KIHLAT TAI KONKURSSI
Komedia
2018

Ilkka M almi ja Rami Saarijärvi

Näytelmän esitysoikeuksia valvoo
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry.

SYNOPSIS:
On koittanut se kesä, kun presidentin poika on antanut lupauksensa naimisiinmenosta ja tulossa
on isoimmat kihlajaiset, mitä kylällä on koskaan nähty. Asiat kuitenkin mutkistuvat, kun
järjestelyistä vastaava, maanlaajuisen ravintolaketjun toimitusjohtaja von Strömberg kompastuu
nokkeluuteensa ja juhlien pystyttäjäksi saadaan yllättäen paikkakunnan oma piskuinen
pitopalvelu, joka lupaa taivaalta kuun ja tähdet siihen kaupan päälle. Kihlajaisten järjestelyjä ei
helpota tulevan sulhasen päivittäin vaihtuva näkemys juhlien kulusta ja kun paikkakunnan ainoa
tavarantoimittaja Puhakainen toimittaa tavaroita puhtaasti fiilispohjalta alkaa näyttää siltä, että
median hehkuttamat satukihlajaiset pidetään sittenkin joskus toiste. Paljastuuko von Strömbergin
synkin salaisuus, kuinka luomua luomu lopulta on? Käänne todellakin saadaan, mutta nähtäväksi
jää katetaanko sen lopputuloksena eteemme kihlaus vai konkurssi.
HENKILÖT:
Tuulikki
M äärätietoinen, mutta kannustava. Kovaääninen ja periksiantamaton.
Janne, sulhanen (presidentin poika)
Tietää todellakin mitä haluaa, mutta halut vaihtuvat jatkuvasti laidasta laitaan. Erittäin
motivoitunut järjestämään täydelliset kihlajaiset.
Laura, morsian
Ei ole innostunut kihlajaisista, mutta myötäilee kohteliaasti mukana järjestelyissä.Verissä
vedonlyönti ja veikkaus.
Puhakainen
Huoleton kauppamies/nainen, jolta voi tilata ihan mitä tahansa ja joka toimittaa yleensä ihan mitä
tahansa, eli aivan jotain muuta! Kulkee polkupyörällä.
Jaskari
Hyvässä terässä oleva jokapaikan höylä, joka auttelee niin Puhakaista kuin Römperiäkin.
Jaskarilla on vahva, mutta joustava moraali. Aina ostettavissa. Puhakaisen palveluksessa
Jaskarilla on epäkiitollinen toimenkuva, koska vastuullaan mm. reklamaatiot, sillä niitähän riittää.
Toimittaja
Tekemässä yksinoikeudella juttua vuosikymmenen satukihlajaisista. Pyörii nurkissa aina kun ei
oikeastaan tarvitsisi ja tulee iholle heti kun sattuu ja tapahtuu. Sensaatiohakuisia lööppejä väärin
perustein, mutta tärkeintä on, että lehdet menee kaupaksi.

Römperi, eli von Strömberg
Aatelissukuun omasta mielestään kuuluva. Koko maan kattavan hotelliketjun röyhkeä pääkettu,
joka astelee kohti menestystä omatekoisilla luomutarroilla. Antakaas tänne ja alta pois!
Eila
Vaaleanpunaisista asusteista viehättynyt Tuulikin kaveri. Käyttää liikaa aikaa muiden ajatuksien
miettimiseen. M uiden hygieniasta tungettelevasti huolta kantava. "Ja siitä käsidesiä kiertämään!"
Hilma
Tuulikin kaveri, joka ei runoja lausu. M elkein vaiettu tausta vankeinhoitolaitoksen monivuotisena
asiakkaana. Hommaa mitä hyvänsä kunhan ei kysellä mistä tavara on peräisin.
Tarkastaja
Kunnan iloinen terveystarkastaja, joka tulee tekemään Tuulikin luokse yllätystarkastuksen
nimettömän ilmiannon perusteella.
NÄYTELM ÄN PAIKALLISUUDESTA:
Kannustamme teitä tekemään tarvittavat muutokset, jotta näytelmästä tulisi teille mahdollisimman
paikallinen. M uuttakaa halutessanne kieli paikkakunnan murteelle.

S OKKONA S IS ÄÄN JA ONNEA!
Näyttämökuvassa Tuulikin asunnon pihapiiri ja sisätila.
Toisella puolella sympaattisen pieni hotelli ja sen pääovi.
Eila ja Hilma tuovat Tuulikkia, jolta silmät sidottu. Eila ja
Hilma puhuvat muuttaen ääntään möreäksi.
TUULIKKI
Ei ei ei! M ihin te mua viette?
HILM A
Lopeta! Rimpuilu ei auta yhtään!
TUULIKKI
Keitä te olette?
EILA
Varovasti nyt.
TUULIKKI
Apua!
EILA
Varovasti nyt.
TUULIKKI
Kidnappaus!
HILM A
Nyt nainen suu kiinni!
TUULIKKI
Ihmisryöstö!
HILM A
Vanhaa jalkaa toisen eteen!
EILA
Älä nyt noin sano.
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TUULIKKI
Senkin roistot!
EILA
Voidaanko näin tehdä?
TUULIKKI
Päästäkää irti tai lyön teitä isolla kädellä!
HILM A
Tuoli!
Eila tuo tuolin.
EILA
Ei kai me näin voida tehdä?! Ai kauheeta, mitä ihmisetkin sanoo?!
HILM A
Älä itke siinä, tuoli tänne.
TUULIKKI
Apua! Soittakaa poliisi! Poliisit!
HILM A
Nyt istut siihen! Paikka!
TUULIKKI
M itä ihmettä tämä oikein on?!
Samalla kun Hilma poistaa siteen silmiltä, Eila nostaa
pöydän alta syntymäpäiväkakun.
HILM A JA EILA
YLLÄTYYS!!
TUULIKKI
M itä te...ihanaa...senkin...roistoämmät!
HILM A JA EILA
HYVÄÄ SYNTYM ÄPÄIVÄÄ TUULIKILLE!!
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Halaavat sankaria.
TUULIKKI
M ä en anna tätä ikinä anteeks!
HILM A
Ei mekään sitä, sitä että meinasit jättää juhlat pitämättä.
EILA
Ja sitten pullo kiertään!
Eila kaivaa kassistaan käsidesipullon pursottaa käsiinsä
ainetta ja antaa pullon Tuulikille.
TUULIKKI
Jaaha, että ihan käsidesiä. Hurjat juhlat tiedossa.
Hilma antaa pullon suoraan Eilalle, ei ota itse. Eila ottaa
esiin triangelin.
HILM A
Pysytään asiassa! Laulun aika!
EILA
Ainiin, yy-kaa-koo...
Eila soittaa triangelia.
EILA JA HILM A
Sää kasvoit neito kaunoinen, isäsi majassa, kuin kukka kaunis suloinen, vihreellä nurmella,
kuin kukka kaunis suloinen, vihreellä nurmella.
TUULIKKI
Kiitos, noniin, noniin, tosta paperia, niistäkää nenänne, mennään eteenpäin.
EILA
Kerrankin saatiin yllätettyä sut!
TUULIKKI
Vapaaehtoisesti en olisi syntymäpäivilleni tullut.
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EILA
Tiedetään, tiedetään.
Eila tarjoilee kakkua.
HILM A
Tässä samalla me halutaan kiittää meidän parasta ystävää, eli sinua Tuulikki ihan kaikesta.
EILA
Aina oot meitä auttanu, kun on tullut tiukka paikka.
HILM A JA EILA
Kiitos Tuulikki!
HILM A
Ilman sinua meillä ei olisi työpaikkojakaan.. Pois meidät olis potkittu.
EILA
M utta sinä sanoit sille suorat sanat.
TUULIKKI
Nyt ei puhuta Römperistä.
EILA
Sinä oot Tuulikki työpaikan iso ja lämmin sydän. Töihin on mukava tulla, kun sinä saat
asiat rullaamaan. Sä oot Tuulikki meille rakas ihminen.
TUULIKKI
No niin. Älkää ny....no...hyvää kakkua.
HILM A
Eilan kanssa tuossa mietittiin, että sulla tulee työpaikalla tässä kesällä 30 vuotta täyteen.
TUULIKKI
Sitkeesti olen töitä yrittänyt puskea.
EILA
Jännittääkö sua?
TUULIKKI
Niin mikä?
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EILA
M itä se ravintolan uus omistaja Römperi keksii sulle lahjaksi?
TUULIKKI
Eiköhän sillä oo muut mielessä. Kaiken maailman uudistuksia. Vanhassa olis kyllä vara
parempi.
EILA
Tiedä vaikka tulisi Karibian risteily!
TUULIKKI
Rauhotutaas nyt.
EILA
Ai kauheeta, ei sitä tiedä, voi sieltä tulla vaikka joku superyllätys!
HILM A
Pysytään asiassa. Lahjan aika!
EILA
Ai kauheeta mua jännittää. Tuulikki! Nyt tarkkana!
TUULIKKI
M itä? Lahjojakin vielä!
HILM A
Tuulikki. Olemme olleet pitkään ystäviä, toivottavasti myös jatkossa. Kun nyt täytät
tänään... Niin no... jo aika kamalan monta vuotta, niin haluamme onnitella sinua
seuraavalla lahjalla. Se on lahja, jollainen jokaisella sinun ikäiselläsi naisella pitää
ehdottomasti olla.
EILA
Taidanpa tietää, mullakin on jo tuollainen.
HILM A
Onnea siis Tuulikki ja isoja kierroksia tästä eteenkin päin!
HILM A JA EILA
ONNEAA!
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TUULIKKI
Ei teidän nyt olis tarvinnut mitään mennä ostamaan.
EILA
M inä ideoin ja Hilma hankki. Yhteispelillä, yhteispelillä. Avaa jo!
Tuulikka nostaa peiton. Alta paljastuu mopo.
TUULIKKI
No johan on... Kiitos!
EILA
M itä!?
TUULIKKI
Tällainen se jokaisella ikäiselläni naisella pitää ehdottomasti olla.
EILA
Ai kauheeta Hilma, eihän sun tommosta pitänyt ostaa.
HILM A
Siinä se on!
EILA
Keinutuoli piti olla. M ikä ihme toi on?!
HILM A
M opo isolla ämmällä!
TUULIKKI
Ihana väri.
EILA
Ai kauheeta, kai minä nyt sen näen!
TUULIKKI
Pehmee penkki.
EILA
M istä sä tän hankit?
HILM A
Sanotaan vaikka että...löysin.
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EILA
M itä ihmisetkin sanoo!
HILM A
M iten niin?
EILA
No tommonen vanha ihminen ja mopo! Siis vanha mopo!
Tuulikki haaveilee mopon päällä.
TUULIKKI
Ai ai kyllä minä muistan kun ....taisin olla kakskymppinen...mopon tarakalla vein sitä
nuortamiestä.. Kyllä se pelkäs. Ai että kun se pelkäs. Siinä ladon kohdalla sitten
stoppasin ja mentiin heiniin...mentiin siitä ja...ja huh... M ennään eteenpäin!
Kertakaikkisen hieno lahja! Kiitos!
HILM A
Siinäs kuulit. Ei ole keinutuolissa tarakkaa.
EILA
Enkä kuullut, ai kauheeta, mopo vanhalle ihmiselle!
HILM A
M eni jo.
TUULIKKI
Pistäkää likat kakku jääkaappiin. Nyt katotaan kuinka lujaa tällä pääsee!
EILA
Ai kauheeta mitä ihmisetkin sanoo!
TUULIKKI
Eihän mopolla onneks yli kolmeakymppiä pääse.
HILM A
Viilasin vähän. Nyt pääsee kahdeksaakymppiä.
EILA
Ai kauheeta mitä poliisitkin sanoo!
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HILM A
Ne sanoo, että wau. Nyt loppuu länkytys ja lähdetään karaokea laulamaan.
EILA
Pitäskö meidän kumminkin...
HILM A
Älä yritä.
EILA
...perua se karaoke kun...
HILM A
Älä yritä.
EILA
M itä ihmisetkin aattelee.
HILM A
Älä yritä.
TUULIKKI
M ennään eteenpäin! Nähdään Ripen pubissa.
EILA
Ei kai me voida. M itä ihmisetkin sanoo.
Lähtevät. Tuulikki mopolla, muut omin voimin.

