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Lauantai, 13. syyskuuta

20:14 Minun nimeni on Valpuri Vaahtera, minä olen 15-vuo-
tias ja minä olen normaali. Tämä pitää mainita erikseen, koska 
perheeni on todennäköisesti sekopäisin perhe sekopäisten per-
heiden historiassa. Ensinnäkin, äitini on noita. Ihan oikeasti. 
Hänellä on jopa känsä nenässään (kieltäydyn näyttäytymästä 
hänen kanssaan ihmisten ilmoilla). Hänestä on kurjaa, etten 
perinyt noitageeniä. Minua se ei todellakaan haittaa, sillä hän 
ei edes ole kovin hyvä noita – itse asiassa, hän on surkea. Hän 
keittelee oudon värisiä taikaliemiä ja viskoo ympäriinsä loit-
suja, mutta ellet halua hiustesi muuttuvan vihreiksi tai nenäsi 
kasvavan jättimäiseksi, kannattaa pysytellä kaukana hänestä.

Kun omaa sekopäisen äidin, olisi kiva jos isä olisi sellainen 
perusisä, joka tykkää heittää tikkaa ja löhöillä verkkarit jalassa 
telkkarin ääressä. Valitettavasti isä ei ole sellainen: hän on Vii-
katemies. Tai oikeastaan, yksi Viikatemiehistä, koska heitä on 
kokonainen joukko. Isä sanoo käyttävänsä mieluummin sanaa 
’ammattiseuralainen’. Hän itse asiassa kutsui itseään ammat-
tiseuralaiseksi kaikkien kuullen vanhempainillassa viime 
keväänä. Peltosen Lasse oli kuullut siitä äidiltään, ja hän on 
vasta viime aikoina lopettanut minun kiusoittelemiseni asialla. 
Veivinsä heittävien tyyppien kuljettaminen rajan toiselle puo-
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lelle ei kuitenkaan yleensä vie koko päivää, joten isällä on toi-
nenkin ammatti. Se ei ole yhtään parempi: hän kirjoittaa imeliä 
rakkausromaaneja salanimellä Elisabet Hunajahuuli. Hänen 
tarinoissaan on kiihkeitä henkäyksiä, syviä suudelmia ja naisia, 
jotka pyörtyvät nähdessään miesten lihaksikkaita reisiä. Mistä 
minä tiedän? No siitä, että isä tykkää lukea käsikirjoituksiaan 
meille ruokapöydässä. 

Eikä tässä edes ole vielä kaikki. Meidän talossamme majai-
lee myös pullon henki. Hänen nimensä on Kannikka, ja hän 
asuu vanhassa apteekkipullossa keittiössä. Hän on ihan okei 
niin kauan kuin talossa on kakkua. Kakuttomuus saa Kanni-
kan kaistapäiseksi. 

20:30 Väinämö kävi juuri saarnaamassa minulle, koska olin 
jättänyt pyyhkeeni suihkuun (”Minä olisin voinut liukastua ja 
katkaista jalkani, senkin heitukka!”). Hän on isoveljeni ja täysi 
draamakuningas. Hän on lukion tokalla, ja aina kun hän ei ole 
koulussa, hän sipsuttelee ympäriinsä trikoissa hiukset taakse 
voideltuina ja maaninen kiilto silmissään. Hän haluaa päästä 
New Yorkiin johonkin kuuluisaan balettikouluun, joten hän 
ei syö muuta kuin porkkanoita ja ulvoo kuin hyeena, jos joku 
astuu hänen varpailleen. Ja jos hiustenkuivaaja ei ole paikallaan 
kun hän tulee suihkusta, raivokohtaus on taattu. 

20:39 Oho, Väinämö tuli takaisin kiljumaan minulle. Paras kai 
mennä hakemaan se pyy–

Sunnuntai, 14. syyskuuta

21:54 Väinämö keskeytti törkeästi eilisen kirjoitukseni. Hän 
kiskoi kynän kädestäni ja heitti sen lattialle! Juoksin alakertaan 
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ja kerroin äidille, mutta hän oli juuri kokeilemassa uutta loit-
sua (hän haluaa saada isän lopettamaan nenänsä kaivamisen) 
ja hän vain kohautti olkiaan. 

”Älä sitten jätä pyyhettäsi suihkuun, mussukka. Sinähän tie-
dät miten tarkka hän on näissä asioissa.”

