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ilmestyy tammikuussa.
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Janne Valkeeniemi
Suuri suomalainen menestysromaani
Tuhdisti luettavaa 35 eurolla
Netissä sujuvasti saatavilla
https://jannevalkeeniemi40.webnode.fi/tilaukset
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Synaptorin arkisto on lukemisto
Syyskuussa 2019 syntyi maksuton nettilehti Synaptori.
Myös tämä numero on Arkistossa.
Sivukoko A4 on havainnollinen ja helppo tulostaa.
Tosin, ei nykyään julkaisuja
tulosteta. Suuret värikuvat
edellyttävät kalliin väritulostimen hankintaa.

kiinnostavan tuttavaasi, anna
hänelle lukuvinkki. Ei maksa
mitään.
Synaptorin voi lukea älypuhelimella, mutta se ei ole
kätevää, ja menettää visuaalisen ilon. Kännykän ja
kuvaruudun eroavuuksista
lukuvälineinä luet Synaptorista 6/2020.

Kirjan kokoinen Arkisto
Synaptorin Arkistoon on
kertynyt pari sataa juttua.
Useimmat ovat jatkuvasti
ajankohtaisia, esimerkiksi
Huolettomuusohjeet, 2/2019,
ja Ristiretki pötyhöpöä vastaan, 13/2020. Aleksin Kuvakulman taideartikkelit ovat
”Ars longaa”, pitkäkestoista.
Arkisto, lukijan aarrearkku
aukeaa kahdella klikkauksella.
Googletat Synaptori, ja
aukeamalta klikkaat Synaptorin arkisto. Jos arvelet jutun

”Häikäilemättömän
elitistinen”
Vuonna 1989 aloin johtaa
Helsingin yliopiston tietokirjoittajakursseja, jotka
professori Osmo A. Wiio
perusti akateemisten kirjoituskouluksi. Edeltäjäni, apulaisprofessori Pekka Rytilä
määritteli kurssien linjaksi
”häikäilemättömän elitistinen”. Se kuulosti hienolta ja
oli totta.
Synaptori on häikäilemättömän elitistinen. Sitä kykenevät lukemaan laajasti

kiinnostuneet ja ajattelevat
ihmiset. Heitä lienee 2-3%
väestöstä (takuulla hihasta
vetäisty luku). Tviittikansalta
Synaptori menee yli hilseen
(takuulla ilkeästi sanottu).
Talousveden hankinta
Synaptori on helppotajuinen.
Selittämisen sijaan todellinen
esimerkki: ”Haja-asutusalueella suoritetaan talousveden hankinta pääasiallisesti
pohjavedestä käsin.” Lause
on pötyhöpöä. Synaptorissa
sama asia kirjoitetaan ”Maalla juodaan kaivovettä.”
Mutkikkuus ja keinotekoinen hienostelu ovat
valehtelua, todellisuuden
piilottamista. Sitä edustaa Synaptorissa Pötyhöpö-palsta.
Disinformaation tunnistaminen on kansalaisen perustaito
2000-luvulla, ja pötyhöpö on
harjoitusaineistoa.
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Matkan voi tehdä omaan menneisyyteen. Keittiön, minun huoneeni ikkuna on yläkerran keskimmäinen.
Talo on rapistunut, mutta onnellisen lapsuuden muistot tallella.

