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Turku, tammikuu 1980 
Ray Palonen työskentelee tullimiehenä Turun Linnansatamassa.  
Vuoden ajan hän on salakuljettanut Ruotsiin savukkeita ja pontikkaa. Huumeisiin hän ei halua koskea 
koska hän pelkää huumeliigoja. Alkoholin ja savukkeiden salakuljetus vain siksi, jotta olisi vara ostaa 
lapsille leluja. Hän haluaa olla kiltti isä.  
Joka kauppareissulla lapset inisevät, että haluaisivat Lego-paketin. Tullimiehen palkalla ei noin vain 
ostellakaan Legoja, vaikka kuinka haluaisi, sillä Legot ovat kehittäviä leikkikaluja.  
Ray Palonen on päättänyt tienata verottomasti ja laittomasti rahaa, kun sattuu tuntemaan mukavan 
ukkelin nimeltä Pertti Paxu, helkkarin hyvä pontikankeittäjä. Hänen pontikkansa on hyvälaatuista. 
Varmasti Alkoissa menisi kuin kuumille kiville mutta ensin tuote pitäisi testata valtion laboratorioissa. 
Sellaiseen rumbaan Pertti ei jaksa ryhtyä. Hän ei uskalla ottaa yhteyttä viranomaisiin, sillä pontikan 
keittäminenhän on kiellettyä. Pertti uskoo vahvasti, että joskus tulevaisuudessa sahdin ja pontikan teko 
laillistettaisiin. Silloin hän voisi perustaa oman alkoholiliikkeen, ikioman Alkon. Sitä ennen hän on saanut 
idean markkinoida pontikkaa Ruotsiin, kun sattuu tuntemaan tullimies Ray Palosen.   
 
Savukkeet ovat lähtöisin Neuvostoliitosta ja on merkkiä Tupolev500. Erän tunnettu suomalainen 
koomikko on tehnyt piilomainontaa Tupolev500 savukkeista omassa tv-show’ssaan ilman, että kukaan 
hoksasi, että näitä pitkiä savukkeita on oikeasti olemassa. Tosin Tupolev500 eivät ole niin pitkiä kuin 
koomikon show´ssa annettiin ymmärtää.  
Savukkeet tulevat neuvostorekkojen mukana Turun satamaan, jossa rekkakuski vaivihkaa antaa ne Ray 
Paloselle. Ray puolestaan laittaa tupakat muovilaatikkoon pontikkapullojen seuraksi ja laatikon hän 
kantaa laivan autokannelle, jossa tuttu ahtaaja peittelee laatikon huovalla. Tukholmassa laatikon hakee 
kaksi tuttua tullimiestä, jotka välittävät tavarat edelleen. Tullimiehet ovat veljekset Georg ja Ivat Stenig.  
 
Ray Palosella on kaksi lasta; viisivuotias Vivianne sekä kymmenvuotias Jean-Sixten. Pojalla on lievä 
kehitysvamma. Vapaa-aikana Ray tapaa rakennella pojan kanssa Lego-taloja, kun tällä itsellään ei ole 
motivaatioita rakentaa Legotaloja. Tyttö on nopea oppimaan uusia asioita ja osaa jo lukea. 
Todennäköisesti on oppinut veljensä vanavedessä.  
Perheen äiti on pitkäkasvuinen, tummanruskeatukkainen Eva omasukua Kivinen. Hän on konttoristina 
Turun ruotsalaisessa teatterissa. Hän ei ole mikään teatteripelle vaan pelkkä konttoristi, jonka tehtäviin 
kuuluu tehdä tiedotuslehtisiä. 
 
Georg ja Ivar ovat naimattomia. Heidän vanhempansa, Nils ja Hanna asuvat Östersundissa. Heillä on 
neljä lasta, jotka ovat vanhimmasta päästä ovat Georg, Ivar, Boris ja Bertil. Kaksi viimeksi mainittua ovat 
töissä Ruotsin suojelupoliisissa. He asuvat Uumajassa, hienossa omakotitalossa.  
 
Georgilla on pikkuparta leuan alla ja Ivarilla on tuuheat ruskeat viikset. Ray Palosella on tummanruskea 
kokoparta sekä ruskeahko tukka. Otsalla on jännä hiuskiehkura. Myös pojalla on ruskeatukka, hieman 
pallomainen kampaus ja pulleat kiiltävät posket. Tyttärellä on oljenvaaleat olkapäille ulottuvat hiukset, 
jotka ovat alkaneet hieman ruskistua. Vaimolla on mustanruskea lyhyt tukka.  
 
Ray avaa autonsa peräluukun ja ottaa suuren sinisen muovilaatikon täynnä Pertin tekemää pontikkaa ja 
neuvostoliittolaisia savukkeita.  
Hän laittaa laatikon terminaalin taakse ja sitten menee tullin henkilökunnan ovesta sisälle ja sanoo 
kollegoilleen: ”Kahvin aika! Tarjoan pullia, tulen pian takaisin, käväisen vain autokannella katsomassa, 
että kaikki on hyvin, olkaa hyvät ja ottakaa pulla!” Työkaverit asettuvat istumaan kahvipöydän ääreen.  
Ray menee ulos ja ottaa syliinsä laatikon ja kantaa sen Viking Linen laivaan autojen laskusillan kautta. 
Hän kävelee keulaportista sisään. Autokannella hän laittaa laatikon nurkkaukseen ja sitten peittelee 
laatikon palohuovalla. Näin hän tekee joka kuukausi, ensin hän tarjoaa työkavereilleen kahvileipää, jotta 
he pysyisivät poissa laiturilta. Tullimiehiä ei tarvita laivan lastauksen aikana.  
 
Laivan Tukholmaan saavuttua Georg ja Ivar hakevat laatikon autokannelta ja laittavat uuden laatikon 
tilalle, joka sisältää Suomen mustaan pörssiin tarkoitettuja tavaroita kuten erään märstalaisen Anders 
Tjäderin pontikkaa. Anders Tjäder ja Pertti Paxu leikkimielellä kilpailee pontikoidensa kanssa. He ovat 
tilanneet toistensa pontikkaa. 
 
Juuri kun Ray on avaamassa tullin henkilökunnan ovea, niin silloin hän kuulee lähestyvän poliisiauton 
sireenien ulvontaa. Poliisiauto ilmestyy nurkan takaa hänen eteensä ja autosta juoksee kaksi poliisia, 
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jotka pakottavat Rayn nostaa kätensä ylös ja sitten laittavat hänet käsirautoihin ja työntävät hänet 
takapenkille.  
 

Ray näkee poliisiautonikkunasta työkavereiden tulevan ulos katsomaan. Häntä alkaa nolottaa, kun on 
pidätettynä. Yksi poliiseista kertoo työkavereille salakuljetuksesta. Työkaverit järkyttyvät, kun kiltti Ray 
osoittautui salakuljettajaksi. Heillä ei ollut aavistustakaan, että Ray on salakuljettanut kokonaisen vuoden 
Suomen ja Ruotsin välillä. Miten vähän tiedetäänkään työkavereista?  
 

Illalla kun laiva saapui Tukholmaan, niin sama kohtalo odottaa Georgia ja Ivaria. Rayllä ei ollut 
mahdollisuutta varoittaa kumppaneitaan.  
Salakuljetuksen paljasti poliisille maineikas turkulainen yksityisetsivä Jussi Vares, joka oli pitänyt pitemmän 
aikaa silmällä Rayn touhuja. Tukholmassa yksityisetsivä Gunde Tuppbo paljasti Stenigin veljekset.  
Herra Tuppbo on Jussi Vareksen tuttava. Lisäksi pidätettiin laivavahti, jonka tehtävä oli pitää laatikkoa 
silmällä. 
 

Turun poliisilaitoksella Raytä odotti armoton kuulustelu. Auktoritaarinen rikostutkija Eero Pränni kuulusteli 
Raytä ja välillä korotti ääntään, että mitä vittua varten hän ryhtyi salakuljettamaan, kun muuten hän on hyvin 
tunnollinen duunari. Ray kertoi, että hän halusi vain saada rahaa lasten leluihin. Eero Pränni ei halunnutkaan 
ymmärtää Raytä.  
Kuulustelujen jälkeen hänet siirrettiin Kakolan vankilaan katumaan tekosiaan. Hänet tuomittiin kolmeksi 
vuodeksi. Ensikertalaisena hän selviää näin lievällä vankeustuomiolla.  
 
Illalla Georg ja Ivar joutuivat Södertäljen Hallin vankilaan. Myös he saivat kolmen vuoden tuomiot. 
Ray olisi tahtonut ruotsalaiseen vankilaan koska siellä on hieman lepsumpi tunnelma mutta se ei käynyt 
päinsä koska hän asuu Suomessa ja siellä hänen pitää myös kärsiä tuomio.  
Hän itki kuulustelussa, että tämä on varmasti melkoinen shokki perheelle. Hänelle vastattiin, että sen hänen 
olisi pitänyt ottaa huomioon ennen kuin ryhtyi salakuljetuspuuhiin.  
 
Raytä eniten säälitti vanhin poika Jean-Sixten koska tällä on ollut rankka varhaislapsuus; koko edellisen 
vuosikymmenen poika on ollut hyvin rauhaton leikkikoulussa ja sitten ala-asteella.  
 
Vuokratalo, Turun Varissuo 
Iltapäivällä Palosten ovikello soi. Lyhyt mustatukkainen Eva avaa oven. 
Hän hätkähtää, kun näkee oven takana seisovan kaksi poliisia. Evalle tulee ensimmäiseksi ajatus, että nyt 
on tapahtunut jotain kamalaa. Hän järkyttyy enemmän, kun poliisit kertovat Rayn salakuljetuksesta ja 
tahtovat tehdä kotietsinnän. Eva päästää poliisit peremmälle tähän pieneen asuntoon, joka on kolme 
huonetta ja keittiö. Poliisit eivät löytäneet mitään salakuljetukseen liittyvää eikä Eva tiennyt mitään miehensä 
puuhista. Ray on onnistunut salaamaan salakuljetuksen perheeltä. Hän on väittänyt saaneet tuntuvan 
palkankorotuksen. Evan polvet ihan tutisevat järkytyksestä; eihän meille voi käydä näin? Eihän?  
 
Kun poliisit olivat menneet, niin silloin pikku Vivianne kysyi äidiltään, että mitä isi on tehnyt. Eva päätti 
vastata rehellisesti: ”Juu, pappa on tehnyt tuhmia asioita ja sen vuoksi joutunut vankilaan... Minä toivon, että 
sinusta ja veljestäsi tulisi kilttejä.” Tyttö lupasi olla aina kiltti.  
 
Vähän myöhemmin iltapäivällä Jean-Sixten tuli koulusta kotiin, jolloin Eva kehotti häntä istuutumaan 
keittiönpöydän ääreen. Hän kaatoi kahvia poikansa kuppiin ja sekaan tilkka maitoa. Sitten kertoi, että isä on 
joutunut vankilaan, johon Jean-Sixten kysyi änkyttäen: ”Mitä isi on tehnyt?” johon Eva: ”Hän on 
salakuljettanut tavaraa Ruotsiin.” Jean-Sixten riemuitsi käsiään taputtaen: ”Jippii, isi on kovis, minusta tulee 
isona salakuljettajakunkku!” Eva löi nytkin pöytään ja sanoi: ”Eikä tule, minä toivoisin, että teistä tulisi 
lainkuuliaisia kansalaisia, katso nyt, miten papallesi kävi?” johon Jean-Sixten vastasi: ”Ukko kyllä selviää, 
voimmehan salakuljettaa rautaviilan vankilaan Häh, Häh!” Eva pudisti päätään ja meni keittiöön 
valmistelemaan päivällisen tekoa. Tänään on lihapullia, perunoita ja puolukkahilloa. Tarvitsee vain kattaa 
kolmelle, sillä mies ei syökään, ajatteli Eva.  
 
Ray sai ensikertalaisena kolmen vuoden vankeustuomion. Hän joutui Kakolan vankilaan eli ihan kivenheiton 
päässä työpaikalta tai paremminkin sanoen entiseltä työpaikalta, sillä Ray Palonen on saanut potkut.  
 
Joka päivä Eva ja lapset käyvät katsomassa Raytä vankilassa. Jean-Sixtenistä on jännittävä nähdä ihka 
oikea vankila omin silmin ja saattaisi jopa yöpyä isän kanssa, mutta sehän ei tietenkään käy päinsä.  
Jean-Sixten antoi isälle hyvin tunnetun sinisen suklaalevyn, jotta tämä voisi herkutella.  
Viviannesta vankilassa on karmaisevaa, kun Kakolassa käytävillä jokainen askel kaikuu.  



Nyt kun Evasta on tullut vankilakundin vaimo, niin hän saa iltaisin polttaa lukematon määrä savukkeita 
otsarypyssä.  
 
