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Tutustuminen

Oli tavallinen, aurinkoinen maaliskuun iltapäivä 
vuonna 1988, kun lähestyin kotiamme. Räystäät 
tippuivat jääpuikkohelmistä ja talitintti lauloi. He-
ti lasten äänistä kuulin, että jotain erikoista oli me-
neillään. Noin seitsemän 5–7-vuotiasta lasta omieni 
lisäksi ryntäsi helmoihini: Naapurin korkealla katol-
la on kissa eikä se pääse alas! Poliisi, ambulanssi vai 
palokunta! kuuluivat ehdotukset. Hui hai, salkkuni 
käsikirjoituksineen, lapaset ja käsilaukku pystyyn ki-
nokseen ja oitis katsomaan.

Naapurin kahitiilitalon viistokaton reunassa kyy-
hötti elegantti, noin yksivuotias mustavalkoinen 
kissa, joka oli selvästi menettänyt arvokkuutensa. 
Maasta löytyi tikkaat, ja kiipesin kunnon anestesio-
logina ketterästi ylös. Tämä pääasiassa musta, sään-
nöllisen naamakolmioinen, valkotassuinen olento 
katsoi minua hyväksyvästi ja tuli syliini. Otin tot-
tuneen vatsaotteen tuosta auringon lämmittämäs-
tä eläimestä ja käänsin hänet melkein vauvan ime-
tysasentoon. Luulen, että silloin sekä tuon olennon 
että omassa päässäni tapahtui jotakin kummallista. 
Katsoin hänen Chateau d´Yquemin värisiin silmiin-
sä, joissa oli lisäksi pieniä ruskeita pilkkuja. Jos ihmi-
sen aivoissa voi kehkeytyä salamannopeita välittäjä-
ainetapahtumia, sellainen minulle tapahtui. Tällais-
ta reaktiota on kaunokirjallisuudessa kuvattu rakas-
tumiseksi. Laskeuduimme tikkaat alas hänen kans-
saan ylväästi ja hän lähti matkoihinsa pari kertaa 
taakseen vilkaisten.

Iltapalaan mennessä pojat olivat saaneet selville, 
että kissa oli parin sadan metrin päässä asuvan naa-
purin Uosukaisen Pekka. Seuraavana päivänä Pek-
ka oli minua komea häntänsä takatassujen ympä-
rillä bussipysäkillä vastassa ja saattoi minut kotiini. 

En voi vieläkään ymmärtää, miten Pekka saattoi tie-
tää, millä bussilla tulen. Kutsuin hänet sisään ja het-
keäkään epäröimättä hän siirtyi sirosti ja pehmeästi 
aviomieheni lempinojatuoliin. Hänen musta turk-
kinsa kiilsi ja valkoiset kauluri- ja tassuosat näytti-
vät silmissäni aivan angoralta. Kuuntelin hänen keh-
räystään ja tunsin vahvan déjà vu -tunteen. Olinhan 
8-vuotiaana salakuljettanut lapsuuden kotiini vain 
neljäviikkoisen kissanpennun, josta tuli jo tuonelle 
siirtynyt elämänkumppanini 13 vuodeksi.

Pekka vieraili ahkerasti. Upotin käteni hänen 
kiiltävään turkkiinsa, Pekka kehräsi ja oksitosiini-
pitoisuuteni sekä endorfiinieni määrä lisääntyivät. 
Kun vierailut eivät loppuneet ja yleensä tälle eläin-
rodulle kelpaavat ruoat eivät käyneet kaupaksi, soi-
tin Uousukaisille. Herrasväki Uosukainen osoittau-
tui erittäin sympaattiseksi musikaaliseksi perheeksi. 
Pikku punaviinilämmittelyn jälkeen selvisi, että he 
olivat lähdössä kehitysmaatyöhön Sambiaan ja Pek-
ka tarvitsisi itse asiassa uuden perheen. Asia oli sel-
vä kuin pläkki: Pekka oli kuullut nämä keskustelut 
ja oli valinnut itse perheensä. Niinpä sitten vappu-
päivänä Pekan Juhlallinen Luovutus meidän perhee-
seemme tapahtui. Uosukaiset olivat hieman vihjail-
leet, että tämä olento on aika nirso tuossa ruokava-
liossaan. Mistään muusta he eivät sitten kertoneet-
kaan..

Ruokailu

Pekka suostui syömään ainoastaan tuoretta maksaa 
ja munuaista. Nämä nautaeläimen elimet piti os-
taa aivan tuoreena ja pakastaa hänen ateriansa ko-
koisina paloina. Monet olivat ne sisäelimenpalat, 
jotka herra pyyhki tehokkaalla tassun ylenkatseelli-
sella huitaisulla pois lautaseltaan. Yleensä herra it-
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se vahti mikrouunin ajoituksen ja kehonkielellä il-
moitti, oliko se ollut oikea. Kerran oli tarjolla per-
heelle tarjottua soppaa. Sen Pekka peitteli lautasel-
leen kuin ulosteen.

