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7. REMONTTIHOMMIA 

 

Tänä keväänä Niinalla on ylioppilaskirjoitukset. Koska Niina on 

niin hyvä opiskelija, kaikki ovat varmoja siitä, että Niina pääsee 

ylioppilaaksi. Mikko ja Marjo ovat jo alkaneet suunnitella 

juhlia.  Niina itse ei haluaisi ajatella koko asiaa. Hän pelkää, 

että hän epäonnistuu kirjoituksissa. 

 

Mikko on tosi ylpeä tyttärestään. Hän odottaa sukujuhlia 

innolla. Hän haluaa, että myös heidän asuntonsa on silloin 

hyvässä kunnossa. Koististen rivitalo on rakennettu 90-luvulla. 

Asunto ei ole vanha, mutta Koistiset haluavat tehdä remonttia 

kylpy- ja vierashuoneessa. He aikovat vaihtaa kylpyhuoneeseen 

kaakelit ja uusia kalusteet. Lisäksi vierashuoneen seinät täytyy 

maalata. 

 

Marjon mielestä olisi parasta palkata hyvät remonttimiehet 

töihin. Hän ei halua tehdä itse mitään. Mikko on eri mieltä. Hän 

sanoo, että hän osaa tehdä kaiken itse. Marjo ja Mikko 

riitelevät asiasta. Lopulta he tekevät kompromissin: 

ammattilaiset saavat remontoida kylpyhuoneen ja Mikko 

laittaa vierashuoneen kuntoon. He valitsevat yhdessä kalusteet 

ja kaakelit kylpyhuoneeseen. 

 

Koistiset aikovat hoitaa remontin hiihtoloman aikana. Marjo ja 

lapset lähtevät muutamaksi päiväksi laskettelemaan. Kotona on 

vaikea asua, kun suihku on pois käytöstä. Mikko jää kotiin töihin 

(ja vahtimaan remonttimiehiä). Hän on sopinut naapurin kanssa, 

että hän voi käyttää heidän suihkuaan iltaisin. 
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Kylpyhuone valmistuu nopeasti. Yhdessä päivässä miehet 

purkavat vanhat kaakelit ja kalusteet pois ja alkavat asentaa 

uusia. Mikon remontti ei suju yhtä hyvin. Mikko haluaa ottaa 

vanhat tapetit pois seinältä, mutta ne ovat tosi tiukasti kiinni.  

Hän lainaa työmiehiltä työkaluja, mutta nekään eivät auta. Hän 

tekee töitä koko päivän mutta ei saa kuin kaksi seinää valmiiksi.  

 

Mikko nukkuu yön huonosti. Kun hän laittaa silmät kiinni, hän 

näkee vain tapettia. Aamulla hän on väsynyt. Hän ei mene töihin 

vaan alkaa pakata laukkua. Kun remonttimiehet tulevat, Mikko 

tekee heille ehdotuksen... 

 

Kun Marjo ja lapset tulevat päivällä laskettelemasta, heitä 

odottaa yllätys: Mikko istuu hotellin aulassa. Mikko antoi myös 

vierashuoneen remontin ammattilaisille ja päätti lähteä 

lomailemaan. Marjo näkee Mikon ilmeestä, että ei kannata 

kysyä mitään remontista. 