Tarinalahja
Jos osaisin kutoa, lahjoittaisin
jouluna sukkia ja tumppuja.
Jos osaisin laulaa, äänittäisin
CD:n. Kuka osaa mitäkin, sen
mukaan tekee lahjoja. Omista
aineksista saa ilahduttavia
tuotoksia, kuten kortin, johon
rustaa runon ja kuvan.
Omatekoiset lahjat eivät
estä ostamasta hienouksia.
Lahjoittaisin vaimolle punaisen Ferrarin, jos en olettaisi,
että talvikeleillä Ferrarin
400 hevosvoimaa syöksee
hänet ojaan. Jarruna Ferrarin
ostolle on myös raha.
Omat tarinat
Olen kirjoittanut artikkeleita,
satuja ja pakinoita. Aleksin

kuvittamia hupijuttuja on
lähetetty sukulaisille ja ystäville.
Vuonna 2003 kekkasin
joulujulkaisut. Tein matkakertomuksen Yamahalla Adrianmerelle. Palaute motivoi
tekemään kertomuksia monta
vuotta. Piti tehdä matkojakin,
jotta syntyi luotettavia kertomuksia.
Matkatarinat ovat kestolahjoja itselle, kun lukiessa matkailen. Marraskuussa kurvailen Provencessa istuessani
kotona nojatuolissa. Ulkona
on mustaa ja sade ropisee
ikkunaan, mutta matkatarina
henkii lavendelin tuoksua.

Tekeminen
syrjäyttää surun
Olen masentuneita potilaita
houkutellut tekemään omia
”matkakertomuksiaan”, tekemään jotain, mikä irtaannuttaa ikävyydestä. Se onnistuu
keskittymällä mieluisaan
puuhaan.
Tuloksena voi olla matkakertomus. Yksi potilaani
teki vihkosen omista ruokaresepteistään. Toinen kokosi
kronikan sukujuhlista. Yksi
teki kuvituksen satuun.
Tarinoidessaan ihminen
on vapaa. Hänen ei tarvitse
ajatella kaupallisuutta eikä
pingottaa laatua. Saa päättää,
mitä kertoo ja mistä vaikenee.

A4 on helppo koko
A4-sivukoko on kätevä tehdä
ja edullinen kopioida. Sivuille on helppoa asetella kuvia,
ja tekstejä mahtuu.
Kertomukseni olen kyhännyt leikkaa-liimaa-menetelmällä kuin koulun askartelutunnilla. Kivaa!
Tekstit kirjoitin koneella, ja
valokuvat ja tekstinsuikaleet
liimailin väliin. Tietotekniikkaa en tarvinnut. Sellaisen
kertomuksen kopiointi on
edullista, ja värikuvien laatu
erinomaista.
Joululahjaksi tekemisessä
on hienoa, jos pitää hankkeen
salassa. Yllätys tuplaa lahjan
saajan ilon.

Synaptorin julkaisija
J&K Joensuu Oy, J&K. Toimitusjohtaja Jyrki Joensuu.
Perheyhtiö perustettiin 1986 lääkärikeskukseksi. 1990-luvulla J&K oli konserni, tytäryhtiöt Delta Video Oy,
Kustannus Ky Terveystieto ja Vexla Oy, joka omisti Jokelan Kartanon.
Viime vuosina J&K on tarjonnut erikoislääkäripalveluita sairaanhoitopiireille.
2012 J&K perusti Alex Grafix Gallerian Hämeenkoskelle, ja 2017 toisen Lahteen.
2018 J&K julkaisi teoksen Janne Valkeeniemi.
Syyskuussa 2019 J&K alkoi julkaista Synaptoria.
Syksyllä 2020 J&K julkaisi Teneriffan Kissat, kuvakirjan aikuisille.
Kotipaikka ja osoite Ajomäentie 18, 16800 Hämeenkoski.
Toimipaikka Alex Grafix Galleria, Mariankatu 15, 15110 Lahti.
Yhteystiedot: jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi 040-96 11580 Kristiina Joensuu
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Ilmainen lahja on arvokas

