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Alpi 
Aavepartion perustaja ja 
peloton hirviöiden kauhu. 

Joona 
Alpin paras kaveri, 
joka tunteet möröt 
kuin omat taskunsa.

Limsa
Aavepartion salainen ase. 
Sen avulla ei ehkä torjuta 
aaveita, mutta janoa kyllä. 



Mato-onki 
Merihirviöiden 
pyydystämistä varten.

Aava 
Alpin pikkusisko, joka 
laitetaan asialle, jos edessä on 
oikein vaarallinen tehtävä. 

Amos
Aavepartion nuorin ja karvaisin 
jäsen. Kulkee neljällä jalalla, eikä 
ole koirista urhein.

Vauvaöljy
…jota hirviöt 
himoitsevat. 



88

Aavepartio, eli Alpi, Joona, Aava 
ja Amos ovat ÄÄRIMMÄISEN 
tylsistyneitä. Kesäloma on alkanut, 
eikä heille ole tullut vastaan yhtään 
kummajaistapausta. Ei edes pienen 
pientä aavetta tai hirviötä - saati 
jättiläismatoa. 

Aurinkoa ja rantarosvoja
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- KUOLEN tähän tekemättömyyteen, 
Alpi valittaa. 
- Minä en jaksa edes kuolla, Joona nokittaa. 

- Mennään rannalle uimaan, 
Aava ehdottaa. 

- Vuh, kannattaa Amos.
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Rannalla on väkeä kuin pipoa. 
Aurinko paistaa ja meri välkehtii. 
Ihmiset leikkivät ja uivat ja 
iloitsevat kesästä. Rantavahti 
Nepponen istuu korkeassa 
tuolissaan ja seuraa, ettei kukaan 
mene vaarallisen kauas rannasta. 
Vedessä pitää olla varovainen. 



1111

Paikallinen uimaseura harjoittelee rannalla. 
On tulossa suuret avovesikisat ja seuran 
tavoitteena on kultamitali. Valmentaja Jami 
Sievänen kannustaa joukkuettaan:
- Uikaa nopeammin, senkin kapakalat! 
Potkikaa, potkikaa! Tämä on vakavaa 
puuhaa! 
Valmentajalle uiminen on henki ja elämä. 
Nuoruudessaan hän voitti kerran käsipohjan 
Suomen mestaruuden.
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Joona napsii selfieitä. Aavan mielestä on 
vähän hassua ottaa itsestä niin paljon kuvia. 
Yhtäkkiä joku tulee valittamaan rantavahti 
Nepposelle, että hänen kellukkeestaan 
on puraistu palanen ja uimalasit ovat 
kadonneet. Ja kumipatja. Joltain on 
hävinnyt jätskikin. Aika outoa. 
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Aavepartio höristää korviaan: 
olisiko tässä heille tapaus?
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Tolkuton tursas

Seuraavana päivänä lehdessä lukee, että 
rannalla on liikkunut varas. 
”MENETTI JÄÄTELÖN – KATSO KUVAT” 
lukee etusivulla. Alpi kääntää äkkiä oikealle 

aukeamalle ja siellähän 
on tosiaan… mutta 

hetkinen, mikä 
tuo on? 
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- Tuosta ei saa selvää, mutta kuvahan on 
samasta kohdasta, jossa sinä otit selfieitä! 
Näytätkö Joona niitä, Alpi pyytää. 
- Ota omat selfiesi, Joona vastaa, 
mutta näyttää. 

Aavepartio 
kalpenee. Heillä 
on edessään 
vaarallisin 
tehtävä 
koskaan!
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On päivänselvää, että uimarannan 
tietämillä päivystää merihirviö. Täytyy 
toimia nopeasti, ennen kuin se syö jonkun. 
Aavepartio lähtee kertomaan 
havainnostaan rantavahti Nepposelle, 
mutta tämä on sairaana. Sen sijaan 
valmentaja Sievänen on paikalla, eikä ole 
lainkaan kiitollinen. Hän suuttuu ja käskee 
tuhota moisen kuvan heti. 
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- Tuollainen kauhea naperokin 
tuossa edessä, hyi! 

Joona menee aivan 
sanattomaksi sellaisesta 
loukkauksesta. Sievänen 
tuhoaa kuvat. Ei kai 
valmentaja halua 
kiistää asiaa siksi, 
etteivät kisat 
vaarantuisi?

17
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Viemärin salaisuus

Varkaudet uimarannalla jatkuvat, ja ihmiset 
alkavat olla huolissaan omaisuutensa puolesta. 
Eikä siinä kaikki: eräs rouva väittää nähneensä 
vedessä jotain suurta, vähän niin kuin 
jättiläiskäärmeen. 
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- Höpö höpö, sanoo Sievänen ja saa tuekseen 
myös kaupungin pormestarin, joka on hänen 
golf-kaverinsa.
- Mummuilla on vanhat silmät, eikä siellä 

muutenkaan näe kovin syvälle, 
kun vesi on niin sameaa! 

pormestari muistuttaa.



20

Veden sameus on totta. 
Kaupungin viemärilaitos 
on vähän matkan päässä 
ja sieltä pääsee mereen 
aina silloin tällöin ruskeaa 
ja haisevaa vettä. Siitä on 
valitettu jo vuosia, mutta 
mitään ei ole tehty. 
Pormestari sanoo, ettei se 
haittaa, koska merivirrat 
vievät haisuveden ulapalle. 
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- Haittaapa! Aava sanoo, mutta 
kukaan ei kuuntele häntä. 
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Outo hirviö on 
vallannut viemäriverkoston 

ja kaupunkiin on julistettu virallinen 
pissahätätila. Aavepartion lapsia 

tarvitaan taas!
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