
Tokio 8.8.2021
Perheesi istuu äitisi entisen opiskelukaverin Tuijan työpaikan aulassa siemailemassa
vihreää teetä. Kaikki istuvat omiin ajatuksiinsa vaipuneina. Sinä kelaat mielessäsi
uskomatonta tapahtumaketjua, joka johti teidän perheen tänne Tokioon. Illalla on
luvassa osallistuminen Tuijan kutsuvieraana olympialaisten päättäjäisiin.

Vanhempasi ostivat liput Tokion olympialaisiin itse asiassa jo vuosia sitten, koska
halusivat toteuttaa samalla reissulla kaksi unelmaansa: käydä Japanissa JA
olympialaisissa. Kevättalvella 2020 maailmanlaajuiseksi levinneen koronaepidemian
myötä ne suunnitelmat näyttivät yksinkertaisesti kuivuvan kasaan. Tokion olympialaisia
ei pidetty kesällä 2020.

Heinäkuussa 2021 äitisi opiskelukaveri Tuija oli soittanut yllättäen äidille. Tuija oli
lähtenyt aikoinaan vaihtariksi Japaniin ja jäänyt sille tielleen rakastuttuaan japanilaiseen
mieheen. Tuija oli kysynyt, että vieläkö olette kiinnostuneet niistä Tokion
olympialaisista? Hämillään äiti oli vastannut, että joo totta kai, mutta eihän yleisö sinne
pääse...

Tuija oli kertonut, että hän oli tällä hetkellä töissä olympiaorganisaatiossa ja hänellä oli
sisäpiiriläisenä mahdollisuus kutsua muutamia henkilöitä kutsuvieraikseen
olympialaisten päättäjäisjuhlallisuuksiin. Jotkut kutsuivat oman perheensä, mutta Tuija
oli eronnut miehestään eikä hänellä ollut lapsia. Tuijan vanhemmat puolestaan olivat jo
iäkkäitä ja olivat sanoneet suoraan, että eivät he jaksa lähteä matkustamaan Japaniin
asti. Koska Tuijalla ei ollut sisaruksiakaan, hän päätti kutsua jonkun ystävänsä perheen
luokseen. Niinpä Tuijan mieleen oli tullut äitisi postaus Facebookissa muutaman vuoden
takaa, jossa oli kuvassa Tokion olympialaisten liput.

Kun Tuija sitten kysyi, haluaisitteko tulla hänen VIP-vieraikseen Tokion olympialaisten
päättäjäisjuhlaan, sitä ei tarvinnut kauan tuumailla. Näitä lippuja ei saisi rahallakaan - ei
tällaista tilaisuutta yksinkertaisesti voisi jättää käyttämättä! Tietty te matkaisitte Japaniin!

Nyt se sitten vihdoin on - olympialaisten päättäjäispäivä. Istutte Tuijan työpaikan
aulassa odottamassa, koska Tuijan piti käydä ensin työpaikallaan hoitamassa pari
juttua, mutta loppupäivän hän on vapaa olemaan yhdessä teidän perheen kanssa.

Ajatuksesi keskeytyvät, kun Tuija yhtäkkiä ryntää ulos työhuoneestaan kalpeana ja
silmät suurina. Samalla hän puhuu jotain kiivaasti japaniksi. Ette ymmärrä sanaakaan.

- Rauhoitu Tuija - mitä on tapahtunut? äitisi kysyy.
- Kassakaappi. Koodit. Minä unohdin kassakaapin koodit kotiin! Tämä on

katastrofi! Turvamiehet tulevat hakemaan erään palkintojenjaon mitalit tunnin
kuluttua ja minä en saa sitä kassakaappia auki, jossa niitä mitaleita säilytetään!

- No mutta käydään hakemassa ne koodit...
- Ei me ehditä! Muistattehan, että meillä meni jo pelkkään yhdensuuntaiseen

matkaan reilu tunti.
- No pyydä sitten lykkäämään sitä palkintojenjakoa vähän...



- Ei. Niin ei yksinkertaisesti voi tehdä. Ellei ole ihan pakko. Se olisi aivan kamala
häpeä. Nyt on olympialaisten viimeinen päivä ja katsojaluvut ovat tapissaan.
Koko maailma odottaa! Tuija vaikeroi, mutta samassa hänen katseensa
kirkastuu.

- Ei mutta… Minähän käskin avustajani tehdä varmuuskopiot kassakaapin
koodeista ja kätkeä ne pulmatehtävien muotoon, Tuija sanoo ja pyyhältää
takaisin työhuoneeseensa.

Seuraatte Tuijan perässä hänen työhuoneeseensa, josta näkyy huikea näkymä yli
Tokion metropolialueen - rakennuksia silmänkantamattomiin. Tuija naputtelee kiivaasti
tietokonettaan ja löytää etsimänsä tiedoston. Lamautuneena Tuija tuijottaa tiedostoa ja
toteaa:

- Minä en ole tutustunut näihin pulmatehtäviin aiemmin ja nyt minä olen kyllä ihan
liian paniikissa, että ajatus juoksisi kirkkaasti. Voisitteko te auttaa? Tuija kysyy ja
katsoo anovasti teihin.

Miten on? Oletteko valmiita haasteeseen? Teillä on tunti aikaa saada kassakaapin
yhdistelmälukot auki. Pelissä on vain japanilaisten maine ja kunnia. Ja Tuijan. Ja ehkä
vähän teidänkin.

Jos olette valmiita tarttumaan haasteeseen, kassakaapin sähköiset lukot löytyvät täältä:

https://forms.gle/VMuonn4NgY2N1c7VA
https://forms.gle/VMuonn4NgY2N1c7VA

