
Kunniamerkonomi 2017

Enpä ole vielä koskaan aiemmin kuullut näissä liiton 
kokouksissa samanlaista naurunremakkaa kuin 
tässä kokouksessa, kun Jaajo kertoi värikkääseen 
tapaansa elämästään, hieman yllättävistä, erilaisista 
ratkaisuistaan ja valinnoistaan. Jaajo loi positiivista 
ilmapiiriä ja jakoi energiaa kuulijoille!

Haluatko merkonomiksi?

Jaajo kyllä halusi, mutta moni asia vei nuorta, 
menevää miestä mitä erilaisimpiin rientoihin 
ja tehtäviin. Kuinka merkonomin tutkinnon 
saavuttaminen sitten lopulta onnistui?

Mitä kaikkea tämä 38-vuotias supliikkimies on 
elämänsä varrella jo ehtinyt tehdä? 

Kunniamerkonomimme viihdytti kokousväkeä 
värikkäällä ulosannillaan ja kertoi johdon-
mukaisesti eri elämänvaiheistaan.

TEKSTI: Anna-Maija Kunnas
KUVAT:  Anna-Maija Kunnas
  Merja Äimänen

Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - 
SMYL ry:n sääntömääräinen kevätliittokokous 
pidettiin aurinkoisena kevätlauantaina 
13. toukokuuta Helsingissä. 

Paikalla oli liittokokousedustajia ja -väkeä 
kaikista liiton yhdistyksistä; Helsingistä, 
Tampereelta, Turusta, Porista, Kouvolasta, 
Kymenlaaksosta, Porvoosta, Lakeudelta ja 
Savo-Karjalasta. 

Liittokokous käsitteli sääntömääräiset asiat ja 
hyväksyi vuoden 2016 toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöksen sekä myönsi tilivelvollisille 
vastuuvapauden. 

Suomen Merkonomiyhdistysten 
Liitto SMYL ry:n kevätkokous 
pidettiin Helsingissä

Liittokokouksen alussa hallituksen puheenjohtaja Markku Mikkola 
toivotti liittokokousväen tervetulleeksi kokoukseen ja esitteli 
vuoden 2017 kunniamerkonomiksi kutsutun Jaajo Linnonmaan 
sekä luovutti hänelle kunniakirjan ja merkonomilakin.
 
Mikkola kertoi, että Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - 
SMYL ry valitsee vuosittain kunniamerkonomin ja kunniakirjan 
perusteluissa mainitaan, että kunniamerkonomin arvo myönne-
tään henkilölle, joka julkisessa tehtävässä tai julkisuudessa tuo 
avoimesti esille merkonomikoulutuksensa ja on siten esikuvana 
merkonomeille ja merkonomiksi opiskeleville. 

- Olemme erittäin iloisia ja kiitämme, että olet suostunut 
vastaanottamaan kunniamerkonomin arvon ja olemme mielihyvin 
panneet merkille, kuinka tuot erilaisissa työtehtävissäsi, niin 
radiossa kuin televisiossa, merkonomitutkintosi esiin, toteaa 
Markku Mikkola. 

Juontaja-näyttelijä, yo-merkonomi Jaajo Linnonmaa, liiton 15. 
kunniamerkonomi kiitti saamastaan suuresta kunnianosoituksesta 
ja painoi merkonomilakin päähänsä, todeten, että tällaista lakkia 
hänellä ei vielä olekaan. 

- Tämä on oikeasti mahtava, upea juttu ja pieni näpäytys 
opinahjolleni, toivottavasti ovat kuulolla jatkossa... Eivät ne 
varmaan voineet ajatella, että minusta tulee jossain vaiheessa 
kunniamerkonomi, Jaajo naurahtaa tyytyväisenä pieni pilke 
silmäkulmassaan.

"
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- Kiva, kun saan tehdä itseäni teille
tutuksi ja kertoa hieman elämäni eri 
vaiheista. Pakko sanoa sen verran, 
että koska minulla on kolme alle 2,5-
vuotiasta lasta, niin jokainen hetki, 
kun pääsee pois kotoa aikuisten pa-
riin, tuntuu tällä hetkellä juhlalta,
naurahtaa Jaajo kiitospuheensa 
alussa.

Jaajo tunnetaan parhaiten radio-
juontajana, tv-juontajana ja elokuva-
näyttelijänä.