Lahjoita Synaptori ihmiselle,
joka ajattelee ja lukee
Synaptori?
Synapsi on hermosolujen
liitos. Tori on
kokoontumispaikka.
Synaptori on ilmainen
nettijulkaisu aikuisille.
Tällä torilla et tarvitse
salasanaa eikä rahaa.
Googletat
www.synaptori.com
Luet tabletilta
tai kuvaruudulta.
Kännykällä visuaalisuus
kärsii.
Synaptorin arkisto
Kymmeniä Synaptoreita.
Lukemisen aarrearkku
aukeaa helposti!
https://www.synaptori.com/
synaptori-arkisto/
Sisältö vakituista
ja vaihtelevaa
Ajankohtaista tai ikuista
ajateltavaa
Lääketiede
Taitelijoiden ja taiteen
esittely
Huumori! Pötyhöpö-palsta!
Yhden Euron Kokki
– halvalla hyvää
Vaaran paikka,
arkisia riskejä
Onko vaarallista?
Puuttuvat: puoluepolitiikka,
urheilu, viihdeteollisuus
Päätoimittaja on erikoislääkäri Jyrki Joensuu
Tilaaminen helppoa
Tervetuloa ajattelevaan ja
iloiseen joukkoon!

Voit aina poiketa
Synaptorille,
mutta uuden numeron
saat vaivatta.
Googleta Synaptori.

Klikkaa Synaptorin
Face Book-sivu
Siellä on pitkä koodi.
Klikkaa.
Aukeaa ”kaavake”, johon

kirjoitat tietosi.
Uusien Synaptoreiden linkit
tulevat sähköpostiisi.
Luet tai et.
Velvoitteita ei ole.
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Arvokas joululahja
Jouluna ihmiset ja sukulaiset kunnioittavat perinteitä.
Joulurauhan julistusta seurataan aattona klo 12, vaikka
ohjelma on vuodesta toiseen
sama. Torvet raikuvat, paitsi
pakkasella. Ruokaperinteet
elpyvät, yölläkin saa syödä.
Lahjan
merkitys
Kun saa mieleisen lahjan,
sen arvo ei piile esineessä,
vaan lahja todistaa rakkaudesta. Vakituinen joululahjani osoittaa, että minua
arvostetaan perheeni päänä,
joka täyttää velvollisuutensa
laadusta tinkimättä.
Hyvän suoriutumisen tarve
on motivaatiotekijä. Hyvä
tulos tuntuu paremmalta kuin
tehtävän hoitaminen rimaa
hipoen. Surkeilla välineillä
tekeminen kiukuttaa.
Marraskuussa huokailin,
että kyllä kestän. Kestän,
koska jouluna saan lahjani.
Jouluaattona pakettien
muodoista päättelin että pettymys tulee. Vai oliko lahja
huumorimielessä laitettu
vääränmalliseen kääreeseen?
Ei. Tarpeitteni tyydyttämisestä ja hienoista suorituksistani ei piitattu.
Ihmisen huomioon
ottaminen
Jouluna olin aina saanut
uuden, oman tiskiharjan.
Takuulla annoin palautetta,
miten mieluinen se oli. Tänä
jouluna ei pälkähtänyt päähäni sitä pyytää!
Informoin pettymyksestäni. Turhaan! Olisivat edes
pahoitelleet ja luvanneet,
että heti kaupan auetessa
sinne juoksemme ja ostamme sinulle kaksi tiskiharjaa,
sinisen ja valkoisen.
Luottamuksen menetettyäni turvauduin salajuoneen.
Laitoin pannuun mötkäleen
voita mukamas kastiketta
tehdäkseni. Lähdin käymään
ulkona tekosyyn varjolla, ja
”unohdin” pannun induktioliedelle, P kuin poltto.
Odottelin viisi minuuttia
pakkasessa tulisilla hiilillä.
Se toimi! Jopas ehti käry
käydä! Keittiö oli sinisessä

Syksyllä huomasin ikkunanpesimen jättävän raitoja lasiin. Pimeänä talvena se ei haittaa,
mutta kevätauringon paisteessa juovat näkyvät kamalasti. Huhtikuussa on Jyrkin nimipäivä. Pyydän lahjaksi uuden pesulaitteen, ja jos en saa, niin heinäkuussa on syntymäpäivä. Lykkään pusakan pyytämistä vuodella.

