooses oli 
Pörjelle kuin isoveli. Teuvon ja Pihin mielestä Pörje oli Moosekselle kuin 
perässä vedettävä kivireki.
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PIHIN ELÄMÄÄ

Seuraavana iltapäivänä Pihi heräsi vuokrayksiönsä sohvalta vaatteet 
päällä. Bootsit lojuivat pöydällä ja pitsanpuolikas lattialla.

Hän muisteli edellistä iltaa. Lissu oli puhunut hänet Mooseksen 
lapinkiertueelle ja niinpä matkakassasta juotiin ikään kuin ylimääräiset 
pois. Kassan kaatajina olivat myös kiertueen kitaristi Teuvo ja rumpali 
nimeltä Pörje, joka oli sammunut ja ylösnoussut illan aikana kymmeniä 
kertoja.

Pihi oli ottanut tanakasti, mutta tarkasti. Pitihän managerin silmissä 
olla luotettavan oloinen, että tämä ei voisi väittää Pihiä juopoksi. Pihi oli 
pyrkinyt, ja päässyt “pikku käkkärään“, känniin, jonka hän oli kehittänyt 
kuvaamaan sellaista “sopivaa“ humalatilaa. Käkkärä oli känni, jossa ei 
kykene täysillä ajattelemaan, mutta pystyy juohevasti puhumaan.

Pihi maistoi lattialta löytämäänsä pitsaa, jonka iästä hän ei ollut aivan 
varma. Tyydytyksellä hän totesi lätyn syömäkelpoiseksi.

Pihi oli jo nuorella iällä kumaraan kasvanut, hentoinen kaveri, joka 
rujohkosta ulkonäöstään huolimatta tunnettiin pystyvänä ja intohimoisena 
naistenmiehenä. Naistenkaatoon edesauttoi hänen vilkas ja rohkea 
sanankäyttönsä, joka toisinaan oli aiheuttanut isoja ongelmiakin - etenkin 
naisistaan mustasukkaisten miesten kanssa. 

Pihi oli ollut virallisesti työttömänä jo kaksi vuotta. Viimeisin työpaikka 
oli ollut emännän virka lastentarhan keittiössä, mutta kun päivähoitola 
sulautettiin muihin laitoksiin, ei miespuoliselle emännälle löytynytkään 
enää töitä. Täyskoulutettu suurtalouskokki joutui tällöin laittamaan 
esiliinansa naulaan.

Epävirallisesti töitä kyllä löytyi. Aamuisin hän katsoi ensimmäiseksi 
Lapin alueen suurimman sanomalehden, Lapin Kansan, ”Ostetaan” -
, sitten ”Myydään” - palstan. Jos näiltä osastoilta ei suoraan löytynyt 
toisiaan täydentäviä ilmoituksia, hän tarkisti muistiinpanonsa, joihin 
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hän oli merkannut pianoa tai vaikkapa kangaspuita myyvien ja ostavien 
henkilöiden puhelinnumeroita. 

Pihi välitti vain isoja tavaroita; kookkaita, selkeitä, muutaman tonnin 
esineitä. Mutta ei autoja. Autoista hän ei tiennyt mitään ja se oli tietysti 
harmillista, koska autoja haluttiin myydä ja ostaa koko ajan. Soittimet, 
erityisesti pianot, olivat hänen aluettaan.

Kerran Pihi myi pianon ennen kuin osti sen.
Nimittäin tyttärelleen pianoa syntymäpäivälahjaksi haluava rahamies oli 

jostakin saanut Pihin puhelinnumeron. Kiirekin oli, syntymäpäiväkynttilät 
paloivat jo...

Eihän Pihi sillä hetkellä yhtään pianoa omistanut. Hätääntyneelle 
asiakkaalle hän ei sitä kuitenkaan kertonut, vaan sopi tämän kanssa 
tapaamisen asunnolleen.  

Onneksi Pihi löysi kondomipakettien kansiin ja äidin antamien 
kangasnenäliinojen kulmiin kootuista muistiinpanoistaan erään pianoaan 
kaupittelevan puhelinnumeron. Pihi selitti pianonmyyjälle haluavansa 
kokeilla soittimen soveltuvuutta oman asuntonsa akustiikkaan ennen 
varsinaista kaupantekoa.

Pihi hommasi vauhdikkaasti itselleen apumiehen ja piano siirtyi sen 
olinpaikasta, kerrostalon neljännestä kerroksesta Pihin viidennessä 
kerroksessa sijaitsevaan yksiöön.