 

Jean-Sixtenin koulu: 
Hän käy Vasaramäenkoulua, joka sijaitsee keskellä samannimistä omakotialuetta. Koulussa hänellä on 
rankkaa koska eräs luokkakavereista tapaa kiusata, koska hänen isänsä istuu linnassa.  
Kiusaaja tapaa joka päivä kouluun mennessä sekä kotimatkalla potkia ja tyrkkiä. Jean-Sixten on keksinyt 
tavan, jolla töniminen loppuu siltä päivältä; olla itkevinään, mutta hän on tietoinen itkupillin maineesta, mutta 
pääasiahan on, että tönimisen saa keskeytettyä siltä päivältä.  
Eräänä koulupäivänä, kun oppilaat odottivat englannintunnin alkamista pienessä väliaikaisessa 
luokkahuoneessa, joka on kyhätty koulun rappukäytävän alatasanteelle, niin silloin luokan kiusanhenki Mika 
Holmén sanoi Jean-Sixtenille: ”Kuule läskipää, siinä, jossa sä nyt istut, on aikaisemmin kurnuttanut oikea 
rupikonna, jolta ruvet irtoilivat... Nyt sä onneton istutut rupien päällä!”  
Jean-Sixtenistä tämä kuulosti inhottavalta, muttei välittänyt. Sitten Mika ärtyi haukkumaan häntä läskipääksi 
ja lättynaamaksi.  
Juuri silloin rappusissa sattui kulkemaan pitkäkasvuinen Kalevi Kaskinen, joka kurkisti rappusten alle: ”Kuka 
on läskipää ja missä se semmoinen luuraa?” Mika osoitti Jean-Sixteniä: ”Tuossahan istuu melkoinen 
ihrapää!” jolloin Kalevi komensi Jean-Sixtenin rehtorinkansliaan. Jean-Sixten ei käsittänyt mitään, koska ei 
ollut tehnyt mitään väärää. Ei auttanut muu kuin mennä Kalevin perässä rehtorin luokse. Koulunrehtorina on 
auktoritaarinen Markku, joka kutsui paikalle Jean-Sixtenin luokanvalvojan, pitkä ja laiheliini Pirjo Rautavuori. 
Pirjo pirautti Jean-Sixtenin kotiin ja sanoi tämän äidille, että poika on ollut tuhma koulussa. Jean-Sixten istui 
vieressä eikä ymmärtänyt mitään. Opettaja lisäsi, että poika ei tiedä mitä tämä on tehnyt. Jean-Sixtenistä 
tämä oli painajaismaista ja oli lähellä purskahtaa itkuun.   
Jean-Sixten sai tunnin jälki-istunnon. Pienenä lohtuna oli, kun myös Mika joutui jälki-istuntoon. Jean-Sixten 
sai lähteä kotiin muutamaa minuuttia ennen Mikaa, jolloin hän kuiskasi opettajalle, että tämä päästäisi Mikan 
viiden minuutin kuluttua, jotta hän ehtisi bussiin. Opettaja lupasi tehdä niin, mutta päästikin kiusanhengen 
heti Jean-Sixtenin lähdettyä niin, että töniminen ja potkiminen jatkui.  
Jean-Sixten ajatteli, ettei enää voi luottaa edes opettajaan. Jean-Sixten ei halua lyödä takaisin koska se ei 
sovi hänen luonteellensa. Onneksi bussi tuli pian niin, ettei Jean-Sixtenin tarvinnut olla pitkään Mikan 
jalkapallona. Mika asuu koulun lähistöllä. 
 
Kun Jean-Sixten oli tunnut kotiin, niin silloin ketään ei ollut kotona. Äiti haki pikkusiskoa leikkikoulusta, joka 
sijaitsee ihan kävelymatkan päässä.  
Jean-Sixten huomasi, että äiti oli ostanut hänelle uuden piirustuslehtiön. Jean-Sixteniä kävi sääliksi, kun äiti 
oli ostanut piirustuslehtiön ja hän itse oli ollut jälki-istunnossa. Hän pohti, että oliko ollut tuhma koulussa. 
Ehkä, kun opettaja ja rehtori niin väittää. 70-luvulla Jean-Sixten oli ollut aivan mahdoton koulussa mutta tätä 
nykyään hän on rauhallisempi. Hän alkaa oppia suomen kielen. Palosilla puhutaan kotikielenä vain ruotsia.  
Kyllä Turussa olisi ruotsinkielisiä kouluja, mutta Ray ja Eva halusivat laittaa pojan suomenkieliseen kouluun, 
jotta tämä oppisi maan ykköskielen. Heillä on sukulaisia suomessa, että Ruotsissa. 
Rayn nuorin veli asuu Vantaalla ja on nimeltä Jimmy Palonen, joka on naimissa puheliaan Virven kanssa. 
 
Kesäkuussa Jean-Sixten osti kanin. Ensin hän suunnitteli kultahamsteria mutta äiti oli hamsteria vastaan 
koska hänen mielestänsä hamsteri on yhtä kuin rotta. Hän sanoi pojalleen: ”Neuvostoliitossa on runsaasti 
rottia ja sinä onneton olet vapaaehtoisesti haaveilemassa rotasta, Fy faan! Jos haluat jonkun elukan, niin 
osta mieluummin kani, sillä siitä voi olla iloa, että hyötyä.”  
Niin Jean-Sixten tekikin ja osti viikkorahoilla valkoisen kanin. Ennen eläinkauppaan menoa hän viilaili ja 
puhdisteli kadulta löytämäänsä häkkiä.  
Häkkiä viilatessa hän yhtäkkiä kuulu alakerran parvekkeelta outoa säkätystä. Hän kurkisti kaiteen yli, että 
mitä siellä mesotaan. Jean-Sixten näki romaninaisen pään. Yhtäkkiä hän sai tosi hävyttömän päähänpiston 
sylkäistä suoraan naisen päälaelle ja sitten vetäytyi taakse päin, ettei nainen näkisi sylkijää. Oli helppo 
arvata mistä räkäklimppi tuli, sillä Paloset asuvat ylimmäisessä kerroksessa ja aurinko paistoi pilvettömältä 
taivaalta. Jean-Sixten hiippaili leikkihuoneeseen, jonka hän jakaa pikkusiskon kanssa. Vivianne oli keittiössä 
auttamassa äitiä ruuanlaitossa. Tänään on pyttipannua. 
Pian ovikello soi. Vivianne juoksi avaamaan oven koska luuli leikkikaverin tulleen. Se ei todellakaan ollut 
mikään leikkikaveri vaan tosi vihainen mustalaisnainen, joka alkoi säkättää Viviannelle, että saa olla 
laitimmainen kerta, kun hänen päällensä syljetään. Onneksi Viviannella oli alibi; hän oli äidin kanssa 
keittiössä, mutta Jean-Sixten oli huonossa valossa. Eva oli hetki sitten huomannut pojan menneen vähin 
äänin leikkihuoneeseen. Eva meni ulko-ovelle ja sanoi romaninaiselle: ”Hetki sitten poika oli parvekkeella… 
pitää puhua sille.” Eva pyysi pojan puolesta anteeksi ja vakuutti, ettei moinen tulisi enää toistumaan. Sitten 
nainen poistui ovelta kiroillen mustalaiskielellä.  
Eva meni leikkihuoneeseen ja oli vihainen pojalle: ”Helvete pojke, det får vara sista gång när du spottar på 



folk!” Jean-Sixten alkoi itkeä ja lupasi ryhdistäytyä. Itku on hänelle sama kuin anteeksipyyntö. 
 
Muutaman päivän kuluttua Jean-Sixten osti äidin kanssa kanin, joka laitettiin parvekkeelle koska se haisi 
ihan hirvittävältä, vaikkei vemmelsääri ole hirveä nähnytkään. Häkin siivous ja ruokinta jäi kokonaan Evalle, 
koska Jean-Sixten on vasta kymmenvuotias eli kanin hoito ei oikein luonnistanut.  
Sillä välin, kun Jean-Sixten oli koulussa, niin Eva soitti miehelleen vankilaan ja kysyi neuvoa, että mitä tekisi 
sille lemuavalle jänikselle. Ray kehotti vaimoaan kääntymään veljensä Svenin puoleen, sillä Svenne on 
melkoinen kovis. Niin hän tekikin ja seuraavana päivänä kun Jean-Sixten oli jälleen koulussa, niin Svenkävi 
hakemassa kanin ja teurasti sen kellarissaan. Hän erotteli lihan ja turkin. Lihat hän antoi Evalle, josta tämä 
teki ihanan kanipaistin. Turkin Svenne myi Turun torilla. Myyntirahat hän antoi Evalle, joka puolestaan antoi 
ne pojalleen väittäen, että eräs työkaveri osti kanin.  
Pikkuhiljaa Jean-Sixten alkoi ymmärtää, että on paljon helpompi olla ilman haisevaa kania. Se hoito ei 
mennyt kuin Strömsössä.  
Sunnuntaina Palosilla syötiin kanipaistia nimeltä paistettu kana. Tietenkään Eva ei sanonut lapsilleen 
totuutta. Jean-Sixten kehui paistia taivaisiin, että kylläpä kana maistuu tosi hyvältä. 

 
Syksyllä Eva osti kollien koska häntä pelotti olla kahden lapsen kanssa samalla kun salakuljettajamies istuu 
linnassa. Ajatella jos hämärä-Veikot alkaisivat hiippailla nurkissa, ajatteli Eva Palonen.  
 
Eräänä päivänä Rayn nuorin veli Jimmy tuli vaimonsa Virven kanssaTurkuun moikkaamaan vankilassa 
istuvaa veljeään. He yöpyivät Palosilla, ettei tarvitsisi mennä kalliisiin hotelleihin. 
Illalla Eva tarjosi paljon drinkkejä Jimmylle ja Virvelle niin, että loppuillasta Jimmy oksensi parvekkeelta alas 
niin, että oksennusta tuli hieman alakerran parvekkeen kaiteelle. Evaa jännitti, jos romaninainen tulisi taas 
päkättämään, että nyt heidän parvekkeellensa jopa yrjötään. Onneksi nainen ei tullut. Ehkä hän huomasi, 
että kyseessä oli humalainen aikamies. 
 
Jimmy ja Virve asuvat itä Vantaalla, jossa he omistavat pienkerrostalon muutamine vuokralaisineen. He ovat 
töissä Raimo Laakson autoverstaalla. 
 
Rayn ja Jimmyn vanhin veli Victor asuu Göteborgissa hienossa tiilitalossa. Hän on naimisissa 
ruskeatukkaisen Karinin kanssa ja heillä on kaksi lasta; Hans ja Vilhelmina. 
Poikien vanhemmat Olle ja Hulda asuvat myös Göteborgissa melko lähellä Victorin perhettä Majornan 
kaupunginosassa. 
Ollella on pitkä harmaa parta ja on oikea viiniasiantuntija. Hulda on taitava poppanoiden tekijä. Hän kutoo 
usein hienoja sinikeltaisia pöytäliinoja.  
 
Silloin tällöin vapaa-ajalla Jean-Sixtenin luokkakaveri Pasi Hakanen tapaa tulla leikkimään. Useimmiten he 
katsovat perheen kaitafilmejä, jotka Ray on filmannut. Hän on ottanut kaitafilmikameran mukaan vankilaan ja 
tapaa filmata ikkunasta, josta aukeaa upeat maisemat Aurajoen suulle, jossa joki kohtaa meren. Tietenkään 
hän ei filmaa toisia vankeja. 
 
Vivianne tapaa olla usein saman ikäisen Anni Santalan kanssa. Eräänä päivänä Anni heitti Viviannen 
vastaostetun leikkikalurekka-auton alas parvekkeelta, jolloin Vivianne alkoi itkeä. Anni haki säikähtäneenä 
rekka-auton takaisin. Onneksi se ei mennyt rikki.  
Annin vanhemmat ovat alkoholisoituneita ja eivätkä välitä yhtään missä tyttö, milloinkin viilettää. Hän tapaa 
olla myöhään illalla Palosilla, joka ärsyttää Evaa ja Jean-Sixteniä.  
Evalla ei ole sydäntä kieltää Annia tapaamasta Viviannea, sillä vanhempien alkoholiongelma ei ole tämän 
syytä. Jossain on tytön saatava olla. Joskus Eva on pohtinut, jos adoptoisi Annin, muttei kuitenkaan jaksa 
ryhtyä moiseen. Eva on ajatellut, että ehkä olisi hyvä idea adoptoida Anni ja sitten myöhemmin yrittää hänet 
naittaa pojalle, ettei tämän tarvitsisi olla yksin. 
Annin vanhemmat tapaavat istua vasta avatussa Ravintola Suopursussa, joka on Varissuon 
ostoskeskuksella. Ravintola on erittäin suosittu ryyppäämispaikka monelle varissuolaiselle.  
 
Syksyllä Vivianne aloitti leikkikoulussa ja Jean-Sixten neljännellä luokalla. Hänestä on tullut iso poika mutta 
hänellä on kehno laskupää. Hän ei osaa edes kertotaulua. Tämän vuoksi hänen piti aloittaa erityisluokalla; 
vain hän ja muuan Marko Kukkavirta.  
 
Eräänä syyspäivänä tämä pieni erityisluokka teki höyrylaivapurjehduksen Airistolla. Laivalla Jean-Sixten näki 
houkuttelevan vivun, josta hän hetken mielijohteesta päätti vääntää. Samassa pienestä reiästä vesirajan 
tuntumassa alkoi virrata vettä. Onneksi miehistö huomasi vesivuodon ja heittivät rätin reikään, jolloin veden 
tulo lakkasi. Vuoto ei ollut vakava, sillä kyseessä oli vain pesuveden ulostulo aukko. Jotkut oppilaat kertoivat 
Jean-Sixtenin opettaja Ilkka Pallukalle, että mitä tämän oppilas oli juuri tehnyt. Erityisluokka oli 



höyrylaivapurjehduksella kolmannen luokan kanssa, jotta Jean-Sixten ja Marko näkisivät muitakin ihmisiä. 
Ilkka oli rupattelemassa laivan yläkannella kolmannen luokan opettajan kanssa.  
Heti koululle tultuaan Ilkka päkätti Jean-Sixtenille, että mitä jos laiva olisi uponnut ja nyt olisi monessa 
kodissa surua. Jean-Sixten ei osannut vastata mitään koska tämä oli vain hetkellinen päähänpisto. Muutama 
vuosi sitten hän oli villimpi. Hän rauhoittuu asteittain. 
 
Opettaja Ilkka Pallukka ei ole vielä valmiiksi valmistunut ja iltaisin ja viikonloppuisin opiskelee 
keskustelupedagogiksi. Hänellä on kuitenkin luokanopettajan perustutkinto, muttei erityisopettaja. 
 