Vuoden Nuori Menestyjä 2016

- Viime vuoden joulukuussa Suomen 
Nuorkauppakamarit ry palkitsi minut 
Vuoden Nuorena Menestyjänä niistä 
saavutuksista, joita olen tuolla yritys-
maailman puolella saavuttanut, hän 
kertoo. Olen henkeen ja vereen yrit-
täjä ja minulla on seitsemän yritystä. 

- Valinnassa painoi varmasti myös 
se, että tapaan joka viikko 2-3 nuorta 
yrittäjää, jotka tulevat pitchaamaan, 
myymään minulle ideoitaan. Yritän 
auttaa heitä alkuun, neuvoa miten 
yritys perustetaan, kuinka rahoitus 
järjestyy ja kuinka hoituvat patentti- 
ja rekisteröintiasiat. Itse koen kyllä
etupäässä olevani yrittäjä, mutta 
on kiva, että minut tunnetaan myös 

tuolta radio- ja tv-puolelta, olenhan 
sielläkin tehnyt pitkän päivätyön, 
kertoo Jaajo.

Kipinä yrittäjyyteen kotoa

Jaajon yrittäjätausta tulee kotoa isän
puolelta. Kari Linnonmaa perusti 70-
luvulla Helsinkiin Töölöön ensimmäi-
sen kivijalkaurheilukaupan, Urheilu-
Linnan, serkkunsa Harri Linnonmaan 
kanssa, joka oli entinen maajoukkue-
kapteeni ja HIFK:n monivuotinen 
kapteeni. He alkoivat tuoda jääkiek-
kovälineitä Suomeen ja myivät niitä 
Helsingin IFK:lle.

- Sittemmin isäni muutti liikkeen ur-
heiluvälineiden maahantuontiyrityk-
seksi ja niihin aikoihin aloin jo olla 
15-vuotias ja menin isäni yritykseen 
kesätöihin, muistelee Jaajo. 

Radiojuontajaksi kuskin penkiltä

Kun Jaajo sai 18-vuotiaana ajokortin, 
hän alkoi ajamaan isän firmassa pa-
kettiautoa ja kävi viemässä urheilu-
välineitä tukusta urheiluliikkeisiin.

- Silloin istuin päivät pitkät autossa 
ja kuuntelin radiota. Ihastuin radion 
aamuohjelmiin ja päätin, että jonain 
kauniina päivänä minä haluaisin al-
kaa tekemään radio-ohjelmia, Jaajo 
muistelee radiouransa alkua ja jat-
kaa. Kiss FM:n aamutiimi oli siihen 
aikaan kova juttu ja minä halusin 
nähdä, miten sitä radio-ohjelmaa 
oikein tehdään.

- Kiss FM:n ohjelmaa tehtiin Kaapeli-
tehtaalla ja suuntasin eräänä aamu-
na sinne. Sanoin, että haluan mennä
studioon katsomaan, miten aamuoh-
jelmaa tehdään. Eipä sinne nyt niin 
vaan menty. Into oli niin kova, että 
huijasin itseni sisään. Sanoin, että 
olen voittanut palkinnon, menisin 
sitä noutamaan, naurahtaa Jaajo.
Pääsin studioon ja sanoin juontajille, 
että haluan nähdä yhden spiikin, mi-
ten niitä tehdään.

- Pitivät minua varmaan ihan hulluna 
ja suostuivat. Päätin jo silloin, että 
tää on se mun juttu ja huikkasin pois 
lähtiessä, että jonain kauniina päivä-
nä nähdään näissä merkeissä.

Unelmista tuli totta

Nyt Jaajo on tehnyt kymmenen vuot-
ta Radio Suomipopille Aamulypsy-
ohjelmaa, joka on Suomen kuunnel-
luin aamuohjelma. Sitä kuuntelee 
joka aamu 600 000 ihmistä. 

- Hienoa, että Suomen kokoisessa 
maassa saat herättää noin monta 
ihmistä. Sitä toivoo, että saa kaikki  
lähtemään hymyssä suin liikkeelle. 
Jos saat ihmiset nauramaan siinä aa-
mulla, niin toivottavasti jakavat posi-
tiivista energiaa eteenpän muillekin, 
toteaa Jaajo tyytyväisenä.

Kuinka Jaajo sitten lopulta päätyi 
viihdealalle? 