Tyypillistä, että äiti on Väinämön puolella. Väinämöhän on 
niin lahjakas ja uskomaton ja vaikka mitä. Jos minä tuon kotiin 
ysin tai kympin, ketään ei kiinnosta. Niinpä sanoin äidille, että 
jätän pyyhkeeni mihin haluan ja milloin haluan. Sitten minun 
oli pakko kumartua, koska äidin taikasauvasta räiskähteli sini-
siä kipinöitä.

”No niin!” äiti huudahti innoissaan. ”Ei enää räkäpalloja 
Fransilta!”

Kipinät polttivat viinirypäleen kokoisia reikiä verhoihin, 
joten minä peräännyin. Väinämö venytteli käytävässä, ja hän 
vaikutti unohtaneen täysin meidän riitamme. 

”Miten minä voin olla näin jäykkä?” Hänen kireä äänensä 
kuului jostain hänen ylös sojottavan jalkansa alta. ”Minä tiesin 
tämän, olen tulossa liian vanhaksi. Kroppani on alkanut lahota 
ja menettää joustavuutensa. Minä en koskaan tule pääsemään 
New Yorkiin ja elämäni on pilalla! Pilalla!”

Jätin hänet kiroilemaan itsekseen ja sujahdin huoneeseeni. 
Puhelimeni pirisi: se oli Hilda. Hän on bestikseni ja tietää per-
heestäni, mutta hänet on vannotettu hiljaiseksi. Jostain kum-
man syystä perheeni on Hildasta kiehtova, ja hän tulee mielel-
lään meille kylään. Hän oli ihastunut Väinämöön pari vuotta 
sitten, mutta se loppui, kun Väinämö kysyi häneltä milloin hän 
saisi raudat suoristamaan harottavat hampaansa. 

Hilda oli aivan tohkeissaan. 
”Minä näin sen ajavan yksin kotiin puoli yhdeksältä! 

Puoli yhdeksältä lauantai-iltana, Valpuri! Se on ihan varmasti 
sinkku!”
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Hilda on nykyään ihastunut poikien liikunnanopettaja 
Teroon, ja hän on yrittänyt selvittää onko Terolla tyttöystävää. 

”Saattoihan sitä odottaa kotona joku”, huomautin, mutta 
Hilda vain tuhahti. Jouduin kuuntelemaan tunnin hänen fan-
tasioitaan, ja sittenkin pääsin hänestä eroon vasta kun kerroin 
hänelle, että Väinämö kuvasi minua puhelimellaan. Hilda kir-
kaisi ja löi luurin korvaani. 

Ei Väinämö oikeasti minua kuvannut, se oli hätävale. Minä 
olen kyllä kuvannut Väinämöä, ja se on voimallisin aseeni häntä 
vastaan. Näin nimittäin kerran hänet sattumalta huoneessaan 
likistelemässä ja suutelemassa tyynyä ja kuiskimassa: ”Maistut 
niin hyvältä, beibi!” Minulla oli puhelin kädessäni, joten sain 
lähes kaiken videolle hänen huomaamattaan. Säästän kyseistä 
videota jättitappelua varten, koska tiedän, että sellainen on 
tulossa ennemmin tai myöhemmin. 

Maanantai, 15. syyskuuta

17:22 Isä on alkanut kirjoittaa uutta kirjaa. Sen nimeksi tulee 
Halujen tuulet. Tuttuun tapaansa isä tarjoili meille maistiaisia 
aamiaisella.

”Kuunnelkaahan tätä”, hän sanoi korvaansa kaivaen. ”Kun 
Loretta katsoi herttuaa, salama löi hänen lävitseen niin, että 
hänen jalkansa vavahtivat. Jäänsininen katse lävisti hänet, ja 
parransänki herttuan jyhkeällä leualla sai väreet kulkemaan 
hänen selässään. Kuinka hän halusikaan tuntea nuo jämerät 
mutta hellät huulet omillaan –”

”Isä kiltti”, minä sanoin. ”Voisitko ystävällisesti olla luke-
matta yököttäviä juttuja, kun minä syön?”

”Mutta kullanmuru, rakkaushan on kaunista!” äiti huudahti. 
”Kahden ihmisen hellä syleily –”, hän väisti Väinämöä, joka 
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venytti laihoja jalkojaan spagaattiin näyttäen siltä kuin olisi 
kärsinyt vakavasta ummetuksesta, ”– on maailman luonnolli-
sin asia. Rakkautta pitää juhlia!”

”Juhlikaa sitä ystävällisesti silloin, kun minä en ole paikalla”, 
sanoin ja heitin loput paahtoleivästä suuhuni. ”Isä, tuletko sinä?”

Kannikka pongahti pullostaan, kun ohitin sen. Hän näytti 
happamalta.

