
Kuilu

  

On vuosi 1918, ja tanskalaiset kaksos
veljekset Kaj ja Ib Gottlieb lähtevät 
vapaaehtoisina Suomen kansalaissotaan. 
Silkka seikkailunhalu vie kaksikon mels
kaamaan sodan näyttämölle ja taistele
maan punaisia vastaan.

Tehtyään näin tuttavuutta sodan 
irvokkuuden kanssa Kaj ja Ib heittäytyvät 
ilonpitoon 20 ja 30luvun Tanskassa ja 
Saksassa, missä odottavat aistilliset nau
tinnot ja jazzin syke. Sota on kuitenkin jo 
lyönyt veljeksiin mustan leimansa: Kajsta 
tulee teologi, joka ei usko jumalaan, ja 
Ibistä sydämetön psykiatri. Kun sitten 
natsiSaksa miehittää Tanskan ja vasta
rintaliike käy taistoon, on vaaran tuntees
ta päihtyneiden veljesten jälleen kerran 
valittava puolensa.

Kuilussa kuljetaan ihmismielen eksyt
tävissä sokkeloissa ja pohditaan, mikä 
on ollut ihmisen osa viime vuosisadan 
Euroopassa. Missä kaiken nielevä kuilu 
lopulta sijaitsee: sodassa, rauhassa vai 
jossakin aivan muualla? 

TAMMI

Suomen kansalaissodasta sytykkeensä saava 
Kuilu kertoo kaksosveljesten Kaj ja Ib Gottliebin 
elämäntarinan viime vuosisadan Euroopassa ja 
kuvaa hurjasti roihuten sotaa ja rauhaa, himoa ja 
ihmismielen arvoituksellisuutta.
 
”Kim Leine ylittää itsensä... Viimeinenkin skeptikko saa nyt syödä sanansa!”
Jyllands-Posten

”Mestarihypnotisoija Kim Leine on jälleen kirjoittanut vetovoimaisen, 
kuiluja palvovan romaanin ja onnistunut kuvaamaan ihmisen käytöksen 
ristiriitaisuutta.”
Politiken

Norjalainen KIM LEINE (s. 1961) muutti teini- 
ikäisenä Kööpenhaminaan, opiskeli sairaan-
hoitajaksi ja pakeni raskasta menneisyyttään 
Grönlantiin. Siellä hän eli 15 vuotta, mutta 
kirjailija hänestä tuli vasta kun päihteiden 
väärin käyttö vei häneltä liki kaiken. Nykyään 
Leine on yksi Tanskan merkittävimmistä 
kirjailijoista, jonka teoksia on julkaistu yli 20 
maassa. Teoksellaan Ikuisuusvuonon profeetat 
hän voitti muun muassa Pohjoismaiden neu-
voston kirjal lisuuspalkinnon. Kuilu on Leinen 
viides romaani.
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Pitkän linjan suomentaja KATRIINA 
HUTTUNEN on kääntänyt vinon pinon 
pohjoismaista kirjallisuutta, muun muassa 
Kjell Westön, Karl Ove Knausgårdin, Anne B. 
Ragden, Per Pettersonin, Susanna Alakosken, 
Torgrim Eggenin, Lars Saabye Christensenin 
ja Herbjørg Wassmon teoksia. Hän on 
suomen tanut myös Kim Leinen Grönlantiin 
sijoittuvan romaanin Ikuisuusvuonon profeetat.
 
 

 
 
KUILUSTA SANOTTUA:

”Kaikki viedään loppuun asti, kaikki puno
taan yhteen. Tässä erinomaisessa romaanissa 
ei yksikään rihma jää päättelemättä.”
Nordjyske Stiftstidende

”Kuilu on suurenmoinen romaani – tehdään 
se nyt heti selväksi – joka toteavaan, lähes 
lakoniseen tyyliinsä kuvaa niitä omitui
sia vastakohtaisuuksia, joista me ihmiset 
koostumme. – – Tässä lyijynraskaassa, 
mestarillisesti kerrotussa tarinassa on julmaa 
huumoria, jota tarvitsemme sietääksemme 
menneisyyttä ja nykyisyyttä.”
Kulturnytt, Sveriges Radio

”Kim Leine todistaa taas kerran kielellisen 
taituruutensa. – – Mikään ei ole liian inhot
tavaa, mikään ei ole liian rumaa, nihkeää, 
kamalaa, sanoin kuvaamatonta. Elämä on 
vain kohdattava.”
Kristeligt Dagblad
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Bodilille
joka on tehnyt parista demonista kodittomia,  

niin että ne on tuomittu harhailemaan romaaneissani.
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Raportti

Laatijana allekirjoittanut

Norbert Müller,

oikeust. tri, Sondergerichte Leipzigin 

asianajaja,

Hauptsturmführer, Gestapo, toistaiseksi 

komennuksella Tanskassa, Kööpenhaminassa

(Asiakirja on käännetty saksan kielestä.)