Nyt Jean-Sixten joutui jälki-istuntoon. Hänen piti itse kirjoittaa kirje äidille, että mitä oli mennyt tekemään. 
Kotimatkalla hän heitti kirjeen roskiin ja asia jäi sikseen. Äiti ei koskaan saanut tietää höyrylaivalla 
tapahtuneesta. Jean-Sixten alkoi kirjoitella tapahtuneesta kertomuksiinsa sekä piirrellä höyrylaivojen kuvia, 
joiden kyljissä on vettä pulppuava reikä. Ehjä äiti ajatteli, että se olisi vain pelkkää mielikuvitusta. 
Joskus öisin Jean-Sixten alkoi nähdä kummallista unta, jossa kaukana tulevaisuudessa vaaleatukkainen 
tyttö tekisi samoin kaksirunkoisessa laivassa. Unessa tytöllä on kummalliset alumiinivaatteet.  
Ehkä Jean-Sixtenin unimaailma on portti kauas tulevaisuuteen. 
 
Ilkka opettaja luuli Evan saaneen kirjeen eikä koskaan ottanut asiaa esille vanhempainilloissa. Turhaan 
Jean-Sixten stressasi, jos äiti saisi tietää S/s Ukko-Pekalla tapahtuneen asian. Ennen vanhempainiltoja  
Jean-Sixten jankutti opettajalleen, ettei tämä ottaisi S/s Ukko-Pekka asiaa esille äidin kanssa. Hän ei halua 
tuottaa äidille enempää murheita kuin mitä hänellä on isästä.  
Jean-Sixtenin unelma-ammatti on menestyvä liikemies ihan kuin isä sekä kummisetä Victor. Isän bisnekset 
ovat tällä hetkellä jäissä vankilatuomion takia. Victor tekee jatkuvasti pikkubisnestä. Jimmy ei ole 
kiinnostunut liikeasioista. Hän on hyvin kiinnostunut kitaransoitosta.  
 
Eräänä koulupäivänä, kun Jean-Sixten oli yksin luokkahuoneessa, joka sijaitsee koulun kellarissa 
väestösuojan tiloissa. Ykskaks hänelle tuli pissahätä ja pissasi käytävän nurkkaan. Kukaan ei ollut silloin 
käytävällä niin, että hän sai pissata kaikessa rauhassa. Myös tämä oli vain impulsiivinen päähänpisto.  
Vessaan hän ei halua mennä koska hänellä on silmälasit. Jostain syystä hän ei rillit päässä halua katsoa 
pippeliään rillien läpi, mutta kuitenkin pystyi rillit päässä pissata käytävän nurkkaan. 
Kotona hän ei osaa olla luonnollinen silmälasien kanssa eikä koulussa ilman rillejä. Hän itsekään ei tiedä 
syytä tälle järjettömälle ja lapselliselle silmälasirumballe. Siitä on tullut perinne ja tapa. 
Häntä itseään huolestuttaa, että kuinka hänestä voi tulla menestyvä liikemies, kun ei osaa olla luonnollinen 
rillit päässä. Äskettäin hän on täyttänyt 11 vuotta ja on kuin mikäkin pikku nulikka. 
Vapaa-ajalla hän tapaa leikkiä pikkusiskon kanssa. Useimmiten he leikkivät turistibussinkuljettajaa 
polkupyöriensä kanssa. He kuvittelevat polkupyörien olevan isoja busseja. Ehkä Jean-Sixtenistä voisi tulla 
turistibussinkuljettaja tai bussiyhtiön omistaja. 
 
Seuraavana syksynä Jean-Sixten aloitti jälleen normaaliluokalla koska Ilkka meni koulupenkille. 
Turun kaupungilla ei ollut vara palkata uutta erityisopettajaa kahdelle pojalle. Ihan hyvin Jean-Sixten ja 
Marko voisivat aloittaa oikeassa erityiskoulussa, mutta muissa aineissa he ovat erittäin hyviä niin, että 
turhaan heitä sijoitettaisiin kehitysvammaisten kouluihin, vaikka Jean-Sixtenillä onkin kyseinen vaiva.  
Normaaliluokassa Jean-Sixten saa tukiopetusta laskennossa. Lisäksi hän saa tehdä luokkalehteä koska 
opettajat ovat huomanneet pojan hersyvän huumorin ja mielikuvituksen. Lehden Jean-Sixten nimesi koulun 
mukaan Vasaramäen lehdeksi. Rehtori Markku kopioi lehden muutamaan kappaleeseen, jotta koulun 
opettajat saisivat omat kappaleet. Lehdestä on tullut niin suosittu opettajien keskuudessa, että he tapaavat 
riidellä opettajainhuoneessa, että kuka saisi lukea ensimmäisenä. Tämän vuoksi herra Vähä-Mäkelä alkoi 
kopioimaan lehden niin, ettei siitä tarvitsisi tapella.  
Jean-Sixtenin luokkalehdessä on mielikuvitusreporttereita kuten Pelle Pennan, Herr Gummi sekä Tipp 
Kaninen sekä Jycken.  
Jotkut tytöt pitävät kovasti Jean-Sixtenistä koska hän on erilainen kuin muut pojat, hieman pehmeämpi eikä 
niin raju ja maskuliininen kuin koulun muut jätkät.  
Silloin tällöin vapaa-ajalla samaa luokkaa käyvä Anna Karjalainen tapaa tulla leikkimään Palosille. Anna asuu 
Pääskyvuoren lähiössä, joka sijaitsee Vasaramäen ja Varissuon välissä.  
Usein Jean-Sixten ja Anna tapaavat olla hippasilla. Myös Vivianne on mukana leikissä koska Annan mukana 
tapaa tulla hänen leikkikoulukaverinsa Sylvia. 
Kun tytöt soittavat Palosten ovikelloa, niin silloin Jean-Sixten ja Vivianne menevät ulos leikkimään koska 
sisällä on hyvin ahdasta. Ulkona on hyvästi leikkipaikkoja. Aivan talon takana on suuri kallio mainioine 
piilopaikkoineen. 
Kun tytöt ovat menneet koteihinsa, niin silloin Jean-Sixten tapaa sanoa äidilleen, että häntä hävettää, kun on 
leikkinyt tyttöjen kanssa. Silloin Eva tapaa naurahtaa, että tämä muistetaan sitten muutaman vuoden 
kuluttua. Jean-Sixtenin seksuaalisuus ei ole vielä herännyt, sillä hän on vain 12 vuotta.  
Hän voi leikiten sanoa ruotsinkielisen sanan Kärlek ilman punastumista. Hän tuskin tietää mitä sana seksi 



tarkoittaa koska hänhän on paljon omissa oloissaan.  
Joku aika sitten välitunnilla isot pojat sanoivat hänelle jotain seksistä, mutta Jean-Sixten ei ymmärtänyt 
mitään. Hän ei tiennyt mitä tämä hassu sana tarkoittaa. Kylläkin hän tietää, että sex on kuusi ruotsiksi eli 
mitä hauskaa on kuutosessa. 

 
Hän kysyi luokanvalvoja Inkeri Pikimieheltä, että mitä tarkoittaa seksi, kun välitunnilla isot pojat höpisivät 
jotain siitä. Opettaja alkoi änkyttäen selittää sanan tarkoitusta. Hän sanoi, että seksi on aivan luonnollinen 
asia ihan kuin pöytä ja tuoli.  
Jean-Sixtenillä oli tuuria, kun opettaja Inkeri on hyvin humoristinen. Monet opettajat Suomessa ovat niin 
kutsuttuja ihilistejä eli auktoritaarisia pikku kihoja, ainakin niin monet kuvittelevat olevansa. 
 
Sukupuolivalistustunnilla kun opettaja kysyi oppilailta naisen sukupuolielimen nimeä, niin silloin luokkaan tuli 
suuri hiljaisuus, vaikka kaikki tiesivät elimen nimen tai paremminkin sanoen nimet liiankin hyvin. Luokan 
takarivistä vastasi romanipoika Oswald Plomeros: ”Hai, se on pillu!” Opettaja Inkeri Pikimies punastui: ”Aivan 
oikein, kyllä pillulla on kiltimpi nimi ja se on emätin.” Oppilaat alkoivat nauraa, vaikka kyseessä on aivan 
luonnollinen ruumiinosa.  

 

Tätä nykyään Vivianne ei enää leiki Annin kanssa, sillä tämän perhe muutti pois Turusta. Hän sai uuden 
kaverin, erään Pertta Järvinen, joka käy samaa leikkikoulua. Viviannella on helppo saada kavereita, kun taas 
Jean-Sixtenillä on vaikeampi. Kyllä hänkin saisi kavereita, jos olisi sosiaalisempi. Jean-Sixten haluaa leikkiä 
itsekseen, niin minkä teet. 
Pertankin vanhemmat ovat alkoholisoituneita eivätkä välitä missä tyttö, milloinkin viilettää. Lukemattomia 
kertoja Eva on miettinyt, että miten kummassa tyttö aina vaan tutustuu juoppojen penskoihin. Oikeastaan 
Viviannen seura on hyväksi juoppojen lapsille koska tämähän on hyvin kasvatettu eli juoppojen onnettomat 
lapset ovat hyvässä seurassa, mutta samalla on vaarana, että kävisi toisin päin; Vivianne imisi kavereiltaan 
huonoja vaikutteita. 
 
Turussa asuu Evan äiti Alice Kivinen. Isäukko menehtyi vuonna 1968 eli vuotta ennen Jean-Sixtenin 
syntymää. Turussa asuu myös Evan kaksi veljeä; Erik ja Sven.  
Erik on ammatiltaan tankkiautonkuljettaja ja Svenne ajaa joka aamu tuoreita leipiä Turun ruokakauppoihin.  
Erik Kivinen on naimisissa mustatukkaisen Marian kanssa. Heillä on kolme lasta; Johanna, Johan ja 
nuorimmainen Ann. He asuvat vuokralla. Samassa asunnossa asuu myös Marian äiti Signe, joka on ajoittain 
hieman töykeä Erikiä ja hänen sukulaisiaan kohtaan.  
Parhaillaan Erik ja Maria on rakentamassa omakotitaloa lähelle Turun lentokenttää. Talo saa punaisen 
tiilivuorauksen. Erikin anoppi saa oman huoneen. 
 
Syksyllä 1982 Vivianne aloitti ensimmäisellä ja Jean-Sixten kuudennella luokalla. Jean-Sixteniä hieman 
huolestuttaa yläasteelle meno eikä vielä osaa kertotaulua. Muissa aineissa hän on erinomainen mutta 
matikka on heikoin lenkki. 
Kolmannella ja neljännellä luokilla opettajat eivät ottaneet hänen opettamistansa tosissaan. Hän sai tehdä 
luokkalehteä, kun luokkakavereilla oli matematiikkaa. Yksinkertaisesti Jean-Sixten kadotti kiinnostuksen 
laskentoon. Vieläkään ei olisi myöhäistä opetella kertotaulua mutta kun kiinnostus on tipotiessään, niin minkä 
teet. Laskento on hänelle kuin tervan juontia. 
Vivianne on erittäin hyvä laskennossa mutta surkea ainekirjoituksessa. Jean-Sixten rakastaa kirjoittamista. 
Hän kirjoittelee kotonakin kummallisista hahmoista, jotka muistuttavat häntä itseään. 
 
Jouluna Eva ja lapset menivät Göteborgiin joulunviettoon. He yöpyivät Rayn vanhempien luona. Göteborgiin 
meni myös Jimmy ja Virve. Virve on raskaana. Lapsen on laskettu syntyvän joskus helmikuussa.  
 
Ray ei voinut lähteä mukaan koska hänhän istuu linnassa. Hän pääsee vapaaksi tammikuussa ja sen vuoksi 
hän oli saakelin pahalla päällä, kun vankilatuomion päättyminen on niin lähellä. Sinänsä tämä ei ole mitään 
ihmeellistä, sillä ollaanhan Suomessa, jossa pikkuvirkamiespomot tahtovat näyttää valtaansa. Tällaisia 
pikkumaisia virkamiehiä Ray tapaa kutsua ihilisteiksi, jotka oikein nauttien kiusaavat ihmisiä kaiken maailman 
lakipykälillä. Turhaan Ray mieltään osoittaen paukutti sellinsä teräsovea. Lopulta vanginvartijat tulivat ja 
vilauttivat kumipamppujaan uhaten lyödä jalkapohjiin, ettei jäisi todisteita.   
 
Samaan aikaan kun Ray söi kinkkua vankilan ruokasalissa, niin silloin Eva ja lapset olivat Göteborgissa 
viettämässä perinteistä ruotsalaista joulua. He saivat yöpyä ukin ja mummon tunnelmallisessa 
makuuhuoneessa, jossa on pehmeä upottava kokolattiamatto tehty pitkistä valkoisista langoista. Yöpöydällä 
on vihreä keramiikkavaasi, jonka Hulda on itse taiteillut eläkeläisten keramiikkakurssilla. Hän kertoi Evalle, 
että vaasi on hänen tuleva tuhkauurna. Evalla kävi vilunväreet selkäpiissä, vaikkei uurna olekaan vielä 
tuhkaa nähnytkään. Oikeastaan se ei täyttäisi tuhkauurnan vaatimuksia koska siinä on liian heppoinen kansi. 



 
Vuonna 1983, tammikuun puoli välissä Ray vapautui vankilasta. Nyt hän on vapaa kuin taivaan lintu. Jean-
Sixten istui monesti isän vieressä vihreällä samettisohvalla kuunnellen jännittäviä vankilajuttuja.  
Poika on aina ollut kiinnostunut vankiloista, Neuvostoliitosta ja kartoista.  