POTKUT TULI, MUTTA MUUTOS ON MAHDOLLIS UUS
S euraava aamu.
Jaskari virittelee mikrofonia hotellin edustalla päällään
“Puhakaisen palvelut” -paita. Römperi puhuu puhelimeen
ja yrittää samalla tuoda telineellä olevaa kylttiä, joka on
peitetty.
RÖM PERI
Äiti, äiti kuuntele! Ne lottonumerot on ne samat numerot kuin viimeiset 20 vuotta on
ollut...samat numerot...no kerrataan kerrataan: 2,4,6,8,10,12,14. Siinä!
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Onko äiti hyvä nyt! Kyllä, varataan matka Karibialle heti kun voitto osuu kohdalle. Kyllä
kyllä, mutta nyt on pakko lopettaa. Tämä tiedotustilaisuus alkaa nyt. Hei, hei.
JASKARI
Noi numerot on ainakin helppo muistaa.
Römperi astuu yleisön eteen. Kuiskaa Jaskarille.
RÖM PERI
Jaskari! Ota aplodit tähän alkuun.
JASKARI
Hyvä yleisö!
Puhuu yleisölle ja aloittaa aplodit.
RÖM PERI
Kiitos. Kiitos. Uudet tuulet puhaltavat. Tervetuloa kaikille tähän Hotellimme
tiedotustilaisuuteen. Kuten tiedätte minä olen (paikkakunnan nimi) korkealuokkaisimman
hotellin toimitusjohtaja von Strömberg. Olemme kiinni ajassa. Luomussa on tulevaisuus ja
etenkin lähiluomussa. Kaikki ravintolamme käyttämä liha tulee lähialueen
luomutiloilta....Jaskari...
Katsoo Jaskaria merkitsevästi. Jaskari hoksaa ja aloittaa
aplodit.
RÖM PERI
Siksi hotellimme uusi nimi on...Jaskari...JASKARI!
Jaskari havahtuu ja paljastaa kyltin. Hotelli
Lähimmäinen.
RÖM PERI
Hotelli Lähimmäinen! Luomua ja sinua lähellä. Ja lopuksi yllätys, joka tuo valtakunnan
tason näkyvyyttä hotellille ja koko kunnalle. Kuten tiedämme paikkakunnalta kotoisin
oleva nuori nainen on jo pitkään seurustellut presidentin pojan kanssa. Nyt nuoripari
menee kihloihin ja kihlajaiset järjestetään...arvatkaa missä? Aivan oikein. Täällä ! M inun
hotellissani. Jaskari!
Jaskari aloittaa aplodit.
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RÖM PERI
M enestyksen ja kehityksen eteen on tehtävä lujasti töitä. On oltava valmis luopumaan
jostain. Ei hyvää, ettei jotain pientä pahaa.
Edellisillan juhlijat Eila, Hilma ja Tuulikki tulevat vähän
myöhässä. M enevät yleisön sekaan.
RÖM PERI
Tulitte juuri sopivasti. Tuletko Tuulikki tähän viereen?
EILA
Hyvä Tuulikki!
RÖM PERI
Hotellin pitkäaikaisin työntekijä. 30 vuotta! On muistamisen aika. Jaskari...JASKARI!
Jaskari tuo keinutuolin ja ET-lehdet.
RÖM PERI
Tässä tuoli. Istuu Tuulikki siihen ja tässä luettavaa, ET-lehden vuosikerta.
TUULIKKI
Jaha. Kiitos.
EILA
Nyt se saa sen keinutuolin!
RÖM PERI
Kiitos sinulle näistä vuosista. Työsuhteesi päättyy tähän.
TUULIKKI
Että mikä päättyy!
RÖM PERI
M inä tarjoan sinulle nyt tuolia ja uusia tuulia, mutta jossakin toisessa organisaatiossa.
TUULIKKI
M itä tämä nyt on?
RÖM PERI
Kiitos Tuulikki.
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EILA
Ei voi olla totta!
RÖM PERI
Totta on. M uutos on mahdollisuus. Tilaisuus on päättynyt. Aplodit Tuulikille!
Römperi sanoo Tuulikille:
RÖM PERI
Olisit vaan tehnyt niin kuin sanoin.
Römperi ja Jaskari lähtevät. Eila ja Hilma menevät
auttamaan lamautuneen Tuulikin keinutuolista ja lähtevät.
KERMAKAKKUA JA VEDONLYÖNTIÄ
Janne ja Laura tulevat. Laura yrittää puhua puhelimeen
salaa.
LAURA
Jos ei laukkaa, niin voittaa. Laita sille satanen!
JANNE
M itä, oletko taas pelaamassa jotain?!
LAURA
Jaa minäkö?
JANNE
No onko täällä muita?
LAURA
Een minä...
JANNE
Pelaatko?!
LAURA
Ihan pikkusen minä vaan...
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JANNE
Sinähän ihan pikkusen vaan lupasit lopettaa!
LAURA
Totta! Ja nyt lopetin ja keskityn vain ja ainoastaan meidän ihaniin kihlajaisjärjestelyihin.
Laura nostaa kännykän korvalle heti kun silmä välttää.
JANNE
Hyvä! Tuohon me laitetaan aivan valtavan ihana kermakakku ja tuohon pitää miettiä
koristelu. Eikös niin?
LAURA (PUHUU EDELLEEN
PUHELIM EEN)
Ei missään nimessä!
JANNE
M itä, kuinka sä voit sanoa noin?
LAURA
Että mitä sanoa?
JANNE
M iksei voida laittaa tuohon kermakakkua?!
LAURA
Tottakai rakas voidaan, niinhän minä sanoin.
JANNE
Kuulin jotain täysin muuta.
LAURA
Jaaaa, olen kyllä täysin samaa mieltä kanssasi.
JANNE
No hyvä sitten.
Laura lopettaa puhelun.
LAURA
Pakko lopettaa nyt, mutta et laita senttiäkään sille. Se ei ole minkään arvoinen se kaakki.
M oi.
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JANNE
Kaari, niin se kaari. Tähän me laitetaan se kaari, meidän rakkauden kaari ...ei mä en kestä.
LAURA
Älähän nyt Janne, et kai sinä taas meinaa herkistyä...
JANNE
Kyllä meinaan.
LAURA
Oliko se se kaari, joka sut sai liikuttuun...
JANNE
Juh...oli...
LAURA
Rauhoitu rakas, istut vähän ja hengittelet.
JANNE
Juuh, meidän rakkauden kaari.
LAURA
Rakkauden kaari, jos mietitään sitä vielä.
JANNE
Ja miten niin?!
LAURA
Onko se kaari vähän vanhanaikainen?
JANNE
Vanhanaikainen, onko romantiikalla viimeinen käyttöpäivämäärä mitä?
LAURA
Että onko mikä?
JANNE
Kaari tulee ja sillä hyvä, onko selvä!
LAURA
Niin se varmaan on parempi.
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JANNE
M iten sinä voit edes kuvitella kihlajaisia ilman rakkauden kaarta?
LAURA
Aikalisä rakas, aikalisä! Nyt kirjaudutaan hotelliin.
JANNE
Kaari tulee ja sillä hyvä!
LAURA
Kyllä rakas.
M enevät.
LÄHILUOMUA ES PANJAS TA
Puhakainen tuo paketin jonka päällä lukee “El toro” .
PUHAKAINEN
Tilu-lilu-täältä tullaan ja taas on tavaraa tarjolla!
RÖM PERI
Älä huuda siellä.
PUHAKAINEN
Siitä on nyt viikko kun annoit Tuulikille potkut. M itähän sille mahtaa kuulua?
RÖM PERI
En tiedä, eikä kiinnosta.
Römperi vaihtaa “El toro” -tarrat “Aitoa luomulihaa
läheltä”- tarroiksi.
PUHAKAINEN
M itä tarroja ne on?
RÖM PERI
Ei kuulu sulle.
PUHAKAINEN
Kai sä nyvoisit kertoa mulle mitä siellä laatikossa oikein on?
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RÖM PERI
En kerro.
PUHAKAINEN
Kerro nyt.
RÖM PERI
En.
PUHAKAINEN
Jos vähän kurkkaan.
RÖM PERI
Pois siitä!
PUHAKAINEN
Ihan vähän vaan.
RÖM PERI
Lähde jauhamaan leukojas muualle siitä. Hus!
PUHAKAINEN
Ens kerralla kyllä näytät mitä siellä on.
Römperi kantaa laatikon sisälle.
TUULIKKI PITÄÄ PYS ÄYTTÄÄ
Eila ja Hilma tulevat hotellin uuden kyltin kanssa.
Ryhtyvät kiinnittämään sitä.
HILM A
Onkohan sillä Tuulikilla kaikki hyvin?
EILA
Nii-in, ai kauheeta, oon miettiny ihan samaa.
HILM A
Ei ole kuulunut mitään moneen päivään.
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EILA
Se ei oo vastannut puheluihin. En oo nähnyt sitä kaupassa. Eikä jumpallakaan.
HILM A
Tämä nyt taisi olla sitten sellainen kolahdus joka kaiken kestävän Tuulikin sai
katkeamaan. Se on antanut periksi.
EILA
Ei kai nyt!
HILM A
Nainen on luovuttanut.
EILA
Suus tukkoon! Tuulikki ei oo luovuttaja!
HILM A
Taitaa olla.
EILA
Juu. Taitaa olla.
HILM A
En sano mistä tiedän, mutta usein tuollaisessa tilanteessa ihmiset hautoo kostoa.
EILA
M itä?! Ei kai se..ei kai se aio mukiloida Römperiä?!
HILM A
Se on hyvin todennäköistä.
EILA
Ai kauheeta, meidän pitää mennä käymään sen luona.
HILM A
Ehkä se on parasta.
EILA
Ai kauheeta! M urretaan tarvittaessa ovi!

17.

HILM A
Hoituu!
Eilan puhelin soi.
EILA
Joku soittaa. Se on Tuulikki! Tuulikki soittaa! Ai kauheeta se soittaa! Hilma kuuletko sä?
Tuulikki soittaa kato nyt!
HILM A
Rauhoitu ja vastaa nyt siihen puhelimeen.
EILA
Eilan puhelimessa Eila puhelimessa ja ai kauheeta rauhoitutaas nyt.
TUULIKKI
Puhutaan lyhyesti. Tilanteet ovat nyt muuttuneet ja tarvitsen apuanne.
EILA
Ai kauheeta Tuulikki, hyvä kun soitit, kyllä me autetaan.
TUULIKKI
Hyvä! Tiesin, että teihin voi luottaa. Tarvitsen välineitä, voitteko tuoda?
EILA
Järjestyy järjestyy kaikki järjestyy. M itä tarvitset?
TUULIKKI
Tuokaa ensin tärkeimmät, eli lihanuija.
Eila kauhistuu.
EILA
Lihanuija?
TUULIKKI
Raastinrauta.
EILA
Raastinrauta?!
TUULIKKI
Valurautapannu.

18.