Kööpenhamina, 30. marraskuuta 1944

Klo 10.40

Vainaja:  Kaj Hermann Gottlieb,  

synt. 5. heinäkuuta 1897

Täten vietäköön pöytäkirjaan, että allekirjoitta

nut, Hauptsturmführer Norbert Müller, on tänään 

torstaina 30.11.1944 klo 7.48 Shellin talon (Haupt

quartier der Gestapo) aulassa kutsunut lääkärin 

paikalle toteamaan vanki Kaj Hermann Gottliebin 

tilan sen jälkeen kun hän oli pudonnut seitsemän

nen kerroksen tasanteelta. Lääkäri saapui kymmenen 

minuutin kuluttua ja totesi heti, että kuolema seu

rasi pudotusta välittömästi, minkä jälkeen vainaja, 

samainen Kaj Gottlieb, kuljetettiin pääpoliisi

aseman ruumishuoneelle. Onnettomuuden tapahtuessa 
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läsnä olivat myös Sturmbannführer Karl Heinz Hoff

mann, Hilfspolizein vartiopäällikkö Edwin Madsen, 

kuulustelujohtaja Ib Birkedal Hansen sekä vastaan

ottovirkailija, Untersturmführer Sophus Reinecke.

Onnettomuuden kulku: Allekirjoittanut kuljettaa 

yhdessä Hilfspolizist Edwin Madsenin kanssa herra 

Gottliebia Vestre Fængselin vankilasellistä pää

majaan (Shellin taloon), missä suunnitellun kuu

lustelun (viimeisen viidestä) on määrä tapahtua. 

Hississä on kuitenkin ilmennyt teknisiä ongelmia, 

ja koska matka yläkertaan kestää 22 minuuttia, pää

tän irrottaa herra Gottliebiltä käsiraudat, joilla 

hänet on kytketty minuun. Samalla kun seitsemännen 

kerroksen ovi avataan, herra Gottlieb riuhtaisee 

itsensä irti ja

(jatkuu)

juoksee muutaman askeleen päähän tasanteen kaiteen 

luo ja heittäytyy epäröimättä porraskuiluun, minkä 

seurauksena hän menehtyy välittömästi (liitteinä 

lääkärinlausunto sekä kuolintodistus, joka saadaan 

myöhemmin).

Samoin kirjattakoon pöytäkirjaan, että minä, 

Norbert Müller, kannan täyden vastuun tästä onnet

tomuudesta, eikä sitä voi eikä tule sälyttää 

kenenkään muun harteille, ja olen täten varautunut 

oikeudellisiin seuraamuksiin. Toivon voivani edus

taa itseäni mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

Heil Hitler!

Norbert Müller, allek.

H. Hansen, siht., allek.
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Valtionsairaala, sydäntautien osasto

30. marraskuuta 1944

Epikriisi

Potilaan nimi: Ib Johann Gottlieb

Ammatti: Artisti

Syntynyt: 5. heinäkuuta 1897 (47 vuotta)

Potilas tuodaan osastolle sairasautolla 25. mar

raskuuta sen jälkeen kun hän on kaatunut kadulla 

otettuaan ilmeisesti yhteen Saksan poliisin kanssa 

(kuuluu laittomaan vastarintaliikkeeseen). Poti

laalla on pitkä anamneesi, jossa myokardiitti

infarkteja, krooninen angina pectoris sekä incom

pensatio cordis.

Saavuttaessa osastolle tokkurainen, korahteleva, 

hypotensiota ja fibrilatio cordis, mutta tila sta

biloituu muutaman tunnin kuluttua mm. lääkityk

sellisen relaksaation ja mekaanisen ventilaation 

avulla. Potilas digitalisoidaan, ja ensimmäisen 

vuorokauden jälkeen sydämen toiminta kohenee.