”Ei kyllä olisi sinulle haitaksi, jos opettelisit leipomaan”, hän 
sanoi yrmeästi kelluen pullon päällä jalat ristissä. ”Tässä talossa 
saa niin kovin harvoin kakkua.”

”Äitihän leipoo sinulle kakkuja jatkuvasti”, sanoin.
”Eikä leivo!” Kannikka tiuskaisi. ”Vain kerran viikossa.”
”No, opettele sitten itse leipomaan, jos haluat kakkua joka 

päivä!” äsähdin. Johan hiljeni. 
Hilda oli täpinöissään aamusta alkaen. Meillä oli pistari 

ranskassa ja se meni häneltä ihan penkin alle, mutta hän ei 
välittänyt.

”Katso, tuolla se on!” hän sihisi korvaani aina kun Tero oli 
näköpiirissä. ”Minä en kestä noita tiukkoja verkkareita, niistä-
hän näkee läpi ihan kaiken!”

Minä en tajua mitä hän näkee Terossa. Tero on ikäloppu, 
ainakin kolmekymmentä, ja hänellä on lyhyt, kihara tukka, 
joka näyttää pysyvästi rasvassa uitetulta. Hänen kasvonsakin 
ovat melkein neliskulmaiset. Hän ei ole mitään verrattuna Kas-
per Kaikkoseen, joka on seksikkyyden synonyymi. Kasper on 
C-luokalla ja pitkä, hoikka futisnero (Hildan mielestä hän on 
liian laiha, pah!). Kasperin silmät ovat taivaansiniset ja näkevät 
suoraan sielun syövereihin asti. Hänen hiuksensa ovat vehnän-
vaaleat ja se on toinen syy siihen, miksei Hilda pidä hänestä: 
Hildan mielestä blondit ovat petollisia ja turhamaisia. Hildan 
omat hiukset ovat vain pari astetta tummemmat, joten hän on 
todellakin hiukan höpsö. 
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Kasper ei seurustele juuri nyt, ja minä aion ryhtyä hänen 
uudeksi tyttöystäväkseen. Olen älykäs, ja hän tarvitsee jonkun 
älykkään auttamaan läksyissä ja futiksessa ja kaikessa muussa-
kin. Ainoa ongelmani on se, etten pääse koskaan juttelemaan 
hänen kanssaan, koska hänellä on aina kavereita ympärillään. 
Eivätkö pojat tajua, että tytöt tulisivat mieluusti juttelemaan 
useammin, jos ei tarvitsisi luovia höröttävän idioottilauman 
läpi? En oikeasti tajua mitä poikien päässä liikkuu. 

Hildan mielestä minun pitäisi lähettää Kasperille viesti, mutta 
ajatuskin saa minut värisemään, eikä todellakaan mieluisasti. 
Kasperilla on kaksi nuorempaa siskoa, joista varsinkin toinen 
on narttu isolla ännällä, joten kuolisin mieluummin kuin joutui-
sin tilanteeseen, jossa he saattaisivat vahingossa nähdä viestini. 

17:58 Unohdin kertoa, että koulussa oli tänään uusi poika. 
Kyseessä oli oikein kunnon emo: mustat hiukset, mustat vaat-
teet ja mustat sormettomat nahkakäsineet. Hildan mielestä hän 
oli kiehtova. Toivottavasti tämä ei ole uuden ihastuksen alku 
– en todennäköisesti kestä enää ainuttakaan.

Tiistai, 16. syyskuuta

16:11 En voi uskoa tätä: minulla on valtava finni. Okei, ehkä 
valtavan finnin uhriksi joutuminen ei ole kovin kummallista, 
koska olen teini, mutta kun se on keskellä poskeani. Ei leuas-
sani (hyväksyttävää vaikkakin iljettävää), ei otsassani (peitet-
tävissä hiuksilla), ei selässäni (ei ongelmaa ennen kuin olen 
intiimissä suhteessa), vaan pahuksen poskessani. Kieltäydyin 
menemästä kouluun tänä aamuna, mutta sitten äiti alkoi kei-
tellä taikalientä ja minun oli pakko lähteä, koska liemi näytti 
nestemäiseltä kakalta. 
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Väinämö kutsui minua tulivuorinaamaksi ja sanoi, että minä 
syön niin paljon roskaruokaa, ettei minun kannata ihmetellä 
miksi ihoni kukkii. Hän tietysti syö vain kasviksia ja suurin 
piirtein oksentaa suklaata nähdessään. Kaiken lisäksi äiti sir-
kutti miten upeaa ja inspiroivaa Väinämön tahdonvoima oli. 
Olisin halunnut kuristaa jonkun, mutta onneksi edes isä oli 
minun puolellani. Hän oli matkalla auttamaan erästä vanhaa 
mummoa heittämään veivinsä, joten hän vei minut kouluun ja 
sanoi, että finnini näytti lähinnä pisamalta. 

