
Satu ongelmia ratkaisevasta systeemistä 
             

Tarina jäniksestä ja siilistä, Grimmin veljesten satua muistellen ja mukaillen: 
 
Aamuaurinko ojenteli käsiään taivaan rannalla ja siili raapi rähmiä silmistään. Kotiovellaan sei-
soskellessaan siili havaitsi päivän erinomaiseksi pienelle sightseeing- ja eväsnoutoretkelle kau-
pungin vuokraviljelmäpalstoille. Ylitettyään onnekkaana litistymättä Michelinejä ja Nokioita pullol-
laan olevan kiireisten kulkuväylät siili saapui viherhörhöjen maille, jossa törmäsi Jänikseen. 

– Huomenta, herra jänö! 
 
Jänis oli ynse tappi ja tervehdykseen vastaamatta tokaisi:  

– Mikäs ukkoa viiraa, kun näin varhain täällä taapertaa? 
– Kestävyystreeni pukkaa päälle, siili selvitti. 
– Ai että treenaat noilla väärillä ja lyhkäsillä räpylöillä, piikitteli jänö. 

 
Siitä siili kypsyi perusteellisesti ja kävi uhomaan:  

– Pannaan kisa pystyyn ja katsotaan kuka on kova luu? 
– Jo vain on taapertajalla pokeria, ilkkui pitkäkorva hiphopjänis.  
– Mistä lyödään veto? Voittaja saa Hackmanin teräskattilan - vai? 
– Kiinni veti mutta ensin pitää käydä kotona... hiilarit ehti ehtymään... pitkä lenkki takana, 

käyn tankkaamassa ja tulen salamana takaisin. 
 
Siili singahti kämpille. Ja heti ovella hoputti eukkoaan:  

– Paas laittaa nää samanlaiset verkkarit ylle ja lähde matkaan. 
– Minnepä minä nyt säntäisin ja miksi? ihmetteli emäntä. 
– Löin vetoa ökyelmeri jäniksen kanssa ja pitäisi voittaa se juoksukisassa. 
– Voi hyvä isä, ovatko avaruusoliot imuroineet älysi? Miten moiseen kykenet. 
– Vaite vaimo rivissä ja romppeet ylle.  

 
Matkalla pellolle Simo siili kuitenkin selosti suunnitelmaa. 

– Siellä, missä kisa käydään, on vastakynnettyä peltoa. Sinä asetut saran loppupätkälle ja 
kun näet pitkäkorvan lähestyvän näytät perävaloja ja hihkuen taaperrat maaliin. 

 
Niin ukkosiili saapui lähtöpaikalle ja akkasiili asemiinsa. Jänö elvisteli vielä juoksulahjoillaan ja 
venytteli: 

– Jou, jokos aloitetaan. 
– Sen ku, sanoi piikikäs ja kumartui lähtökuoppiin. 
 

PAM. Pitkäkorva sänttäsi menemään korvat viimasta töttörällä, mutta maalisuoralle ehdittyään 
siilimuori näytti loikkakoneelle Adidas-selkälogoa ja hihkui:  

– Mää olen maalissa jo. 
 
Ihmetyksestä pökertyneenä jänö vaati uusintaa. Ja sama uusiksi. Siilimuori lähtöön ja isisiili as-
tumaan maaliin talttahampaan kurvatessa maalisuoralle. Näin jatkettiin. Kääntöturkki hieroi hikisiä 
silmiään ja vaati uusintoja väsymättömiltä siileiltä 40 kertaa, kunnes hiphopjäniksen ojentajalihak-
set kramppasivat täysin ja jänö jäykistyi. Ja omasta nokkeluudesta notkea siili leijui tyytyväisenä 
eukkonsa kera kämpille. 
 
Tämmöttis 
             
 
  
 