Potilas on koko toimenpiteen ajan teknisesti 

saksalaisten pidätyksen alainen, ja Tanskan Hilfs

polizein edustaja vartioi häntä vuorokauden ympäri.

Sydänkardiogrammin mukaan potilaalla on vasemman

puoleinen hypertrophia cordis, huomattavan kuor

mituksen sekä massiivisen infarktin aiheuttanut 

haarakatkos. Digitalisaatiosta ja elvytysyrityk
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sen tilapäisestä onnistumisesta huolimatta poti

laan tila heikkenee asteittain, minkä seurauksena 

munuaisten toiminta pettää. Potilaalle kehittyy 

oedema pulmones, eikä hän tule missään vaiheessa 

tajuihinsa.

Kaikki hoito on sen vuoksi keskeytetty eilen 29. 

marraskuuta klo 14.30.

Potilas tulee sen jälkeen hetkeksi tajuihinsa, 

ja herra Madsen ehtii vaihtaa hänen kanssaan pari 

sanaa, minkä jälkeen potilas menehtyy klo 4.35 

seuraavana yönä. Kyseinen ajankohta merkittäköön 

kuolintodistukseen.

Potilaan vaimolle Elisabeth Gottliebille ja 

muulle perheelle, De Gamles Byn vanhainkodissa 

asuvalle isälle sekä Aarhusissa asuvalle tädille, 

on toimitettu tieto.

Potilaskertomus päättyy tähän.

H. Weinøe/PSK



ensimmäinen osa

Pudotus

”Jumalat ovat vahvimman puolella.”

publius tacitus
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Yöjuna Tukholmaan

Junan telit taipuvat ja kääntyilevät hitaasti nykien, niin että 
nukkuvien matkustajien päät retkahtelevat puolelta toiselle, 
ja vaunuosaston pimeydessä lepattavan parafiinilampun liekki 
jättää jälkeensä kaksi vanaa, höyryä ja hiilen käryä, rauta takoo 
ja jyskyttää epätasaisesti ja kompastellen, sen sointi nousee ja 
laskee. Kaj valvoo. Hän on juttutuulella, ja siksi hän herättää 
veljensä Ibin ja sanoo: Kuuntele, Ib. Kuulostaa aivan siltä kuin 
Reininkullan kääpiöt takoisivat sormusta, ta-ta-ta-tam. Hän 
takoo kädellä tahtia pöytälevyä vasten. Muistatko kun näimme 
sen oopperassa?

En, minä nukuin.
Niinpä taisit nukkuakin. Olen kuullut sen myös pianolla 

soitettuna, neiti Frølich soitti sitä muistaakseni Kristian VII:n 
palatsissa. Neiti Frølich on oikein herttainen, oletko tavannut 
hänet?

Ib lepuuttaa päätään tyynyllä jossa on Ruotsin valtionrauta-
teiden monogrammi, se keinuu ja tärähtelee, hän on unenpöppe-
röinen ja nuutuneen näköinen, heillä molemmilla on kohmelo, 
heidän pitäisi nukkua, mutta Kaj ei halua nukkua, ei vielä, ja 
hän vaatii että he juhlistavat ensimmäistä ulkomaanmatkaansa 
valvomalla, ja hän pitää Ibiä hereillä jutuillaan, ja Ib katselee 
häntä silmät sirrillä ja huulillaan hymyntapainen.
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Kaj katsoo ulos oikeanpuoleisesta ikkunasta josta yö tekee 
peilin, ja hän näkee kaksosveljensä Ibin. Ib on kymmenen 
minuuttia vanhempi kuin hän ja siksi isoveli. Ib istuu vinosti 
vastapäätä, ja samalla Kaj näkee lasin vääristymän kautta myös 
itsensä lähes huomaamattomana siirtymänä, sen takana isän, 
ja niiden takana heidän kolmen kasvot pimeässä toisiinsa 
sulautuneina. Kaj huomaa harmikseen että Ib on nukahtanut 
uudestaan ja että häntä ympäröi sama epäselvä hopeinen kajo 
kuin niitä viittä muutakin jotka nukkuvat päät retkahdellen 
ja suut auki. Pöydällä heidän välissään on olutpulloja, junan 
tärähtely saa ne vaeltamaan kilisten kohti pöydän reunaa, 
mutta reunus estää niitä putoamasta ja sisältöä kuohumasta yli 
pullojen vihreän pimeyden. Kaj katsoo vuoron perään veljeään 
ja tovereitaan, heidän velttoja, persoonattomia, nukkuvia kas-
vojaan, kuin sen kuoleman kuvaa johon he mahdollisesti ovat 
matkalla.