Koska soitin ei sopinut kummankaan talon hissiin, homma ei ollut 
turhan helppo. Perillä piano naamioitiin sen näköiseksi, kuin se olisi ollut 
paikallaan vuosia.

Pianoa tyttärelleen himoitseva ostajakandidaatti saapui pian tämän 
jälkeen, oli soittimeen tyytyväinen ja halusi vehkeen kiireesti siirrettävän 
kotiinsa.

Jälleen Pihi ja apumies saivat liikuntaa raahatessaan pianoa Pihin 
viidennen kerroksen asunnosta Rovaniemen maalaiskunnassa sijaitsevaan 
omakotitaloon. 

Pianosta saaduilla rahoilla hän osti pianon alkuperäiseltä myyjältä sekä 
maksoi apumiehelle palkan. Voittoa jäi runsaasti.

– Moraali meni, mutta rosentit tuli, Pihi kuvaili tapahtunutta.
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Tämän ”epävirallisen” myyntityön lisäksi Pihi teki ”epävirallisia” 
bassokeikkoja. Veroja hän ei mielellään keikoista maksanut, koska 
soittajien palkat alkoivat olla työttömyyskorvauksen tasolla.

Alun perin rovaniemeläisen rockmaailman kasvatti oli 
rockuskottavuuden vähentyessä ja neljänkymmenen ikävuoden lähestyessä 
alkanut soittaa myös ravintoloissa ja tanssilavoilla. Ensin viihdemusiikin 
vaatimat sointukierrot eivät oikein olleet meinanneet rokkarilta sujua, 
mutta pikku hiljaa hän oli oppinut perusjutut niin hyvin, että häntä oli 
alettu jopa kysellä tanssikeikoille.  

Pihi kaiveli likavaatekorista esiintymisvaatteita kiertuetta varten. Vaatteet 
haisivat vanhalle teltalle.

– Kolmannen kierroksen karderoopia, hän mutisi itsekseen ja työnsi 
homehtuneet asusteet muovikassiin. 

Vielä muutama vuosi sitten jopa basistilla oli ollut varaa pesettää 
vaatteensa pesulassa, mutta nyt elettiin tarkan markan päiviä. Pihin 
mielestä muusikon palkkoja pystyi vertaamaan hillakilosta maksettavaan 
summaan: kumpikaan ei ollut muuttunut sitten seitsemänkymmentäluvun. 
Ohjelmatoimistot olivat vallanneet markkinat ja ne repivät joka humpasta 
oman osansa.

Olihan Pihi rahavirtojen suuntia ymmärtävänä miehenä toki itsekin 
yrittänyt ohjelmatoimiston ylläpitoa. Viihdepalvelu Pihin Ruletti 
oli kuitenkin ollut hänen liikemiesuransa kaikkien aikojen huonoin 
bisnes. Olemassa olevat toimistot olivat jo vakiinnuttaneet asemansa 
huvitilaisuuksien järjestäjien mielissä, jolloin Pihin työpäivät olivat 
menneet kynsiä pureskellessa ja erilaisia yksityisyrittäjän kaavakkeita 
täytellessä. 

– Tää on mun elämää, totesi Pihi tilanteensa hyväksyneenä ja syöksyi 
kerrostalon käytävään.
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JOKIROSVOJEN LUOLASSA

Rolling Stones ja muut merkittävät yhtyeet tekevät ennen varsinaisia 
kiertueitaan harjoituskeikkoja salanimillä pienissä, tuntemattomissa 
klubeissa. Näillä salaisilla esiintymisillään yhtyeet testaavat ohjelmistoaan ja 
itseään elävän yleisön edessä ennen varsinaista suurta rykäisyä.

Myös Mooses ja Lissu olivat pähkäilleet mahdollisuutta tehdä jossakin 
taiteellisen kipsin vapauttava harjoituskeikka, ja kuin onnenpotkuna Lissu 
sai kuulla, että suuren jokiyhtiön henkilöstöpäällikkö haki esiintyvää 
ryhmää yhtiönsä pikkujouluihin.

Liiketaloudellisista yksityiskohdista päästiin pian yksimielisyyteen. 
Tämähän tapahtuu vaivattomasti, kun pyytäjällä on tarpeeksi pokkaa 
pyytää ja maksajalla on riittävästi rahaa maksaa. Yhtyeen veloittama 
hinta vieläpä nousi hieman, kun Mooses lupasi tehdä tilaisuutta varten 
käsikirjoituksen ja muutaman ”yhtiökohtaisen” laulun.