EILA
Valurautapannu?!!
TUULIKKI
Ja kaikki talousveitset.
EILA
KAIKKI TALOUSVEITSET?
TUULIKKI
M ielellään kaikki, onnistuuko?
EILA
Tuota, onnistuu kyllä. Kai.
TUULIKKI
Ja vielä yksi juttu.
EILA
Ei kai nyt sentään muuta?
TUULIKKI
Ei tavaroita, mutta tästä ette sitten puhu mitään Römperille. Onko selvä?!
EILA
Selvä.
TUULIKKI
Nähdään.
EILA
Juu.
Sulkee puhelimen.
EILA
M Ä ARVASIN! SE AIKOO M UKILOIDA RÖM PERIN! SE AIKOO M UKILOIDA
RÖM PERIN! M ä en voi olla tällaisessa mukana! M itä ihmisetkin sanoo. Ai kauheeta!
M itä nyt tehdään?
HILM A
En sano miksi, mutta osaan kyllä noikin hommat.
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EILA
NYT ON KIIRE! TUULIKKI PITÄÄ PYSÄYTTÄÄ!
HILM A
Entäs ne pannut ja veitset?
EILA
M inä en rupee rikoskumppaniksi. Nyt juostaan!
Hilma lähtee vasara kädessään.
EILA
Ja jätät sen vasaran siihen onko selvä!
Lähtevät juoksemaan Tuulikin luo.
ERI TAAJUUS - YHTEINEN S ÄVEL
Laura ei kuule mitä Janne kysyy, vaan vastailee vain
handsfree-kuulokkeisiinsa vedonlyöntiasiota.
LAURA
Tigeri on saanut taas puttinsa kulkemaan, joten laitetaan kymppi tiikerille.
JANNE
Ai ihana armaani, mikä kakku olis paras meidän kihlajaisiin?
LAURA
Juu pelataan tiikeriä, TIIKERIÄ!
JANNE
Höpsistä, eihän me nyt mitään tiikerikakkua tietenkään oteta, mutta ainakin se saisi olla
aika iso, eiks niin?
LAURA
Paljonko sen saksalaisen kuulantyöntäjän kerroin on?
JANNE
Kuinka korkea se kakku vois olla?
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LAURA
Puoltoista?
JANNE
Ai metriä?
LAURA
Niin niin, laitetaan, jos puoltoista!
JANNE
Puolitoistametrinen kakku, laitetaan, ihanaa! M ut olisko se jotenkin muutenkin erityinen?
LAURA
Ei sille, se oli viimeksi ihan pannukakku.
JANNE
M ikä sanoit?
LAURA
Pannukakkupannukakku!
JANNE
Nyt keskityt, ei mitään pannukakkuja, vaan perinteinen kermakakku.
LAURA
Laitetaan isosti sille saksalaiselle työntäjälle, 20 metriä menee ihan varmasti rikki!
JANNE
M onenkohan munan kakku se vois olla?
LAURA
M enee menee, 20 menee ainakin!
JANNE
No vähintään menee! Ai että nämä meidän yhteiset ideoinnit on ihan parasta tässä
parisuhteessa. Yhdessä mietitään ja yhdessä päätetään.
LAURA
Näin on, näin on.
Lopettaa puhelun.
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JANNE
M istä ihmeestä sä osasitkin ajatella, että tehdään tuollainen tosi iso kermakakku.
LAURA
Ai mikä kakku?
JANNE
Ai mikä kakku? Ai mikä kakku? Olet sinä sellainen oma pieni höpsöliinini, mutta ai että
tää on ihanaa mennä kihloihin juuri tämän höpsöliinin kanssa.
Laura on täysin ymmällään siitä mitä muka sovittiin.
KOS TO ON KÄYNNIS TYNYT
Puhakainen ja Jaskari tuovat jääkaappia.
PUHAKAINEN
Tilu-lilu-täältä tullaan ja taas on tavaraa tarjolla!
JASKARI
Jos saa toivoa, niin kevyempiä tavaroita ensi kerralla.
TUULIKKI
Hyvä, kun saitte tuotua näin nopeasti.
PUHAKAINEN
M ihin sinä jääkaappia tarvit, eikö se vanha ole toiminut?
TUULIKKI
Perustin uuden pitopalvelufirman ja laitan Römperin ahtaalle.
JASKARI
M itä Römperi tähän sanoo?
TUULIKKI
Ei sano mitään, kun ei tiedä.
PUHAKAINEN
Et oo kertonut?
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TUULIKKI
En. Ettekä kerro tekään.
JASKARI
Ai ai. M un on vaikee valehdella.
TUULIKKI
Ei valehdella tarvi, kun ei vaan sano mitään.
JASKARI
Ei kestä moraali olla kertomatta.
TUULIKKI
Jaha. Siinä kymppi, kestääkö nyt?
JASKARI
Kestää kestää, kyllä kympillä kestää.
TUULIKKI
Hyvä! Ja tässä olisi lista mitä tarvitsen seuraavaksi.
PUHAKAINEN
Koska pitäisi olla.
TUULIKKI
M ielellään tunti sitten.
PUHAKAINEN
Ymmärrän.
Puhakainen ja Jaskari lähtevät.
TUULIKKI
Hei täähän on pakastin, jääkaappi piti olla.
PUHAKAINEN
Olisit tyytyväinen. Samalla rahalla enemmän kylmää.
Eila ja Hilma tulevat ja pitävät lyhyen neuvonpidon
ennen sisälle astumista.
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EILA
M eidän pitää saada Tuulikki nyt ymmärtämään että elämä jatkuu. Hetken voi surra ja
surkutella, mutta siitä sitten vähitellen liikkeelle. Harrastamaan ja varovasti voi miettiä jos
jotain töitäkin. Pitää oppia päästämään irti, jotta voi jatkaa elämässä eteenpäin.
HILM A
Se on liian vanha. Ei saa enää töitä. Ei ainakaan laillisia.
TUULIKKI
Eila ja Hilma täällä ollaan, tännepäin.
EILA
M uista Hilma mitä sovittiin! Pysytään tiukkana.
Hilma nyökyttelee.
TUULIKKI
Ompa kiva nähdä taas teitä! M issä lihanuija?
EILA
Tuulikki kuuntele!
TUULIKKI
Ja kaikki muut mitä pyysin.
EILA
Nyt pysyt siinä ja kuuntelet! M e ollaan sun ystäviä ja halutaan estää, ettet tee virhettä
jota joudut katumaan!
TUULIKKI
Ai te tiedätte jo?
HILM A
Tiedetään, sehän oli helppo arvata.
TUULIKKI
Hyvä, päästään asiaan. Toitteko tavarat?
EILA
Ei
TUULIKKI
M itä, ettekö te meinaa auttaa?
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HILM A
Taitaa olla parempi, kun ei auteta.
EILA
Yritetään saada sut harkitsemaan tekoasi ennen kuin on myöhäistä!
TUULIKKI
Kuunnelkaapas! Tehän ette sitä estä, jos minä haluan laittaa hihat heilumaan!
EILA
Lihojako ajattelit tällai lihanuijalla kevyesti heilutella, niinkö?
TUULIKKI
Kyllä te mun tyylin tiedätte, vetelen täysillä!
HILM A
Täysillä vetelet.
TUULIKKI
Nimenomaan, sillai ne hommat on nopeasti ohi.
EILA
Nopeasti ohi, ai kauheeta, mitä ihmisetkin sanoo!
TUULIKKI
Ei siinä kannata hidastella, niin tulee sukkelammin mureaa.
HILM A
Sukkelasti mureaa.
EILA
Ai kauheeta Tuulikki, ei sillai voi tehdä!
TUULIKKI
M ulla on tarkat suunnitelmat tuossa fläppitaululla kasassa. Pyysin valmisteluissa apuja
ammattilaisilta, joten eka keikka saa tulla.
HILM A
Nyt loppu! Ensimmäistä keikkaa ei tule!
TUULIKKI
Se on jo sovittu.
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EILA
Se on rikos! Ootko sinä aineissa vai mikä suhun on menny! Sä et vaan voi mennä
mätkimään lihanuijalla Römperiä!!
TUULIKKI
Tä? En minä ole menossa mätkimään Römperiä. Oletteko te menossa mätkimään
Römperiä?
EILA
Ei, mutta sinä olet! Kylmä kosto! Ensimmäinen keikkasi!
TUULIKKI
Herätkää nyt hyvät ihmiset. M inä olen perustanut oman pitopalveluyrityksen ja mulla on
jo kaksi keikkaa jonossa.
HILM A
Oot perustanu pitopalveluyrityksen ja sulla on jo kaksi keikkaa.
TUULIKKI
Niin niin, toinen on polttariporukalle ja toinen Römperin äiteen 90v juhlat Tammenlehvän
palvelutalolla.
EILA
Et aio muokata Römperiä tällai täysillä lihanuijalla?
TUULIKKI
Hullukos olet, en tietenkään.
HILM A
Vois kai sitä vähän tällai kevyesti muokata, kun oli ne aika epäreilut potkut. Täysin
odottamatta.
TUULIKKI
Kyllä mä osasin sitä odottaa.
EILA
Huh-huh...miten niin? Ota tosta käsirasvaa.
TUULIKKI
Tiesin liikaa sen touhuista. Ne ei kestä päivänvaloa.
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HILM A
M itä ihmettä, kerro tarkemmin?
TUULIKKI
Ei mennä siihen nyt. Nyt on tärkeämpiäkin asiota.
EILA
M iten niin? Ota Tuulikki käsirasvaa.
TUULIKKI
Perustin siis oman pitopalveluyrityksen ja nyt on kaksi tilausta hoidettavana. Autatteko?
EILA JA HILM A
Tottakai!
HILM A
M ikä muuten on firman nimi?
TUULIKKI
“Tuulikin puhtaat jauhot" M iltä kuulostaa?
HILM A
Paremmalta kuin lihanuija.
EILA
Ihana Tuulikki, Ihana nimi, kyllähän minä sen tiesin, että et sinä Römperiä lihanuijalla
vetelisi, mutta kun tuo Hilma aina välillä menee niin hysteeriseksi ja kehittelee kaikkea
kummaa..
HILM A
Jaa minä vai?
TUULIKKI
No niin, mennään eteenpäin. Römperin äiteen 90-vuotisjuhliin pitää järjestää nämä.
Antaa listan Hilmalle.
HILM A
Pastoria paikalle ja kuivaa kakkua ja konservatiiviset tarjottavat.
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TUULIKKI
Nimenomaan, ja niihin polttareihin nämä.
Antaa listan Eilalle.
EILA
Elikkä juomapuolta, kevyempää naposteltavaa ja rohkea...mikä tämä on?
TUULIKKI
Rohkea riisuutusmisesitys.
EILA
Ai kauheeta, mitä ihmisetkin sanoo, tosta käsirasvaa kaikille.
TUULIKKI
Eli autatteko ja saatteko hoidettua?
EILA
Kyllä hoituu, mutta Hilma saa hoitaa tämän listan.
Vaihtavat listoja .
HILM A
Sehän sopii.
EILA
M inä voin toimittaa molemmat kuljetukset sitten perille.
TUULIKKI
Hienoa! Tästä univormut. Nyt mennään eteenpäin ja tehdään töitä!
Eila ja Hilma lähtevät.
PUHAKAINEN
Tilu-lilu-tilu-lilu-täältä tullaan ja taas on tavaraa tarjolla! Täältä tulee, täältä tulee!
Puhakainen puhaltaa, Puhakainen puhaltaa!
TUULIKKI
Hyvä hyvä! 4 kiloa sokeria ja 40 munaa kakkuihin. Laittakaa siihen.
JASKARI
Ja tästä näin asiakkaalle vain Puhakaisen parasta!
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TUULIKKI
Tässähän on vain 3 kiloa sokeria ja 30 kananmunaa. Enkä minä tilannut tomusokeria tai
suklaamunia!
JASKARI
Asiakas on aina oikeassa, asiakas on aina oikeassa.
TUULIKKI
M iten minä näistä kakkuja leivon?!
PUHAKAINEN
M eillä on katsokaas ollut haasteita tukkuliikkeen kanssa ja voihan sitä kakusta leikata
vaikka vähän pienempiä palasia.
TUULIKKI
Kaikenlaisia selityksiä. Haastan teidät oikeuteen!
PUHAKAINEN
Onkohan nyt niin, että aistin ilmassa lievää tyytymättömyyttä Puhakaisen Palvelut konsernia kohtaan?
TUULIKKI
Kyllä, kohta tavataan raastuvassa!
PUHAKAINEN
Nyt ei hermostuta, sillä mahdollisissa reklamaatio-asioissa voitte ottaa heti yhteyttä
meidän asiakkuuspäällikkö Jaskariin.
JASKARI
Enhän minä ole asiakkuuspäällikkö?!
PUHAKAINEN
Nyt olet. Hoida homma. Täytyy kiirehtiä johtoryhmän kokoukseen.
JASKARI
Ööö, tota. Haluan vain sanoa, että yrityksemme on todella pahoillaan kokemastanne
mielipahasta, mutta oloanne varmasti helpottaa, kun...ööö saatte nämä
liikelahjavalikoimamme kirkkaimmat helmet.
TUULIKKI
Heijastimia! Keskellä kesää!
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JASKARI
Näin me muistamme teitä, muistakaa tekin meitä. Kiitos ja näkemiin!
Juoksee pois.
S UKS ET RIS TIIN
Römperi ja toimittaja tulevat. Toimittaja lukee
lehtiöstään.
RÖM PERI
No niin tähtitoimittaja. Lue, mitä siinä nyt lukee.
TOIM ITTAJA
Onnittelut toimitusjohtaja Strömberin äidille 90 vuotispäivän johdosta. Pitäisikö tähän
kuitenkin laittaa se sinun äitisi Hilkan nimi myös.
RÖM PERI
Ei tarvita, mutta laita loppuun vielä: terveisin toimitusjohtaja VON Strömberg.
TOIM ITTAJA
Etkös sinä ole ihan tavallinen Strömberg.
RÖM PERI
LAITA: TOIM ITUSJOHTAJA VON Strömberg.
TOIM ITTAJA
Näinhän me laitetaan.
Römperi antaa paperin.
RÖM PERI
Ja sitten tämän jutun julkaiset omissa nimissäsi.
TOIM ITTAJA
“Uusi omistaja, toimitusjohtaja Von Strömberg on nostanut hotellinsa Suomen
parhaimmistoon.” En todellakaan voi tällaista laittaa lehteen. M yyvä otsikkohan tämä on,
mutta eihän tämä perustu mihinkään. Ei mitään tutkimusta ole takana.
RÖM PERI
Tässä sulle taustatutkimuksia 5 kg.
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Antaa toimittajalle jäisen lihapaketin.
TOIM ITTAJA
Joo, tässähän ne taustatutkimukset onkin. Ja tärkeintä on, että lehti myy. Ei sen sisällön
kanssa ole ihan niin tarkkaa.
Toimittaja lähtee. Laura tulee. Katselee kännykältä raveja.
LAURA
Älä. Et mene laukalle nyt! Eiiii!
RÖM PERI
M eidän ihana Laura, missä suhlas-Janne. Joko karkasi?
LAURA
Jännittää jo nyt niin, että meni huussiin.
RÖM PERI
Niin sitä pitää. M iltä se nyt tuntuu kun kihlajaiset ovat ylihuomenna?
Laura keskittyy laittamaan kännykällä vetoa sisään.
LAURA
Ihan ok.
RÖM PERI
Kiva kuulla. M eillä täällä onkin jo kaikki valmista. Tässä on tämä juhlaruokamenu ja
muutamia mallikuvia koristeluista, joita juhlatilaan laitetaan.
LAURA
Hyvältä näyttää. Sori mun on pakko pistää tää veto sisään.
Janne tulee myöhässä. Ottaa esitteen.
JANNE
M ikäs tämä on? Onpa tylsät koristukset. Kenen juhliin tämmöset on tulossa?
RÖM PERI
M itä? Teidän juhliinne.
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JANNE
Ei ole.
RÖM PERI
On.
JANNE
Ei. Tässä ei puhuta mitään vaaleanpunaisista pitsiliinoista eikä auringonkukkamerestä.
Eikä ruoka ole kasvisruokaa.
RÖM PERI
Ei kai puhutakaan, kun eihän sellaisesta ole ollut mitään puhetta.
JANNE
M inähän laitoin tekstiviestin eilen.
RÖM PERI
Eilen. Hetkinen hetkinen. M inä en ole saanut mitään tekstiviestiä ja se eilinen olisi joka
tapauksessa ollut aivan liian myöhäistä. Alkuperäinen tilaus teiltä oli: minimalistiset
kihlajaiset.
JANNE
Se on se vanha. M inä ja me halutaan meidän näköiset kihlajaiset. Sydänasetelmia.
Halaavat joutsenet. M ansikkakermakakku, kolmessa kerroksessa. Puolitoista metriä.
Itsestään selviä asioita.
RÖM PERI
Eiköhän nyt pysytä tässä alkuperäisessä suunnitelmassa. Kaikki on jo valmista.
JANNE
M inä menen elämässäni yhden kerran kihloihin ja sen on oltava täydellistä. Kaiva se
tekstiviesti nyt sieltä esiin. M eillä on oikeus saada sellaiset ihanat kihlajaiset kuin minä ja
me haluamme.
RÖM PERI
Totta kai ja te saattekin, sellaiset jotka te halusitte. Kaksi kuukautta sitten.
JANNE
M utta kun nyt minä ja me ei haluta tätä enää!
Heittää esitteen pois.
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RÖM PERI
Tällä aikataululla ei muutoksia enää voida tehdä.
JANNE
M itä? Eikö onnistu?
Tuulikki kulkee ohi ostoksia kantaen ja jää salaa
kuuntelemaan.
RÖM PERI
Ei missään nimessä. M utta jos pidetään alkuperäisestä sopimuksesta niin kaikki onnistuu.
JANNE
Ei tämä näin voi mennä! M uutama pikku muutos ei muka onnistu! Onko täällä ketään
toista tapahtumajärjestäjää?
RÖM PERI
Ei ole.
JANNE
Pakko olla. M e otamme jonkun toisen. Hyvästi!
Janne lähtee.
RÖM PERI
Sopii koittaa löytää! Sitten kun routa alkaa rasittaa niin tervetuloa takaisin!
LAURA
M ä olen pahoillani.
RÖM PERI
Tällä aikataululla ei lähiseutujenkaan pitopalvelut kyllä tämmöseen leikkiin lähde.
LAURA
Näinhän se taitaa olla. Palataan asiaan.
JANNE
Ei palata!
Lähtevät. Tuulikki kiiruhtaa kihlaparin perään.
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TUULIKKI
Hei!
YRITYS ES ITTELYÄ
TOIM ITTAJA
Toimittaja Simalainen Paikallislehdestä. Hienoa, että voimme tehdä lehteemme
"Puhakaisen Palvelut" yritysesittelyn.
TAVARANTOIM ITTAJA
Sopii sopii, kyllähän tällainen on aina hyvää mainosta yritykselle.
TOIM ITTAJA
Olen kuullut, että yrityksenne toimitukset ovat ihan mitä sattuu. Pitääkö paikkansa?
TAVARANTOIM ITTAJA
Täyttä valetta. Yrityksen toimitukset hoituvat aina sovitusti ja ajallaan.
Jaskari saapuu käsikäyttöistä perinteistä ruohonleikkuria
työntäen ja huutelee Tavarantoimittajalle.
JASKARI
M itä mää sanoin, ei sille Römperille kelvannut tää, se olis halunnu sen
polttomoottorileikkurin.
TOIM ITTAJA
Päivää, kukas puutarhuri te olette?
TAVARANTOIM ITTAJA
Jaskari auttelee näissä tilausten kuljetuksissa.
JASKARI
Jaskari päivää.
TOIM ITTAJA
Päivää, saako kysyä minkälaista palautetta tänään asiakkaalta tänään tuli?
TAVARANTOIM ITTAJA
Kysy pois vaan.
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JASKARI
Ihan normaali palaute, kerronko sanasta sanaan?
TOIM ITTAJA
Se on parasta, saan hyvän siteerauksen.
JASKARI
"voit työntää tuon leikkurin sinne, minne aurinko ei paista"
TOIM ITTAJA
M ahtavaa lööppi, voitko vielä toistaa.