Nyt hän saa kuulla millaista on istua kaltereiden takana, kun muu perhe viettää joulua. Ray kehotti poikaansa 
pysymään kaidalla tiellä, vaikka kuinka haluttaisi rikkoa lakia. Sen hän itsekin on saanut kokea. Nyt Ray 
Palonen on työtön. On vaikea löytää töitä, kun on lusinut linnassa. Saman juttu myös Georgilla ja Ivarilla.  
Kerta maine on mennyt, niinpä Ray alkoi suunnitella muuttaa toiseen kaupunkiin. Evakin on samaa mieltä. 
Hänenkin maineensa on kärsinyt ukon töppäilyistä. Evan työkaverit tapaavat usein kuiskutella keskenään 
konnista sekä Evan vankilakundista. Kun hän sytyttää savukkeen, niin heti työkaverit alkavat vitsailla, että 
siinä se vetää salakuljetettua röökiä.  
Ray ja Eva alkoivat vakavasti suunnitella Ruotsiin muuttoa koska hehän ovat ruotsalaisia. Mihin kaupunkiin 
voisi muuttaa? Ehkä Göteborg koska siellähän asuu Rayn sukulaiset mutta Tukholma olisi isompi koska he 
pitävät suurkaupunkielämästä. He ovat kertaalleen asuneet Göteborgissa mutta sitten seikkailumielellä 
päättivät muuttaa Suomeen. He ovat asuneet jonkin aikaa Kangasalla, jossa Vivianne syntyi. 
19 helmikuuta Jimmy ja Virve saivat tyttölapsen, joka kastettiin Jenniksi. 
 
Rayn ja Evan perheellä ei ollut mahdollisuutta matkustaa Vantaalle katsomaan uusinta suvunjäsentä koska 
Evalla oli työhoidettavana eikä halunnut ottaa vapaata tai muuten työkaverit olisivat alkaneet puhua 
potaskaa selän takana. Viikonloppuisin on mukava levätä kotona. Totta kai he onnittelivat Jimmyä ja Virveä 
puhelimitse iloisen perhetapahtuman johdosta. 
 
Huhtikuussa Ray kävi Ruotsissa katsomassa, että kannattaisiko sinne muuttaa. Hän meni laivalla Turusta 
Tukholmaan. Luonnollisesti hän ei halunnut mennä Viking Linellä koska sen molemmissa satamissa hänet 
tunnetaan. Hän meni kilpailevalla Silja Linen aluksella.  
Tukholmassa hän kävi työnvälityksessä kysymässä töitä. Södertäljen keskusasemalla olisi mielenkiintoinen 
työ; junien huoltomiehen pesti. Hän varasi työn koska sehän olisi ihan mukava ja palkkakin kohtuullisen iso. 
Hän katsoi töitä vaimolle. Södertäljen Folkets husilla olisi reseptiovirkailijan paikka vapaana. Sehän sopisi 
Evalle kuin nakutettu koska tällä on kokemuksia reseptiotyöstä. Tällä hetkellä hän on töissä Turun 
ruotsalaisen teatterin respassa.  
Ennen kuin Ray varasi vaimon työpaikan, niin silloin hän soitti kotiin ja kysyi, että mitä tämä sanoisi Folkets 
husin reseptiotyöstä. Evasta se kuulostaa hyvältä idealta; Folkets husillä näkisi paljon ihmisiä. Niinpä Ray 
varasi vaimonkin työn. Sitten hän katsoi asuntoja Södertäljessä. Genetan kaupunginosassa olisi viihtyisä 
kolme huonetta ja keittiö. Hän varasi asunnon ja sitten palasi takaisin Turkuun valmistelemaan muuttoa. 
Ensin hän kävi perheen voimalla tutustumassa uuteen kotikaupunkiin. 
Eva ja Jean-Sixten olivat intoa täynnä mutta Vivianne laittoi hieman kapuloita rattaisiin, mutta lopulta hänen 
oli annettava periksi.  
 
Koulujen päättäjäisissä opettaja Inkeri Pikimies itki avoimesti, kun suosikkioppilas muuttaa pois. Hän olisi 
halunnut antaa halauksen, mutta Jean-Sixteniä alkoi ujostuttaa koska Paloset eivät tapaa syleillä toisiaan. 
Jean-Sixten ei ole tottunut halaamaan ja se on huolestuttavaa, sillä hänestä voi tulla tunnevammainen eli 
toisenlainen yksilö. Vielä hän ei ajattele tätä sillä hänhän on vasta 13 vuotta. Hänen seksuaaliset tunteensa 
eivät ole ihan vielä heränneet, vaikka hän on leikkinyt Annan kanssa, mutta sehän on ollut vain pelkkää 
lasten kaverillista leikkiä. Ihan yhtä hyvin Anna voisi olla poika. Jean-Sixten ei osaa aavistaakaan kuinka 
paljon hän tulee kaipaamaan Annaa, kun hänen seksualiteettinsa on herännyt. 

 

Heinäkuun alussa oli suuri muuttopäivä. Jean-Sixtenistä tuntui haikealta jättää rakas Turku taakse mutta 
samalla hän haluaa kokea jotain uutta, Ruotsin pääkaupunkiseudun. Hän on konservatiivi sekä liberaali eli 
haluaa pysyä vanhassa turvallisessa mutta samalla haluaa kokea uutta.  
Muuttoautoa odotellessa Paloset ulkoiluttivat koiraa läheisessä metsikössä, joka on talon takana.  
Jean-Sixten kiipesi kalliolle ja katsoi Pääskyvuoreen päin, joka on hitusen verran lähempänä Turun 
keskustaa kuin Varissuo. Pääskyvuoren maamerkkinä on korkea tv-masto. 
Nyt Jean-Sixten sai uusia tunteita; oi, tuollahan asuu kaverini Anna. Hän tunsi tipan ilmestyneen 
silmänkulmaan ja kummallisen möykyn kurkussa. Selkäpiissä kulki outo tunne. Hänellä ei ollut mahdollista 
sanoa hyvästejä Annalle. Hän ajatteli, että ehkä joskus tulevaisuudessa tapaisi hänet.  
 
Kun huonekalut ja muuttolaatikot olivat muuttoautossa ja Ray oli palauttanut asunnonavaimet isännöitsijälle, 
niin silloin he lähtivät ajamaan kohti uutta kotikaupunkia Ruotsissa; Jean-Sixtenin, Rayn ja Evan 
synnyinmaa. Vain Vivianne on syntynyt Suomessa. Lähes koko 70-luvun perhe on asunut Kangasalla, 
kunnes Ray oli saanut tullimiehen työn Turun satamasta. Harmi kun hän sattui pilaamaan työnsä 
salakuljetuksen takia. Tullimiehellä pitää olla puhtaat paperit. Nyt Rayllä on mahdollisuus näyttää uudessa 
työpaikassa, että hän on parantanut tapansa. 



 
Koira hieman epäröi mennä kuumaan autoon. Oli hirmuhelle. Oikeastaan olisi mukava olla uimarannalla.  
Lähin uimaranta olisi Littoisissa, ihan kävely tai pyörämatkan päässä Varissuolta pienen metsikön takana. 
Ray naurahti, kun ratin takaa katsoi koiran temppuilua: ”Heh, tästä vielä jänikset puuttuisivat!”  

Jean-Sixtenille tuli mieleen taannoinen kani, joka poistui mielestä, kun auto lähti rullaamaan kohti 
Linnansatamaa. Jean-Sixten rakastaa satamia ja matkustajalaivoja. Hän on todellinen laivafani ja kerää 
Vikingin ja Siljan esitteitä. Hänen lempipaikkansa on laivaterminaalissa, jossa mukavasti alkaa kipristellä 
mahassa. 
 
Paloset menivät Silja Linen M/s Skandialla. Peräkannelta he vilkuttivat entiselle kotikaupungille. Ray vilkutti 
myös entiselle työpaikalleen, jossa hän viihtyi hyvin mutta harmi kun se päättyi ikävästi. Hän ei voi syyttää 
ketään muuta kuin itseään. Kukaan ei pakottanut häntä alkaa salakuljettamaan. Hän vain halusi saada lisä 
liksaa, jotta voisi ostaa leluja lapsilleen. Salakuljetus oli vain hetken mielijohde.  
Kevään aikana hän on moikannut pontikankeittäjä Pertti Paxua ja ostanut häneltä viimeisen pullon omaan 
käyttöön. Hän kehotti kaveriaan ottaa rauhallisesti pontikan kanssa, ettei joutuisi kiinni. Kun Ray paljastui 
salakuljetuksesta, niin silloin hän ei paljastanut Perttiä vaan väitti saaneen viinat Leningradista. Keväällä 
vankilatuomion jälkeen Ray kehotti Perttiä laittaa pontikkareseptin tallelokeroon. 
 
Ray ehdotti herra Paxulle, että tämän tulevat sukupolvet voisivat alkaa valmistaa sitä erinomaista pontikkaa, 
jos lainsäädäntö muuttuisi sallivammaksi. Pertistäkin ideassa on munaa. 
Eräänä päivänä Pertti on kohdannut mustalaisnaisen, joka oli ennustanut Pertin valtavasta kämmenestä, 
että kaukana tulevaisuudessa hänen perillisensä tulisivat tunnetuiksi jostain tuotteesta. Pertti on vakuuttunut, 
että tuote on pontikka. Siispä hän laittoi pontikkareseptin pankin tallelokeroon. 
 
Hyttiemännät kehuivat koiraa mutta Ray ja Eva olivat varmoja, että he itse asiassa ajattelivat, että 
toivottavasti tuo juuttaan näköinen hurtta ei sotkisi hyttiä niin, että heille tulisi lisä hommia. 
Laivalla Jean-Sixten ja Vivianne leikkivät pallomeressä, vaikka Jean-Sixten on jo 13vuotias. Hän halusi 
kovasti hypätä värikkäiden pallojen sekaan. Eikä aikaakaan, kun leikkitäti tuli sanomaan, että pallomeri on 
vain pikkulapsille. Jean-Sixten ei vastannut mitään vaan kuunteli, kunnes leikkitäti kyllästyi jankuttamiseen ja 
meni pois. Hän ajatteli, että mikä lie vammainen eli leikkiköön pallomeressä nyt kun siellä ei ole pienempiä. 
Jean-Sixten ei sanonut mitään leikkitädistä vanhemmilleen, koska silloin olisi ollut vaarana, että isä ja äiti 
olisivat kieltäneet häntä menemästä leikkihuoneeseen.  
 
Aamulla laiva saapui Tukholman Värtanin satamaan. He odottivat, kunnes muuttoauto tulisi ulos laivasta ja 
sitten lähtivät peräkkäin ajamaan kohti Södertäljeä. Koko matkan on hieno moottoritie, joka tarkoittaa, että 
Paloset tulevat usein käymään Tukholmassa ostoksilla.  
 
Heti uuden kotioven avattuaan Eva melkein pyörtyi, kun näki sekasotkun. Edellinen asukas ei ollut 
vaivautunut siivoamaan paskojaan. Evaa otti pattiin, kun Turussa hän oli siivonnut huolellisesti entisen 
asunnon ja sitten kiitokseksi odottaa tällainen sikolätti. Hän huusi kurkkusuorana parvekkeelta: ”Skrutt jävla, 
fittans skrutt!” Paremmin hän ei voinut sanoa, niin paljon vitutti tällainen sikolätti. Oli todella tuuria, kun 
edellinen asukas tai asukkaat eivät olleet läsnä tai muuten olisi aivan varmasti tullut ruumiita. 
Kun Eva oli rauhoittunut, niin silloin hän otti muuttokuormasta siivoustarvikkeet ja pikasiivosi jokaisen 
huoneen, jotta sinne voisi tuoda huonekalut. 
Keittiön pöydillä lojui ruuantähteitä. Homeisessa muovisangossa oli vanhoja homeisia haisevia 
hanhenmaksapalleroita, ainakin hanhenmaksalta lihamössö sangon pohjalla vaikutti olevan. Eva otti sangon 
ja heitti kaiken parvekkeelta niin, että hanhenmaksamönjä lensi nurmikolle, jossa myöhemmin lokeilla oli 
melkoinen juhlahetki. 
Ray joutui maalaamaan olohuoneen katon koska se oli aivan keltaisena tupakansavusta. Hän ei voinut 
odottaa isännöitsijää. 
 
Vähän myöhemmin tuli lihavahko mies, joka asuu samassa rapussa muutama kerros ylempänä. Mies kysyi 
jos tarvitsisi sängynkantajaa. Ray vastasi, että ainahan sängynkantajaa tarvitsee, niin hän sai olla 
muuttoapurina. Aluksi Ray oli epäileväinen, että miten paljon tämä lihava mies jaksaisi mutta pian Ray 
huomasi hämmästyksekseen, että mieshän on hyvin vahva.  
Mies esittäytyi Sven Gräseniksi ja on maineikas oopperalaulaja ja on monesti laulanut kuninkaallisessa 
oopperassa. Nytkin kun hän kantoi Rayn ja Evan parisänkyä, niin silloin Svenne alkoi rallattelemaan hassuja 
lauluja tanssivasta Ullasta. Eva ja Ray huomasivat, että miehellähän on upea lauluääni, joka hienosti 
korostui kaikuvassa rappukäytävässä. Kun kaikki tavarat olivat sisällä, niin silloin Ray pyysi mieheltä 
nimikirjoitusta. Sven kirjoitti mielellään nimmarinsa pienelle paperilapulle. 
Hän kertoi, että hänellä on kaksi veljeä; Mats ja Stefan, jotka ovat myös laulajia, muttei kuitenkaan ooppera 
vaan iskelmälaulajia. Hekin ovat hyviä laulajia niin, että kuulostaa olevan vain yksi stereoääninen laulaja, 



vaikka heitä onkin kaksi kappaletta. Gräsenin veljekset ovat syntyneet Göteborgissa mutta asuneet 
suurimman osan elämästään Tukholman lähistöllä. Mats ja Stefanin läpimurtohitti on nimeltä Kattguldet, joka 
on pitkään ollut radion Svensktoppen listan kärjessä. Muut veljesten kappaleista kertoo yhteisistä poluista, 
joita astellaan, kunnes löytyy viimeinenkin rasti. Mats ja Stefan asuvat jossain Huddingenin takana 
maaseudulla.  
 