Hilda itki nähdessään finnin. Alan ajatella, että hän on hiu-
kan liian hyvässä kosketuksessa tunteisiinsa, mutta ainakin hän 
tajusi tilanteen vakavuuden. Me yritimme järjestää minun 
hiukseni vessassa, mutta ne liikkuivat heti kun otin yhdenkin 
askeleen ja paljastivat näin alla olevan kauheuden. Se uusi emo-
poika käveli jossain vaiheessa ohitsemme, ja hän heitti minuun 
hämillisen katseen. 

Totta kai Kasperin piti seistä meidän takanamme ruoka-
lan jonossa. Minä taputtelin hiuksia naamaani vasten ja yritin 
kääntää häntä kohti finnittömän poskeni. En ole varma huo-
masiko hän; hän naureskeli kaverinsa Roopen kanssa.

Keskiviikko, 17. syyskuuta

17:18 Finni ei ole kadonnut, vaikka olen hölvännyt siihen voi-
teita ja pidellyt sen päällä jääpalaa tuntikausia (käytin ainakin 
viisitoista jääpalaa). Tämä on katastrofi. Väinämö pilkkaa edel-
leen minua ja väittää, että minulle on puhkeamassa akne. Hän 
silittelee sileää, hoikkaa poskeaan ja ojentelee minulle kaalin-
lehtiä. Tämä saattaa kohta olla sen tyynynhyväilyvideon arvoi-
nen tilanne. 
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Torstai, 18. syyskuuta

6:41 Finni edelleen poskessa. Eikö sen olisi pitänyt jo kadota? 
Nuorillahan pitäisi olla nopea aineenvaihdunta. 

7:27 Hilda tekstasi minulle, että minun pitäisi vain puristaa 
finni. 

7:46 Hilda tekstasi minulle, että minun ei pidä missään nimessä 
puristaa finniä. Hän oli lukenut netistä, että finnin puristami-
nen saattaa aiheuttaa jättiarven, jolloin minun pitäisi peittää 
poskeni loppuelämäni. 

17:13 Väsynyt kuin rätti koko päivän poskenpeittoyrityksistä. 

19:35 Äidin mielestä minun pitäisi harkita hänen taikalientään. 
Hän on varma, että se vain sihauttaisi finnin pois. Kyseinen tai-
kaliemi on kuulemma pomminvarma, koska se on aloittelijoi-
den taikaliemikirjasta. Harkitsen vakavasti hänen tarjoustaan. 

19:49 Entä sitten, jos hiukseni värjäytyvät vihreiksi? Sehän on 
oikeastaan aika trendikästä. 

19:56 Ja jumbonenän voisi selittää murtumalla. 

20:22 Finni edelleen massiivinen. Homma selvä, juon taika-
liemen. 
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Perjantai, 19. syyskuuta

7:23 Äiti sekoittaa taikalientä. Se on sammalenvihreää. Olen 
tosi huolissani.

7:36 Taikaliemi on valmista. Mitä minä teen?

7:49 Join taikaliemen. Olo turta. Hiukset eivät vihreät.

8:27 Täytyy lähteä kouluun. Finni on edelleen poskessa, mutta 
nenä ja hiukset ovat normaalit. En tiedä mitä ajatella. Äiti käski 
vain odottaa. Olen kammannut hiukset poskeni päälle ja suih-
kuttanut kaiken päälle puoli pulloa hiuslakkaa. 

16:18 Totta kai meillä piti olla liikuntaa tänään, ja totta kai 
sen piti sisältää juoksemista. Hiukseni eivät pysyneet kuosissa 
kaikesta hiuslakasta huolimatta – itse asiassa, jossain vaiheessa 
kaikki otsahiukseni sojottivat suoraan ylöspäin. Charlotta Ami-
noff kuiskasi minulle (ystävällisesti), että minun kannattaisi 
varmaankin käydä peilin edessä tsekkaamassa kuontaloni. 
Kuiskasin takaisin, että suoraan ylöspäin osoittavat hiukset 
olivat uusi trendi. Hildasta ei ollut yhtään apua, sillä hän tui-
jotteli salin toisella puolella poikia treenaavaa Teroa ja yritti 
kaukoflirttailla tämän kanssa. Hilda väitti, että Tero oli katsonut 
häntä kaipaavasti. Epäilen sitä suuresti. 