TAVARANTOIM ITTAJA
Ei tarvitse toistaa, Jaskarilla on nyt kiirehommia tuolla sisätiloissa.
Työntää Jaskarin sisätiloihin.
TAVARANTOIM ITTAJA
No niin, mihinkäs me jäätiin?
TOIM ITTAJA
Eiköhän tämä ollut tässä, nyt mulla on myyvä lööppi ja jutun pystyn kyllä keksimään
näistä aineksista helposti itsekin, kiitos ja hei.
TAVARANTOIM ITTAJA
Heetkonen, eihän tämä nyt näin voin mennä?!
TOIM ITTAJA
M eni jo, näkemiin!
JÄYKÄHKÖ BOOLI JA HEILUVAT MUNAT
Kihlapari ja Tuulikki tulevat. Ovat jo ehtineet sopineet
asioista.
TUULIKKI
Eli olkaa aivan huoleti, kaikki onnistuu kyllä.
JANNE
Tää kuulostaa oikein ihanalta, mutta saadaanko hetki kahden kesken.
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LAURA
Saadaanko aikalisä?
TUULIKKI
Totta kai, menkää vaikka tuonne takahuoneeseen. Olkaa rauhassa.
Kihlapari menee. Eila juoksee paikalle, Hilma rauhallisesti
perässä.
EILA
Tuulikki! Tuulikki! Ai kauheeta Tuulikki, mitä ihmisetkin sanoo!
TUULIKKI
Hengitä! M ikä nyt on?
EILA
M inä sekoitin...
TUULIKKI
Jauhoja?
EILA
Ei! M inä sekoitin...
TUULIKKI
Hengitä! Sekoitit munia?
HILM A
No niinkin vois kyllä tässä tapauksessa sanoa.
TUULIKKI
Että mitä?
EILA
M inä sekoitin ne tilaukset.
TUULIKKI
Eli sinä sekoitit Tuulikin Puhtaat jauhot -firman ensimmäiset tilaukset?
HILM A
Näin se teki.

36.

TUULIKKI
Eli sinne polttareihin meni pullapitko, voileipäkakku ja sen sellaiset?
HILM A
Polttareihin meni pullapitkoa ja sen sellaiset.
TUULIKKI
Ja Rouva entisen kunnanjohtajan 90 -vuotisynttäreille meni sitten boolia ja miespuolinen
strippari.
HILM A
Nimenomaan, rouva entisen kunnanjohtajan 90-vuotissynttäreille meni jäykähkö booli ja,
no, ainakin heiluvat munat.
TUULIKKI
Se ysikymppinen Rouvahan on Römperin äiti!
HILM A
Nimenomaan, sehän on Römperin äiti.
EILA
Ai kauheeta Tuulikki, mitä sää sanot ja mitä ihmisetkin sanoo?!
TUULIKKI
Täytyy sanoa, että nyt en kyllä yhtään enää ihmettele sitä, että polttariporukka oli vähän
pettynyt ja pyysi alennusta.
EILA
Ai kauheeta Tuulikki, Römperi tulee, mitä Römperikin sanoo.
TUULIKKI
No kohtahan se kuullaan.
EILA
Tosta käsivoidetta kiertämään.
Römperi tulee äitimuorinsa muotokuva kainalossaan.
RÖM PERI
KUKA TÄSTÄ FIASKOSTA ON VASTUUSSA?! STRIPPARI ÄITIPARAN
SYNTTÄREILLÄ! NYT PÄITÄ VADILLE!
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EILA
Ai kauheeta, kyllä tästä joku on vastuussa...ottakaa käsivoidetta..
RÖM PERI
Kuka on syypää siihen, että äitini... ja ja ....aika paljon muutakin on tässä paikallislehden
kannessa?!
Römperin äiti soittaa.
RÖM PERI
No hei hei äiti, minä voi kyllä selittää..
RÖM PERI
Jaa että oli parhaat juhlat mitä koskaan?
RÖM PERI
Jaa että ohjelma oli paras koskaan?
RÖM PERI
Jaa että maksa pitopalvelulle tuplana? Hei, nyt kuuntelet. Kuuntele...No selvä. M inä
kuuntelen.
Römperi siirtyy sivummalle puhumaan.
TUULIKKI
No, paremminkin olisi voinu mennä, mutta jatkossa ollaan sitten vähän tarkempia, eikös
niin?
EILA
Kyllä, ai kauheeta, ottakaa tuosta lisää käsivoidetta.
HILM A
Ajatelkaa nyt niitä polttareita.Tällai ne istuu siellä ja toinen kysyy että otatko vielä lisää
pullapitkoa johon toinen sitten vastaa tällai, että en mää kiitos enää, kun otin jo tota
voileipäkakkua. Sitten kolmas kysyy, että mitäs sitten tehtäisiin, johon neljäs tällai
vastaa, että otetaan vähän lisää pullapitkoa. On siinä muuten hurjat polttarit
kertakaikkiaan.
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TUULIKKI
Niinpä, ja entäs sitten siellä 90-vuotissynttäreillä?Jos tuota kuvaa on yhtään uskominen,
niin palvelutalon ruokasali raikaa, kutsuvieraat lyö käsiään musiikin tahtiin tällai, rai-rairai-rai-rai-rai-rai-rai ja sankari osoittaa sormellaan ja huutaa nousuhumassa, "kyllä tuo
pitko aina pullapitkon voittaa!
EILA
Ai kauheeta Tuulikki, tuosta käsivoidetta, sovitaanko, että ei enää sotketa tilauksia?
HILM A
Sopii minulle.
TUULIKKI
Enää ei sotketa tilauksia!
TOIM ITTAJA
Jaa sellasta vai ei kai, onko tilaukset sotkussa ja lööpin paikka?
EILA
Juu...
TUULIKKI
..tukka on Eilalla sotkussa!
Pörröttää reippaasti Eilan tukkaa.
TOIM ITTAJA
Jaa sellasta vai ei kai, oli siinä paikallislehden kannessa aika, miten sitä nyt sanoisin, aika
rohkea kuva etusivulla.
HILM A
Vai niin, ei me olla nähtykään.
EILA
Ollaanhan me...
TUULIKKI
Ollaan, ollaan, uutispimennossa ollaan oltu.
Pörröttää taas Eilan tukkaa.
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TOIM ITTAJA
Jaa sellasta vai ei kai, väittivät nimittäin paikallislehdessä, ettei teidän pitopalvelu osaa
toimittaa tilauksia oikeisiin osoitteisiin.
EILA
Ai kauheeta, siitä toimittajallekin käsivoidetta!
TOIM ITTAJA
Onkohan tässä nyt presidentin pojan kihlajaiset vaarassa?
TUULIKKI
Pötypuhetta! M eidän toimitukset hoituu oikein ja ajallaan!
TOIM ITTAJA
Onko todella näin?
HILM A
Kyllä!
TOIM ITTAJA
Jaa sellasta vai ei kai tässä vaan ole lööpin paikka? Pitäis saada lehtiä myydyksi.
EILA
Ai kauheeta, mitä siitä ihmisetkin sanois, siitä vielä rasvaa..
TUULIKKI
Nyt on parasta, että toimitaja lähtee muualle kyttäämään.
TOIM ITTAJA
Jaa sellasta vai ei kai, mutta muistakaa, että pidän teitä silmällä! Jatkuvasti!
HILDA
Tuohon suuntaan, olkaa hyvä.
Ottaa takinselkämyksestä kiinni ja työntää matkaan.
TOIM ITTAJA
Jaa sellasta vai ei kai, mutta kyllä mitä teistä vielä lööpin teen! Lehtiä pitää saada
myydyksi.
Toimittaja lähtee.
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RÖM PERI
Näkemiin ja tämähän ei jää tähän!
Römperi on lähdössä, kun kihlapari tulee takahuoneesta.
JANNE (TUULIKILLE)
Joo kyllä me halutaan, että sinä meille kihlajaiset järjestät.
RÖM PERI
No niin! Se on oikein. M ä arvasin, että te tulette vielä järkiinne. Kaikki on anteeks
annettu.
JANNE
Ei vaan Tuulikki järjestää meidän juhlat.
RÖÖPERI
Eihän tämä nyt näin voi mennä?!
LAURA
Näin se meni: punainen kortti ja ulosajo!
RÖM PERI
M ä en anna tätä ikinä anteeks. Haastan teidät oikeuteen!
HILM A
Römperi hei: “M uutos on mahdollisuus!”
RÖÖPERI
Jumakauta nainen, voit olla varma, että huolehdin puotisi konkurssiin viimeistään ensi
viikolla!
TUULIKKI
Se on aina mukavaa, kun huolenpitäjiä riittää, mutta nyt pois tieltä ja ryhdytään töihin!
LAURA
Kättä lippaan ja alahan Römperi jo häipyä siitä!
Römperi osoittaa Hilmaa ja Eilaa.
RÖM PERI
Ja te kaks, te saatte potkut saman tien.
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S ATA KYYHKYS TÄ - TOTTAKAI ONNIS TUU!
Tuulikki kirjoittaa vihkoon toiveita.
LAURA
Ja sitten voitaisiinko puhua vähän kakusta?
TUULIKKI
M inkälaista olitte miettineet?
JANNE
Puolitoista metrinen marenkikakku tulisuihkuilla. Päällä joutsenet koulat
sydänmuodostelmassa.
TUULIKKI
Kerrataanpa vähän: siis ilotulitus vieraiden saapuessa ja lentokoneen ylilento vieraiden
lähtiessä. Esiintyjinä ensin duona Juha Tapio ja Katri Helena ja sitten se...Danny-show.
EILA
Ei ei ei! Valitettavasti nyt nämä ehdotukset on sellaisia että….
TUULIKKI
Että tämä tehdään.
EILA
Nyt jarrua ja järki käteen. Ajatelkaa nyt : kymmenen valkoista kyyhkystä.
LAURA
Aivan totta.
JANNE
Ei riitä. Otetaan sata.
TUULIKKI
Sata kyyhkystä. Kiitos Eila.
JANNE
Ihanaa, että kaikki onnistuu!
Janne ja Laura lähtevät.
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TUULIKKI
Kaikki onnistuu! Ei mitään ongelmaa!
EILA
M itä sä menit lupaamaan.
HILM A
Sen piti olla yksi kyyhkynen. M istä me sata kyyhkystä saadaan.
Janne palaa hakemaan listaa ja kuulee.
EILA
Ja varmaan ne haluaa vielä, että ne lentää sydän muodostelmassa.
JANNE
Hyvä idea, otetaan se. Lista jäi. Heip.
HILM A
Ei tässä ole mitään järkeä...
TUULIKKI
Kuten ei rakkaudessakaan, hyvä Hilma.
Kun kihlapari on lähtenyt, on hiljaista.
HILM A
No niin! Eiköhän kääritä hihat.
EILA
Ai kauheet. Eihän me millään pystytä. Ei millään ehditä. Ja minäkin sain jo potkut.
HILM A
Tässä on sitten kaks reipasta yötä.
TUULIKKI
Nyt hommiin. Kakut työn alle. M e tarvitaan lisää jääkaappeja ja pakastimia.
HILM A
M ä järjestän.
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EILA
M istä muka?
HILM A
Et halua tietää.
EILA
Ai kauheeta. Onhan se laillista?
HILM A
Et halua tietää.
S EMENTTIÄ PÖNTTÖÖN JA S ÄHKÖT POIKKI