Jossain vaiheessa hän kävi lukion ja 
vuonna 1988 meni armeijaan. Van-
hemmat olivat sitä mieltä, että pys-
tyäkseen jossain vaiheessa jatka-
maan perheyritystä, Jaajon täytyy 
suorittaa joku sopiva tutkinto. Van-
hemmat hoitivat Jaajon jollain kei-
nolla äärettömän surkeilla papereil-
la sisään Malmin kauppaoppilaitok-
seen business-linjalle.

- Kun minulla oli inttiä enää viikko 
jäljellä, soitin kauppaopistoon ja ky-
syin, onko minulla opiskelupaikka jäl-
jellä. Luokka oli kuitenkin muuttunut 
matkailulinjaksi. Totesin, että näillä 
huonoilla papereilla en kyllä muual-
lekaan pääse, opiskelen sitten mat-
kaoppaaksi ja lähden maailmalle ot-
tamaan aurinkoa. Täytyy sanoa, näin 
miehenä, että olihan se äärimmäisen
mukava tulla oppiluokkaan, kun siel-
lä oli 3 poikaa ja 33 tyttöä. Totesin
saman tien, että tää on ihan mun
juttu, Jaajo hauskuuttaa.

Jaajo opiskeli kauppiksessa, enem-
män tai vähemmän, parin vuoden 
ajan. Hän oli luokan vastuuhenkilö ja 
oppilastoimikunnan puheenjohtaja. 
Vastuualueina oli juhlien ja tapahtu-
mien  järjestäminen. Näihin tehtäviin 
Jaajo sitten paneutui paremmin kuin 
itse opiskeluun.

- Jossain kohtaa tapasin sitten rehto-
rin ja kysyin, että koskas minä sitten 
pääsen lähtemään sinne ulkomaille.
Rehtori katsoi hieman pitkään ja 

SMYL-kunniamerkonomit: 
2017 Jaajo Linnonmaa,
  juontaja-näyttelijä
2016  Eino Makunen, missikeisari
2015  Jouni Flinkkilä, päätoimittaja
2014  Eva-Riitta Siitonen, ylipormestari
2013  Mika Huusari, muusikko
2012  Anssi Kukkonen, legendaarinen  
  urheiluselostaja
2011  Matti Koivurinta, kauppaneuvos, 
  kauppatieteiden kunniatohtori
2010  Urpo Martikainen, MTV3:n   
  uutisankkuri, taiteilija
2009  Jyrki Kangas, taiteellinen johtaja
2008  Kimmo Pälikkö, taidegraafikko,
  tietokirjailija
2007  Marja Tiura, kansanedustaja
2006  Jorma Tuominen,    
  KHT-tilintarkastaja 
2005  Osmo Mäntymäki,    
  HTM-tilintarkastaja
2004  Ulla-Maj Wideroos, ministeri
2003  Harri Koponen, toimitusjohtaja
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sanoi, että etkö sinä ole huomannut, 
että luokka jakautui puoli vuotta sit-
ten kahtia. Enhän minä ollut huo-
mannut, kun olin enemmän muualla 
kuin koulussa, olin järjestelemässä 
niitä bileitä. Muut olivat olleet jo 
puoli vuotta Espanjassa matkaopas-
koulutuksessa ja minä jäin Suomeen. 
Kysyin, että mikäs minusta nyt sitten 
tulee? No matkatoimistovirkailija, 
sanoi rehtori. Eipä se minua kiinnos-
tanut eli niin minulla jäi opiskelut 
kesken, kertoo Jaajo opintojen päät-
tymisestä.

Jaajo lopetti kouluhommat ja mietti,
mitä elämässä haluaisi tehdä. Häntä 
kiinnosti käsikirjoittaminen, tv:n ja 
leffojen tekeminen, näytteleminen ja 
radiohommat, oikeastaan kaikki muu 
kuin se isän yrityksen jatkaminen. 

Hän kiittää vaimoaan, silloista tyttö-
ystäväänsä, joka patisti avoimesti 
kertomaan isälle, että ei hänestä va-
litettavasti tule isän firman jatkajaa. 

- Minä olen perheen ainoa lapsi ja 
minulle oli asetettu paineita firman 
jatkamisen suhteen. Sanoin ruoka-
pöydässä, että nyt on sellainen tilan-
ne, että en tule tätä firmaa jatka-
maan, haluan tehdä jotain viihde-
alalla, muistelee Jaajo tiukkaa tilan-
netta. Äiti ja isä sanoivat, että nyt 
sinulla on kuusi kuukautta aikaa
näyttää sun kykysi siellä viihde-
maailmassa. 