Illalla kun kaikki tavarat olivat paikoillaan, niin silloin Paloset kävivät iltakävelyllä ja samalla katselivat uutta 
kotiseutuaan. Genetan ostoskeskuksella on ruokakauppa ICA Wasahallen, hammaslääkäri sekä kirkko. 
Moottoritien ja paikallistien välissä, ostoskeskusta vastapäätä on Jehovan todistajien valtakunnansali, 
hampurilaisravintola Clock sekä pieni ruokakauppa nimeltä Assali Snabbköp. 
 
Elokuussa koulujen alkaessa Jean-Sixten halusi käydä kuudennen luokan toiseen kertaan, jotta ehtisi oppia 
matematiikkaa ennen yläasteelle siirtymistä.  
 
Jean-Sixtenin ja Viviannen koulu sijaitsee ihan kävelymatkan päässä kotoa. Vivianne aloitti toisella luokalla. 
Viviannelle tokaluokan laskukirjat ovat aivan liian helppoja niin, että kirjojen marginaaleihin hän tulee 
turhautuneena piirreltyä kirkkoveneen kuvia. 
 
 
Jean-Sixtenillä on vaikeaa uudessa koulussa koska hän ei tunne ketään sekä jotkut luokkakaverit haukkuvat 
häntä Finnjäveliksi, vaikka hän on ruotsalainen mutta hänellä sattuu olemaan suomalainen sukunimi ja 
asuneen Suomessa. Turussa häntä haukuttiin Hurriksi ja Ruotsissa hän on näköjään Finnjäveli.  
Jean-Sixten yrittää olla välittämättä haukkumasanoista mutta totta kai se on raskasta. Tämän takia hän tuli 
rauhattomaksi ja alkoi höpöttää turhia välitunneilla. Hän on jopa härski.  
Eräänä päivänä kirjastotunnilla koulunkirjastossa Jean-Sixten herkesi lapsellisen härskiksi ja hoki: ”Ge mig 
lem, ge mig lem!” Jotkut pikkusieluiset luokkakaverit juorusivat opettajalle ja siitä seurasi jälki-istunto. 
Ensimmäinen jälkkäri Ruotsin koulussa.  
Kotona hän ei voinut kertoa vanhemmilleen jälki-istunnon syytä koska oli matkinut isän pornokasettia. 
Kesällä Ray oli pitkän jankutuksen jälkeen päättänyt antaa periksi ja antaa pojan kuunnella 
pornolaulukasettia, jossa on ruotsinkielisiä pornahtavia iskelmäkappaleita isoille pojille. Ray oli vannottanut 
poikaansa, ettei tämä puhuisi kasetista mitään äidille. Siinä hän onnistuikin, mutta sen sijaan meni ja hoki 
kasetin kappaleiden kertosäettä koulunkirjastossa. Jean-Sixtenistä isän pornokasetin kappaleet olivat erittäin 
hauskoja. Hänen sisällänsä asuu pieni rivohummeri tai kuten sanonta kuuluu ruotsiksi; Snuskhummer.  
Kotona Jean-Sixten ei juuri koskaan kiroile eikä käytä rivoa kielenkäyttöä koska äiti on kivenkova 
sanavalinnoissa. Muutama vuosi sitten Jean-Sixten sai päähänsä asettaa pikkusiskon aakkospuukalikat niin, 
että ne muodostivat sanan Fitta. Heti kun Eva oli tämän nähnyt, niin siitä seurasi hirveä saarna ja vilautti 
ruskeaa nahkavyötä, jota hän kutsuu kurinpitovälineeksi. Sen jälkeen Jean-Sixten ei enää uskaltanut olla 
rivo kotirintamalla. Kiroilu ei ole Jean-Sixtenin juttu.  
Vivianne tapaa melko usein kiroilla ja hokea kirosanoja heti kun kokee vastoinkäymisiä. Jean-Sixten on niin 
kiltti, että sanoo Skit-sanan sijasta Bajs. Tämän vuoksi Jean-Sixten kuulostaa hyvin lapselliselta koska 13-, 
kohta 14-vuotiaan pojan ei odoteta hokevan Bajs-sanaa. Kun hän menee vessaan kakalle, niin silloin hän 
kutsuu kakkimista Bajsaamiseksi ja kusemista pissimiseksi. Tämä johtuu vain siitä kun hänellä ei ole 
kavereita ja on juuttunut tietylle pikkulapsen tasolle.  
Nyt kun hän on hokenut isän pornokasettia koulun kirjastossa ja saanut jälki-istunnon, niin kotona hän ei voi 
paljastaa rivouden lähdettä. Jean-Sixten oletti, että on ihan hyväksyttävää käyttää rivoa kielenkäyttöä 
luokkakavereiden kanssa. Se pitää paikkansa, mutta ehkä juuri koulunkirjasto on epäsovelias paikka 
rivouksille sekä hän vitsaili väärille henkilöille.  
Jälki-istunnon jälkeen Jean-Sixteniä jännitti, jos äiti saisi jotenkin selville, että mitä hän oli sanonut ja sitten 
arvaisi lähteen.  
Koulussa hänellä on todella rankkaa ajoittaisen kiusaamisen takia. Kiusaaminen johtuu hänen 
erilaisuudestansa. Kiusaaminen aiheuttaa levottomuutta ja sen vuoksi hän joutui käymään perheneuvolassa 
keskustelemassa psykologin kanssa ongelmistaan. 
Perheneuvolassa hän joutui käymään koko perheen voimalla, jotta psykologit näkisivät, että millaisesta 
perheestä tämä rauhaton poika on kotoisin.  
Kuivahko ihilistinen auktoritaarinen psykologi suositteli peruserityiskoulua, jotta opettajilla olisi enemmän 
aikaa hänelle. Erityiskoulussa hän aloittaa kevätlukukauden alussa.  
 
Joulupäättäjäisissä Jean-Sixtenin vanha luokka kokoontui juhlasaliin kuuntelemaan joululauluja sekä rehtorin 
puhetta. Kunniakirjoja jaettiin joillekin oppilaille eri syistä. Valitettavasti Jean-Sixten ei saanut kunniakirjaa 
rauhattomuudestaan ja rivoudestaan.  Hänen luokkakaverinsa Eskil sai kunniakirjan, jolloin Jean-Sixten 
huusi hetken mielijohteesta: ”Eskil Blad!”, vaikkei pojan sukunimi ollutkaan Blad. Jean-Sixten on hyvin 
impulsiivinen mutta onneksi impulsiivisuus on poistumassa ennen aikuisikää, jolloin olisi suuri vaara joutua 
lukkojen taakse. 



Joulupäättäjäisissä tapahtui toinenkin kommellus, nimittäin kun tuntematon tyttö seisoi Jean-Sixtenin 
vieressä, niin yhtäkkiä hän kokeili tytön mekon kangasta. Hän ei kuitenkaan nostanut vaan sormeili 
kangasta. Totta kai tällainen on harmillinen ja kiusallinen juttu, mutta yksinkertaisesti Jean-Sixten ei osannut 
pitää näppejään kurissa kirjavasta mekkokankaasta. Lähellä seissyt vanhahko naisopettaja näki 
mekkokankaan näpelöinnin ja napautti Jean-Sixteniä sormille ja puisteli päätään. 
Jean-Sixtenin onneksi Ruotsin kouluissa ei anneta välitodistuksia niin, ettei vanhemmat saanut tietää 
käytösnumeron laskusta. Suomessa hänen käyttäytymisensä on vaihdellut ysin ja kasin välillä, siis ihan 
tyydyttävä mutta kymppihän sen pitäisi olla.  
Eka- ja tokaluokalla käytös on ollut kahdeksannella sijalla, joka oli hyvin lähellä pudota seiskasta kutoseen 
mutta onneksi sentään opettaja oli sen verran kiltti, ettei halunnut antaa pohjalukemaa.  
Muuten alaluokilla Jean-Sixten on ollut hyvin lahjakas ja tiennyt paljon asioita muun muassa sahaamoista 
sekä muista yhteiskunnallisista asioista. Hänen äärimmäinen villeytensä aiheutti suuria ongelmia opettajille, 
mutta onneksi hän alkoi pikkuhiljaa rauhoittumaan. Hän rauhoittui asteittain. Keväällä Turussa hänen 
käytösnumeronsa oli yhdeksän ja se on ihan hyvä, mutta kuitenkin sen olisi pitänyt olla kymmenen. 
Viviannella käytönnumero on tähän asti ollut kymppi eli kiltti tyttö. 
 
Vuosi 1984 
Jean-Sixten aloitti peruserityiskoulussa, jotta opettajilla olisi enemmän aikaa hänelle opettaa kertotaulua. 
Hän on jo ehtinyt kadottaa kiinnostuksen kertotauluun. Hän tapaa leuhkia, että hän osaa sentään ykkösen ja 
kympin kertotaulut. Hänen kiinnostuksensa kertomusten kirjoittamiseen kasvaa koko ajan. Vaikuttaa siltä, 
että hänestä tulisi kirjailija. 
Tässä uudessa koulussa on helpompaa ja rauhallisempaa tosin hitusen verran väkivaltainen ilmapiiri 
joidenkin kovisten takia. Jean-Sixten saa olla rauhassa. Joskus häntä hieman kiusataan, mutta se ei ole 
kovin vaarallista. Ehkä täällä uudessa koulussa oleva kiusaaminen on eräänlaista sisään potkua.  
Yksi hänen uusista luokkakavereistansa on telonut jalkansa kipsiin ja liikkuu kainalosauvojen avulla. 
Kainalosauvoista huolimatta hän on hyvin sisukas ja kovis. Eräänä päivänä hän sanoi luokkakavereilleen, 
että vaikka hänellä on kainalosauvat, niin silti kykenee antamaan turpiin, jos hänelle tullaan avautumaan 
liikaa. Tämä kuulosti Jean-Sixtenistä mahtavalta. Kaikki tällaiset sanat ja lauseet tallentuvat hänen muistiinsa 
ja ennen pitkään kaikki päätyvät paperille. Jean-Sixtenillä on näkymätön tutkatallennin, joka pyörii koko ajan 
kuin väkkärä, ja tulevaisuudessa kaikki tapahtumat päätyvät kertomuksiin.  
 
Liikuntatunneilla luisteltiin paljon. Kainalosauvapoika auttoi Jean-Sixteniä luistinnauhojen sitomisessa. Silloin 
Jean-Sixten vitsaili, että miksi tämä paljon suhisee, johon poika vastasi tuhahtaen: ”Heh, kohta sä suhiset 
teho-osastolla, jos et rauhoitu!” Tämäkin tallentui Jean-Sixtenin näkymättömällä tutkatallentimella.  
 
Helmi- ja maaliskuussa luokka katsoi paljon olympialaisia televisiosta. Parhaillaan on menossa Sarajevon 
talviolympialaiset. Jean-Sixten ei ole kiinnostunut urheilusta ja tapaa torkkua, kun muut katsovat 
olympialaisia.  
 
Nyt alkaa Jean-Sixtenin seksualiteetti herätä. Hän haluaisi tyttöystävän mutta miten ihmeessä sellainen 
hurmataan? Leikkikaveri Anna asuu yhä Turussa, eikä hänellä ole mahdollisuutta tavata tätä söpöliiniä.  
Mitä enemmän hän ajattelee Annaa, sitä enemmän hän ihastuu ja rakastuu. Hän alkoi tuntea todellisia 
kevättunteita. Päivittäin Jean-Sixten näkee, kuinka samaa luokkaa käyvä Tina kuhertelee rinnakkaisluokkaa 
käyvän poikakaverinsa kanssa koulunkäytävällä. He istuvat käytävän seinää vasten rakastellen.  
Jean-Sixteniä tämä kiihottaa ja toivoo pian löytävänsä tyttöystävän tai mikä, ettei saada rakastella tämän 
hehkeän Tinan kanssa, jos tällä ei olisi John nimistä poikaystävää. Jean-Sixten on pannut merkille, ettei 
John ole mikään kehonrakentaja eli ilmeisesti jätkä ei ole kovin väkivaltainen.  
Jean-Sixten ei ole kovin sosiaalista tyyppiä eli tyttöystävän hankkiminen olisi kiven alla. Turussa koulukaveri 
Anna oli suoranainen ihme; Jean-Sixtenin ensimmäinen ja aito ystävä. Harmi kun perhe muutti Turusta. 
 
Syksyllä Jean-Sixtenin entiset luokkakaverit Turussa lähettivät kirjeen hänelle Ruotsiin. Kirjeessä oli mukana 
heidän uusin luokkakuvansa. Jean-Sixten huomasi, että Anna on kaunistunut; oljenvaalea tukka sekä 
yläetuhammas, joka korostuu suloisesti sekä kauniin pulleat posket. Jean-Sixten tunsi kaihoa sydämessään 
ja alkoi kaivata takaisin Turkuun. Oikeastaan Turkuun ei olisi kovin pitkästi; laivamatkan päässä 
Ahvenanmeren toisella puolen. Jean-Sixten ei ole tottunut reissaamaan yksin. Hän on aivan liian ujo kertoa 
vanhemmilleen kaipuusta takaisin Turkuun ja erityisesti ajatuksista Annaa kohtaan. Jean-Sixtenistä on 
hieman nolostuttavaa myöntää kaipuu entiseen. Hän voisi myös soittaa Turkuun, mutta silloinhan paljastuisi 
kaipuusta. 
Turun koulukaverit kirjoittivat kirjeissään, että milloin tulee luokkalehden Ruotsi numero. Hän vastasi 
vastauskirjeessä, ettei se tulekaan koska postimaksut ovat melkoiset.  
 
Jean-Sixtenin uudessa luokassa on vain kaksi tyttöä, joista kaunein on Tina, mutta tämähän on jo varattu. 
Toinen tytöistä on Vera, joka on mustatukkainen. Jean-Sixten ei syty mustatukkaisista. Hän on heikkona 



blondeihin. Hänellä itsellä on keskiruskeat suorat hiukset, jotka ovat usein melko takkuinen koska hän ei pidä 
kampaamisesta.  
 