Me teimme matikassa parityötä, ja minun parikseni tuli 
Sakari Talvitie, luojan kiitos. Hän on nero matikassa, ja hän 
osaa laskea mitä vain päässään. Meidän piti ratkoa jotain yhtä-
löitä ja sitten keksiä oma. Sakari teki meidän yhtälömme, koska 
minä huolehdin hiuksistani ja finnistä, joka nököttää edelleen 
poskessani! Sakari mutisi kummallisesti itsekseen koko ajan. 
Ei ihme, että häntä kutsutaan sekopää-Sakariksi. 
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20:07 FINNI EI OLE KADONNUT. Itse asiassa, se näyt-
tää tulehtuneelta. En luota enää koskaan äidin taikaliemiin. 
Äiti sanoi ehkä unohtaneensa laittaa juomaan oranssin kis-
san häntäkarvoja, mutta homma on finito. Vaadin häntä vie-
mään minut lääkärille, koska on selvää, että poskessani on joku 
pahasti vialla. Jättifinnien ei pitäisi tuosta vain putkahdella tei-
nityttöjen sileisiin poskiin. Äiti kieltäytyi ja sanoi, että kyseessä 
oli puberteetti, eikä sille voinut mitään. Onneksi on sentään 
perjantai, ja minulla on kaksi päivää aikaa hoitaa supertuli-
vuortani. 

Väinämö on ollut harvinaisen veemäisellä tuulella tänään. 
Hän nauroi mehevästi finnilleni ruokapöydässä, vaikka isä top-
puuttelikin häntä. Hän on myös harjoitellut jotain kummaa 
jalkaliikettä koko illan mutisten taukoamatta. Miten ihmeessä 
minä voin keskittyä mihinkään, kun hän höpisee olemattomista 
jalkaläskeistään oveni takana?

Lauantai, 20. syyskuuta

7:13 Finni on edelleen poskessani, ei yhtään pienempänä 
eikä yhtään vähemmän tulehtuneena. Elämäni on raunioina. 
Kukaan muu ei ole vielä hereillä, joten minun pitää kärsiä yksin. 
Etsin tietoa aknesta netistä. 

7:37 Miksei kukaan muu ole vielä hereillä? Miten he voivat 
nukkua, kun yksi perheenjäsenistä kärsii raskaan taakan alla?

8:10 Väinämö on herännyt. Hän höpisee edelleen taukoamatta. 
En oikeasti ymmärrä häntä. 
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8:28 En kestä enää. Väinämö ei ole sekuntiakaan hiljaa. Sukel-
lan leijonan luolaan.

8:44 Väinämö oli raivoissaan minulle. Hän sanoi vain surffan-
neensa netissä, eikä hän ollut kuulemma puhunut mitään. Tie-
dän, että hän yritti vain ärsyttää minua, sillä kuulin selvästi 
hänen puhuvan.

9:03 Tulin alakertaan tekemään itselleni aamupalaa, koska van-
hempani eivät näytä välittävän lastensa ruokkimisesta (oikeasti, 
kuulin isän hihittävän, kun ohitin heidän ovensa). Laitoin taas 
yhden jääpalan poskelleni. 

9:26 Äiti ja isä ovat vihdoinkin nousseet ylös. Kumpikaan ei ole 
kommentoinut finniäni. 

10:23 Kesti puoli tuntia ennen kuin äiti huomasi tuskaisen 
olemukseni. Hän sanoi, että hänen pitäisi ehkä viedä minut 
shoppailemaan piristääkseen minua. Vastasin, että se saattaisi 
auttaa. Väinämön piti tietenkin pilata kaikki: hän vaati saada 
tulla mukaamme. Hän tarvitsee kuulemma uudet balettitrikoot. 
Tiedän, että hän ärsyttää minua tahallaan, sillä hän höpöttää 
edelleen kuin mielipuoli heti kun käännän selkäni. 

15:59 Okei, nyt on meneillään jotain tosi outoa: joka ikinen mies 
ostarilla puhui taukoamatta. Minne vain käännyinkin, joku päl-
pätti autoista, tytöistä, hetekahumpasta, futiksesta, äideistä ja 
ties mistä muusta − myös miehet, joiden suu oli kiinni! Oloni 
oli sen verran heikko, että menin kotiin tultuamme heti sän-
kyyn. Kysyin äidiltä oliko hän kuullut mitään outoa, mutta ei 
hän ollut. Väinämön mielestä tämä on selvä merkki hulluu-
desta. 
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16:28 Soitin Hildalle, ja hän on tulossa. Bestikset ovat ihan 
parhaita. 

