
Turbo Terttunaattori tahtoo hevitähdeksi

Olipa kerran Turbo Terttunaattori, pieni punainen tomaatti. 
Turbo oli syntynyt kasvihuoneen rauhallisessa lämmössä 
tomaattikasvin kukasta, putkahtanut köynnökseen siskojensa 

ja veljiensä muodostamaan pitkään riviin. 

Vaikka Turbo oli isosta perheestä, hän oli suuri persoona. Hän rakasti 
kaikkea jännittävää – kaikista eniten hevimusiikkia! Jo pienenä hän 
kuunteli innoissaan, kuinka Metallica ja Iron Maiden pauhasivat 
tomaattiviljelmää hoitaneen puutarhurin kuulokkeista ja halkoivat 
ilmaa rouheilla bassokuvioillaan. Turbo oli hurmiossaan hytkyt-
tänyt tomaattiköynnöstä niin, että siskot ja veljet joutuivat pitelemään 
kovaa kiinni. 

Välillä puutarhuri oli pitänyt lepotauon tomaattilaatikoihin nojaillen 
ja kännykästään videoita katsellen. Turbo oli tapittanut ruutua hänen 
selkänsä takana. Hän ihaili bändien konserttitallenteita ja musiik-
kivideoita ja katsoi silmät innostuksesta pyöreinä, kun basso murisi 
lavalla hurjaa sooloaan.

”Minusta tulee basisti!”, Turbo sanoi itselleen. 

Puutarhurikin oli huomannut takanaan musiikin tahtiin hytkyneen 
tomaatin, ja vaikka hän ei ollut aivan varma, uskoiko hän silmiään, 
oli hän eräänä päivänä kantanut Turbon ruukun juurelle pienen basso-
kitaran pienoismallin. Sillä Turbo oli treenannut kuulemiaan basso-
kuvioita aina, kun ihmisiä ei ollut lähettyvillä. Sisaruksilla oli melussa 
pitelemistä, mutta Turbo alkoi oppia – ja olla jo aika taitavakin. 

Eräänä päivänä puutarhuri asettui taas tauolle heidän viljelylaatik-
koonsa nojaten. Hän hörppi kahvia ja avasi YouTubesta uuden rokki-
videon. Mutta ennen kuin video alkoi, ruudulla näkyi mainos:

”Osaatko laulaa, osaatko soittaa? Oletko valovoimainen tähti matkalla 
kuuluisuuteen? Stara-ohjelma tulee kaupunkiin, tule huomenna 
koe-esiintymään kaupungintalolle kello yhdeksän! Kaikki ovat terve-
tulleita”, mainos kuului ja taustalla pauhasi rock-musiikki. 

Turbo innostui mainoksesta niin paljon, että tärisi – kykyjenetsin-
täohjelma! Voisiko tämä olla Turbon mahdollisuus? 

”Tuonne pitää päästä. Ja hehän sanoivat, että kaikki ovat tervetul-
leita”, hän ajatteli. 

Samassa puutarhuri nousi jatkaakseen hommiaan. Hän poimi Turbon 
sisaruksineen pienen kärryn kyytiin. Kärrystä tomaatit nostettiin 
pakettiautoon, ja matka kaupunkiin alkoi. Turbo halasi jännityksestä 
jäykkänä bassoaan, jonka se oli viime tingassa napannut mukaansa. 
Turbo nukahti basso sylissään auton tasaiseen hurinaan. 

Kun pakettiauton ovet lopulta avattiin ja laatikko kannettiin päivän-
valoon, Turbo heräsi. Hän näki yllään häikäisevää taivasta. Sitten 
mentiin läpi ovesta, toisesta ja kolmannesta. Lopulta laatikko 
laskettiin pöydälle.

”Terveisiä Stara-ohjelman väelle Naattilan tilalta!”, laatikkoa kantanut 
puutarhuri sanoi.

Puutarhuri oli juuri kantanut Turbon sukulaisineen kaupungintalon 
keittiöön! Siis sen kaupungintalon, jossa Staran koe-esiintymiset 
olivat jo käynnissä. 

Turbon sisarukset, vanhemmat, serkut ja pikkuserkut huomasivat 
Turbon tilaisuuden tulleen. ”Turbo, tähän olet tarkoitettu – 
kiiruhda!”, he kannustivat.