savussa ja pannu mustaksi
palaneena.
Juonimalla
voittoon
Hinkkasin pannunpohjaa
vanhalla tiskiharjallani, joka
meni kamalaan kondikseen.
Näytin perheelle mustaksi
muuttunutta tiskiharjaa, enkä

vahingossakaan paljastanut,
että sen saa siedettävään
kuntoon tiskikoneessa. On
kokemusta tiskiharjoista.
Vaimo ehdotti: - Ostan sinulle uuden tiskiharjan.
-Ei kai tässä muukaan auta,
vastasin ja näytin resignoituneelta.
Niin sain hienot, uudet,
omat tiskiharjat. Valkoista

käytän sunnuntaisin. Olin
taas herra talossa, mies, joka
määrää – jos ei kaapin paikkaa - niin millaisella tiskiharjalla toimitaan.
Luottamukseni perheen
huomaavaisuutta kohtaan
kärsi. Ensi jouluna laadin lahjalistan. Minä en nöyristele.
Pyydän myös lattiamoppiin
uuden vaihtopään.
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Yhden euron kokki -halvalla hyvää
Tällä palstalla Yhden euron kokki esittelee ruokareseptejä,
joita noudatettaessa aterian hinnaksi tulee yksi euro.
Reseptit on suunniteltu neljälle hengelle valmistettaville aterioille.

Yhden Euron Kokki
antaa helpotuslahjan
Synaptorin gastronomiaideologi Yhden Euron Kokki,
YEK olisi kuuluisa auktoriteetti ruoanlaiton alalla, jos
hänet tunnettaisiin laajemmin
kuin Synaptorin lukijoiden
valiojoukoissa.
YEK antaa kotikokeille
joululahjaksi vapautuksen
perunoiden kuorimisesta.
YEK ei ole tällä vuosituhannella kuorinut perunoita
mihinkään käyttötarkoitukseen. Perunat ovat kehittyneet ohutkuorisiksi, ja YEK
on aina kiireinen.
Hän hieroi älynystyröitään

keksien henkisen harjoituksen nimissä syitä perunoiden
kuorimiselle.
Jos lukijoille sopivat samat
perusteet, olkaa hyvät! Jos
ei, niin tervetuloa kuorimattomien kokkien kasvavaan
joukkoon.
10 syytä kuoria perunat
ruuanlaittoa varten.
1. Mummi pakotti äidin kuorimaan perunoita.
2. Äiti kuori perunat, kun
olin lapsi.
3. Isä kuori perunat, koska
äiti käski.

Janne Valkeeniemi
Suuri romaani on erikoislääkärin
kirjoittama. Päähenkilö on tragikoominen sankari, kahden alan erikoislääkäri, ristiriitainen persoona.
Jannella on polttava tarve osata
enemmän ammatissaan. Hän ahmii
elämää kuin Apollinairen runossa:
Tulista viinaa juot kuin elämääsi,
elämääsi juot kuin viinaa. Se on intensiteetin kuvaus.
En ole kivitatti. Olen taulusieni,
jolla kouluissa liitutaulut pyyhittiin. Siihen imeytyivät kaikki tiedot.
Imen sienenä itseeni kaiken, minkä
kohtaan. Jos kerää vain positiivisia
kokemuksia, saa elämästä vajavaisen
kuvan. Erehdyksistä oppii. Minusta on
tulossa viisas.
Vaikea tyyppi,
hyvässä työssä
Valkeeniemi tekee enemmän kuin
kaikkensa potilaiden hyväksi. Hän
on pirullinen, eikä siedä lepsuilijoita
työtovereina Suvaitsematon ja rämäpäinen Janne joutuu konflikteihin.
Jannen nuoruuden diagnoosi oli epävakaa persoonallisuus, impulsiivinen
häiriötyyppi. Hän on liian nopea ja
siekailematon. Yliampuva reagointi
ja tunneherkkyys tekevät hänestä
haavoittuvan.
Älynsä avulla hän yrittää pärjätä