Muistatko eilisillan? hän kysyy. Oli vähän hurja meno, eikö 
ollutkin? Minä ainakin olin päissäni, olitko sinäkin, Ib? Ib 
mutisee jotakin ja vaihtaa istuimellaan asentoa.

He kaikki seitsemän olivat lähteneet Lorryyn Frederiks-
bergiin juhliakseen tanskalaisten seitsemän vapaaehtoisen 
edustuston läksiäisiä ennen kuin he osallistuisivat Suomen 
kansalaissotaan. He joivat samppanjaa kynttiläkruunujen alla, 
hihkuivat tanssitytöille ja tarttuivat tanssijattariin kun nämä 
pelmahtivat pöytien väliin lysähtääkseen penkille jäähdytte-
lemään, nauttimaan ilmaisia virvokkeita ja ehkä sieppaamaan 
setelin joka sitten sujautettiin kostean olkaimen alle. Kaj muis-
taa että hänen onnistui painaa kasvonsa kuperien rintojen väliin, 
kaula-aukkoa koristava röyhelöreunus oli lian ja vanhan hien 
kellastama, mutta rintavaosta uhoava löyhkä järkytti ja kiihotti 
häntä. Tanssijattaren iho oli nihkeä ja kostea, rinnat antoivat 
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myöten hänen suudelmilleen ja kourimiselleen, ja hän hamusi 
niiden pehmeyttä ja lämpöä. Tyttö läimäytti häntä viuhkallaan, 
leimuavan punaisena ja kuumissaan väsymyksestä, alkoholista 
ja niistä pillereistä joita kabareetytöille syötettiin, jotta he 
pysyisivät jaloillaan, ja Kaj tarjosi tytölle lasin viiniä ja sanoi: 
Huomenna lähden sotaan. Ehkä kuolen. Ole armelias sotilas-
paralle. Ja kun tyttö mainitsi hinnan johon Kajlla ei ollut varaa, 
Kaj sanoi: Olen opiskelija, muru, en miljonääri. Luuletko että 
annan opiskelija-alennusta! tyttö sanoi, nousi ja lähti viinilasi 
mukanaan, ja Kaj jäi katselemaan miten röyhelöt tutisivat taka-
puolen ympärillä tytön pyyhältäessä tiehensä. Ib nauroi Kajlle. 
Saat katua kitsauttasi sitten kun voihkit luoti mahassa kaukana 
Suomessa, pikkuveli.

Kaj katsoo junan ikkunasta ulos ja näkee kasvonsa. Ne ovat 
kasvot jotka kaipaavat mutta eivät ole koskaan saaneet kaipaa-
maansa.

Milloin olemme Tukholmassa? hän kysyy. Hän potkaisee Ibiä 
sääreen herättääkseen tämän.

Mitä nyt?
Kysyin vain. Antaa olla. Olen ajatellut yhtä asiaa. Tiedäthän, 

matka merkitsee kahta asiaa tai kahta vaihetta: lähtemistä ja 
saapumista. Olemme edelleen vasta lähtemässä. Siteet tuntuvat 
edelleen, eikö?

Joko sinulla on koti-ikävä?
Minullako? Ei nyt sentään. Ajattelin vain miten siteet vähi-

tellen kirpoavat. Sen tuntee melkein fyysisesti. Ajattelen niitä 
asuntolan kavereita, niitä jotka jäivät Regenseniin, niitä sairaita 
heppuja joihin olen niin lopen kyllästynyt.

Yömyssyjä, Ib sanoo hymyillen.
Niin. Yömyssyjä. Ajatella, heidän on tarkoitus rakentaa maa-

tamme.
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Ei mikään houkutteleva ajatus, Ib sanoo peililasille, nyt hie-
man virkistyneenä. Hän kaataa heidän laseihinsa väljähtynyttä 
olutta. He luovat lasin reunan yli toisiinsa katseen, veljeskatseen, 
puoliksi vihamielisen, puoliksi rakastavan, menneisyyden kuilun 
määrittelemän, ja he epäröivät ikään kuin olisivat vähällä nostaa 
maljan mutta eivät nostakaan, juovat vain.