Sovittiin myös, että yhtiön virallinen videokuvaaja tulisi kuvaamaan 
show’n, joka esitettäisiin myöhemmin yhtiön pääkonttorissa. 

Lissu ja Mooses hykertelivät tyytyväisinä henkilöstöpäällikön lähdettyä. 
Jos “koetilaisuus“ menisi hyvin, suuren yhtiön rahakkaisiin tilaisuuksiin 
päästäisiin esiintymään ehkä toistekin. 

Pieneksi ongelmaksi Lissu tosin koki Mooseksen ja Pörjen aikaisemmin 
edustaman vasemmistolaisuuden, joka oli kohdistunut jokiyhtiön 
harjoittamaa politiikkaa kohtaan. Jokiyhtiö kun oli aikoinaan puoliväkisin 
ostanut ja lunastanut ympäri Lappia joenvarsitontteja, jotta voisi rakentaa 
virtaavat vedet täyteen voimalaitoksia. Tämän lisäksi jokiyhtiö suunnitteli 
suuren tekoaltaan rakentamista Lappiin. Asiasta oli väitelty lappilaisten 
keskuudessa jo useita vuosia puolesta ja vastaan - molemmat osapuolet 
olivat olleet vieläpä hyvin fanaattisia.

Mooses oli aikaisemmin tehnyt monia lauluja “jokirosvoista, jotka 
ryöstävät leivän ja kalan lappilaisilta“, ja ollut hyvin näkyvästi esillä 
lauluineen paikallisissa medioissa Pörje taustatukenaan.

– Eihän tässä mitään, ajat muuttuvat. Nyt soivat uudet sävelet, Mooses 
sanoi Lissulle.
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– Muista pitää sitten Pörjekin aisoissa, komensi Lissu.

–

– Mitä? Jokiooppera jokirosvojen luolassa! Pörje huusi hämmästyksestä.Mitä? Jokiooppera jokirosvojen luolassa! Pörje huusi hämmästyksestä.
– Eikös me halveksita niiden touhuja? 
Mooses oli varautunut Pörjen hyökkäykseen.
– Pörje, Pörje. Me tehdään se tyylikkäästi. Älykkäät ymmärtävät 

syvällisen sarkasmimme, tyhmien sitä ei tarvitse ymmärtääkään, hän selitti 
Pörjelle.

– Mie oon sitten vissiin tyhmä, kun en ymmärrä mitä sarkasmia on 
laulussa nimeltä “Yhtiö pelastaa Lapin elinkeinoelämän“, Pörje sanoi 
viitaten nuotteihin, joita piteli kädessään.

– Siellä se sarkasmi kuule vaan piilee, Mooses puolustautui ja nappasi 
Pörjen kädestä “yhtiökohtaisten” laulujen nuotit. Hän oli säveltänyt ja 
sanoittanut “Jokioopperan“ edellisenä yönä.

Mooses otti Pörjen isoveljelliseen puhutteluun. Hän toi esille 
“aikaisemman ideologisen paatoksen tarpeen, joka oli kuitenkin 
nykyaikaistunut toteuttamaan yhtäältä liike-elämän, toisaalta 
inhimillisyyden etuja”.

– Sitä paitsi keikasta saadaan kaksituhatta markkaa per jätkä.
– Ai, Pörje tuumasi.
– Lähdetkö mukaan ja oletko iisisti? Mooses kysyi katsoen Pörheä 

tiukasti.
– No, yritetään, Pörje mutisi.

–

Mooses, Pörje, Pihi ja Teuvo eli The Virtahevot soitteli kevyttä 
viihdemusiikkia jokiyhtiön henkilökunnan ja kutsuvieraiden saapuessa 
jatkuvana virtana yhtiön isoon pääsaliin.

Manageri-Lissu istui tummaan iltapukuun sonnustautuneena 
henkilöstöpäällikön, pienen viiksekkään miehen pöydässä. Yhtiön 
virallinen videokuvaaja ja äänimies säätelivät viime hetken virityksiä 
kameraan ja mikrofoneihin. 
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– Pidetään pieni tauko tässä vaiheessa, Mooses sanoi muille yhtyeen 
jäsenille.