 

Vappuna Paloset kävivät Göteborgissa sukuloimassa. Muuten he olivat ihan kotona Södertäljessä, jossa he 
eivät tunne ketään. Muutaman kerran keväällä he ovat paistaneet makkaraa Rayn työkaveri Joel Brickhillin 
kanssa pienen Malmsjön järven rannalla. Järvi sijaitsee lähellä piskuista Enhörnan maalaislähiötä. 

Hauska yhteensattuma kun Brickhillitkin ovat asuneet Kangasalla. Parhaillaan Joel Brickhill suunnittelee 
ostaa virkistysalue Bastmoran, josta hän kehittäisi monipuoliseksi liikuntakeskukseksi. Hänen 
suunnitelmiensa mukaan alueelle tulisi ulko- että sisätoimintoja kuten esimerkiksi keilahalli sekä 
pesäpallokenttä. 
 
Kesällä Paloset päättivät muuttaa takaisin Suomeen koska heillähän on suomalainen sukunimi. Heidän 
silmissänsä Ruotsi on muuttunut maa, hieno maa mutta se jokin puuttuu. He ovat tottuneet suomalaisuuteen 
vaikkakin puhuvat ruotsia, riikinruotsia äidinkielenä. Oikeastaan Suomen ja Ruotsin yhteiskunnat eivät 
suuremmilta osin eroa juurikaan toisistaan mutta kuitenkin Suomella on se jokin, joka viehättää Palosia. 
Turkuun he eivät halua muuttaa koska siellähän on Rayn huono maine. Jean-Sixten haluaisi niin mielellään 
Turkuun, jotta tapaisi Annan. 
Viviannelle oli taas rankkaa, kun uusi muutto on edessä ja joutui luopumaan uusista kavereista. Hänen 
parhain kaverinsa on muuan Mikaela Folkinge, joka asuu samassa talossa yksi rappu ylempänä. Heti kun 
yläkerrasta kuuluu tömähdys, niin silloin Ray naurahtaa, että nyt lihava tyttö kaatui ja kohta se tulee katon 
läpi. Folkinget asuvat Palosten yläpuolella. Sven Gräsen asuu Folkingen seinänaapurissa. 
 

Paloset muuttivat heinäkuun alussa pieneen pohjoissuomalaiseen Kajaaniin. Tällä kertaa he eivät tilanneet 
muuttoautoa vaan vuokrasivat pienkuorma-auton. Ray on ottanut kuorma-auto- ja bussiajokortin, jotta olisi 
enemmän vaihtoehtoja työmarkkinoilla. Hänellähän ei ole enää asiaa tullin hommiin eikä turvallisuusalalle. 
Ehkä hän voisi aloittaa bussi- tai rekka-autonkuljettajana. 
Ray vuokrasi pienen keltapressuisen kuorma-auton. Kaikki tavarat mahtuivat ihmeenkaupalla tähän pieneen 
kuorma-autoon. Eva ajoi heidän omaa autoansa, viininpunainen Volvo. Vivianne oli isän kanssa kuorma-
auton ohjaamossa, kun taas Jean-Sixten oli äidin rattona henkilöautossa, joka ajoi kuorma-auton valtavissa 
peräpyörteissä. Heti kun Jean-Sixten oli saanut tietää kaupungin ruotsinkielisen nimen, niin hän alkoi kutsua 
uutta kotikaupunkiaan vain Kajanaksi. Kun joku perheenjäsenistä lausuisi Kajaani, niin heti hän 
tuhahtaa: ”Faan, se on Kajana ruotsiksi!”  
 
Heinäkuun lopulla Paloset kävivät Vantaalla tervehtimässä Jimmyä ja Virveä sekä heidän vuodenikäistänsä 
pikku Jenniä. 
 
Hallin vankila, Södertälje 1984 
Stenigin veljekset pääsivät vankilasta. Heilläkin on sama ongelma kuin Rayllä, mutta onneksi he ovat 
perheettömiä niin, ettei perhe kärsi heidän töppäilyistänsä. 
Stenigin veljekset matkustivat Östersundiin tapaamaan vanhempiaan. Totta kai isä ja äiti olivat järkyttyneitä, 
kun molemmat pojat joutuivat vankilaan salakuljetuksesta. Nyt vankilatuomion jälkeen Georg ja Ivar lupasivat 
käsi sydämellä olla ihmisiksi. He päättivät muuttaa Östersundiin, jotta olisivat kaukana entisistä 
työkavereista. 
He haluavat aloittaa uuden rehellisen elämän. Georgin ja Ivarin nuorimmat veljet Boris ja Bertil auttavat heitä 
saamaan töitä. 
Georg sai töitä pienestä kukkakaupasta nimeltä Annes Blommor aivan Östersundin keskustassa ja Ivar 
perusti katukeittiön Östersundin torille, jonka hän nimesi; Grill Ivariksi. Hän on aina ollut kiinnostunut 
tekemään mahtavia täytevoileipiä. Hän kehitti myös lihapiirakoita, jotka hän nimesi Väteksi ja Atomiksi. 
 
Georg ihastui työkaveriinsa, ruskeatukkaiseen kyömynokkaiseen Bodil Lindbergiin. Nainen ei todellakaan ole 
mikään missityyppinen mutta uskomattoman hyväsydäminen. Kun hän hymyilee, niin silloin katoaa hetkeksi 
Georgin eroottiset tunteet koska naisella on hammasraudat, mutta heti kun nainen pitää suunsa kiinni, niin 
jopas housuissa alkaa pullottaa. Naisella on todella hurmaava hymy, semmoinen vekkulimainen hymy. Hän 
kutsuu Georgia vekkuliksi ja mielellään pitelee kädestä kiinni niin, että rakkaus oikein tarttuu.  
Bodilia käy sääliksi, kun näin komea uros on sattunut salakuljettamaan ja joutui kiinni, mutta pääasiahan on, 
että nyt hän on vapaa kuin taivaan lintu. 
Joskus myös Bodil on salakuljettanut elintarvikkeita Norjan Trondheimiin koska siellä on sika kallista. Jo 
muutaman kuukauden kuluttua Georg ja Bodil menivät kihloihin ja muuttivat yhteen. 
He ostivat pienen omakotitalon Östersundin itäisestä kaupunginosasta nimeltä Laxaren, joka on oikeastaan 
kortteli eikä mikään kaupunginosa, mutta sen asukkaat kutsuvat jostain syystä Laxaren korttelia 



kaupunginosaksi. Heidän naapurissansa asuu eräs walesilainen perhe, jonka isä on kivenkova liikemies.  
 
Ivar asuu omakotialueella lähempänä keskustaa. Yhtäkkiä Georg ja Ivar muistivat Ray Palosen, jolle he 
yrittivät soittaa, mutta puhelinnumero ei ole enää käytössä. He laittoivat Hufvudstadsbladetiin 
henkilökohtaisen ilmoituksen, jotta Ray ottaisi yhteyttä, jos näkisi ilmoituksen.  

Georg ja Ivar tietävät Rayn lukevan tätä Suomen ruotsalaista sanomalehteä.  
Veljekset eivät tiedä Palosten asuneen vuoden Södertäljessä ja äskettäin muuttaneen takaisin Suomeen. 
Mikä hassuinta; Kajaani on Östersundin ystäväkaupunki.  
Muutaman viikon kuluttua Ray huomasi lehti-ilmoituksen ja pirautti numeroon. Stenigin veljekset ilahtuivat, 
kun viimeinkin kuulivat Rayn äänen. He kertoivat kuulumisensa. He päättivät pitää yhteyttä puhelimitse, 
muttei kuitenkaan tapailla, jotta pääsisivät yli salakuljetusmuistoista. Salakuljetus oli vain hetkellinen 
päähänpisto, kun saivat sattumalta tietää savuke- ja viinatrokareita. 

Georg ja Ivar päättivät pitää yhteyttä myös Pertti Paxuun koska tämä on erittäin taitava pontikan keittäjä. 
Stenigit eivät aio enää myydä viinaa vaan valmistaa omaan käyttöön. 
Jos ihme tapahtuisi ja viinan myynti tulisi lailliseksi, niin silloin Stenigin veljekset voisivat perustaa 
viinakaupan. Kerta pontikankeittäminen on kielletty laissa, niin on parempi pitää sen salaisuutena ja nauttia 
itse herra Paxun tuotteista. Ehkä Stenigit voisivat yrittää markkinoida Pertti Paxun pontikkaa Tanskaan ja 
Saksaan koska siellähän ei ole valtion viinamonopolia.  
 
Jean-Sixten on 14 vuotta. Hänen viiksiensä ja parrankasvu on alkanut. Hän ei halua tunnustaa 
vanhemmilleen, että hänellä on jo melkoiset Amis-viikset. Hän väittää kivenkovaan, että ne ovat vain 
koirankarvoja, jotka olisivat tarttuneet tahmeaan ylähuuleen. Yhä Jean-Sixtenillä on kampaamaton tukka; 
ihan kuin olisi vasta herännyt.  
Joululahjaksi hän sai paristokäyttöisen Braunin partakoneen. Hän ei oikein ollut innoissaan joululahjastaan ja 
kutsui sitä sanelukoneeksi. Totta kai hän alkoi ajaa viiksensä, ettei nenän alle muodostuisi puskaa johon räkä 
tarttuisi.  
 
Syksyllä 1985 Jean-Sixten aloitti kahdeksannella luokalla ja rakastui ensimmäisen kerran luokkakaveri 
Matleena Pekkariseen. Pahaksi onneksi tytöllä on jo poikakaveri eli Jean-Sixten jäi ilman vastarakkautta. 
Seuraavaksi hän retkahti Matleenan ystävätär Moonikaan mutta tälläkin on jo jätkä.  
Jean-Sixten on niin hulluna rakkaudesta ja tuijottaa näiden kahden tytön perään niin, että he alkoivat 
kyllästyä ainaisiin tuijotuksiin. Lopulta Moonika ja Matleena alkoivat vältellä Jean-Sixtenin seuraa. Se oli 
vaikeaa koska hehän käyvät samalla luokalla.  
Yhä Jean-Sixten tuntee etärakkautta Turun Annaa kohtaan. Hänellä ei ole mahdollisuutta tavata tätä vanhaa 
koulukaveria. Jean-Sixten alkoi unelmoida, että sitten kun hänellä on ajokortti ja auto, niin silloin menisi 
Turkuun lempimään Annan kanssa. Hän kirjoitti useita seksifantasioita Annasta. 
Eräänä päivänä hän lähetti vanhemmiltaan salassa kirjeen Turun kouluun, jossa hän kirjoitti muun muassa 
rakastavansa Annaa. Hän ei antanut osoitetta, ettei isä ja äiti saisi tietää pojan kaipuusta Turkuun. Hän ei 
tiennyt josko kirje on mennyt perille koska oli laittanut siihen käytetyn postimerkin postimerkkikansiostaan. 
 
Keväällä 1987 Jean-Sixten pääsi ripiltä. Hän oli samassa rippikouluryhmässä Matleenan kanssa.  
Ennen konfirmaatiojuhlaa rippikoululaiset olivat yhden yön rippileirillä Manamansalon saarella. 
Illalla kun rippikoululaiset olivat nukkumassa teltoissaan, niin silloin Jean-Sixten kuuli jonkun avaavan teltan 
vetoketjun. Samassa teltassa nukkui pappi sekä joitakin muita rippikoululaisia.  
Jean-Sixten näki Matleenan hahmon seisovan teltan oviaukolla. Hän riisui yöpaitansa ja kysyi hiljaisella 
äänellä Jean-Sixteniltä: ”Rakastellaanko?” Kokemattomalle Jean-Sixtenillä pupu pujahti pöksyihin ja vetäisi 
täkkinsä ylitseen ja sanoi ujosti: ”Minä haluan nukkua!” johon Matleena mumisi: ”Syytä ittees kun et halua.”  
Oikeastaan ei olisi ollut kovinkaan hyvä tilaisuus alkaa rakastelemaan, kun pastori nukkui samassa teltassa. 
Jos Jean-Sixten olisi ollut tuhdimpi, niin silloin hän olisi voinut mennä Matleenan kanssa lähimpään 
pusikkoon rakastelemaan. Kun Matleena oli mennyt omaan telttaansa, niin silloin Jean-Sixteniä alkoi 
kaduttaa, kun ei käyttänyt tilaisuuttaan hyväksi. Hän olisi ihan hyvin voinut näyttää kunnon ruotsalaiskullin, 
kuten hän itse mielessään ajatteli samalla kun yritti saada unenpäästä kiinni. 
Pastorin toisella puolen nukkui kummallinen saksalaispoika, jolla on epämukava pistävä katse. Kaikki 
rippikoululaiset yrittävät välttää sakemannin seuraa. Myös Jean-Sixtenistä mustatukkainen saksalaispoika on 
inhottavan pelottava, kun tämä tapaa tuijottaa tyttöjen rintoja ja hymyilee kuin mikäkin mielipuoli.  
Sakemannin poika käy rinnakkaisluokkaa, joka on myös osa peruserityiskoulua.  
Huhujen mukaan jätkä olisi säikytellyt tyttöjä. Muutama vuosi sitten koulurakennuksen takaa löytyi erään 
oppilaan ruumis, muttei murhaajaa ole saatu kiinni. Oppilaiden keskuudessa kiertää huhupuhetta, että 
murhaaja olisi sakemanni, muttei kuitenkaan ole vedenpitäviä todisteita eikä kukaan uskalla kertoa poliisille 
epäilyistä.  
 