Entäs ne teologisen tiedekunnan professorit, Kaj jatkaa. Ihme 
tyyppejä. Heiltäkin olet säästynyt. Et todellakaan ole jäänyt mis-
tään paitsi. Tuntuu että he ovat kuin mekaanisia nukkeja joita 
säilytetään yöt kaapissa, ja ennen luentoja heidät otetaan esiin 
ja vedetään avaimella käyntiin selästä. Olet onnekas kun saat 
opiskella lääketiedettä. Sitä voi sentään koskettaa ja tunnustella.

Tulepa jonakin päivänä mukaani patologian laitokselle, Ib 
sanoo. Pääset katsomaan ruumiinavausta. Luulisi sen kiinnos-
tavan teologia. Kaiken maailman tie ja niin edelleen.

Ei, hyi, ei minua huvita.
Eikö, vaikka sinusta tulee pappi ja aiot panna ihmisiä multiin?
Ei minusta tule pappia. Tämä on muuten ensimmäinen kerta 

kun kerron siitä kenellekään.
Mikä sinusta sitten tulee? Ib kysyy.
En tiedä. Ensin minusta tulee sotilas, katsotaan sen jälkeen.
Oletko kertonut isälle ettet halua papiksi?
En. Eihän hänestäkään tullut pappia, vaikka hän valmistuikin 

teologisesta tiedekunnasta parhailla arvosanoilla.
Voin kyllä kertoa hänelle, Ib sanoo.
Ei, kerron itse. Lakkaisit nyt olemasta isoveli.
All right, pikkuveli. Mutta isä käski minun pitää sinusta 

Suomessa huolta. Lupasin tehdä sen. Ja niinpä teenkin.
Anna olla, Kaj kivahtaa. Ei minua kiinnosta, Ib.
Rauhoitu. Luulenpa ettei sodassa voi pitää huolta muista kuin 

itsestään.
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”Kaikki viedään loppuun asti, kaikki puno
taan yhteen. Tässä erinomaisessa romaanissa 
ei yksikään rihma jää päättelemättä.”
Nordjyske Stiftstidende

”Kuilu on suurenmoinen romaani – tehdään 
se nyt heti selväksi – joka toteavaan, lähes 
lakoniseen tyyliinsä kuvaa niitä omitui
sia vastakohtaisuuksia, joista me ihmiset 
koostumme. – – Tässä lyijynraskaassa, 
mestarillisesti kerrotussa tarinassa on julmaa 
huumoria, jota tarvitsemme sietääksemme 
menneisyyttä ja nykyisyyttä.”
Kulturnytt, Sveriges Radio

”Kim Leine todistaa taas kerran kielellisen 
taituruutensa. – – Mikään ei ole liian inhot
tavaa, mikään ei ole liian rumaa, nihkeää, 
kamalaa, sanoin kuvaamatonta. Elämä on 
vain kohdattava.”
Kristeligt Dagblad
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Ei voikaan, Kaj sanoo ikkunaan päin kääntyneenä. On tosiaan 
aika aikuistua.

Kööpenhamina, sateen vihmoma ja kalsea kuin kellarissa 
kostunut vaate, vuodenaika jota Tanskassa tuskastuneen 
itseironisesti kutsutaan talveksi. Pimeys leviää Regensenin 
asuntolan ikkunan ulkopuolelle harmaana tasoitemassana, sade 
kietoutuu kaupungin ympärille kuin käärinliina. Kaikesta tästä 
hän voi luopua. Mieluummin oikea talvi, kova pakkanen. Ja 
isä; Kaj näkee hänet laiturilla hyvästelemässä Malmön-laivaa, 
silinterihatussa, päällystakissa, nimettömänä ja haalistuneena 
kuin vaneri hahmot joita he ovat ampuneet Akateemisen 
ampumakerhon harjoitteluradalla, isä vilkuttaa mekaanisesti 
keppi kädessä, kasvot ja niiden poskiparran reunustamat epä-
selvät piirteet vetäytyivät hitaasti menneisyyteen, kun taas laiva 
peruuttaa tulevaisuuteen Kaj ja Ib kannella seisoen. Ja kun he 
näkevät toistensa katoavan, side heidän välillään venyy veny-
mistään, se ohenee ohenemistaan, ja sitten se katkeaa, kuin sikiö 
joka jakautuu, ja he ovat valmiit lähtemään ja menevät alakerran 
salonkiin oluelle, Ib on loistavalla tuulella, Kaj hiljainen ja miet-
teliäs mutta iloinen hänkin.

