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Kirje Amerikasta 
 

 – Huhuu, onko tämä Hutva? Onko ketään kotona? Hu-huu-hu! Jaahas, siellähän te olette pöydän 

alla koko porukka. Mitä te siellä teette?  

 – Tuota… öh… niinku tuota jokin paperi putosi ja sitä oltiin etsimässä. Mitähän asiaa?  

 – Täällä olisi postia, jos tämä on oikea paikka, Hutva? 

 – Jaa, tuota… enpäs nyt oikein tiedä, kun ei tässä… meinaan, että… 

 – Kyllä tuossa ovessa luki, että Hutva, Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta.  

 – Ai, sekö jäi se kyltti siihen. No, minkälaista postia siellä nyt sitten on?  

 – Näyttää olevan kirje. Amerikasta asti vallan, kovin on hienossa kuoressa ja virallisen näköiset 

sinetit päällä.  

 – Sitä minä vähän pelkäsinkin. Antakaa se nyt vaikka tuolle meidän sihteerille, niin katsotaan sitten 

joskus, pitäisikö sille tehdä jotakin.  

 – Herra puheenjohtaja, mitä mieltä olette, avaanko minä nyt sen heti ja otetaanko se käsittelyyn 

saman tien.  

 – Ei tässä nyt sovi hätäillä tämän asian kanssa. Eihän meillä ole mitään virallista tietoa, mitä tuo 

kirje sisältää. Niin että kannattaa kyllä harkita, milloin tehdään jotakin vai tehdäänkö ollenkaan.  

 – Mutta ne jenkithän sanoivat, että he lähettävät kirjallisen kutsun sinne Viron 

ilmasotaharjoitukseen, josta ne puhuivat jo pari kuukautta sitten. Että jospa se on nyt tässä se kutsu.  

 – Saattaahan se ollakin, mutta eihän meillä, hyvänen aika, ole siitä mitään virallista dokumenttia. 

Sehän oli pelkkä suullinen ilmoitus siitä, että kirjallinen kutsu tulee. Emme me voi pelkästään sen 

perusteella ruveta täällä kirjeitä availemaan summamutikassa, ties vaikka siellä olisi jotain aivan 

muuta. Jotakin kouraantuntuvampaa tässä kaivataan niin kuin aina.  

 – Elikkä emmekö me nyt siis lähde mukaan siihen Viron harjoitukseen?  

 – Enhän minä niin sanonut. Mutta emme me voi päättää siitä, ellei ole tarkempaa tietoa siitä, mitä 

se on. Ja sitä tarkempaa tietoa meidän tulee saada amerikkalaisilta kirjallisessa muodossa eikä 

pelkkien kahvipöytäpuheiden tasolla. Se osallistuminenhan saattaa hyvinkin tulla mahdolliseksi, 

kunhan tiedämme mihin osallistumme, tai sitten päinvastoin, jos sitä tietoa ei tule. Kyllä tässä nyt 

pallo on täysin amerikkalaisilla, ja meidän roolinamme on odottaa virallista tietoa asiasta.  

 – Niin, herra puheenjohtaja. Ja parhaassa tapauksessa ne koko helkkarin ilmasotaharjoitukset 

ehditään siellä pitää, ennen kuin me saamme niistä täsmällistä tietoa. Niin ettei meidän ehkä tarvitse 

ottaa kantaa koko asiaan.  

 – Aivan. Arvasinhan minä, että me pääsemme tästä yksimielisyyteen, kuten Suomessa aina 

päästään ulkopolitiikasta.   
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