20:46 Hilda lähti juuri. Hän sanoi, että ehkä kauppakeskuk-
sen yleinen hälinä aiheutti minulle jonkinlaisen hallusinaation. 
Huomautin, että olin kuullut Väinämön höpötyksiä kotonakin. 
Niinpä me päätimme tehdä kokeen.

Ensin me hiivimme ympäri taloa, ja minä kuuntelin ovien 
takana. Äiti oli hiljaa, mutta sekä isä että Väinämö puhuivat 
taukoamatta. En halunnut saada traumoja, enkä kuunnellut isää 
kauan (hän puhui kirjastaan, ja tulossa oli kiihkeä sänkykama-
rikohtaus herttuan ja tämän rakastajattaren välillä). Väinämö ei 
ollut paljon parempi. Hän puhui kropastaan ja siitä, että hänen 
pitäisi varmaan leikata pari porkkanaa päivittäisestä annokses-
taan. Minun oli pakko valehdella Hildalle, että isä puhui moot-
toripyörästään ja Väinämö hiustenleikkuusta.

Sitten me menimme ulos, ja joka ikinen mies tai poika 
puhui. Minua pyörrytti, joten me suuntasimme läheiseen puis-
toon ja istuimme hetkeksi penkille. Hilda sanoi, että eräs hänen 
serkuistaan uskoo olevansa lammas, ja minullekin on saatta-
nut tapahtua jotain vastaavaa. Kauhistuin ja tulin saman tien 
kotiin. Nyt olen lukittautuneena huoneeseeni. Hildan mielestä 
minun pitäisi kertoa äidille, mutta en uskalla; äiti varmasti vis-
paisi keitoksen tai turauttaisi loitsun, ja sitten minulle tulisi joku 
toinenkin kummajaisvaiva. 

21:08 Hetkinen... äidin taikaliemi. Tämähän alkoi sen jälkeen, 
kuin join äidin taikaliemen!

22:37 Juttelin äidin kanssa. Hän oli tosi sympaattinen ja sanoi, 
että kyseessä saattoi hyvinkin olla taikaliemen sivuvaikutus. 
Ilmeisesti yhdenkin ainesosan pois jättäminen voi pilata lie-
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men. Ja hän kertoi minulle tämän nyt? Hän sanoi, että sivu-
vaikutusten pitäisi lakata parissa päivässä. Toivottavasti. En 
todellakaan halua kuulla poikien höpisevän päässäni enää maa-
nantaina koulussa. 

Sunnuntai, 21. syyskuuta

11:10 Kuulen edelleen puhetta.

13:26 Äänet eivät ole hävinneet. 

16:33 Erittäin voimakasta puhetta. 

18:03 Äiti kieltäytyy viemästä minua psykologille. 

18:10 Isä kieltäytyy viemästä minua psykologille. 

19:16 Löysin sopivan psykologin netistä. Hänen nettisivuillaan 
sanotaan, että hän on erikoistunut trauma- ja kriisiterapiaan. 
Soitan ehkä huomenna hänelle. Hänen nettisivuillaan on aika 
hyviä juttuja itsensä voimauttamisesta ja positiivisesta ajatte-
lusta. 

Maanantai, 22. syyskuuta

7:12 Äidin mukaan taikaliemen sivuvaikutusten olisi pitänyt jo 
lakata. Tämä tieto EI ole helpotus. 

7:17 Finni on myös edelleen poskessa. 
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9:03 Koulussa hiukset naamalle kammattuina ja korvatulpat 
korvissa. Totta kai ainoat löytämäni tulpat olivat jättikokoiset 
ja vaaleanpunaraitaiset. 

10:09 Sabal luuli, että joku oli kuollut, koska näytin niin sur-
kealta. En heti kuullut mitä hän sanoi, joten kohautin vain 
olkiani. Hilda ehdotti, että pitäisin yhtä korvatulppaa, mutta 
en voi. Kokeilin nimittäin jo sitä, ja puheensorina oli ihan liian 
kova.

11:15 Kasper ohitti minut käytävässä. Virnistin hänelle. Hän 
ei virnistänyt takaisin. 

13:07 Aminoffin Charlotta luuli, että minulla on mononuk-
leoosi. 

17:49 Äiti kyllästyi Kannikan narinaan ja leipoi tuplasuklaa-
kakun. En uskaltanut syödä murustakaan, koska sen kaliiberin 
kakku saisi todennäköisesti finnin putkahtamaan toiseenkin 
poskeeni.  