Käsikirjoittajasta elokuvauralle

- Sitten otin paperin ja kynän esiin 
ja nuori innokas mielikuvitus kun oli, 
niin aloin käsikirjoittamaan sellaista 
elokuvaa kuin Hymypoika. Elokuvan 
ideana oli, että nuoret miehet kuva-
sivat petihommia tullakseen parem-
miksi rakastajiksi. Hauskaa, kun 20 
vuotta myöhemmin lukee lehtiotsi-
koita ja huomaa, että joku on tehnyt 
siitä tosielämän dokumentin. Ei siitä 
sen enempää, toteaa Jaajo.

Alalla kokemattomana, mutta ehdot-
toman rohkeana, Jaajo meni ohjaa-
ja Aleksi Bardyn luokse esittelemään 
leffakässäriään.

- Niin mukavaa kun se olikin, niin 

Bardy vastasi, että tää on itseasiassa 
tosi hyvä idea. Tehdään tästä leffa,
muistelee Jaajo tyytyväisenä. 

Viihdemaailman ovet aukeavat

Elokuva tehtiin ja Jaajo sai jalkaa
oven väliin viihdemaailmassa. Van-
hemmatkin alkoivat huomata, että  
pojalla onkin jotain lahjoja tällä sa-
ralla. Jaajo päätyi televisioon ja hän-
tä pyydettiin juontamaan SubTV:lle 
ohjelmaa nimeltään Räsypokka.

- Kyllähän äiti silloin ihmetteli, että 
miksi et mene juontamaan vaikka 
Bumtsi Bumia. Koitin selittää, että 
jostain on aloitettava ja tämä on hy-
vä näin. Pari vuotta tein sitten sitä 
ohjelmaa ja sitten minulle tarjottiin 
ohjelmaa MTV:n myöhäisillasta, ker-
too Jaajo. 

Jaajo veti Pulssi-nimistä ohjelmaa, 
jossa ravintoloita kierrettiin suorassa 
lähetyksessä ja ensimmäistä kertaa 
kännykällä pystyi osallistumaan 
interaktiivisesti tv-ohjelman tekoon. 

Pulssi-ohjelma tuli ulos tv:ssä per-
jantaina ja lauantaina. Radiossa mai-
nostettiin keskiviikkona, missäpäin 
ohjelmassa tullaan tulevana viikon-
loppuna liikkumaan.

- Sanoin, että mä voisin tehdä sen 
radio-ohjelman. Ne kysyi, että onko 
kokemusta radio-ohjelman teosta.
Sanoin, että on vuosien kokemus 
(olin käynyt jopa studiossakin katso-
massa, kun aamuohjelmaa tehdään). 
Menin sitten radioon (jälleen kerran 
huijaamalla). Muistan sen päivän,
kun piti tehdä ensimmäinen radio-
ohjelma. En tiennyt yhtään, miten se 
pöytä toimii. Pyysin naapuristudiosta 
apua. Tosta napista päälle ja puhut 
ja tosta musikki päälle ja niin minä 
vaan aloin tekemään radiota ja huo-
masin, että tää onkin äärimmäisen 
mukavaa. Siitä alkoi minun radioura, 
Jaajo jatkaa kertomustaan.

- Sitten kysyttiin, haluaisinko mennä 
iltapäivään juontamaan, saisin oman 
ohjelman. Sehän sopi, joten lopetin
muut hommat ja tein iltapäivää pa-
ri vuotta, kunnes irlantilainen radio-
kanavan omistajataho alkoi ihme-

tellä, miten iltapäiväohjelmalla on 
enemmän kuulijoita kuin aamussa. 
Iltapäivän juontajakaveri on siirrettä-
vä aamuun. Olin unelmoinut siitä aa-
muohjelman tekemisestä. Olin mel-
ko menevä nuori ja nyt kun tarjoutui 
mahdollisuus haaveilemani aamuoh-
jelman tekoon, niin mietin, että ra-
vintola menee kiinni neljältä ja kuu-
delta alkaa ohjelma… mä saatan
just ja just ehtiä, naurahtaa Jaajo.

Jaajon seurasta saamme nauttia 
melkein päivittäin niin radiossa kuin 
televisiossa; Aamulypsy radiossa, 
Haluatko miljonääriksi? televisiossa 
ja hauskat Luokkakokous-elokuvat.