Matleena meni omaan telttaansa, jonka hän jakoi muiden tyttöjen kanssa. Kun hän oli nukahtanut, niin pian 



hän havahtui hereille hirveään huutoon. Reunimmaisena ollut tyttö huusi kuin sikaa tapettaisiin, kun oli 
huomannut jonkun viiltäneen reiän telttakankaaseen ja sitten reiästä yrittänyt tarttua hänen rintoihinsa, 
mutten ehtinyt nähdä mitään, kun pervo oli lähtenyt lipettiin. Epäilyt kohdistuivat hulluun sakemanniin. Tyttö 
ei ole täysin varma syyllisestä, kun ei ehtinyt nähdä, mutta melko varma hän on mustatukkaisesta 
sakemannista. Kerta saksalaispoika ei jäänyt kiinni, niin hän pääsi kuin koira veräjästä. 
 
Alkukesästä oli Jean-Sixtenin konfirmaatiojuhla, johon tuli kaikki sukulaiset isän puolelta. Äidin puolelta 
kukaan ei päässyt tulemaan koska osalla on ylitöitä ja osa on niin sairaalloisen nuukia. 
 
Ukki ja mummo antoivat Jean-Sixtenille hienon kameran rippilahjaksi. Hän yrittää opetella valokuvaamisen 
aakkoset. Koulu jälkeen vapaa-aikatalolla olisi valokuvausopintopiiri, mutta siihen Jean-Sixten ei halua 
osallistua koska mieluummin haluaa kotiin lepäämään rankan koulupäivän jälkeen. Hän ei ole sosiaalista 
tyyppiä. 
 
Hän aikoo opetella valokuvaamaan itsekseen, sillä hän oppii helposti kaikkea, josta on kiinnostunut. Harmi 
vaan, kun kertotaulusta hän ei ole kiinnostunut eli se ei tartu mieleen edes kirveelläkään. 
 
Jean-Sixten on huomannut, että hän kiihottuu kaikista Anna nimisistä tytöistä. Heti kun hän kuulee 
ruotsalaislaulaja Anna Bookin lauluja, niin silloin ajatukset assosioituvat Turun Annaan. 
Hän kuuntelee hyvin ahkerasti Ruotsin ulkomaan radiolähetyksiä lyhyiltä aalloilta, josta hän usein kuulee 
Anna Bookin kappaleita. Ihastus Turun Annaan on tehnyt Jean-Sixtenistä Anna Book fanin. Hänellä on 
melkoinen Anna fetissi. Ajatella jos hän tapaisi jonkun hehkeän sinkkutytön nimeltä Anna, niin silloin Palosen 
poika saisi melkoiset orgasmit.  
 
Kajaanissa Ray ja Eva saivat töitä paperitehdas UPM:ltä kuten monet muutkin kajaanilaiset. Rayn kanssa 
samassa työvuorossa on naapurinmies Charles Brick, joka on lähtöisin Walesista. Charles on kivenkova 
liikemies ja omistaa pienen ruokakaupan Lohtajan kaupunginosassa. 
Evan työvuorossa on Charlesin tuuhearuskeatukkainen Agatha vaimo. Monesti kahvitauoilla nämä kaksi 
naista tapaavat virkata keittiönverhoja oranssista ja valkoisesta langasta.  
Evalla on kotona paljon ruotsalaisia virkkauslehtiä ja kirjoja, jotka lojuvat olohuoneen kirjahyllyn 
alalaatikossa. Valmiit verhot ja pöytäliinat ovat puukirstussa, jonka hänen isänsä Emil oli nikkaroinut joskus  
60-luvun alussa. Emil kuoli vuonna 1968 pahalaatuiseen aivokasvaimeen. Jean-Sixten ei ehtinyt tavata 
muffaansa. Hänellä on vain yksi ukki, Göteborgin ukki.  
 
Vivianne tutustui koulussa melkein kaimaansa, nimittäin saksalaistyttö Viviin, jonka veli on se kaheli 
mustatukkainen jätkä, joka oli samalla rippileirillä Jean-Sixtenin ja Matleenan kanssa. 
Vivi on vastakohta veljelleen. Hän on kiinnostunut vaatesuunnittelusta. Myös Vivianne kiinnostui samasta 
aiheesta. Vivin kautta Vivianne tutustui Vivin ystävätär Annika Hopeaiseen, jolla on palava kiinnostus 
vaatesuunnitteluun ja erityisesti pehmomaskottien suunnitteluun. 
Annika Hopeainen on lyhyt ruskeatukkainen tyttö, jonka kasvot ovat melko uurteiset. Annika tapaa antaa 
pehmomaskoteilleen eriskummallisia nimiä.  
 
Eräänä syyspäivänä Jean-Sixtenin luokkakaveri Moonika tuli tuomaan paidan, jonka Jean-Sixten oli 
edellisellä viikolla saanut valmiiksi tekstiilikäsitöissä mutta paita unohtui kouluun, ja Jean-Sixten vilustui eikä 
päässyt kouluun, niinpä opettaja kehotti Moonikaa viemään paidan Jean-Sixtenille kotiin ja samalla näkisi 
kuinka tämä jakselee. Kilttinä tyttönä Moonika vei paidan Jean-Sixtenille kotiin.  
Jean-Sixten ujosti kiitti avusta. Jälkikäteen hän katui, kun ei kehottanut tulla peremmälle kahvittelemaan ja 
ehkä olisi voinut pusutellakin, kuten Jean-Sixten itse mielessään ajatteli monta kertaa jälkikäteen. 
Moonika haluaa olla vain kaveri, ei sen enempää.  
 
Juhannuksena 1988 Paloset menivät Göteborgiin viettämään keskikesänjuhlaa. He kokoontuivat Ollen ja 
Huldan kesämökille Jörlandaan, Stenugnsundin eteläpuolella. 
Ollen ja Huldan mökki on pieni keltatiilinen loma-asunto. Talon tekee mukavaksi suuri veranta.  
Mökin edustalla nämä kolme Palosen perhettä tanssivat ja nauttivat hyvin tunnettua Absolut Vodkaa. Huldan 
kasettinauhurista kuului ruotsalaisia tanssikappaleita kuten esimerkiksi Vikingarnaa.  
Olle ei oikein pidä vaimonsa kasettinauhurista koska häntä ottaa hermoon iänikuiset iskelmärenkutukset. 
Hänellä on vain yksi ainoa musiikkikasetti täynnä rivoja pornolauluja. Kasetin hän on saanut kylkiäisenä 
miestenlehti Fibb Aktuelltin mukana. Kun Hulda ei ole kotona, niin silloin Olle tapaa kuunnella 
pornolaulujaan. Hän ei siedä vaimonsa tanssimusiikkia. Kerran hän rikkoi kirveellä Huldan levysoittimen. 
Siitä seurasi muutaman päivän mykkäkoulu. Hulda tuli hyvälle tuulelle, kun Olle oli ostanut hänelle ison 
kimpun punaisia ruusuja. Hulda alkoi kuuntelemaan lempimusiikkia, kun ukko ei ole kotona ja samoin tekee 
myös Olle. Ollen pornokasetin päälle Hulda on kirjoittanut kuulakärkikynällä; Fräcka skit låtar, bara fräckisar! 
 



Ollella on erityislaatuinen huumorintaju joka ulkopuolisen korvissa kuulostaa tosi rajulta, mutta hän ei tarkoita 
pahaa. Hän on erittäin hyväsydäminen vanhahko papparainen. Myös Hulda on erittäin kiltti, joka mielellään 
hassuttelee lastenlapsilleen, todella hyvä mummo. 
 

 
Kerran kun Ollen ja Huldan tuttava perhe, joka kuuluu romaniheimoon, oli kylässä heidän luonansa, niin 
silloin perheen lapset olivat hyvin kurittomia ja hyppivät joka paikassa kunnes Olle tuhahti: ”Jävla 
tattarsnoppen!” Kaikki alkoivat makeasti nauraa. Vieraat eivät välittäneet tästä härskistä rasistisesta 
ilmaisusta, koska he tuntevat Ollen läpikotaisin, ettei hän tarkoittanut pahaa. Jos olisi ollut tuntematon 
romaniperhe, niin kuka ties olisi tullut hirveä kahakka. 
Kun Olle ja Hulda olivat tuttavan lapsen ristiäisissä ja tyttölapsi kastettiin Jessicaksi, niin silloin Olle 
tuhahti: ”Vad fan, sehän on hevosen nimi!” Arvaa, hävettikö Huldaa ukon yhtäkkinen impulsiivinen letkautus. 
Onneksi sekin perhe tunsi hyvin Ollen huumorin eikä loukkaantunut. 
 
Nyt kesämökin edustalla tanssitaan ja nauretaan ruotsalaissävelin. Huldan nauhurista tulee enimmäkseen 
50- ja 60-lukujen hittejä.  
Viisivuotias Jenni tanssii ilman paitaa muiden joukossa. Vivianne istuu serkkunsa Vilhelminan kanssa 
puutarhakeinussa, joka on suuren koivun alla mökin etupihalla.  
Kiikun vieressä on pienoinen pissapoikasuihkuallas, jonka Olle on tehnyt lasikuidusta.  
Vilhelminalla on sylissään kääpiöpystykorva nimeltä Peppi. Piski on pilalle hemmoteltu niin, ettei se uskalla 
kävellä paljaalla lattialla. Heti kun se tulee matonreunalle, niin silloin alkaa hirveä räksytys, että sen pitää 
nostaa seuraavalle matolle. Vilhelmina on hemmotellut koiran piloille.  
 
Jean-Sixten filmasi tanssivia sukulaisia. Äskettäin hän on ostanut Sony Handycam videokameran. 
Hänestä filmaaminen on mukavaharrastus, varsinkin olla kuvaajana, ettei itse tulisi filmille. Hänestä tuntuu 
hirveältä katsoa itseään televisioruudusta; yleensä hartiat tapaavat olla kyyryssä kuin jollain vammaisella. 
Hän ei näe olevansa kehitysvammainen, vaikka onkin kokenut paljon vaikeuksia elämässään kuten 
matematiikassa sekä saanut puheopetusta. Jälkimmäistä hän sai eniten Turun koulussa koska 
varhaislapsuudessa sekä vielä ala-asteella hän änkytti pahasti. Nyt änkytys on poistunut, mutta hänen 
puheensa on ajoittain epäselvää. Puheen epäselvyys johtuu osittain suomen kielen murtamisesta sekä 
lievästä puhevammasta. Hän itse laittaa yleensä puheenepäselvyyden murtamisen syyksi. 
 
Nyt suurin osa aikuisista ovat alkoholin vaikutuksen alaisina, ja sen vuoksi kukaan ei reagoi 
videokameroihin. Myös Jimmyn videokamera filmaa kolmijalka-alustan päältä. Hän itse tanssii kameran 
edessä ja pelleilee. Hän ei ainakaan ole ujo. Jimmy on suvun pelle, joka nytkin tanssittaa veljiensä vaimoja. 
Hän leikillään kopeloi Victorin vaimon rintaliiveissä, jolloin tämä huvittuneena naurahtaa: ”Vad är det Jimmy 
pillar i mina behån?” Jimmy naurahtaa: ”Handen gick fel, sorry!” 
 
Vilhelmina filmaa satunnaisesti puutarhakeinusta ja zoomailee Jean-Sixteniä koska tämä on erilainen kuin 
kaikki muut. Juuri tämän vuoksi Turun Anna viihtyi Jean-Sixtenin seurassa.  
Vilhelmina saattaisi tanssia Jean-Sixtenin kanssa, jos olisi rohkeampi. Hän tykkää kovasti serkkupojastaan. 
Myös Jean-Sixten tykkää Vilhelminasta mutta sen hän pitää salaisuutena.  
 
Syksyllä 1988 Jean-Sixten aloitti lukion nelivuotisella ravintola-alalla. Suurin osa luokkakavereista on 
naispuolisia. Luokassa on Jean-Sixtenin lisäksi vain kaksi poikaa. Yksi jätkistä käy lukion viimeisellä 
vuosikurssilla ja on armoton rockfani. Toinen jätkistä käy Jean-Sixtenin kanssa samalla vuosikurssilla eli 
lukion ykkösellä ja on oikea Gourmet-kunkku ja höpisee jatkuvasti hienoista ruoista kuten hanhenmaksasta 
tomaattipyreen kera.  
 
Vuohenginlukio sijaitsee aivan Kajaanin keskustassa.  
Ensimmäisellä koulupäivänä Jean-Sixten kaipasi niin maan perusteellisesti Matleenaa ja Moonikaa, jotka 
käyvät yhä Keskuskoulua. Tytöille koitti todellinen paratiisi kun se tuijottava Hurri on poissa kuvioista, mutta 
toisaalta tytöille tuli uusi tenkkapoo; ensi vuonna kun he aloittavat lukiossa, niin silloin tulee ongelmaksi 
lukiolinjan valinta. Tytöt ovat ajatelleet juuri ravintola-alaa. Nyt heillä ei ole haluja aloittaa siellä tuijoteltavana. 
Jos he olisivat normaaliluokalla, niin silloin olisi enemmän vaihtoehtoja lukiossa.  
 
Se hullu sakemanni kävi erityiskoulun rinnakkaisluokkaa ja siirtyi nyt syksyllä Vuohengin lukion 
erityiskouluosastolle, muttei kuitenkaan samalle luokalle Jean-Sixtenin kanssa vaan 
ammatinharjoitteluosastolle. Siellä on paljon vaikeasti vammaisia henkilöitä. Jean-Sixtenin luokassa käy 
ainoastaan intellektuelleja toisin sanoen kehitysvammaisia, jotka osaavat enemmän kuin vaikeasti 
vammaiset. 
 