Turbo tajusi, että oli vihdoin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nyt 
hänestä voisi tulla basisti. Pitäisi vain mennä ja uskaltaa!

”Selvä, minä yritän!” Turbo sisuuntui ja tarttui bassoonsa. Sukulais-
tomaattien avustuksella Turbo kapusi laatikon reunalle, vilkaisi vielä 
kannustavia katseita takanaan ja hyppäsi sitten lattialle. Hän tähysi 
eteensä: kaikkialla oli paljon risteileviä jalkoja, kitaralaukkuja, säveliä 
treenaavia ihmisiä. Nurkassa näkyi oviaukko, josta Stara-paitainen 
nainen päästi ihmisiä yksi kerrallaan sisään. Tuosta mennään lavalle, 
Turbo oivalsi.

Turbo kiihdytti hirmuiseen vauhtiin, kieri bassoineen jalkojen välistä 
oviaukolle, oviaukosta sisään, ohitti lavalle astumassa olleen koelau-
lajan ja samassa tupsahtikin jo mikin eteen.

Turbo nosti katseensa yleisöön. Hän meinasi pyörtyä jännityksestä 
ja väenpaljoudesta. Kädet täristen hän poimi pienimmän sähkö-
piuhan, jonka löysi ja kytki bassonsa vahvistimeen. Sitten hän 
näppäsi bassostaan ensimmäisen soinnun. 

Tuomarit olivat ihmeissään – he kuulivat äänen, mutta ketään ei 
näkynyt lavalla. TV-kamerat zoomasivat. Lopulta näytölle lavan 
taakse saatiin näkyviin pieni, tutiseva tomaatti. Yleisö räjähti 
nauruun, tuomarit katselivat toisiaan hölmistyneinä. Mitä ihmettä, 
tomaatti lavalla?

Turboa tärisytti, hän oli jännityksestä lähes halvaantunut. Nyt yleisö 
vielä nauroikin! Ei tästä tulisi mitään. Turbo laski pienen bassonsa 
lattialle ja katsahti yleisöön viimeisen kerran lähteäkseen. 

Mutta silloin hänen katseensa osui tuttuihin kasvoihin – puutarhuri! 
Tuttu hevifani katsoi häntä tutut kuulokkeet kaulallaan, ylpeä ja 
kannustava hymy huulillaan. Puutarhuri nyökkäsi Turbolle kuin 
sanoakseen, että osaat kyllä, anna mennä!

Silloin Turbo rohkaistui: nyt mennään eikä meinata!

Hän palautti mieleensä Metallican tähtibasistin elkeet, otti saman 
eteenpäin nojautuvan haara-asennon ja kajautti ilmoille hurjimman 
osaamansa bassoriffin. Sellaista ei näissä saleissa ollutkaan kuuna 
päivänä kuultu!

Tuomarien leuat tipahtivat pöytään ja yleisö lakkasi nauramasta. 
Turbo antoi mennä, ja lopulta täräytti vielä viimeiset soinnut – ”TAN–
TAN–TTAA”! Sitten hän kumarsi ja jäi seisomaan varpaitaan hermos-
tuneesti katsellen.

Hetken oli täysin hiljaista. Sitten yleisö puhkesi raikuviin aplodeihin! 
Tuomarit yhtyivät villiin taputukseen ja nousivat seisomaan ihastuk-
sissaan! Puutarhuri hurrasi ja vihelsi Turbolle kuin onnitellen. Turbo 
ei ollut uskoa tätä todeksi.

Ja kun yleisö lopulta hieman laantui, päätuomari sanoi mikkiinsä 
sanat, jotka viimeistään saivat Turbo Terttunaattorin punastumaan 
onnesta:

”Uusi hevitähti on syttynyt.”

 

→ Opetus: Ruuan alkuperä, unelmien tavoittelu, rohkeus, intohimot 
ja harrastukset, pieni voi olla suuri

→ Ohjeistus kasvattajalle: Jutelkaa lapsen kanssa siitä, millaisia 
unelmia hänellä on ja miten niitä voisi tavoitella.

(…Turbo Terttunaattori tahtoo hevitähdeksi)