Hyväntekeväisyysjuoksu

Jaajo kutsuttiin vuonna 2009 toimit-
tajana Saksaan eXtreme Run -juok-
sukilpailuun. Hauska kilpailu, jossa
naamiaispuvut päällä juostiin pitkin 
poikin natsien vanhaa koulutuskes-
kusta ja suoritettiin erilaisia tehtäviä.
Jaajo innostui ja toi tapahtuman 
Suomeen.

Hän perusti kaverinsa kanssa ensim-
mäisen oikean yrityksensä seitsemän 
vuotta sitten. ExtremeRun järjestää 
tapahtumia eri puolilla Suomea, tä-
nä vuonna paikkakuntia ovat Tahko, 
Vantaa, Oulu ja Peurunka. Tapahtu-
mia on neljä aikuisille, kolme lapsille
ja tapahtumilla kerätään rahaa lii-
kuntarajoitteisille lapsille. Extreme-
Run on suosittu tapahtuma Nais-
ten kympin ja Helsinki City Marat-
honin rinnalla. Tapahtumaan osallis-
tuu 12 000 juoksijaa vuodessa. Idea 
on yksinkertainen, laitetaan naami-
aispuvut päälle ja mennään liikku-
maan, pidetään hauskaa yhdessä ja 
lisäksi tapahtumalla on vielä hyvä 
tarkoituskin.

Ravimaailmakin saa osansa Jaajosta

Vuonna 2009 Jaajo meni toimittaja-
na Toton SM-kisoihin Vermoon ja tu-
li hopeamitali kaulassa pois. Hän kä-
vi ennen kisoja tutustumassa talli-
alueeseen ja sai ohimennen raveihin 
perehtymättömänä tärkeitä vihjeitä. 

- Osallistuin sitten Toton SM-kisaan.
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Hesarin toimittaja tuli kysymään,
mitä teen, jos voitan. Olin varma, 
että eihän sieltä mitään voittoa tule 
ja ehdottomasti annan kaikki rahat 
hyväntekeväisyyteen; miesten etu-
rauhassyövän tutkimukseen ja hoi-
toon, Jaajo kertoo.

Ravit loppuivat ja Jaajolle laitettiin 
hopeamitali kaulaan ja annettiin 
9 400 euron voittoshekki. Jaajo 
osoitti, että kuka tahansa voi pärjätä 
raveissa ja pääsi Hesarin kanteen.

Jaajon ravibussi palkittiin Vuoden 
ravitekona

Jaajoa jäi hieman harmittamaan, et-
tä koko voittopotti ei edes käväissyt 
hänen taskussaan, vaikka hyvään tar-
koitukseen menikin.

Hän keksi hienon idean saadakseen 
edes hieman kompensoitua itseltään 
poisvaluneita euroja. Jaajo teki Ver-
mon kanssa sopimuksen, että hän 
tuo kymmenenä keskiviikkona koko 
bussilastillisen ravikansaa seuraa-
maan raveja ja olutfirma sponsoroi 
matkaeväät. Vermo ei oikein alussa 
uskonut ideaan, mutta Jaajo sai alle 
parissa tunnissa myytyä kaikki kym-
menen bussia täyteen porukkaa. 

Sittemmin Jaajon ravibussi palkittiin 
vuotuisessa ravigaalassa vuoden 
2010 ravitekona.

- Hevosiakin tuli ostettua kimppaan, 
mutta ei niillä rikastu. Ensimmäisen 
hevosen, Big Slick, joka nyt ravaa ylä-
kerran raviradoilla, kustannukset oli-
vat kuuden vuoden aikana 91 000 
euroa, ja se tienasi 8 000 euroa. Sit-
ten ostettiin hevosia legendaarisen 
raviohjastaja Pekka Korven kanssa ja 
perustettiin osakeyhtiö. Niistä hevo-
sista ei ole ikinä tullut mitään ja Suo-
men Ravitalli Oy varmaan kohta puo-
liin laitetaan nippuun, mutta sillä on 
3 300 jäsentä ja osakasta ja on var-
masti jonkinasteisen jalanjäljen jät-
tänyt raviurheiluun. On ollut kiva olla 
siinäkin mukana, toteaa Jaajo.

Elitloppet

Jaajo vieraili yhdessä Ruotsin suu-
rimmista urheilutapahtumista, Elit-

loppet Solvallan raviradalla vuonna 
2009. Silja Line järjesti tuolloin ravi-
risteilyn Turusta Tukholmaan ja se 
kesti  kolme päivää. Jaajo ja Janne 
Korpi pohtivat, voisiko tämän raviris-
teilyn herättää uudelleen henkiin.