4. Perunoiden kuoriminen
tekee iloiseksi.
5. Kuorissa on terveydelle
haitallisia kuituja.
6. Kuoren alla on vaarallisia
vitamiineja.
7. Keittäessä lähtee liika

maku veks.
8. Vitamiinit ja hivenaineet
saadaan pois.
9. Biojäteastiaan kertyy perunankuorista täytettä.
10. Olen vähän tyhmä. Älkää
kertoko kenellekään.

Lääkäri, ihminen

persoonansa aiheuttamissa myllerryksissä, niin urallaan kuin ihmissuhteissa.
Tekijällä kokemusta
Kirjailija Jyrki Joensuu on yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri.
Hän on hoitanut potilaita 1969 alkaen – silloin hoitotyössä. Psykiatrian
ylilääkärin virasta hän jäi vanhuuseläkkeelle 2012, ja jatkoi työssä
31.12.2019 saakka.
Joensuu on johtanut viittä yritystä,
luennoinut ja tehnyt tietokirjoja ja
video-ohjelmia, pitänyt ravintolaa ja
majataloa. Suomen kaikki lääkkeet
maallikoille esittelevän kirjan, Lääkehoidon Joensuu teki 1982. Hän
toimi 20 vuotta kuntapolitiikassa ja
oli ehdokkaana eduskuntavaaleissa.
CV on metrin pituinen.
Jyrki ei ole Janne
Jyrki Joensuu ei ole Valkeeniemen
alter ego. Autofiktio on mahdoton kuin
”metrilitra”. Fiktio on fiktio.
Kirjan keskeinen sanoma on sekä
– että. Kukaan ei ole pelkästään
hyvä, ja fiksu voi olla tyhmä. Psykiatri Valkeeniemen psyykkiset häiriöt eivät tee hänestä kykenemätöntä
auttamaan potilaita, päinvastoin!

Kustantaja
J&K Joensuu Oy
Tilaus
jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi
Toimituskuluineen
35 euroa.
Lasku tulee kirjan mukana.
Alex Grafix Galleriassa
20 euroa.

–6–

SYNAPTORI

Tonttu Tomin seikkailu - osa 1

Aleksi Joensuun akvarelli vuodelta 2010.

Kun taivaalle kurkottaa, kuuseen kapsahtaa
Tonttu Tomin seikkailu julkaistiin kolmessa Synaptorissa 2019. Se on tiivistetty
joulun hengessä vähentämällä väkivaltaa ja muuta kamalaa. Nyt se mahtuu yhteen
Synaptoriin.
Kiirettä pajassa
Korvatunturilla Joulupukin
päämajan verstaalla tontut
uurastavat, jotta ihmiset ja
lapset saavat lahjoja.
Tontun Face bookkaveri kysyi: - Onko ikävää kun tunturin sisätiloissa ei ole ikkunoita?
Tonttu vastasi: - Ei haittaa.
Talvella on pimeää, ja kesät
teemme töitä.
Joulupukin Logistiikkakeskus on bisneksen ydin.
Siellä hoidetaan tilaukset
ja luetaan Joulupukille lä-

hetettyjä kirjeitä. Vaikeimpia ovat tehtävät MTO:ssa,
Mahdottomien Toivomusten
Osastossa. Esimerkki kirjeestä: Lähettäkää lahjaksi
Teknillisen korkeakoulun
todistus atomi-insinöörin
pätevyydestä. Tarttis saada
rahakkaita hommia linnasta
päästessä.
Porojen
personal trainer
Tonttu Tomin tehtävä oli
arvostettu. Hän koulutti
Joulupukin lentäviä poroja
jouluaaton jakelu-urakkaa
varten. Maanteillä junnatessa
ei ehditä kaikkiin koteihin.
Ilmojen halki käy Joulupukin
tie, ja matkaa kertyy tuhansia
kilometrejä. Porot jaksavat
sääolosuhteista riippumatta.
Tomi harjoittaa poroja ke-