Puhakainen lukee lehteä toisella puolella näyttämöä.
PUHAKAINEN
Tilu-lilu-täältä tullaan ja taas on tavaraa tarjolla! Kuunteles Römperi mitä lehdessä lukee:
“Kylän uusi yrittäjä Tuulikin puhtaat jauhot nappasi Strömbergiltä Presidentin pojan
kihlajaisjärjestelyt.” Eikö sua yhtään harmita? Kyllä mua ainakin harmittais. Eikö sua
harmita? M ua harmittais.
RÖM PERI
Onko sun nälkä?
PUHAKAINEN
Kieltämättä hiukkasen huikoo.
RÖM PERI
Hyvä. Koska nyt minä syötän sen lehden sulle!
PUHAKAINEN
Älä nyt. Kyllä mä ymmärrän, sua taitaa vähän harmittaa. Luetaan lisää. Tai mä voin lukee
ihan hiljaa.
RÖM PERI
Tänne se lehti ja sinä lähdet kotios.
Puhakainen lähtee.
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Eila, Hilma ja Tuulikki puuhailevat Tuulikin puolella.
EILA
Valkoisia Kyyhkysiä ei ole vielä montaa löytynyt.
HILM A
M inä hoidan. Naapurilla on undulaatteja ja mulla pysyy pensseli kädessä.
EILA
Ai kauheeta.
TUULIKKI
Hyvä. Kasvisruuat valmiina!

HILM A
M inä soitan Juha Tapiolle, Katri Helenalle ja Dannylle.
HILM A
Kasvisruuat valmiina!
EILA
Kakut valmiina!
TUULIKKI
Hyvää yritetään mutta priimaa pukkaa! Kyllä tästä selvitään ja helposti. Nyt mennään
saunaan!
EILA
Odottakaas hetki...Tästä pefletit kaikille!
M enevät. Jaskari tulee sementtisäkin kanssa. Römperi
laittaa lehden pois.
JASKARI
Römperi hei! Tässä on tämä. M itä sä tällä oikeen meinaat tehdä?
RÖM PERI
Tuulikin hevoselle kauroja.
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JASKARI
Eihän sillä oo hevosta ja toi on sementtiä. Sullon Römperi pahat mielessä.
RÖM PERI
M itäs sanot jos tukin Tuulikin vessan tällä.
JASKARI
Sää oot paha ihminen. M un on pakko kertoo Tuulikille. M un moraali ei kestä tämmöstä.
RÖM PERI
Jaha, siinä kymppi. Kestääkö nyt?
JASKARI
Kestää kestää, kyllä kympillä kestää.
Jaskari lähtee. Römperi hiipii paikalle. Römperi muuttaa
ääntänsä.
RÖM PERI
Yhdistättekö elintarviketarkastaja M orttelille. Kittooos! Haluaisin tehdä nimettömän
tarkistuspyynnön.
RÖM PERI
Oliko elintarviketarkastaja M ortteli puhelimessa?
RÖM PERI
Hyvä. Ota kynä ja paperia. Haluaisin tehdä nimettömän ilmoituksen.
RÖM PERI
Kylässä on uusi yritys Puhtaat jauhot. Hygieniassa räikeitä puutteita. Hajuhaittoja.
Terveysriski. Saitko ylös? Kannattaa tulla heti. Kuulemiin.
Römperi joutuu piiloutumaan Hilmaa. Ottaa
katkaisupihdit kassista ja katkaisee kylmälaitteiden
sähköt.
RÖM PERI
Suosittelen lähtemään väliajalle ennen kuin leivonnaiset pilaantuu.
Lähtee sementtisäkin kanssa Tuulikin puolelle.
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VÄLIAIKA

47.

LAS KU KIEROIS TA NAULOIS TA
Janne ja Laura tulevat. Tuulikki esittelee tarjoiluja.
TUULIKKI
...Eli tältä tarjottimelta löytyy alkupalat ja täällä on valmiiksi katettuna
pääruokamaistiaiset.
JANNE
Hyvältä näyttää ja kaikki on kasvisruokaa?
TUULIKKI
Kyllä, niin kuin sovittiin.
JANNE
Kasvista sen olla pitää.
LAURA
Joko saa ottaa alkulämmittelyt?
TUULIKKI
Kihlapari on hyvä vaan.
Kihlapari alkaa maistella ja selvästi pitävät.
PUHAKAINEN
Täältä tulee, täältä tulee! Puhakainen puhaltaa, Puhakainen puhaltaa!
TUULIKKI
Toitko ne laudat ja naulat?
PUHAKAINEN
Susta on juttu lehdessä. “Uuden yrittäjän näytön paikka - kaikki pelissä”. Jännittääkö
sua, ei sua jännitä. M ua jännittäis.
TUULIKKI
Onko ne täällä kärryssä?
PUHAKAINEN
Ooksää miettinyt mikä kaikki voi mennä pieleen?
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TUULIKKI
En ole.
PUHAKAINEN
Ruuat, juomat, koristelut, ohjelma, tunnelma. Se on paha, jos tunnelma menee. M ua
jännittäis!
TUULIKKI
Onko niitä lautoja ja nauloja, että saadaan tarjoilupöydät kunnostettua?
PUHAKAINEN
Nauloja on ja lautoja on!
JASKARI
Ja näin asiakkaalle vain Puhakaisen parasta!
TUULIKKI
M utta nämähän ovat vanhoja vääntyneitä nauloja!!
PUHAKAINEN
Aivan oikein, sillä meillä on uusi konsepti!
TUULIKKI
Että mikä?
PUHAKAINEN
Kon-sep-ti. M eillä on uusi konsepti, missä ei tuhlata luonnonvaroja ja konseptinomistajaJaskari huolehtii siitä, että homma toimii.
JASKARI
Enhän minä ole mikään konseptinomistaja?!
PUHAKAINEN
Nyt olet, hoida homma. Täytyy kiirehtiä johtoryhmän kokoukseen.
TUULIKKI
Konsepti hoitaa tähän nyt suoria nauloja ja vähän äkkiä!
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JASKARI
Ööö, tota. Haluan vain sanoa itseni ja edustamani yrityksen puolesta, että konsepti on
meillekin hyvin tärkeä ja olemmekin tässä jo lähdössä, mutta oloanne varmasti rauhoittaa
tämä liikelahjamme, jotka ei todellakaan ole sieltä valikoimamme edullisimmasta päästä.
TUULIKKI
Saippuakuplia! En minä saippuakuplilla mitään tee!
JASKARI
Näin me muistamme teitä, muistakaa tekin meitä. Lasku tulee vain suorista nauloista.
Juoksee pois.
TUULIKKI
Tämä oli viimeinen kerta, VIIM EINEN! Ikinä en sulta Puhakainen tilaa mitään!
LIHAA S EN OLLA PITÄÄ
Janne ja Laura ovat saaneet maisteltua ruuat.
TUULIKKI
M aistuiko?
LAURA
Oikein hyvää.
JANNE
Erinomaista.
TUULIKKI
Asia on sitten selvä.
LAURA
On.
JANNE
Kyllä, vaan yksi pikku juttu.
TUULIKKI
No mikä?
JANNE
Unohdetaan nämä kasvisvaihtoehdot ja laitetaan pelkkää lihaa.
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TUULIKKI
Anteeksi mitä? Tehän tykkäsitte.
JANNE
Hyvää oli kyllä, mutta laitetaan lihaa, pelkkää lihaa.
TUULIKKI
Entäs nää kasvisvaihtoehdot?
LAURA
Huonot kertoimet eli taidettiin just unohtaa ne.
JANNE
Pelkkää lihaa.
TUULIKKI
Kihlajaisethan on huomenna.
JANNE
Eikö onnistu?
TUULIKKI
Onnistuu, kaikki onnistuu.
JANNE
Hieno juttu. Lihaa sen olla pitää!
Janne ja Laura lähtevät.
HILM A
M iten me nyt tässä lihaks muututaan? Käynkö tyhjentämässä Paikallislihan kylmiön?
TUULIKKI
Ei laittomuuksia, eikä paniikkia nyt. Pakastimessa on kuitenkin valmiina kaikki
jälkiruuat.
Eila tulee totisena.
HILM A
M ikä hätänä?
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EILA
Kävin isommalla hädällä ja se hätä jäi pyttyyn.
HILM A
Vedä hyvä ihminen.
EILA
Ei mene läpi. Näyttää kuin siellä olisi sementtiä.
HILM A
Sementtiä!Vai sitä se Römperi täällä eilen illalla hiippaili! M ä menen hakeen sen
Römperin ja rassaan sillä sen pöntön.
TUULIKKI
Nyt ei ole aikaa väkivallalle.
HILM A
M enen silti.
Hilma menee.
YLLÄTYS TARKAS TUS
Tarkastaja tulee. Römperi muka sattumalta paikalla.
RÖM PERI
Tämäpä yllätys! M itäs tarkastaja näillä nurkille tekee?
TARKASTAJA
Tuohon naapuriin menossa tarkastamaan mahdollista epäkohtaa. Tuli nimetön ilmoitus.
RÖM PERI
Toivottavasti kaikki on kunnossa.
TARKASTAJA
M ites Römperin luomu-imperiumi kukoistaa?
RÖM PERI
Ei voisi paremmin kukoistaa.
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TARKASTAJA
No mutta hei kuules käykö, että hoidetaan se sinunkin luomulihojen vuosittainen
tarkastus tässä saman tien?
RÖM PERI
M itä että?
TARKASTAJA
Kylmiössä poikkeisin tarkistamassa ne sun lähiluomulihat. Kun täällä nyt olen.
RÖM PERI
Ei se käy.
TARKASTAJA
M iksei kuulkaas käy?
HILM A
Niin, miksei kuulkaas käy?
RÖM PERI
Nyt on hyvin huono hetki, kun on...
TARKASTAJA
Että mikä on?
RÖM PERI
Että on hu-hukassa
HILM A
Nyt on römperi hukassa
RÖM PERI
Hukassa, avain on hukassa.
TARKASTAJA
Sepä harmi. Tulen sitten kuulkaas joku toinen kerta.
HILM A
Eilallahan on vara-avain.

53.