- Soitin Silja Linelle ja sain kuulla, et-
tä joidenkin kuljetusalan sopimusten 
vuoksi tätä  risteilyä ei enää voida 
toteuttaa. Kuinka ollakkaan seuraa-
vana aamuna luin lehdestä, että Silja 
Linella on yt:t ja henkilökuntaa pot-
kitaan pihalle. Soitin sitten uudelleen 
Silja Linen tj:lle ja sanoin, että ei täs-
sä ole mitään järkeä. Minä haluaisin
vuokrata kolmeksi päiväksi koko lai-
van, tuoda täyteen ihmisiä, mennä 
Tukholmaan ja herättää tällainen 
iloinen asia kuin Elitloppet-risteily 
henkiin. Ja te irtisanotte ihmisiä ja 
sanotte minulle, että tätä ei voida to-
teuttaa. Meni pari tuntia ja Siljalta 
soittivat takaisin, että kyllä se onnis-
tuukin. Tänä vuonna Elitloppet to-
teutuu 27.-29.5. lähes täydellä paa-
tilla. Ja olenhan minä matkatoimis-
tovirkailija koulutukseltani ja vaik-
ka silloin sanoinkin, että en tule kos-
kaan sellaista työtä tekemään, niin 
tässä sitä nyt ollaan, sanoo Jaajo 
hymyssäsuin.

Niin, se yo-merkonomiksi 
valmistuminen...

Jaajon opiskeluaika oli hyvinkin vä-
rikästä ja opinnot jäivät kesken kah-
den vuoden opiskelun jälkeen, mutta 
opinto-oikeus säilyi neljä vuotta.

Malmin kauppaoppilaitos oli vuosia 
sitten Jaajoon yhteydessä, että aika 
umpeutuu ja suorittamatta on vielä 
ruotsin kielen kursseja ja Amadeus-
matkanvarausjärjestelmä. Ikävää oli, 
että niitä ei enää pystynyt Malmilla 
suorittamaan, joten neuvokkaana 
nuorena miehenä Jaajo opiskeli mat-
kailualan ruotsin kielen muualla ja 
sai sen osuuden suoritettua.

- Kysyin sitten koululta, että missä 
matkatoimistoissa Amadeusta käyte-
tään. No sitähän käytetään joka puo-
lella, esimerkiksi Aurinkomatkoilla. 
Marssin Keskuskadulle Aurinko-
matkojen toimistoon ja katsoin

ympärille ja etsin kilteimmän näköi-
sen virkailijan. Sanoin virkailijalle, et-
tä en ole tulossa ostamaan matkaa, 
mutta mun pitäisi oppia Amadeus, 
sillä se ainoastaan puuttuu, että sai-
sin yo-merkonomin paperit. Sitä ei 
voi opiskella enää koulussa. Opet-
taisitko sinä minua? 

- Hassu ja absurdi tilanne, voitte ku-
vitella. Hän sanoi, että se on 3-4 tun-
nin juttu, tule huomenna, kun toi-
misto sulkeutuu. Kiitin häntä ja sa-
noin, että tulet vielä joskus olemaan 
minusta ylpeä. Tulin sitten seuraava-
na päivän treffeille suklaarasian ja 
kukkapuskan kanssa ja aloitimme 
Amadeuksen opinnot.

- Menin  kouluun valmiina osoitta-
maan Amadeus-taitoni, istuin ko-
neen ääreen. En saanut edes ohjel-
maa avautumaan, koska en osannut 
kirjautua sinne sisään, enkä tehdä 
yhtään mitään. Sanoin opettajalle, 
että tuu tänne, mä kerron sulle tari-
nan. Kerroin opetelleeni Amadeus-
ta Aurinkomatkoilla ja hän oli tietys-
ti otettu, että olin yrittänyt parhaa-
ni. Hän sanoi, että tehdään nyt sel-
lainen juttu, että merkitään opiskelut 
suoritetuiksi ja saat yo-merkonomit 
paperit. Mutta, toivon että emme 
ikinä näe sinua työssä matkailualalla. 
Opettajan toiveen olen toteuttanut, 
paitsi välillä on joutunut vähän lipsu-
maan. Näillä sanoilla Jaajo päätti vä-
rikkään esittäytymistuokionsa.