20:24 Se uusi emo-poika muuten tuli puhumaan minulle 
tänään. Olin juuri tsekkaamassa finniä puhelimeni kamerasta, 
kun hän kysyi minulta jotain. En kuullut mitä hän sanoi, joten 
minun oli irrotettava toinen korvatulpistani. Hän halusi tietää 
miksi minulla oli korvatulpat. Olin juuri aikeissa selittää, että 
minulla oli korvatulehdus enkä halunnut tartuttaa ketään, kun 
Hilda keskeytti minut. Hän kimautti, että minä kuulin ääniä. 
Kuinka idiootti sitä oikein voi olla? Olin raivoissani, mutta 
poika vain hymyili (selvästi luuli, että olin sekopää). Hän ojensi 
minulle kätensä ja esitteli itsensä. Hänen nimensä on Nooa. 
Hilda yritti heti flirttailla hänen kanssaan, mutta tosi surkeasti: 
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Hilda räpytteli ripsiään ja kysyi mitä mieltä Nooa oli koulun 
lattioista. Nooa näytti hämmentyneeltä, joten punanaamainen 
Hilda selitti ajatelleensa, että Nooan nahkasaappaat saattaisivat 
olla liukkaat koulun kuluneilla käytävillä. Nooa sanoi, että lat-
tiat olivat okei. Sitten hän kysyi minulta mitä ne äänet oikein 
sanoivat. Hän yritti selvästi olla vitsikäs, mutta minua ei kiin-
nostanut vitsailla katastrofistani, joten katsoin häntä kylmästi 
ja marssin pois. 

20:45 Sitä paitsi, miksi minun pitäisi kuunnella niitä ääniä? 
Nehän ovat vain poikien ajatuksia. 

20:46 Hetkinen...

20:47 Minä kuulen poikien ajatukset? MINÄ KUULEN POI-
KIEN AJATUKSET!

20:48 Voihan musta nahkasaapas koulun liukkaalla käytävällä!
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Maanantai, 22. syyskuuta, jatkuu

21:03 Ou jee! Kasper! Minä voin kuunnella Kasperin ajatuksia!

21:04 Mutta mitä jos hän ajattelee minua?

21:05 Tarkemmin sanottuna, mitä jos hän ajattelee ilkeitä asioita 
minusta? Tyyliin ”Hyi mikä ällötys” tai ”Onpa mitätön hiiri”.

21:07 Mitä ihmettä minä teen? Enhän minä voi olla kuuntele-
matta häntä!

21:08 Mitä jos hän ajattelee, että joku toinen tyttö on kaunis? 
Apua!

21:09 Minun täytyy ehkä kaivaa korvatulpat uudestaan esiin. 

21:10 Ei, minun on yksinkertaisesti pakko kuulla mitä hän ajat-
telee. 

22:20 Olen viettänyt huumaavan tunnin Kasper-fantasioissa, 
mutta nyt minun täytyy mennä nukkumaan. Äiti häärää pyy-
kin kanssa, ja se tarkoittaa, että hän kurkkaa pian huoneeseeni. 
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Väinämö menee aina ajoissa nukkumaan ladatakseen patterinsa 
kunnolla, ja äiti luulee, että minäkin menen sänkyyn kymme-
neltä. 

22:34 Sängyssä. Olen valmistellut strategiani huomiselle: yritän 
näyttää mahdollisimman nätiltä ja hymyillä viettelevästi. Kas-
per ei millään voi ajatella minusta mitään pahaa silloin. Enkä 
minä sentään mikään rumilus ole; en ehkä ole ihan täysin mal-
linmitoissa, mutta minulla on (ainakin omasta mielestäni) kau-
niit vihreät silmät ja hiukseni ovat pähkinänruskeat. Ihoni tosin 
on liian kalvakka ollakseen houkutteleva, koska en ole gootti. 

22:40 Ehkä minun pitäisi ryhtyä gootiksi. Voisin näyttää tyr-
määvältä. 

22:47 Äiti kurkisti juuri sisään. Teeskentelin nukkuvani. 

22:52 Päätin, etten ryhdy gootiksi – näyttäisin todennäköisesti 
ruumiilta. Sen sijaan saatan kokeilla uutta, jännittävää hiusväriä 
ja jotain siistiä meikkiä. 

23:11 Minun pitää oikeasti lopettaa meikkausvideoiden katsele-
minen YouTubessa nyt, tai silmäni ovat täynnä hiekkaa aamulla.

00:24 Tuomittu hiekkasilmiin.  

