
Halloweennaamiaiset

Tänään ne vihdoin on - koulun halloweenjuhlat! Viime vuonna koulun yhteiset

juhlat peruttiin koronan takia, joten tätä on odotettu. Teet aamutoimet

pikavauhtia, minkä jälkeen loikkaat monsteripukuusi, sanot heipat vielä

aamupalapöydässä istuvalle muulle perheelle ja suuntaat kohti koulua.

Koulussa on luvassa ensin pari normaalia oppituntia, mutta onneksi teillä on

musiikkia ja vieläpä joku uusi sijaisope, koska musiikinope on jossain

täydennyskoulutuksessa. Rento meininki siis luvassa täksi päiväksi. Koulun

pihalla ehdit hyvän tovin juttelemaan kavereiden kanssa ennen kellon soimista.

Kellon pirahdettua suuntaatte musiikkiluokkaan koulun pohjakerrokseen.

Sijaisopen saapuminen hiljentää kerralla koko luokan. Joku kyllä mutisee:

- Aika cool!

Ja tosiaan - tämä ope on selvästi panostanut asuunsa. Tuossa asussa voisi olla

jopa iltapäivällä pidettävän naamiaiaispukukilpailun voittaja-ainesta. Sijaisope

nimittäin näyttää ihan joltain ulkoavaruuden oliolta. Tai no itse asiassa hänellä

on pitkä hupullinen viitta, joten hänellä on varmasti vain naamari, mutta se on

hämmentävän aidon oloinen suurine mustine silmineen ja vahamaisine

ihoineen. Lisäksi hän on tooosi pitkä - varmasti reilut kaksi metriä sillä hän

joutui kumartumaan ovesta sisään tullessaan. Ehkä kummallisinta kuitenkin

on, että hänen liikkumisensa ei näytä kävelemiseltä. Hän pikemminkin liukuu.

Ehkä sillä on joku samanlainen menopeli kaapunsa alla kuin isä Nitrolla

aikoinaan Putouksessa.

Mutta ei siinä vielä kaikki. Kun hän avaa suunsa esitelläkseen itsensä, hän

puhuu jollain ihme robottiäänellä. Opettaja kertoo, että tänään käydään läpi

klassisen musiikin historiaa, mutta valitettavasti hän on unohtanut kopioida

jotain tehtävämonisteita, joten hän lähtee saman tien pikaisesti käväisemään

opettajainhuoneessa. Oven sulkeuduttua opettajan perässä luokassa vallitsee

vielä hetken täydellinen hiljaisuus. Kaikki katsovat toisiaan silmät suurina.

Lopulta se sama tyyppi, joka sanoi sijaisopea cooliksi tämän saapuessa sisään

luokkaan, toteaa:

- Tarkemmin katsottuna aika creepy ope...

Puhkeaa hirveä hälinä. Toteatte, että tämä sijaisope vaikuttaa karmaisevan

aidosti ihan joltain alienilta. Päätätte lähteä saman tien koko lössi reksin

pakeille, mutta joudutte toteamaan, että oven sähkölukko on lukossa.

Normaalisti ovi ei ole lukittuna koulupäivän aikana, eikä teillä tietenkään ole

kulkutunnistetta.



Rupeatte kaivamaan puhelimia repuistanne, mutta kenelläkään ei ole mystisesti

yhtään kenttää eli te ette voi soittaa tai viestittää kenellekään.

- Tää on nyt vähän liian karmivaa. Miksi ihmeessä se lukitsi meidät tänne?

joku kysyy pelokas värähdys äänessään.

- Ehkä lukossa on vaan joku vika, joku toinen mutisee.

Ehkä, mutta kaikki katsovat toisiaan entistä pelokkaamman näköisinä. Seuraa

taas täydellinen hiljaisuus. Kaikki näyttävät pohtivan kuumeisesti. Täällä

kellarikerroksen luokassa ei ole edes ikkunoita, joista voisi paeta ja lisäksi tila

on äänieristetty - ihan turha siis edes yrittää huutaa apua. Hiljaisuuden

katkaisee kaverisi ääni, joka kysyy:

- Mikä tuo tikittävä ääni on?