Malmössä he nousivat junaan, tapasivat viisi muuta vapaa-
ehtoista jotka jo olivat kaupungissa, ja humalassa, he menivät 
rautatieasemalle ja kävivät junavaunuun istumaan, heittivät 
matkalaukut hyllyille ja lysähtivät istuimille, sitten juna tuhahti, 
vetäytyi valittaen ja keinahdellen vaihtoraiteille ja lähti kohti 
pohjoista. He puhuivat siitä mitä tekisivät Tukholman jälkeen; 
miten he pääsisivät Suomeen nyt kun siellä oli sota? Lautta-
yhteys Helsinkiin oli todennäköisesti peruttu.

Entä kylmyys? kysyi Borre-Larsen. Miten teidän kaltaisenne 
hemmotellut tanskalaiset opiskelijat pärjäävät kovassa pakkasessa?

Miten luulet itse pärjääväsi, mokomakin lenkkimakkara!

  

On vuosi 1918, ja tanskalaiset kaksos
veljekset Kaj ja Ib Gottlieb lähtevät 
vapaaehtoisina Suomen kansalaissotaan. 
Silkka seikkailunhalu vie kaksikon mels
kaamaan sodan näyttämölle ja taistele
maan punaisia vastaan.

Tehtyään näin tuttavuutta sodan 
irvokkuuden kanssa Kaj ja Ib heittäytyvät 
ilonpitoon 20 ja 30luvun Tanskassa ja 
Saksassa, missä odottavat aistilliset nau
tinnot ja jazzin syke. Sota on kuitenkin jo 
lyönyt veljeksiin mustan leimansa: Kajsta 
tulee teologi, joka ei usko jumalaan, ja 
Ibistä sydämetön psykiatri. Kun sitten 
natsiSaksa miehittää Tanskan ja vasta
rintaliike käy taistoon, on vaaran tuntees
ta päihtyneiden veljesten jälleen kerran 
valittava puolensa.

Kuilussa kuljetaan ihmismielen eksyt
tävissä sokkeloissa ja pohditaan, mikä 
on ollut ihmisen osa viime vuosisadan 
Euroopassa. Missä kaiken nielevä kuilu 
lopulta sijaitsee: sodassa, rauhassa vai 
jossakin aivan muualla? 

TAMMI

Suomen kansalaissodasta sytykkeensä saava 
Kuilu kertoo kaksosveljesten Kaj ja Ib Gottliebin 
elämäntarinan viime vuosisadan Euroopassa ja 
kuvaa hurjasti roihuten sotaa ja rauhaa, himoa ja 
ihmismielen arvoituksellisuutta.
 
”Kim Leine ylittää itsensä... Viimeinenkin skeptikko saa nyt syödä sanansa!”
Jyllands-Posten

”Mestarihypnotisoija Kim Leine on jälleen kirjoittanut vetovoimaisen, 
kuiluja palvovan romaanin ja onnistunut kuvaamaan ihmisen käytöksen 
ristiriitaisuutta.”
Politiken

Norjalainen KIM LEINE (s. 1961) muutti teini- 
ikäisenä Kööpenhaminaan, opiskeli sairaan-
hoitajaksi ja pakeni raskasta menneisyyttään 
Grönlantiin. Siellä hän eli 15 vuotta, mutta 
kirjailija hänestä tuli vasta kun päihteiden 
väärin käyttö vei häneltä liki kaiken. Nykyään 
Leine on yksi Tanskan merkittävimmistä 
kirjailijoista, jonka teoksia on julkaistu yli 20 
maassa. Teoksellaan Ikuisuusvuonon profeetat 
hän voitti muun muassa Pohjoismaiden neu-
voston kirjal lisuuspalkinnon. Kuilu on Leinen 
viides romaani.

Päällys: Jussi Kaakinen
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