The Virtahevot oli pukeutunut yhtiön haalareihin. Paitsi Pörje, joka 
ei tukevana miehenä ollut löytänyt mistään sopivia haalareita. Hän 
piteli pari numeroa liian pientä työasua käsivarsillaan yhtyeen siirtyessä 
takahuoneeseen tauolle.

– Mooses, mitä mie teen näitten haalareitten kanssa? Mie näytän 
naurettavalta näin pienissä vermeissä.

– Mehän voisimme tehdä siitä oman ohjelmanumeron. Se olisi ikään 
kuin striptease-esitys väärinpäin eli puet pinkeät haalarit päälle ja näytät 
sitten naurettavalta, Mooses ehdotti.

– Ja miehän voisin samalla laulaa jotain eroottista, ehdotti puolestaan 
Pörje.

– Älä laula, me soitetaan Emmanuellen teemaa taustalla, sanoi Mooses.

Mooseksen Jokiooppera oli kertaalleen harjoiteltu läpi aikaisemmin 
päivällä. Se sisälsi puolenkymmentä uutta yhtiökohtaista laulua, jotka 
Mooses tulkitsi oopperalaulajan maneerein. Ja kyllä Mooseksen bassoääni 
komeasti lauluissa soikin.

Muu ohjelmisto koostui Mooseksen vanhasta ohjelmistosta eli 
musikaalisävelmistä, kansan- ja juomalauluista sekä hänen omista 
laulelmistaan. Lyhyen treenikauden vuoksi ohjelma ei ollut erityisen 
tiukka, vaan tarkoitus oli improvisoinnilla kruunata puolinainen 
perusjuoni.

Yhtyeen takahuone toimi myös juomavarastona. Huoneen pöydät olivat 
täynnä tarjottimia, jotka olivat puolestaan täynnä tervetuliaisdrinkkejä. 
Teuvo ja Pihi onnistuivat tarjoilijan silmän välttäessä nappaamaan itselleen 
juomat.

Pörjeä hermostutti tuleva keikka ja etenkin oma ohjelmanumero. Pörje 
piti näyttelemisestä, mutta aika usein ramppikuume iski häneen voimalla.

The Virtahepojen ensimmäinen “showkappale“ oli Mooseksen säveltämä 
kunnianosoitus sähköntuotannolle nimeltään “Joki virtaa, tuoden virtaa“. 
Kappale oli kaunis balladi, jonka Mooses tulkitsi miehekkäästi jykevällä 
bassoäänellään Teuvon ja Pihin yhtyessä kitaralla ja bassolla soitantaan 
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kertosäkeissä. Koska kappaleessa ei soitettu rumpuja, Pörje jännitti vielä 
takahuoneessa omaa käänteistä striptease-numeroaan, joka seuraisi balladin 
jälkeen.

Pörje päätti rauhoittaa ramppikuumeisia hermojaan muutamalla 
takahuoneen pöydälle jätetyllä drinkillä. Hän oli ehtinyt juoda niitä 
yhdeksän, kun hän kuuli Mooseksen esittelevän orkesteria.

Mooses esitteli ensin Teuvon ja Pihin, sitten Teuvo esitteli Mooseksen, 
ja edelleen Mooses kuulutti sisään ”jokiyhtiön oman humoristisen 
stripteasetaiteilijan”, Vertti “Pörje“ Pörhölän.

Pörje syöksyi lavalle pelkkiin pikkuhousuihin pukeutuneena haalareita 
käsissään reuhtoen. Hän ei ollut mitenkään alipainoinen mies, lihaa oli 
vatsan kohdalla mukavasti ja rinnatkin olivat c-kuppi-luokkaa.

– Hyvää iltaa arvoissa yleissö, minä olen illan sekssikäs rippari, jo hieman 
humaltunut Pörje kuulutti laajalle katsojajoukolle.

– Tulen pukeutumaan tähän haalariin tänä iltana. Tähän haalariin tässä 
näin.

Pörje esitteli yhtiön haalareita edestä ja takaa. Hän käänteli haalareita 
ylös ja alas useita minuutteja.

Mooseksen kasvoilta alkoi hymyn kare häipyä. Hän huomasi tutut 
kuviot; homma oli luisumassa pois hallinnasta.

Pörje alkoi repiä liian pientä työasua päälleen, mutta pukeutumisen teki 
hankalaksi se, että hän ei pysynyt enää yhdellä jalalla pystyssä. Hän kaatuili 
ja nousi horjuen ylös, mutta ei saanut pukua päälleen. Lopulta haalari 
repesi Pörjen käsittelyssä kahtia.