sästä lähtien. Rankka treeni
ei maistu, jos ei harrasteta
myös huvittelua eli hurjastelua. Ilmassa poroletka vetää
kaarteita niin, että reen aisat
ovat vähällä katketa.
Parhaat porot tekevät ”stukia”. Tempussa laskeudutaan
muka väärään paikkaan. Kesken syöksyn vedetään ylös,
taivaalle. Mitä lähempänä
maata ylösveto tehdään, sitä
hurjemmalta tuntuu.
Korkeuksissa tehdään silmukka, vaikka Joulupukki
on sen kieltänyt. Jos ihmiset
näkevät 12 poron vetämän
reen kaartavan taivaalla ylösalaisin, he menevät sekaisin.
Joulupukki haluaa ihmisille
rauhaa eikä järkytyksiä.
Tempuissa on riskinsä
Tomi harrasti yltiöpäisiä

silmukoita erämaiden yllä.
Tänään he tekivät stukan
syöksymällä 1500 metristä
jyrkästi kohti tummanpuhuvaa metsää. Sitten, 50 metrin
korkeudesta noustiin rajusti
kohti taivasta.
Ylhäällä Tomi käänsi vaakalentoon liian äkkinäisesti,
ja painovoima lakkasi vaikuttamasta! Turvavyö oli
unohtunut kiinnittää, ja kintaiden ote lumisista kahvoista
lipsahti. Tomi lensi reen
jalaksilta hevon kuuseen…
putosi kuusen latvaan keskellä erämaata.
Porot eivät huomanneet
Master Trainerin poistumista
ja jatkoivat taivaallista kiitoaan Korvatunturia kohti.
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Tonttu Tomin seikkailu - osa 2

Auto ohitti teollisuuslaitoksen Tomin nukkuessa. Keneltäkään ei kysytty ajo-ohjeita!

Tie - pelastus vai vaara?
Lennettyään reestä Tomi
harrasti vapaata pudotusta
kuusen latvaan. Hän valui
alas puuta pitkin. Naps ja raks
sanoivat oksat, joita takapuoli
katkoi. Teki kipeää! Onneksi
kukaan ei kuullut Tomin
kommentteja. Lopulta hän
mätkähti lumihankeen.
- Olenko hengissä? Kyllä,
koska teen havaintoja. Takapuoli on kipeä.
Korvatunturilla porot laskeutuivat pihaan. Tomi oli
kadonnut. Joulupukki katsoi
tiukasti johtajaporoa silmiin
ja kysyi: - Teittekö te taas
niitä stukia?
Poro vilkuili muualle kuin
Joulupukin silmiin, ja oli hellyttävän syyllisen näköinen.
Lähdetäänkö etsimään Tomia? Reellä oli tehty 500
kilometrin lenkki, jonka tark-

kaa reittiä ei tiedetä. Toivotaan, että Tomi löytää kotiin.
On se pudonnut ennenkin.
Tähdet opastavat
Tomista tuntui kuin olisi
puusta pudonnut. Hän osasi
suunnistaa tähtien mukaan,
kunhan aavistaisi mihin kannatti pyrkiä. Joka suunnassa
oli pitkä matka ihmisten
ilmoille.
Kännykkä oli ilmalennossa
kadonnut. Apua ei voinut
pyytää. Ei saa jäädä lumeen
makaamaan, vaan pitää kulkea samaan suuntaan.
Rämpiminen paksussa lumessa oli raskasta. Hiki virtasi. Hän haukkaili lunta, joka
suorastaan suli suussa. Pakkasta oli kymmenen astetta
ja luminen metsä vaikutti
valoisalta.