Tiistai, 23. syyskuuta

7:49 En ole tajunnutkaan miten totaalisen sekopäinen Väinämö 
on. Hän ajattelee vain tanssimista ja kroppaansa. Hänellä on 
pakkomielle jostain rasvaröllyköistä polviensa takana (ne ilmei-
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sesti uhkaavat estää hänen uransa balettitanssijana) ja meidän 
margariinimme rasvaprosentista. Hän ei edes käytä margarii-
nia, vaan laittaa oliiviöljyä leipänsä päälle niinä harvoina ker-
toina, kun ylipäänsä syö leipää. 

8:08 Oli kyllä viimeinen kerta, kun kuuntelin isän ajatuksia. 
Hän ajatteli peuhaamistaan äidin kanssa viime yönä ja sitä, 
miten hän voisi ehkä kirjoittaa jotkut niistä hetkistä kirjaansa. 
En voi koskaan enää katsoa kumpaakaan vanhempaani silmiin.

8:51 Vessassa odottamassa ekan tunnin alkamista. Olen todella 
hermostunut. Käytävässä remusi iso poikajoukko, mutta kaikki 
ajattelivat kovaan ääneen yhtä aikaa – erotin vain sanat futis ja 
kuuma takapuoli.

8:53 Ehkä kyseessä oli minun takapuoleni? Se ei ole mitenkään 
erikoinen, mutta joku voisi hyvinkin pitää sitä kuumana. 

15:44 Kotona. Koulun jätkien kuunteleminen oli paljon vai-
keampaa kuin mitä olin ajatellut (ja siitä seuraavat henki-
set traumat saattavat olla minun tuhoni). Ensin olin älyttö-
män peloissani, koska ajattelin, että joku voisi ajatella minusta 
jotain kamalaa. Sitten Hilda sanoi, että minulle on suotu niin 
hieno lahja, etten voi antaa höpsöjen pelkojen estää minua 
käyttämästä sitä. Niinpä me lähdimme salakuunteluretkelle. 
Olen kuunnellut Joel Jantusta (Miksi alhaalla kutisee?), Jaakko 
Kososta (Minä haluan tehdä sen. Minun täytyy tehdä se. Olen 
varmaan tämän koulun viimeinen neitsyt.), Lari Saaristoa 
(Hitto, että tuo Iina on hyvännäköinen.) ja Mikki Chongia 
(Minä aion niin postata gifin tästä fiiliksestä Tumblriini.). Olen 
aika järkyttynyt, sillä kieltäydyn uskomasta, että joka ikinen 
teinipoika on hormonaalisen hulluuden vallassa. Olen aina aja-
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tellut, että silmäni saattaisivat herättää ihastusta, koska ne ovat 
aika isot ja niitä on joskus kutsuttu näteiksi. Mutta ei, moisia 
yleviä ajatuksia ei ajatellut kukaan; kaikkialla pohdittiin vain 
’sitä itseään’ sekä tiettyjä ruumiinosia ja niiden kokoluokkaa 
(Peetu Eskelinen oli muuten sitä mieltä, että Lari Saaristo on 
komea ja hänellä on söpö takamus – melkoinen yllätys, täytyy 
sanoa). No, olihan siellä joku, joka ajatteli miniskeittilautaansa, 
ja Sakari ajatteli sellaisia matikkajuttuja, joiden olemassaolosta 
minulla ei ole ollut aavistustakaan. 

Sanoin Hildalle, etten olisi ikinä uskonut, että tilanne voisi 
olla niin karmea. Hilda käski minun odottaa, sillä en ole vielä 
kuunnellut Kasperia, Teroa tai Nooaa. Hänen mielestään tosin 
oli outoa, ettei kukaan ajatellut minua tai häntä. Hän sanoi, että 
me emme ehkä olekaan niin söpöjä kuin luulemme. 

19:17 Äiti tuli huoneeseeni ja kysyi minulta kuulenko edelleen 
miesten ajatukset. Olin liian poikki valehdellakseni, joten vas-
tasin myöntävästi. Äiti punastui ja ilmoitti, että hänen pitäisi 
jutella isän kanssa. 

Keskiviikko, 24. syyskuuta

7:15 Nukahdin eilen illalla jo kahdeksan maissa ja nukuin puoli 
seitsemään. Oloni on superenerginen. Tänään kuuntelen Kas-
peria!

16:44 Miksi minun elämäni on tällaista? Sabal kertoi, ettei Kas-
per ole tänään koulussa. Hilda ryhtyi älyttömän rohkeaksi: hän 
kysyi Kasperin siskolta missä Kasper oli. Katri halaili futaripoi-
kaystävänsä Rasmuksen kanssa ja vilkaisi Hildaa pahasti. Sitten 
hän sanoi, että Hilda oli ihan liian lihava Kasperille, ja Kasper 
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