TARKASTAJA
Onko Eilalla vara-avain?
RÖM PERI
Ei Eilalla ole vara-avainta.
HILM A
Onhan sillä Eilalla aina ollut avain.
RÖM PERI
Ei ole Eilalla avainta enää, otin eilen pois.
HILM A
Kysytäänkö Eilalta?
RÖM PERI
Ei tähän tarvitse Eilaa soitella paikalle.
HILM A
Totta, ei tarvitse.
RÖM PERI
Sitähän minäkin.
Eila on tullut Römperin selän taakse.
HILM A
Eikö sinulla Eila enää ole vara-avainta?
EILA
On on, tässä on Eilan vara-avain.
RÖM PERI
Ei ole Eilan vara-avain.
EILA
Kyllä on. Tässä on Eila ja tässä on Eilan vara-avain.
RÖM PERI
Näytähän (nappaa avaimen), juu ei tämä ole vara-avain.
Hilma rutistaa avaimen pois Römperin kädestä.
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RÖM PERI
Auuuu.
HILM A
Kokeillaan kuitenkin. Hups. Aukes.
TARKASTAJA
Hieno juttu.
Tarkastaja menee varastolle ja löytää espanjalaiset lihat.
Tarkastaja huutelee varaston ovelta. Tuulikki tulee, Hilma
supattaa tilanteen hänelle. Römperi ei heti huomaa
Tuulikkia.
TARKASTAJA
El toro, El toro, mitäs kuulkaa nää on, tuleeko sun lähiluomulihat nykyään Espanjasta?
RÖM PERI
Että mitä?
TARKASTAJA
Tuleeko sun lähilihat ulkomailta?
RÖM PERI
Ei kai...
TARKASTAJA
Kuules Römperi tää näyttää aika pahalta nyt!
RÖM PERI
Jaa niin ne Toro torot.
TARKASTAJA
Nimenomaan. Ei ole lähiluomua nämä, kuules Römperi!
RÖM PERI
Ne on Tuulikin lihoja. Ne on siellä vaan säilytyksessä.
TUULIKKI (RÖM PERILLE)
Ei ole.
RÖM PERI
Tuulikki.Hemmetti. Sanot, että noi on sun lihoja. Saat halvalla.
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TUULIKKI
Ilmaiseksi voin ottaa.
RÖM PERI
Ei onnistu!
TARKASTAJA
No kysyn Tuulikilta sitten näistä.
TUULIKKI
Ilmaseks?
RÖM PERI
Roisto. No menkööt.
Tarkastaja tulee ulos.
TARKASTAJA
Ai hei Tuulikki. Oliko niin, että nuo espanjalaiset lihat olivat sinun Tuulikki.
TUULIKKI
Kyllä, näin on.
TARKASTAJA
M issäs ne luomulihat sitten on?
RÖÖPERI
Kyllä kuulkaa on paikallisella luomulihalla kysyntää! Eioota joutuu koko ajan myymään!
TARKASTAJA
Hommahan on kuulkaas sitten selvä. M ennään sitten Tuulikki sinun puolellesi.
TUULIKKI
Ai meille?
TARKASTAJA
Kyllä. On tullut nimetön ilmoitus, tällainen rutiinitarkastus vaan.
TUULIKKI
Selvä. Tervetuloa. Otankin ne lihat samantien mukaan.
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RÖM PERI
Ei, ei tarvitse. Voin tuoda sinulle illemmalla.
HILM A
Kyllä ne otetaan nyt!
Hilma käy hakemassa lihat.
KAIKKI ON PILALLA!
RÖM PERI
Saanko tulla mukaan, jos vaikka oppisin jotain hyödyllistä. Vaikka hygieniasta.
TARKASTAJA
Täällähän kuulkaa näyttää hyvältä, hyvältähän täällä näyttää.
Eila ja Hilma avaavat jääkaapin, huomaavat jääkapin
sulaneen ja leivonnaisten menneen pilalla, sulkevat oven ja
asettuvat sen eteen.
TUULIKKI
M ukava kuulla.
TARKASTAJA
Harvoin on kuulkaa paikat kuulkaa näin siistissä kunnossa.
TUULIKKI
Kiitos kiitos.
RÖM PERI
Niin on kovin siistiä. Ai että!
TARKASTAJA
Niin hyvältä näyttää, että kyllä se on kuulkaa tarkastus kuulkaa tässä.
TUULIKKI
Kyllä siisteys on meille kunnia-asia!
RÖM PERI
Katsottaisiinko vielä läpi nuo jääkaapit?
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HILM A JA EILA
Ei katsota!
TARKASTAJA
Jaa, no kuulkaa kyllä kuulkaa kai me voidaan sinne vielä katsoa?
EILA
Ei kai me sinne katsella, mitä ihmiset siitä sanoo?
TUULIKKI
Sehän sopii hyvin, ei esteitä.
HILM A
Nyt on esteitä! On! Nyt tässä on esteitä. Kramppaa tuo takareisi siihen malliin, etten
pysty nyt tästä siirtymään.
Hilma on asettunut jääkaapin eteen.
RÖM PERI
M ielellään minä sieltä sinut autan. Vanha ystävä.
Raahaa Hilman pois edestä.
EILA
Ottaako joku käsidesiä, nyt olis hyvä hetki, pulloa kiertämään...
TUULIKKI
Avataas nyt se ovi, niin päästään takaisin oikeisiin töihin. AI KAM ALAA!
TARKASTAJA
No mitäs kuulkaa siellä on kuulkaa?
TUULIKKI
M iten tämä on mahdollista?
TARKASTAJA
Yööö...
Tuulikki seuraa johtoa ja löytää katkaistun johdon pään.
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TUULIKKI
Joku on katkaisut johdon ja kaikki on pilalla!
RÖM PERI
Kyllä se on tuo elektrisiteetti nykyään tärkeä asia muistaa pitää päällä. Nämä on niitä
perusasioita, perusasioita.
TARKASTAJA
Kuule Tuulikki kuule nyt pitää siivota aika nopeasti nämä sotkut kuntoon ja jatkossa olisi
syytä huolehtia, että tällainen ei toistu.
TUULIKKI
Ei toistu ja siivotaan kyllä heti.
TARKASTAJA
Kuulkaa se on kuulkaa sitten näkemiiin ja ensi vuoteen.
TUULIKKI
Näkemiin.
Tarkastaja lähtee.
TUULIKKI
Tämmösen tempun teit.
RÖM PERI
Valtaa se on Tuulikki ilkivaltakin, torotoro. M ukavaa päivänjatkoa.
HILM A
M inä sinulle näytän!
RÖM PERI
Niin että su-la-vaa päivänjatkoa vaan kaikille!
EILA
Ai kauheeta!
TUULIKKI
Otetaan nyt rauhassa. M eillä on kuitenkin lihaa!
Janne ja Laura ohikulkumatkalla. Huikkaa oven suusta.
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JANNE
Onko pikku hetki aikaa?
TUULIKKI
Toki, onko kaikki hyvin?
JANNE
Ihanasti, yksi pikku muutos.
TUULIKKI
Pikku muutos.
JANNE
Unohdetaan se liha ja otetaan kalaa!
TUULIKKI
M itä? Entäs se liha?
JANNE
Ei mitään lihaa, kaikki kalaa. Onnistuuko?
EILA
Tuulikki, älä.
TUULIKKI
Onnistuu totta kai.
JANNE
Kalaa sen olla pitää!
Janne ja Laura menevät. Hiljainen hetki.
EILA
Nyt käsidesiä.
Eila korkkaa käsidesin ja ottaa huikan.
TUULIKKI
Nyt on tilannepalaverin paikka. M eillä on kolme tuntia aikaa. M itä meillä on? Pääruoka?
HILM A
Kalaa ei ole.
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EILA
Voi voi...
TUULIKKI
Kakut?
HILM A
Pilalla.
EILA
Voi voi...
TUULIKKI
Ohjelma?
HILM A
Juha ja Katri ei tule. Danny ei vastaa.
EILA
Voi voi...Polttaa kesäkatu naista.
TUULIKKI
Sata valkoista kyyhkystä.
HILM A
Ne ei kestänyt sitä maalausta ne undulaatit.
EILA
Voi voi. Ja pyttykin tukossa.
HILM A
Perutaan koko homma ja paetaan pohjoiseen.
TUULIKKI
Ei peruta. Periksi ei anneta.
HILM A
Turpaan tulee.
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TUULIKKI
Jos tulee turpaan niin tulee sitten kunnolla. Nyt on kaikki keinot sallittu. Tuokaa mitä
ikinä löydätte.
Puhakainen tulee.
PUHAKAINEN
Tilu-lilu-täältä tullaan ja taas on tavaraa tarjolla! Tuulikki, kuulin että sähköt meni poikki
ja kakut karkuun loikki.
TUULIKKI
Vannoin, etten sulta ikinä mitään tilaa, mutta nyt on pakko.
PUHAKAINEN
Pakko on toinen nimeni! M itä sais olla?
TUULIKKI
Nyt tulee tilaus joka on sun vahvuusalueella. Tuo ihan mitä vaan. Aivan sama.
PUHAKAINEN
Ai ai, täydellinen tilaus, näitä lisää!
Puhakainen lähtee.
TULOS S A TÄYDELLIS ET KIHLAJAIS ET
Kihlaparin kertoessa toimittajalle kuinka hienosti kaikki
sujuu näemme taustalla Tuulikin koplan paniikissa.
Tulevat juosten, ohittaessaan kihlaparin vaihtavat yli
rauhalliseksi kävelyksi ja sitten taas juoksuksi.
JANNE
Ja sitten sovittiin, että rauhoitetaan tämä kihlajaispäivä täysin. Ei puheluita kavereille tai
töihin, ei somea, eikä missään nimessä mitään pelihommia vai mitä Laura?
LAURA
Näin sovittiin. Ei mitään vedonlyöntihommia, ei edes totoa tai kihlajaiset perutaan.
TOIM ITTAJA
Tiukka linja, mutta varmasti viisasta. M inkä vuoksi järjestätte juhlat täällä.
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JANNE
Haluttiin ehdottomasti juhlia kihlajaisia täällä Lauran kotikylällä.
TOIM ITTAJA
M iten järjestelyt ovat sujuneet?
JANNE
Sen jälkeen kun Tuulikin Puhtaat jauhot otti juhlat järjestettäväkseen kaikki on sujunut
upeasti.
LAURA
Juhlaruuat on juuri toiveidemme mukaisia.
TOIM ITTAJA
M inkälaista ruokaa pöytään katetaan?
JANNE
Ensin tuo Laura ajatteli kasvista ja hetken päästä jo lihaa. M utta sitten minä sanoin että
nyt saa vatvominen riittää ja otetaan kalaa.
LAURA
Näinhän se meni.
Eila kantaa kylmälaukkua ja katiskaa taustalla.
TOIM ITTAJA
Tämä miljöö on erinomainen kihlajaisiin. Saako kysyä minkälaisia koristuksia tulossa?