Leikit

Pekka otti haltuunsa koko perheen ja kertaheitolla. 
Poikiemme ulkoleikeissä hän oli ylimmäinen valvo-
ja. Minut hän orjuutti oitis. Jos häntä kello kolme 
yöllä leikitytti, silloin orja herätettiin kynnettömällä 
tassulla poskipäähän hipaisten. Kun tietenkin nou-
sin leikkimään, hän hännällään antoi suunnan mis-
sä leikki kulloinkin tapahtui. Nuorempi poikamme 
Eetu oli selkeästi Pekan pikkuveli. Kun poika käve-
li Pekan lempimaton ohi, Pekka kaatoi pojan maa-
han ja hieman käsitteli makoilevaa poikaa. Varsin-
kin pakkaskuukaudet olivat tiukkoja sisäleikkiaiko-

ja, koska herra ei käynyt ulkona muuta kuin tarpeil-
laan. Näinä aikoina käteni olivat yleensä kyynärpäitä 
myöten pienten kynsien raapimisjälkiä täynnä. Aa-
mulla ei töissä heti kannattanut kertoa väsymyksen 
tai raapimisjälkien syytä.

Vaistot

Pekka tiesi aina, mitä perheenjäsenten päässä liik-
kui. Hänen suurin kunnianosoituksensa oli mennä 
nukkumaan sen perheenjäsenen jalkopäähän, jonka 
hän katsoi olevan eniten tuen tarpeessa. Näin kävi 
aina, kun oli vietetty jomman kumman pojan syn-
tymäpäiviä. Lähes lahjoitta jäänyt ei-päivänsanka-
ri sai aina Pekan petikaverikseen. Päivystysvapaitte-
ni aikaista kumppania ei tarvinne arvailla. Vieläkin 
muistan ne Pekan säännölliset lihasvenyttelyt, joihin 
ajoittain heräsin. Kissahan venyttelee kaikkia lihak-

Herrat ovat kirjoittaneet ylioppilaiksi.

Leena Lindgren



496 FINNANEST 2005, 38 (5) FINNANEST 2005, 38 (5) 497

siaan noin puolen tunnin välein ja tuo venytysvärinä 
välittyi kodikkaasti patjan kautta. Arki-iltojen nuk-
kumaanmenon aikoihin Pekka mäsähti makaamaan 
läksykirjojen tai käsikirjoitusten päälle merkiksi, et-
tä nyt homma on loppu. Molemmat poikamme oli-
vat vuorotellen vaihto-oppilaina vuoden poissa ko-
toa. Pekka asettui yläportaalle päivystämään kuu-
kausia ennen poikien kotiin tuloa. Jälleennäkemi-
nen oli riemuisa.

Penseän väsytys

Aviomieheni oli alkuun Pekan adoptiota vastaan. 
Pekkahan sen tiesi oitis. Hän aloitti systemaattisen 
vastarinnan purkamisen iltaisilla sohvaistunnoil-
la isäntänsä reiteen painautuen. Aamuöisten herä-
tysten rankaisuksi oli sanomalehtiä lentänyt Pekan 
suuntaan. Pekka keksi kostaa. Syötyään erinomaisen 
verisen maksa-aterian herra tuli maireasti pyyhki-
mään veriset suupielensä perheen pään vastapestyi-
hin sukkiin kumisevan kehräyksen säestämänä.

Musikaalisuus

Pekka kuunteli hartaasti klassista musiikkia, joka 
meillä soi aina. Kuuntelupaikka oli tietenkin kak-
sien stereokaiuttimien välissä ns. kolmion kärkipis-
teessä. Hitaiden adagio-osien aikana hän makasi se-
lällään kaunis valkoinen mahakarva levällään. Viu-
lun tai sellonsoiton harjoituksia Pekka kuunteli tar-
kasti. Aivan varma osoitus hänen musikaalisuudes-
taan havaittiin isännän noustua pitämään paussia 
sellonsoitossa: Pekka hyppäsi nopealla loikalla istu-
maan sellotuolille varmistaakseen, ettei soitanto jat-

ku. Joku koiranleuka kyllä kommentoi joskus myö-
hemmin Pekan kolmion kärkipistettäkin. Sehän oli 
paikka, missä lattialämmityksen putket kulkivat 
kaikkein pinnemmassa.

Reviiri

Paritalomme pihapiiriin eivät linnut rohjenneet tul-
la, koska Pekka käkätti niille. Hiiriä, myyriä, joskus 
talitinttikin, tuotiin sisään näytille. Luulen, että her-
ran reissut ulkona käsittivät kilometrien laajuisen 
alueen. Pekan kaulapannan alta löytyi usein terveh-
dyslappusia ihmisiltä, joiden luona hän oli vieraillut. 
Jos naapuruston kissat uskalsivat tulla Pekan pääkal-
lopaikalle puutarhan korkeimmalle kohdalle, herra 
tuli sisään, hyppäsi syliin ja sähisi vasta turvallises-
ta olinpaikastaan. Aikamoinen vellihousu oli Pekka 
loppujen lopuksi.

Lähtö

Kaksi vuotta sitten lähtiessäni Operatiivisten päivien 
aamusessioon Pekka kellahti ruokakuppinsa ääreen. 
Armeijassa silloin palvellut Pekan pikkuveli olisi 
halunnut elämää pitkittävää tehohoitoa, jotta vii-
meinen tapaaminen olisi järjestynyt. Näin ei tehty. 
Taakse jäi 161⁄2 upeaa kissan vuotta.

Vaatekaapissani on säkillinen säilöttyä karvaa lu-
kemattomien harjausistuntojen saaliina. Yhä edel-
leen kuulen hänen tervehdysnaukaisunsa mitä yl-
lättävimmissä paikoissa. Kirjahyllyn päällä on tam-
minen, pienen ylioppilaslakin koristama tuh-
kauurna, jonka laatassa lukee Pekka Uosukai-
nen 3.7.1987–19.11.2003. Olipa siinä Pekka! r