Puolen tunnin välein hän
piti levähdystauon. Vaikka
väsytti, lumeen ei saanut
nukahtaa. Kymmenen tunnin
kuluttua tuli nälkä hämärän
talvipäivän valjetessa. En saa
pelätä, hän kuiskasi itselleen.
Pelko kuluttaa voimia.
Tie – pelastus vai vaara?
Mäennyppylältä avautui ihana maisema, aurattu tie. Se ei
ollut autio tie. Katettu kuorma-auto näkyi pysäköitynä.
Tonttu oli ryntäämäisillään
autolle, kun vaisto varoitti.
Tässä oli jotain pahaenteistä. Tomi laskeutui lumisten
puskien suojassa lähemmäs.
Kolme tummatakkista
miestä seisoskeli auton edessä. Ällöttävä tupakan haju
tuntui nenään. Miesten eleistä
päätellen oli menossa riita.

Rähinöijät eivät huomanneet
yhden hengen tonttujoukkoa,
joka varovasti hiipi varpahillaan auton ovelle.
Tomi pujahti ohjaamon
makuusoppeen etupenkin
takana. Hyi, että haisi! Ei ollut varaa valita eikä valittaa,
vaan piti piiloutua vaatekasan
alle. Käsiin sattui juomapullo. Kauheaan janoonsa hän
otti huikan – ja oli tikahtua
yskänpuuskaan. Neste oli
viinaa!
Tontun vatsasta levisi lämpö ylirasittuneeseen ruumiiseen. Arkaluonteisesta
tilanteesta huolimatta väsynyt tonttu nukahti. Mielessä
käväisi ajatus, että toivon
viinaa joululahjaksi. Se on
pahaa mutta hyvää. Näin sekaisin hän oli uupumuksesta!
Miehet kapusivat etupenkille, ja auto lähti matkaan.
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Tonttu Tomin seikkailu - osa 3

Aleksi Joensuun joulukortissa lahjat toimitetaan perille.
Kuva laitettiin tähän vastapainoksi rikollisuutta ja turmelusta pursuavalle tarinalle. Akvarelli 2016.

Mutkia matkassa, navigaattori ohjaa
Tomi heräsi auton pysähtyessä risteykseen. Kuljettaja
tökki sormellaan navigaattoria ja toinen mies tavaili
tienviitoista nimiä. Kolmas
selasi ruttuista karttaa.
Miehet menivät ulos viittoja tutkimaan Tomin naureskellessa:
- Ainoa, joka hallitsee tilanteen, olen minä. Nyt tiedän sijaintimme. Naputtelen navigaattoriin oikean päämäärän.
Navigaattori toimi
Miehet siirtyivät auton taakse
tarkistamaan kuormaa. Tomi
pinkaisi tienviitalle ja väänsi
sitä toiseen suuntaan. Sitten
hän piiloutui taas hyttiin.
Miesten palatessa tienviitalle alkoi mekkala. Yksi kävi
toisen kraiveliin, ja kolmas
repi heidät erilleen. Lopulta

he nousivat autoon. Mikä
riemu! Navigaattori toimii!
Harasoo!
Miesten tunnetilat vaihtelivat. Viinapullo kiersi käsissä
ja suissa, ja laulu raikui.
Tomi painoi kädet korvilleen, kun yksi esitti Puna-armeijan kuoron tenorin
Kaliiiiiinkaa. Toinen pisti
tupakaksi. Tomi hengitti punanuttunsa läpi.
Laulut vaihtuivat
Kuljettaja oli hyvällä tuulella.
Navigaattori näytti, minne risteyksissä käännytään.
Laulaja vaihtoi kappaleeseen
Kuljen yyksin autiolla tiieellä… Toinen kaulaili häntä
liikuttuneena ja antoi pusun
poskelle. Molemmat rupesivat itkemään.
Kuorma-auto kiisi määrä-

