Miten Hannusta tuli astronautti?
Hannu oli asunut Utissa aina eikä hän ollut koko elämänsä aikana
kertaakaan suunnitellut lähtevänsä sieltä pois. Kerran Hannun ollessa
neljävuotias, olivat Hannun vanhemmat vieneet pojan viereiseen kaupunkiin ostoksille. Hannu ei kuitenkaan ollut halunnut kaupasta mitään,
joten perhe lähti takaisin Uttiin, eikä sen jälkeen ollut kokenut
tarpeelliseksi sieltä poistua.
Vaikka Hannu ei matkustellutkaan, ei hän missään nimessä ollut minkäänlaisessa uutispimennossa Utin, lähipaikkakuntien tai edes Suomen
asioista. Hän seurasi tarkkaavaisesti kaikkia mahdollisia ja mahdottomia tapahtumia kotoaan käsin.
Tämä tapahtui ilmaisjakelulehtien ja mainoksien avulla.
Hannu oli nimittäin tilannut itselleen kaikki ilmaisjakelulehdet, jotka saattoi omaan kotiinsa tilata.Hannun
postilaatikko täyttyi paikallisuutisista ja iltapäivälehtien
esitenumeroista. Hänelle tuli erilaisten yritysten
uutiskirjeitä, kaiken maailman mainoksia aina lähikaupan
lapuista valtavien ketjujen mainosvihkosiin ja katalogeihin. Hän toivotti
tervetulleeksi ilmaisjakelulehdet sekä kaikki ne esitteet ja tiedotteet, joita
lehtien välissä tuli, ja joiden tilaajaksi saattoi ilmoittautua.
Hannu siis tiesi ympäröivästä maailmasta todella paljon ihmiseksi, joka ei juuri koskaan
Utista poistunut.Kukaan uttilainen ei ollut ollut Hannusta koskaan huolissaan.
Ei ennen kuin Hannu ilmoitti lähtevänsä Utista pois.
Hannun kanssa samalla tiellä asuva Anelma kuuli siitä ensimmäisenä. Ja jos jostain saattoi
olla varma, niin siitä, että kun Anelma tiesi asiasta, pian siitä tiesivät kaikki muutkin.
Kaikki oli alkanut yhdestä mainoksesta. Mustasta ja pienestä kirjekuoresta, jonka
alakulmassa oli planeetan kuva. Kirjekuoren sisällä oli vielä pienempi musta paperi, johon
oli kirjoitettu teksti hopeanvärisellä musteella, ja jonka taustalla loisti kuva linnunradasta.
Keskellä paperia luki:
"Onko avaruus paikka, josta et tiedä tarpeeksi?
Ei hätää, ilmoittaudu astronauttikurssille jo tänään."
Hannu luki mainoksen useaan kertaan ja joutui pettymyksekseen vastaamaan mainoksen
kysymykseen joka kerta myöntävästi.Hän tiesi kaiken pääsiäisen koristeluista, vapun
ruokaherkuista, lähikunnan kaatopaikan rappeutumisesta, ensi viikon ruokatarjouksista
sekä hänen lähikaupassaan, että satojen tuhansien muiden ihmisten lähikaupoissa. Hän oli
lukenut esitteet lintukerhosta, vauvauinnista sekä kyläkuorosta, joka kokoontui noin 500
km päässä hänestä.

Avaruudesta hän ei kuitenkaan tiennyt
juuri mitään. Totta kai Hannu oli
koulunsa käynyt, ja tiesi perusasiat.
Kuten, että avaruudessa ei ole painovoimaa, tai että siellä ei kuule ääniä
samalla tavalla kuin maan pinnalla. Hän
osasi yhdistää tähdet ja kuut ja galaksit
avaruuteen, mutta siihen se jäi. Tarpeeksi
hän ei missään nimessä tiennyt.
Sillä samalla hetkellä Hannu käveli
puhelimen luokse ja näppäili mustassa
paperissa neonpunaisin loistavan
puhelinnumeron. Puhelimesta kuului surinaa,
kunnes siihen vastattiin.
Hannu kertoi Anelmalle
aikeistaan lähteä jo
seuraavana päivänä.
Noin kahdenkymmenen minuutin päästä
siitä Värinautit Annu ja Unna olivat
koputtamassa Hannun oveen, nyppiäkseen kuulemiltaan huhuilta siivet. Annu ja
Unna yllättyivät, vasta sen jälkeen, kun
Hannu kertoi, ettei kyseessä ollut mikään
huhu. Kukaan uttilainen ei ollut Hannusta
kuitenkaan huolissaan. Ei edes sen jälkeen, kun
Hannu kertoi lähtevänsä avaruuteen.
Hänet oli hyväksytty astronauttikurssille, ja hän
lähtisi seuraavan viikon tiistain ja keskiviikon vastaisena yönä. Syy
miksi kukaan uttilainen ei ollut asiasta huolissaan oli se, että Hannu
näytti olevan asiasta todella onnellinen ja ratkaisuunsa tyytyväinen.
Seuraavan viikon tiistaina pidettiin Hannun kunniaksi avaruuskestit. Annu ja Unna olivat
auttaneet järjestelyissä ja uttilaiset olivat teemajuhlista innoissaan. Usea oli jopa pukeutunut juhlan kunniaksi, niin että sinä iltana Utin kaduilla liikkui meteoriittien ja
avaruusleijonien lisäksi myös tähtisadetta ja pyrstötähtiä.
Hannu lähti avaruuteen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Hannu oli luvannut olla
yhteydessä uttilaisiin aina kuin se olisi mahdollista. Annu ja Unna olivat lupautuneet
huolehtimaan Hannun postista, jota kertyi muutaman päivänkin aikana hirmuisesti.
Viikkojen kuluessa postin määrä väheni, kun Annu ja Unna eivät Hannun tapaan enää
osallistuneet kyselyihin ja vahvistaneet haluavansa saada lisää postia.

Viikko vaihtui seuraavaan, kunnes ensimmäinen kirje saapui Hannun omaan
postilaatikkoon. Se oli pienen pieni musta kirjekuori ja sen vasemmassa alakulmassa oli
planeetan kuva. Sen sisältä paljastui vielä pienempi musta paperi, jossa luki:

"Kuuleeko Maa täällä puhuu Hannu Lutti Uttinen U47XT83 avaruus.
Kuuleeko maa? Sovin avaruuteen hyvin. Pidän leijumisesta.
Värejäkin täällä on. Terveisiä tutuille. Loppu. "
Sen jälkeen viestejä tuli aina tasaisin väliajoin. Vuoroin yhden jos toisenkin
uttilaisen postilaatikkoon. Ne tulivat aina samanlaisissa pienissä mustissa
kirjekuorissa, joiden vasemmassa alakulmassa oli planeetan kuva. Ja vaikka
niissä jokaisessa oli eri teksti, oli niissä kuitenkin kaikissa sama viesti.
Hannu toden totta viihtyi avaruudessa.

Kysymyksiä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Miten Hannu tiesi, mitä lähialueella tapahtui?
Miksi Hannu päättyi ryhtyä astronautiksi?
Miten Hannu ilmoittautui astronauttikurssille?
Mikä juhla Utissa järjestettiin ennen kuin Hannu lähti?
Miten Hannu piti yhteyttä Uttiin?
Mikä tarinassa oli hassua?