LAURA
Ollaan sovittu tyylikkäästä skandinaavisesta tyylistä. Ja kaikkialle paljon valkoisia
kukkia.
Puhakainen menee ohi ruotsinlipun ja muutaman
nuukahtaneen auringonkukan kanssa.
JANNE
Ja Sata kyyhkystä vapautetaan heti onnittelujen jälkeen.
Hilma kantaa lintuhäkkiä.
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LAURA
Ja illalla on tietysti ilotulitus.
TOIM ITTAJA
Kuulostaa täydellisiltä kihlajaisilta.
Tuulikki on kiireellä menossa taustalla. Janne huomaa.
JANNE
Niin meidänkin mielestä. Tuulikki, tule tänne! Nämä täydelliset kihlajaiset meille järjestää
tämä ihmenainen Tuulikki!
TUULIKKI
Hei.
LAURA
Nyt Tuulikki tänne kainaloon ja otetaan yhteiskuva.
Toimittaja ottaa kameran ja tähtäilee.
JANNE
M eneehän tämä sitten varmasti kaikkiin medioihin, että Tuulikki saa ansaitsemansa
kunnian.
TOIM ITTAJA
M enee, menee.
TUULIKKI
Kiva, kiva.
TOIM ITTAJA
Ja hymyä.
Tuulikki väläyttää väkinäisen hymyn.
TOIM ITTAJA
Entä kakku? M inkälainen se tulee olemaan?
LAURA
Suurin kakku ikinä.
TUULIKKI
Kiva, kiva. Täytyy lähteä viimeistelemään sitä suurinta kakkua ikinä.
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Tuulikki lähtee.
TOIM ITTAJA
Tuulikki! Yksi kysymys vielä, jos sinun pitäisi yhdellä sanalla kuvailla näitä tunnin
päästä alkavia kihlajaisia niin mikä se sana olisi?
Tuulikki miettii hetken ja huutaa vastauksen etäältä.
TUULIKKI
Unohtumattomat!
PAKAS TINMETS ÄS TYKS EN S AALIS
Hilma ja Eila tutkivat pakastinsaalistuksensa antimia.
TUULIKKI
No niin, onko kaikki tyhjentäneet kaapit ja pakastimensa?
EILA
Kyllä, ai kauheeta.
HILM A
Sama homma, tyhjensin naapurinkin pakastimen.
TUULIKKI
Hieno juttu, katsotaan sitten mitä laatikoista löytyy. M inä aloitan. Valmiskakkupohja.
Hilma?
HILM A
Näkkileipää ja...ja 6 purkkia hernekeittoa
TUULIKKI
Aha. Eila?
EILA
Tämä on tämmönen...mitä täällä on...yhh..lanttulaatikkoa.
TUULIKKI
Oho!
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EILA
Ai kauheeta kihlajaisissa lanttulaatikkoo, mitä ihmisetkin sanoo!
TUULIKKI
Kyllä se tästä vielä iloksi muuttuu. Katsokaas tätä, naminami taatelikakku! No Hilma,
mitä löytyy?
HILM A
No täältä löytyy makeaa mahan täydeltä.
TUULIKKI
M ahtavaa!
HILM A
8 tuokkosta mämmiä.
EILA
M ulla on viisi lisää.
TUULIKKI
Aha, Eila. Olisko mitään muuta?
EILA
Ei ole mämmiä, mutta miten tämän nyt sanoisi.
HILM A
Sano suoraan vaan.
EILA
Laatikollinen maksalaatikkoa. Rusinoilla ja toinen ilman.
TUULIKKI
Oho!
EILA
Ai kauheeta Tuulikki, mitä ihmisetkin sanoo.
TUULIKKI
Tuntuu siltä, että meillä tulee melkoiset eväät ruokapöytään.
HILM A
Ikimuistoista juhlaa on tuloillaan kyllä!
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EILA
Ei me voida tehdä tätä.
HILM A
Helposti voidaan.
TUULIKKI
Ei taida olla vaihtoehtoja.
HILM A
Vaihtoehtoja on aina. Aina voidaan paeta Norjaan.
EILA
Parempi sekin on kuin julkinen kasvojen menetys ja loppuelämä häpeäpaalussa.
TUULIKKI
Näistä taitaa tulla erikoisimmat juhlat mitä on ikinä järjestetty.
EILA
Pyörryttää.
TUULIKKI
Voi olla, että tätä on turha jatkaa, mutta kertokaa vielä minkälaisia juomia löysitte?
HILM A
Glögiä.
TUULIKKI
Glögiä..
HILM A
Tulee pää kipeeks. Joululta jäi.
EILA
Piimää.
TUULIKKI
Piimää.
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HILM A
Simaa
TUULIKKI
Simaa..
HILM A
Ehkä vähän ylikäynyttä.
EILA
Korviketta...
HILM A
Että mitä?
EILA
Äidinmaidonkorviketta.
HILM A
M inkä helkutin takia vanhalla naisella on äidinmaidonkorviketta?
EILA
Ensin sitä maitoo ei lähtenyt nouseen ja hetki mentiin korvikkeella.
HILM A
Ja tämä tapahtui koska?
EILA
Kolmekymmentä viisi vuotta sitten. M utta sitten tosiaan alkoi maito nousta ja imetys
sujui ihan mukavasti molemmilta puolilta että...
HILM A
Kiva kuulla ja sulla on toi korvike ollut kaapissa siltä varalta, että rintamaidon tulo nyt
sitten yhtäkkiä jossain vaiheessa lakkaa.
EILA
Ei tietenkään nyt enää tule, mitä ihmisetkin ajattelis.
HILM A
M IKSI SULLA SITTEN ON SITÄ KORVIKETTA?
EILA
Ei sitä koskaan tiedä jos tulee tarve.
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HILM A
Ei tiedä niin!
EILA
M utta nyt se tuli.
HILM A
Sillon on kyllä hätä suurin, kun tarvitaan kolkytäviis vuotta vanhaa
äidinmaidonkorviketta.
EILA
Eli en turhaan säästellyt. Ni!
TUULIKKI
Hyvä hyvä, rauhaa! Kaikki on kotiin päin. M uuta?
HILM A
Ja vettä hanasta..
TUULIKKI
Jaaha jaaha. Janne kyllä toivoi, että saataisiin tarjolle jotain mieliinpainuvaa ja tuntuu, että
se toive pystytään todennäköisesti näillä eväillä täyttämään. M itäs purkkeja Hilma nää
muuten on?
HILM A
Ne on viime talven pilkkimiskaudelta jääneet syöttitoukat.
TUULIKKI
No juu, eiköhän tää ollu sitten tässä. Jättäkää ne laatikot siihen, nyt täytyy hetki miettiä
vai oliko teillä vielä jotain kysyttävää?
HILM A
Asia vaikuttaa aika selvältä.
TUULIKKI
Totta.
HILM A
Selvältä katastrofilta.
EILA
Ai kauheeta Tuulikki, mulla olis kyllä yksi kysymys.
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TUULIKKI
No?
EILA
M itä ne ihmisetkin sanoo?
HILM A
No kyllä ne Eila kuule jotain sanoo aivan varmasti, ei sun sitä tarvitse murehtia.
EILA
Ai kauheeta!
LAVAS TUS
JASKARI
M iltäs tuntuu? Ensin meni kihlajaiskeikka, sitten meni lihat ja sitten meni maine.
RÖM PERI
Nyt tuntuu siltä ettei kihlajaisia tule.
JASKARI
M itä, tuleehan ne just kuulit että rakkaus kukoistaa ja juhlajärjestelyt etenee.
RÖM PERI
Jos ei oo kihlaparia ei tuu kihlajaisiakaan.
JASKARI
M itä sä tolla tarkotat?
RÖM PERI
Kun sulhanen löytää morsiamen taskusta juuri ennen kihlaushetkeä tämän lottokupongin,
se on ero samantien.
JASKARI
M iten se muka ton lottokupongin löytää.
RÖM PERI
Koska sä viet tän.
JASKARI
En vie! M oraali ei kestä.

70.

RÖM PERI
Siinä kymppi. Kestääkö nyt?
JASKARI
Kestää kestää, kyllä kympillä kestää.
Jaskari ottaa kupongin.
RÖM PERI
Niin sitä pitää. Kuuntelepa tarkasti. Kun kihlapari saapuu vieraiden eteen...
Römperi alkaa selittää Jaskarille suunnitelmaansa.
KUVATAIDETTA KALLELTA
TUULIKKI
Puhakainen, löysitkö mitään?
PUHAKAINEN
Tottakai! Vähän käytetty vihta. Terätön höylä. Ja tietysti näppärä lypsyjakkara.
HILM A
Nyt on tarpeellista tavaraa.
Eila tutkii Puhakaisen tuomaa laatikkoa.
EILA
M itä täällä on?
PUHAKAINEN
Ei mitään tietoa. Kirjoja varmaan. Varaston nurkassa se on pitkään maannut, sen entisen
divarinpitäjä M älväsen jäljiltä.
EILA
“Kuvataidetta” lukee tässä päällä.
TUULIKKI
Hienoa, saadaan taidetta kihlajaisiin.
Eila avaa laatikon kannen. Laittaa laatikon kannen kiinni.
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HILM A
M itä siellä on?
EILA
Ai kauheeta. En sano.
HILM A
Anna joku vinkki.
EILA
Kalle.
HILM A
En tunne sen nimistä taiteilijaa. Anna toinen vinkki.
EILA
Jallu. Enempää vihjaa, katsokaa itse.
Tuulikki ja Hilma ja Puhakainen katsovat laatikkoon.
TUULIKKI
Kansi kiinni. Tämä taide pysyy nyt piilossa tässä laatikossa.
RÖMPERI PÄÄTYY LÖÖPPIIN
Toimittaja tulee puhuen mikrofoniin.
TOIM ITTAJA
Kesäsarjassamme Äänimaisemia kylältämme olemme nyt päässeet pois metsistä tänne
uudistuneen hotellin pihoille. Kuunnellaanpa nyt hetki rauhassa minkälaista hunajaa
luonto korvillemme täällä tarjoilee.
Toimittaja istuu ja pitelee mikrofonia kohti taivasta.
Römperi ja Jaskari tulevat, mutta eivät huomaa
toimittajaa. Römperi antaa kupongin Jaskarille.
JASKARI
Eli tämä sun ja äitis lottokuponki vaan morsiamen taskuun.
RÖM PERI
Huomaamatta. Ja kosto on suloinen kuin sulhasen toivoma hääkakku.
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JASKARI
Aika ikävä temppu.
RÖM PERI
Ehkä, mutta mä oon niin kyllästyny Tuulikkiin ja näihin muihin saapasjalkajuntteihin!
JASKARI
Saapasjalka...
RÖM PERI
Näihin kyläläisiin, näihin saakelin syöpäläisiin!
Toimittaja taustalla kääntää mikrofonia kohti Römperiä.
JASKARI
Kovaa tekstiä.
RÖM PERI
Se on ihan sama mitä sitä luomuna näille tolloille myy. Tuolla ne istuu valkoliinaisissa
pöydissä ja maksaa kamalan hinnan "luomusta". Paskat se mitään luomua on ikinä ollut.
Espanjalaista torotoroa tuotuna niin kaukaa kuin mahdollista. Tälläi se kunnanjohtajakin
maiskuttaa espanjalaista torotoroa :”Oi ihanaa luomua. Kyllä selvästi maistaa että tämä on
täältä läheltä. Luonnonmukaisuus kyllä maistuu selvästi.”
JASKARI
Onhan se tietysti vaikea erottaa.
RÖM PERI
M eillä on tää Tuu-tuu-tuulikki "Kuulkaas naiset nyt meillä on tässä vasara ja näin me
likat tehdään tässä isoa...pam pam pam! Näin me naputellaan tällai ohhoh vasaralla ja
tehdään tommonen he-le-vetin iso ruma kyltti.
JASKARI
Ei kai Tuulikki nyt sentään…
RÖM PERI
Ja tässä käsidesillä lotraa Ai kauheeta-Eila. Kylän hygieniahysteerikko. Käsidesiä sulle, ja
sulle ja muistakaa pestä hampaat, suihkuun ennen saunaa...tässä tulee taas Puhakainenpuupää pyörällään, tällai se ajelee ja koputtaa päätään kop-kop kop-kop, no kuuluuko
mitään haloo? (koputtaa päätään) no ei kuulu ei, kun ei siellä ole mitään.
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JASKARI
Ja tässäkö oli sitten kaikki.
RÖM PERI
No entäs tää sulhaskokelas..mitähän mää nyt haluaisin..joo mää haluan kermakakkua ja
ruisleipää...eikun mää haluankin voileipäkakkua ja näkkileipää...eikun mää haluankin
taivaalta kuun ja tähdet. M iten voi jumakauta olla ihminen tommonen tuuliviiri?
Jaskari on huomannut toimittajan.
JASKARI
Haluatko sanoa vielä jotain vai jokohan tää riittäis?
RÖM PERI
No haluan! Todellakin haluan!
JASKARI
No..
RÖM PERI
Onhan meillä täällä näitä muitakin pellejä...toimittaja pyörii kylällä koko ajan jaloissa ja
kyselee tällai "olisiko hyviä jutunaiheita? olisko hyviä jutunaiheita?", no ONHAN
NIITÄ, mutta ei se auta, KUN EI OSAA KIRJOTTAA!
JASKARI
Kai se nyt kirjoittaa osaa...ja taitaa osata äänittääkin.
RÖM PERI
Ei täällä kukaan mitään osaa! Turhaa väkeä kaikki tyynni.
JASKARI
Ei ihmisiä voi tuolla tavalla tuomita.
RÖM PERI
Kyllä voi ja minähän tuomitsen!
JASKARI
M un moraali ei kestä.
Toimittaja on tullut koko ajan lähemmäs.
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RÖM PERI
Tässä kun näin vierekkäin seistään niin tuntuuko sustakin siltä, että tässä ihan meidän
takana on joku?
TOIM ITTAJA
Jatka vaan, älä anna mun häiritä.
Römperi kääntyy ja näkee toimittajan.
RÖM PERI
Kauanko olit siinä takapiruna?
TOIM ITTAJA
Riittävän kauan. Kyllä tästä hyvä juttu saadaan.