Tosiaan. Täällä on joku kummallinen tikitys. Ja se tikitys kuuluu open pöydällä

olevasta laatikosta. Laatikko on lukittu koodilukolla ja sen päällä on kirje:

Heippa planeetta maan asukit ja hyvää halloweenia!

Teidän halloweeninne on minun kansani lempiaikaa. Silloin on nimittäin

helpointa tehdä tutustumismatkoja tälle teidän kiehtovalle planeetallenne -

kukaan ei pidä silloin kummallisena, jos ulkomuoto on hieman teidän

“normaalista” (mitä se ikinä onkaan) poikkeava. Kaikki vain ajattelevat, että toi

tyyppi on menossa naamiaisiin tai tulossa sieltä, eivätkä vaivaa asialla sen

kummemmin päätään. Jostain syystä suhtaudutte muina aikoina kansaani

kauhulla, mikä on vähän huono lähtökohta tuttavuuden tekemiselle.

Tulin luoksenne, koska minulla on tärkeä viesti planeettanne kansalle: olemme

ehkä hieman erinäköisiä kuin te, mutta ei meitä silti tarvitse pelätä. Uskomme,

että yhteistyössä on voimaa. Ehkä me voisimme oppia jotain teiltä ja te meiltä.

Toivomme hartaasti, että lähitulevaisuudessa voimme käydä vapaasti

vierailemassa planeetallanne muulloinkin kuin halloweenin aikaan.

Rakkaudella,

XOXO

P.S. Teillä piti tosiaan olla musiikin tunti. Pahoittelen, että en voinut jäädä

pitämään sitä itse. Vähänkin pidemmissä kohtaamisissa ihmisten kanssa heidän

epäilyksensä alkuperästäni heräävät ja he yleensä kauhistuvat. Siksi katsoin

paremmaksi jatkaa matkaa.

Älkää kuitenkaan huoliko! Minä järjestin teille pientä aivojumppaa. Ratkaiskaa

oheiset tehtävät, niin saatte koodin tämän laatikon sähkölukon avaamiseksi.

Laatikosta löydätte kulkulätkän, jolla saatte avattua luokan oven ja pääsette



niihin halloweenpippaloihinne. Onnea matkaan! Toivottavasti nähdään vielä

joskus uudestaan paremmalla ajalla! :)

- Mitä vit...siä? Eetu tokaisee. Onks toi sijainen oikeesti muka joku alieni

vai onko tää vain kaikkien aikojen halloweenkepponen? Meni kuiteskin

vaan istuskelemaan opettajienhuoneeseen kahville ja naureskelee

partaansa...

Tosiaan. Te ette tiedä, oliko se sijainen jostain ulkoavaruudesta tullut

muukalainen vai vain joku teidän huumorintajuanne - ja älyänne - testaava

opettajaihminen. Teillä on vain kolkko tunne siitä, että siinä sijaisopessa on

jotain tosi outoa.

Nyt teillä on kaksi vaihtoehtoa:

● Vaihtoehto 1: Yritätte päästä luokasta ulos mahdollisimman pikaisesti

tekemällä tehtävät, että saatte laatikon auki ja sen kulkulätkän sieltä.

● Vaihtoehto 2: Jäätte odottamaan tyynesti, mitä tuleman pitää. Pääsette

hyvin todennäköisesti luokasta ulos viimeistään jossain vaiheessa

koulupäivän päättymisen jälkeen, kun joku vanhemmista tajuaa

huolestua siitä, missä se lapsi viipyy… Mutta tässä vaihtoehdossa on se

riski, että ne kauan odotetut koulun halloweenpippalot jäävät teiltä taas

välistä. Sekin vähän huolestuttaa, että miksi ihmeessä se lukittu laatikko

tikittää? Siellä laatikossa on selvästi jotain muutakin kuin vain

kulkutunniste...