– Minä vihaan näitä haalareita! hän karjui yhtiön virallisen kuvaajan 
assistentin suunnatessa valonheittäjän kiilan raiskattuun haalariin, jossa oli 
vielä selvästi erotettavissa jokiyhtiön nimi.

Yhtye yritti saada Pörheä lopettamaan performanssinsa alkamalla 
soittaa seuraavaa kappaletta, mutta Pörje syöksyikin lavalta keskelle tyhjää 
tanssilattiaa – siis lähemmäksi yleisöä ja kauemmaksi yhtyeestä.

– Hiljaa, hiljaa kaikki! Minä pidän nyt puheen! hän huusi yhtiön 
pääjohtajan edessä pikkuhousut jalassaan, rönsyilevän mahakummun 
liikkuessa kiivaasti puuskuttavan hengityksen tahdissa.
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Yhtye katsoi parhaaksi lopettaa soittamisen, jotta esitys vaikuttaisi 
suunnitellulta.

Pörje ei aloittanut puhetta heti, vaan haukkoi ensin henkeä ikään kuin 
ilma olisi loppunut. Hän pyöritti silmiään pelottavan näköisesti.

– Lapin ihmisen tuska! hän huusi.
– Lapin ihmisen tuska näyttää tältä, kun häneltä viedään maat ja 

mannut!
Pörje puhalsi ja korisi ja väänteli ruumistaan kuin mielipuoli. Hän 

näytteli otetta Mooseksen vuosien takaisesta näytelmästä Jokirosvot, 
joka oli saanut suuren suosion Pelkosenniemen työväentalolla. Juuri tuo 
näytelmä oli lujittanut Mooseksen ja Pörjen suhteen läheiseksi isä-poika 
-tyyppiseksi suhteeksi.

– Pörje, tuu pois sieltä, Pihi kuiskasi. Kuiskaus kuului kuin 
tuhatkertaisena hiljaisessa salissa, jossa kaikkien katseet olivat kääntyneet 
lattialla vääntelehtivään, mielipuoliseen strippariin.

Mooses teki ratkaisunsa. Hän syöksyi kosketinsoittimiensa takaa, nappasi 
Pörheä vyötäisiltä kiinni ja alkoi raahata tätä salista ulos.

– Jokirosvot saatanat, koht’ loppuu teiltä saatavat! Pörje kiljahteli 
Mooseksen otteessa matkalla kohti portaikkoa.

Portaikossa Teuvo ja Pihi ottivat Pörjen kiinni Mooseksen juostessa 
takaisin estradille. Hämmentynyt yleisö oli edelleen hiljaa. Mooses juoksi 
mikrofonille.

– Tämä esitys kuvasi menneitä aikoja. Sellaistahan se välillä oli, 
mutta nyt luonnonsuojelija on saatu taltutettua. Hyvät naiset ja herrat, 
performanssitaiteilija Vertti “Pörje“ Pörhölä! Mooses esitteli huohottaen.

Yleisö alkoi taputtaa ja oli ilmeisen huojentunut siitä, että esitys oli ollut 
taidetta. Sitä kun ei tarvitsekaan ymmärtää.

–

– Mitäs sinulle tapahtui? Mooses kysyi takahuoneessa edelleenMitäs sinulle tapahtui? Mooses kysyi takahuoneessa edelleen 
puolialastomalta Pörjeltä.

– Mie en tiiä. Mie jotenki hermostuin ja sitte mie en enää muistanu 
kenen puolella mie olen, Pörje selitti nieleskellen.
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Lissu tuli huoneeseen yhtiön henkilöstöpäällikön, pienen ja viiksekkään 
miehen kanssa.

– Sepäs vasta olikin taidetta, henkilöstöpäällikkö sanoi innostuneena, 
tummat pikisilmät loistaen.

Yhtyeen jäsenet mulkoilivat toisiaan hätääntyneenä. Henkilöstöpäällikkö 
hymyili.

– Kuules, minäkin olen silloin tällöin kirjoittanut runoja, hän sanoi 
kääntäen katseensa Moosekseen.

– Haluaisitkos vilkaista niitä joskus?
Lissu huokaisi helpotuksesta katsoessaan Pörjeä, joka käänsi katuvan 

katseensa kohti lattiaa.