tietoisesti tulevaisuutta kohti.
Tavaroiden varastaminen
oli riskialtista. Suomen rekisterikilvillä varustetussa,
varastamattomassa autossa
oli turvallista. He toimittivat
tilausta, josta ei makseta oikeille omistajille.
Uljasta siltaa ylitettäessä
trio veti ”Viimeisen keeerrran katson Djepriin…”
Oikein perillä
Viimeisen kerran katsotte ulkomaailmaa, ennen kuin jäätte sisätiloihin, Tomi myhäili.
Navigaattori ohjasi heidät
suurelle varastoalueelle. Puomi nousi portilla, jonka vieressä komeili taulu. JOULUPUKIN KESKI-SUOMEN
LOGISTIIKKAKESKUS.
Rosvot nauroivat hämäykselle. Hienoa! Pomo on

järjestänyt kaiken. Kuljettaja
meni ulos selvittämään jatkotoimia.
Ohjaamossa toiset katselivat ikkunasta ja kauhistuivat.
Delirium! Pikku-ukkoja vilistelee pitkin pihaa! Ne ovat
teilanneet kuskin ja sitoneet
kuin kääpiöt Gulliverin.
Tomi pinkaisi kollegoidensa luokse: - Hytissä on kaksi
kriminaalia. Pankaa köysiin.
Autossa on varastettua tavaraa. Rosvot ja tavarat pitää
viedä oikeisiin paikkoihin.
Tomi sai lainaksi puhelimen ja selitti hengästyneenä
Joulupukille, miksi jättäytyi
porojen kyydistä. Oli ilmaantunut yllättävä tehtävä.
Joulupukki: - Uskotaan
- näin joulun hengessä.

–9–

SYNAPTORI

Teneriffan kissat
Originelli, genrevapaa, traditionaalinen faabeli. Extraordinääriä siis. Kirjassa on
monta tarinaa, jotka alkavat
eri lähtökohdista ja yhtyvät
eeppiseksi kokonaisuudeksi.
Teneriffan kissat on aikuisten kuvakirja: ihmissuhdeongelmia, persoonien törmäilyjä, lankeemusta ylpeyden
tuloksena, anteeksiantoa,
rakkautta, vallan ja kunnian
himoa, elämää ja kuolemaa,
geenimanipuloituja rottia
ja niiden tuhoutumista. Ja
huumoria.
Suomalaisessa kirjallisuudessa ei koskaan ole luotu
tällaista kompositiota.
160 sivua henkeäsalpaavaa
ja liikuttavaa tarinointia. 170
kuvaa, useimmat tehty tätä
kirjaa varten.
Kuvassa pääsankari Bagheera löylyttää gangsterikissa Sere Khanin. Kissojen
edellisessä yhteenotossa osat
olivat päinvastaiset. Bagheerasta, kirjastossa nuoruutensa
viettäneestä ja laajasti sivistyneestä kissasta tuli Teneriffan kissojen kuningas.
Orvoksi luultu Fernando,
suomalaisittain Vertti nousi
kansallissankariksi voitettuaan hirmuiset geenimanipuloidut superrotat.

Maitoa saa lehmästä
Vettä virtaa hanasta
Bottasta tulee telkkarista
Kaikkea muuta saa joka puolelta
Aikuisten kuvitettu satu, parodia, satiiri, sci-fi
Vailla malleja, ilman esikuvia, mahdoton jäljitellä,
ainutlaatuinen

Teneriffan kissat
Teksti Jyrki Joensuu, kuvat Aleksi Joensuu
160 sivua, 170 kuvaa, kustantaja J&K Joensuu Oy 2020

Alex Grafix Galleria 30 euroa

Mariankatu 15, 15110 Lahti

ti – pe klo 11-16

Kissat postitse 35 euroa.
Tilaus jyrki.joensuu@jkjoensuu.fi

Kissat jouluksi, hyvään kotiin!