RÖM PERI
Annapa tänne se nauhuri.
TOIM ITTAJA
M yöhäistä. Suora lähetys. “Hyvät kuulijat kesäsarjassamme Äänimaisemia kylältämme
kuulitte juuri Lähiluomu Von Strömbergin ajatuksia luomusta ja meistä kaikista. “
RÖM PERI
Tänne se. Poikki se.
Römperi lähtee jahtaamaan toimittajaa.
TOIM ITTAJA
Ahaa. Römperillä tuntuu olevan vielä jotain sanottavaa.
RÖM PERI
Turpa kiinni idiootti! Poikki se lähetys.
M enevät.
US KO, TOIVO JA RAKKAUS
Kaunis pianomusiikki soi. Kihlapari tulee.
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TUULIKKI
Arvoisa juhlakansa! Aplodit kunnianarvoisalle kihlaparille, Jannelle ja Lauralle!
Janne ja Laura tulevat. Aplodit.
LAURA
Kiitos, kiitos! Ihanaa olla vihdoin tässä.
JANNE
Tätä päivää me ollaan Lauran kanssa valmisteltu ja niin kauan että tuntuu jotenkin
epätodelliselta, että hups vaan tässä sitä nyt ollaan.
Laura on huomannut tarjoilut.
LAURA
M usiikki seis! Aikalisä! M issä meidän juhlaruuat on?
TUULIKKI
Tässä. Tadaa!
LAURA
M issä on Jannen toivoma kalapeti ja mitä ihmettä tässä oikeastaan on?!
Hilma ja Eila katsovat Tuulikkia, kaikki katsovat
Tuulikkia. Seuraavien hetkien aikana Jannesta on vaikea
päätellä mitä hän tästä kaikesta ajattelee.
TUULIKKI
Niin, että mitäkö tässä oikein on?
LAURA
Niiiin?!
EILA
Niin, mitäs meillä tässä on?
TUULIKKI
No, meillähän on tässä...ja tässähän meillä on tietenkin...usko, toivo ja rakkaus.
LAURA
Että mitä?
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HILM A EILA
Usko, toivo ja rakkaus.
LAURA
Usko, toivo ja rakkaus?!
HILM A EILA
Symbolisesti.
TUULIKKI
Kyllä se näin on, eli kaikki on rakennettu tuon kolminaisuuden ympärille ja
alkumaljanahan tässä meillä, ja teillä, on siksi ei enempää eikä vähempää kuin
helakanpunaista glögiä.
LAURA JA JANNE
Glögiä?!
TUULIKKI
Nimenomaan, ja glögihän symboloi tässä osuvasti toivoa.
LAURA
M iten ihmeessä?
EILA
Niin, miten ihmeessä?
TUULIKKI
No elämässä ja rakkaudessa toiveenahan voi olla, vaikka lasillinen sampanjaa, mutta
huppistakeikkaa, niin siinä sitä vaan sitten huomaatkin nauttivasi omalla tavallaan
hapokasta viimejoulusta glögiä. Glögi muistuttakoon tässä pöydässä siitä, että aina voi
toivoa ja aina on toivoa.
EILA JA HILM A
Juuri näin.
TUULIKKI
M utta siirrytäänpä pääruokaan.
LAURA
Joka on mikä?
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TUULIKKI
Emme halunneet laittaa mitään tavanomaista, ja mietimme tätä kyllä pitkään, mutta
oikeastaan valinta oli lopulta jopa hyvin helppo, eli olkaapa hyvät,
mmm...ksalaatikkokakku.
LAURA
Että mikä?!
TUULIKKI, EILA, HILM A
M mmmmm..aksalaatikkokakku.
LAURA
M itä ihmettä, maksalaatikkoa?!
TUULIKKI
Sepähän se, ei mikä tahansa laatikko, vaan maksalaatikkokakku. Ainutkertaiselle juhlalle
ainutkertainen pääruoka jollaista tuskin on muissa kihlajaisissa nähty.
LAURA
M aksalaatikkokakku? M iten se liittyy uskoon, toivoon tai rakkauteen?
EILA
Niin miten?
TUULIKKI
Kuunnelkaa. Usko, toivo ja rakkaus, mutta suurin sisäelimistä on maksa.
LAURA
Hyi, yäk.
EILA
Ai kauheeta. Anteeksi.
TUULIKKI
Tämä jauhetun maksan ja puuroriisin seos kuvastaa arkea. Jokainen lusikallinen maistuu
samalta, päivästä toiseen, mutta lusikoiminen on sen arvoista, koska keskimäärin joka
kolmannessa lusikallisessa on makea rusina, elämän huippuhetki ja kultareunus!
LAURA
Rusina? Kultareunus? Elämäni huippuhetki? Tämä ei voi olla totta!
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TUULIKKI
Nyt nipistät itseäsi, sillä seuraavaksi paljastetaan jälkiruoka. M ikä sopisikaan presidentin
pojan kihlajaisiin paremmin kuin tämä suomalainen perinneruoka...ta-daa!

LAURA
Onko tämä...
HILM A
On on, mämmiä on!
LAURA
Tämä ei voi olla totta, nämä eivät voi olla omat kihlajaiset. M ihin unohtuivat ne usko,
toivo ja rakkaus?
TUULIKKI
Tässä on usko.
LAURA
En usko.
TUULIKKI
Usko pois, sillä mämmihän näyttää vähän..

HILM A
Pas..
EILA
Kakalta!
TUULIKKI
Nimenomaan, mämmi näyttää kakalta, mutta sun on vain USKOTTAVA, että se on
hyvää, niin uskallat maistaa. Sama se on parisuhteessa ja elämässä.
LAURA
Oliko tässä kaikki?
TUULIKKI
M enu on pääpiirteissään tässä, mutta juhlassa on toki paljon muutakin, sillä haluamme
tarjota elämyksiä.
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LAURA
Anna yksi esimerkki.
TUULIKKI
Suljimme sisävessan.
LAURA
Sisävessa suljettu, kiva juttu. Hieno elämys.
TUULIKKI
Puusee löytyy.
LAURA
Löytyy puusee, kiva juttu. Hieno elämys.
HILM A, EILA
Elämyksiä, elämyksiä elämää varten!
LAURA
No niin, eiköhän tämä riitä. En halua kuulla enempää, eikös tää Janne ollut selvä peli ja
ulos ajo vai mitä sanot?
JANNE
M ä en kestä...
Tihrustaa itkua. Römperi tulee, ottaa tervetuliaismaljan ja
jättää kännykkänsä pöydälle.
LAURA
Janne-parka. Katsokaa nyt! Tämä ei jää tähän! M e lähdetään nyt!
JANNE
Eiii...ihanaa! Te olette osanneet miettiä kaiken oikein, mistä te tiesitte!
HILM A, EILA
Että mitä?!
LAURA
Niin mitä?
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JANNE
Tällaiset kihlajaiset minä todellakin halusin, näistä tulee parhaat kihlajaiset ikinä!Aitoa!
Yllätyksellistä. Syvällistä! Niinkuin vain elämä ja rakkaus voi olla.
Römperi usuttaa Jaskarin viemään lottokupongin
morsiamen taskuun.
S EITS EMÄN OIKEIN
RÖM PERI
Onnea kihlaparille.
LAURA
Kiitos kiitos!
JANNE
Kiitos! Ja anteeksi kun silloin vähän hermostuin.
RÖM PERI
Kaikki hyvin. M utta mikäs kuponki se sieltä pilkottaa, taitaa olla tämä Laura kova
uhkapeluri.
LAURA
En pelaa tänään lainkaan.
JANNE
Niin, ei Laura pelaa tänään.
RÖM PERI
Ei tietenkään, on kenties eiliseltä jäänyt tuo kuponki neidin taskuun.
LAURA
M itä mikä? Ei tämä ole mun.
RÖM PERI
Ei tietenkään. Joku toinen varmaan säilyttää kuponkiaan sinun taskussasi.
JANNE
M itä! Sinä lupasit!
LAURA
Ei ole mun. Tietääkö kukaan mistä tää on tänne tullut?
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RÖM PERI
Eiköhän se ole neiti uhkapelaajan ikioma.
JANNE
Nyt mä en kestä. M e puhuttiin tästä.
LAURA
Niin puhuttiin.
JANNE
Ja sä lupasit.
LAURA
Niin lupasin.
JANNE
Ja siinä sä seisot lottokuponki kädessä meidän rakkauden juhlassa kaikkien vieraiden
edessä.
LAURA
Tämä ei ole mun. M ä en tiedä miten tää on joutunut mun taskuun.
RÖM PERI
Taitaa olla parempi perua kihlajaiset.
JANNE
Siltä alkaa tuntua.
LAURA
Rakas, usko mua.
Jaskari tulee intoa puhkuen.
JASKARI
Hei Römperi! Tänään on onnenpäivä. Et ikinä arvaa mitkä lottonumerot tuli tälle viikolle:
kuulostaako tutulta: 2,4,6,8...
LAURA JA JASKARI
10,12,14. Seitsemän oikein!
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RÖM PERI
Tänne se lappu!
JANNE
Tämä on meidän!
RÖM PERI
Se on minun.
LAURA
Ai sinäkö se säilyttelet omia lottokuponkejasi toisten taskuissa.
RÖM PERI
Katopa kun on ihanan vaaleanpunainen lintu.
JANNE
M issä?
Römperi saa napattua kupongin. Takaa-ajo. Hilma saa
Römperin kiinni. Pientä painia. Römperin puhelin soi
pöydällä. Römperi on kamppailun pyörteissä. Hilma on
saanut otteen. Janne tulee ottamaan kupongin.
JANNE
Eiköhän tämä ole neiti uhkapelaajan ikioma.
JASKARI
Römperi! Äitis soittaa. Römperin puhelimessa Jaskari. Niin.... Äites on lentokentällä!
RÖM PERI
M itä!
JASKARI
Se oli kattonu loton. Nyt se odottaa sua lentokentällä Karibian koneeseen.
RÖM PERI
Anna tänne se!
JASKARI
Liput on jo hankittu molemmille!
Römperi nappaa puhelimen.
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RÖM PERI
Äiti! M issä olet? Ei! Ei me nyt lähdetä Karibialle. Juu juu ne numerot oli
2,4,6,8,10,12,14. Niin, lupasin kyllä, että lähdetään heti, kun voitto tulee, mutta tässä on
nyt yksi mutta, eikä me voida lähteä. Odota siellä. M inä tulen hakemaan sinut kentältä
kotiin....Ei! Ei, et nouse siihen koneeseen! Et nouse siihen koneeseen! Äiti. Odota!
Römperi menee.
KAIKKI HYVIN - VAIN LAHJA PUUTTUU
JANNE
Kultaseni, seitsemän oikein! Ai että saatiin kunnon häärahasto.
LAURA
Nii-in, ai että.
JANNE
Enää et sitten pelaa.
LAURA
En. Ainakaan tänään. Pusi pusi.
JANNE
Huh, huh. Hyvät kutsuvieraat, ystävät ja muu väki, on kiitosten aika. Kiitos sinne
takariviin Jantusen sedälle, joka olet tälläkertaa juonut vain kohtuudella sitä terästettyä
glögiä.Kiitos sinulle Seppäsen Hilkka, joka olet tänäänkin nostanut tunnelmaa tanssimalla
parketilla kuin pieni virkeä nisäkäs. Kiitos Tuulikki ja Puhtaat Jauhot, teillä olisi ollut
vaihtoehtona tehdä kaikki järjestelyt tylsän perinteisesti kermakakkuineen, mutta
rohkeasti valitsitte menuuseen jotain aivan muuta. Erityispiirteet, kuten
puuseeratkaisukin ovat varmasti jääneet monelle mieleen, ainakin Simolle, mutta onneksi
se sinun kännykkä saatiin lopulta nostettua sieltä saavista.
LAURA
Ja erityiskiitos moposta, jolla pääsemme sujuvasti kihlajaissviittiin.
TUULIKKI
Rakkaus on kuin kaksitahtimopo. Ei toimi yhdellä tahdilla.
EILA
Vanha pohjois-pirkanmaalainen kansanviisaus.
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JANNE
Ja nyt on lahjojen aika.
LAURA
M itä?
JANNE
Kulta, mehän sovittiin, että sulhanen antaa morsiammelle lahjan ja päinvastoin.
LAURA
Näinkö sovittiin?
JANNE
Sinä senkin hassuliini, älä juksaa ettet muka tiennyt.
LAURA
Siis minäkö unohtaisin, en todellakaan tällaista unohtaisi, sitä paitsi juuri nyt tajusin, että
hirveä itkuhan siitä pääsisi.
JANNE
Todellakin pääsisi, kyllä sinä minut tunnet, viikon mykkäkoulu!
LAURA
Vähintäänkin.
JANNE
Laura kultaseni. Tässä on sinulle, ihan itse tein.
Janne antaa lahjansa.
LAURA
Onpa ihana, kiitos.
JANNE
No missä on minun lahjani?
LAURA
Sitä minäkin tässä juuri kiivaasti mietin.
JANNE
Et muista mihin olet jättänyt, heh-heh.
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LAURA
M uistan muistan...siirryhän tuonne ja laita silmät kiinni ja kädet korville ettet kuule.
Janne tottelee.
JANNE
Ihana yllätys.
LAURA
Nyt joku lahja jostain ja äkkiä.
Laura löytää laatikon.
LAURA
Kuvataidetta!
TUULIKKI
Ei! Älä ota sitä.
LAURA
Otan! M inä maksan kyllä. Tämä pelastaa nämä kihlajaiset. Janne rakastaa taidetta.
EILA
Ai kauheeta!
LAURA
Nyt saa katsoa ja kuunnella..ole hyvä rakkaani!
JANNE
Kiitos. Ei ole vaaleanpunainen! M itä täällä on?
LAURA
Lue siitä!
JANNE
Kuvataidetta!
HILM A
Tuulikki. Joko paetaan pohjoiseen?
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LAURA
Sähän oot aina tykännyt taiteesta.
JANNE
Täydellinen lahja, mä avaan tän heti!
TUULIKKI, EILA JA HILM A
EI! ÄLÄ AVAA!
JANNE
M iksi en?
EILA
Koska jos...
HILM A
...Sulhanen avaa kihlajaislahjan…
EILA
...ennen kello keskiyötä niin...
HILM A
....Rakkausonni on ojaan kaatumaisillaan.
TUULIKKI
Eli Kallellaan.
EILA
Vanha pohjoispirkanmaalainen kansanviisaus.
JANNE
Hyvä kun kerroitte. Tämä avataan vasta sviitissä.
LAURA
Nyt me mennään. Kiitos vielä sinulle Tuulikki ja teille kaikille!
JANNE
Ai niin! Ne ens kesän häät. Tuulikki. Onnistuuko?
HILM A JA EILA
Tuulikki, älä!
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TUULIKKI
Onnistuu tottakai! Hyvää kihlajaismatkaa!
Loppu