Jean-Sixten ei viihdy sen kummallisen sakemannin seurassa eikä muidenkaan erityiskoululaisten seurassa. 
Keskuskoulussa häntä sen verran kiinnosti erityiskoululaiset, että kyöräsi Matleenan ja Moonikan perässä. 
Hän ei tiedä kuinka olisi reagoinut jos jompikumpi tytöistä olisi rakastunut häneen. Todennäköisesti pupu olisi 
pujahtanut pöksyihin ja hän olisi juossut pylly edellä puuhun. Pääkopassa on niin helppo unelmoida tytöistä, 
mutta entä jos rakkaus saa vastakaikua ja parisuhde tulee ajankohtaiseksi, niin miten sitten suu laitetaan?  
Silloin ei enää olisi yksityisyyttä ja omaa aikaa. Tätä Jean-Sixten on monesti ajatellut ja siitä hieman 
ahdistunut, että onko hänellä kaikki Muumit laaksossa.  
Naapurin poika Gunther on monesti varoitellut Jean-Sixteniä ja Viviannea sakemannista, mutta tämän 
pikkusisko on sentään ihan mukava ja turvallinen kaveri. Jean-Sixten ei oikein kiihotu Vivistä, koska tämä on 
mustatukkainen. 
 
Eräänä syyspäivänä Jean-Sixtenin uusi lukioluokka teki tutustumiskäynnin Kajaanin taidehalliin katsomaan 
vammaisten piirustuksia ja maalauksia. Teoksista näkee taiteilijan voinnin. Jean-Sixten on aina pitänyt 
taiteesta, varsinkin sellaisesta joka esittää jotain. Hän ei ymmärrä modernia taidetta, jossa on kummallisia 
koukeroita sinne sun tänne. 
 

Taidehallissa Jean-Sixten katseli keskittyneenä tauluja, joissa on selkeitä hahmoja. Yhdessä hän näki sinisen 
pyöreän hahmon suurine valkoisine pyöreine silmineen sekä keltainen kolmionenä.  Taulun vieressä olevasta 
kyltistä hän luki, että maalauksen pitäisi esittää sinipöllöä. Jean-Sixtenistä sinipöllöhahmo vaikuttaa tosi 
upealta ja muistelee nähneensä samanlaisen televisiossa.  
Yhtäkkiä hän kuuli tuttuja ääniä taidehallin rappusista. Sehän oli hänen entiset luokkakaverit 
Keskuskoulusta. 
Heidän joukossa oli Moonika ja Matleena. Jean-Sixtenin entiset miespuoliset luokkakaverit alkoivat huudella 
tyttöjen nimiä niin, että koko taidehalli kuuli, että keitä  
Jean-Sixten oli fanittanut yläasteella.  
Jean-Sixten ei välittänyt huuteluista vaan katseli keskittyneenä tauluja. Kun jätkät tulivat liian lähelle, niin 
silloin hän tuhahti, että hänellä on taidenautinto kesken. Jätkiä alkoi naurattaa makeasti. 
 
21 syyskuuta Jean-Sixten täytti 19 vuotta. Hänellä ei vielä ole ajokorttia koska sen hankkiminen olisi liian iso 
askel. Sitä isä ja äiti eivät voi hänen puolesta ottaa vaan hänen pitäisi itse ottaa ajokortti.  
Silloin tällöin Jean-Sixten tapaa harjoitella autolla ajoa isän kanssa Kajaani-yhtiön isolla parkkipaikalla. 
 
Viime vuonna Ray vaihtoi autoa. Punaisen Volvon hän vaihtoi beigeen Volvoon vuosimallia 1988. Auto on 
perheen ensimmäinen ympäristöauto katalysaattoreineen päivineen. Vielä monikaan pohjois-suomalainen 
huoltoasema ei myy lyijytöntä bensiiniä, mutta onneksi sitä on saatavilla Kajaanissa. 
 
19 huhtikuuta Vivianne täytti 14 vuotta. Syntymäpäivälahjaksi hän sai mopedin; vaaleanpunainen Zündapp. 
Silloin kun Jean-Sixten täytti 15 vuotta, niin silloin hän sai sinisen Puck Dakotan, joka oli hyvin kulunut ja 
meluisa. Eräänä päivänä hän kaatui mopon kanssa kun hiekkatiellä mopo luiskahti kumoon ja Jean-Sixten 
sai mahaansa vesirakkulan tulikuumasta pakoputkesta. Onneksi rakkulan ympärille alkoi tulla karvoitusta 
niin, että se peittyi. 
Jean-Sixtenille oli kovapaikka kun ihokarvat alkoi kasvaa. Hänellä kävi mielessä jos ajaisi partakoneella 
ihokarvansa pois, mutta sitä hän ei uskalla tehdä koska silloinhan karvojen kasvu voi entisestään ärtyä. 
 
Keväällä 1988 Jean-Sixten oli ensimmäistä kertaa työharjoittelussa. Työharjoittelupaikka oli Purolan  
K Valinta, joka sijaitsee keskellä Purolan omakotialuetta.  
Hänen piti hinnoitella tavaroita ja tuoda myymälään juomakoreja. Eräänä päivänä hänen piti pakata silakoita 
muovikelmuun, mutta se tuntui inhottavalta koska hänellä on käsittämätön kalakauhu. 
 
Melkein päivittäin kaupassa käy muuan Matti niminen miekkonen ostamassa olutta. Jean-Sixten mainosti 
tälle tuntemattomalle Matille Karjala olutta. Mattia huvitti kun kauppias Pussinen oli ottanut hassun 
työharjoittelijan, joka murtaa suomea ruotsalaisittain. Hän kysyi Jean-Sixteniltä, että mistä tämä on kotoisin 
kun murtaa tuolla lailla suomea. Jean-Sixten vastasi, että hän on syntynyt Ruotsin Östersundissa eli 
Kajaanin ystäväkunnassa, mutta suurimman osan elämästään asunut Suomessa. Hän murtaa suomea 
koska kotona puhuu vanhempien kanssa vain ruotsia.  
Matti kertoi, että hänellä on sukulaisia Ruotsissa ja olisi kiva oppia ruotsinkieltä jos se ylipäätään tarttuisi 
mieleen.  
Jean-Sixtenillä on erittäin hyvät arvosanat ruotsinkielessä mutta matikassa erittäin kehnot numerot. Juuri 
matematiikan takia hän on joutunut erityiskoulurumbaan. 
 
Helmikuussa 1989 Jean-Sixten oli työharjoittelussa Kajaanin kaupungintalon painolla. Siellä hänen piti 
enimmäkseen rei'ittää ja nidota asiakirjoja, jotka painaja, hyvin lihava Reijo Gunnar Lillukka on kopioinut. 



Jean-Sixtenin piti myös tehdä paperilehtiöitä laittamalla paperiarkin puristimeen ja sitten sivellä liimaa 
paperipinon toiselle puolen liimaa, jonka jälkeen laittaa puristimen alla olevan puhaltimen päälle, jotta liima 
kuivuisi. 
Kun Reijolla ei ollut mitään tehtävää antaa, niin silloin Jean-Sixten tapasi hieman järjestellä painon pöytiä ja 
hyllyjä, joissa lojui Reijon metsästys- ja kalastuslehtiä sekä kalastusvälineitä. Reijo on innokas erämies ja 
joka syksy käy hirvimetsällä. Kesäisin hän tapaa kalastella Oulujärvellä.  
Eräänä päivänä Reijo kysyi Jean-Sixteniltä, että mitä tämä tapaa tehdä kotona vapaa-aikana. Hän toivoi, että 
tämä hassu Hurri olisi kiinnostunut kalastuksesta, jotta kuulisi mielenkiintoisia kalastusjuttuja. Jean-Sixten 
kertoi piirtelevän ja kirjoittelevan kertomuksia. Reijo antoi hänelle paperiarkin kynän kera ja kehotti mennä 
taukohuoneeseen piirtelemään. Hän lupasi ilmoittaa kun olisi työtehtäviä antaa. Reijo ei jaksanut katsella 
Hurri pojan näplimistä, sillä koko ajan Jean-Sixtenin sormet tanssivat pöydillä.  
Reijo näytti seinällä olevaa muovitettua piirrosta, jonka aikaisempi työharjoittelija oli piirtänyt. Piirroksessa 
työharjoittelija saapuu painolle, jossa painajat nukkuvat koneiden päällä ja pian myös harjoittelija samaistuu 
porukkaan ja alkaa nukkua. Viimeisessä sarjakuvaruudussa koneet räjähtävät. Reijo sanoi Jean-Sixtenille, 
että jotain tällaista tämäkin voisi piirtää, jonka sitten voitaisiin laittaa seinälle tuottamaan iloa. 
Jean-Sixten taiteili Reijolle satuhahmon, joka pitelee Kajaanin vaakunalippua ilmassa. Reijo laminoi 
piirroksen ja kehotti piirtää lisää, mutta sitä Jean-Sixten ei halua tehdä koska hänhän on työpaikalla, jossa 
paiskitaan töitä niska limassa. 
Piirtämisen sijasta Jean-Sixten tapasi lueskella Reijon metsästys- ja kalastuslehtiä sekä silmäillä 
taukohuoneen perällä olevalla seinähyllyllä olevia pornoaiheisia pelikortteja. 
Reijo kertoi, että pelikortit hän oli saanut eräältä vuokattilaiselta painolta, jossa oli ollut töissä ennen kuin 
aloitti tässä nykyisessä työpaikassa. Reijon mukaan vuokattilaisella painolla painettiin runsaasti pornolehtiä 
sekä muita pornoaiheisia painotuotteita kuten pelikortteja.  
 
Reijo on suurkalastaja ja vuokraa kesänviettopaikkaa Manamansalon saarelta. Syksyisin hän metsästää 
hirviä ja peuroja. Metsästysporukkaan kuuluu muun muassa kaupungintalon lounasravintolan kokki Jorma 
Kallela, vaalea pitkätukkainen nuori jätkä. Usein Jorma tapaa lainata Reijon kivääriä mutta sillä ammuttuja 
saaliita hän ei saa pitää koska ne kuuluvat Reijolle koska nehän on ammuttu hänen aseella.  
Reijo Lillukka on erittäin omahyväinen ja aina puhuu minämuodossa, ei koskaan me muodossa paitsi jos 
kyseessä on negatiivisia asioita.  
Reijon valtava vatsa pursuu valkoisen t-paidan ja housujen välistä ihan kuin pullataikina leivinliinan alta.  
Hänellä on joka päivä yllään sama vanha kulunut Kajaani-aiheinen t-paita, joka hihoissa on 
kaupunginvaakunat.  
Reijo asuu avovaimo Maritan kanssa Vuokatissa Oppitiellä kaksikerroksisessa vuokratalossa. Heillä on kaksi 
mäyräkoiraa, joita Reiska käyttää joka talvi jänismetsällä.  
Kahvitauoilla Reijo tapaa syödä tuplavoileipää, jonka päällä on paksu kerros oikeaa voita sekä makkarasiivu. 
Kun joku tarjoaa kahvileipää, niin heti Reiska on rohmuamassa suurimman palan ja hotkaisee kerralla koko 
palan ja sitten ottaa toisen sanoen, ettei tuntenut miltä se maistui.  
 
Toinen painaja on Lauri Mikael Lehto, jolla on joka päivä yllään ruskeat nahkaliivit sekä valkoinen 
kauluspaita. Hän pitää kovasti moottoripyöristä ja virolaisesta Saku oluesta.  
 
Kolmas painaja on Keijo Virtanen ja hän suunnittelee perustaa oman painon, jotta voisi ottaa töitä yksityisiltä 
firmoilta. Täällä kaupunginpainolla ei saa painaa omaan laskuun. Joskus kun Reijo ei ole läsnä, niin silloin 
Lauri ja Keijo tapaavat uhmata sääntöä ja kopioida pizzerioiden mainoslehtisiä Kajaanin kaupungin laskuun. 
 
Lauri ja Keijo eivät ole erityisemmin kiinnostuneita kalastuksesta, mutta joskus he saattavat huvin vuoksi 
käydä virvelöimässä Linnanraunioilla.  
Laurilla on pieni moottorivene Kajaani joen rannassa. Useimmiten hän istuu kotona television ääressä ja 
nauttii Saku oluesta. Hänellä on kaksi lasta, jotka asuvat ex-vaimon luona.  
 
Jean-Sixten oli työharjoittelussa vain kaksi viikkoa ja sitten palasi takaisin koulunpenkille.  
Toukokuussa luokka teki viikonpituisen koulumatkan Tornioon. Jean-Sixten pohti pitkään jos lähtisi mukaan 
kun ei ole tottunut yöpymään muualla kuin kotona. Hän päätti kuitenkin lähteä mukaan kun samaa luokkaa 
käyvä Minna Norrila tahtoi hänen lähtevän koulumatkalle. Minna haluaa olla vain kaveri Jean-Sixtenille, ei 
sen enempää. Jean-Sixten on ihastunut tähän lihavahkoon silmälasipäiseen tyttöön. Jean-Sixten tahtoisi niin 
kovasti mennä tytön kanssa sänkyyn ja harrastaa kiihkeää seksiä, mutta tyttö haluaa vain olla kaveri.  
Jean-Sixten tapaa itse mielessään ruotsiksi ajatella; Jag vill ligga på Minna för att påminna mina känslor att 
det är Minna jag vill minnas. Tämä ajatus kiihottaa Jean-Sixteniä.  
Jean-Sixten tahtoi oman hotellihuoneen koska tämä oli ensimmäinen kerta kun hän oli matkalla ilman 
vanhempia, jos ei lasketa sitä yhtä ainoaa yötä rippileirillä. 
Jean-Sixten ei tiedä kuinka reagoisi jos tapahtuisi ihme, että joku tyttö kuten Minna haluaisi harrastaa seksiä. 
Varmasti hänellä menisi sormi suuhun. Hän ei vieläkään ole tottunut halaamaan.  



Yläasteella hän muutaman kerran antoi koulupäivän päätteeksi pikahalauksen Matleenalle, joka 
luonnollisesti rimpuili irti Jean-Sixtenin rautais-otteesta. Hänen halaukset muistuttaa poliisipidätyksiä. 
Hänestä on jo tullut tunnevammainen. Häntä oikein hirvittää tulevaisuus, että löytääkö hän koskaan sitä 
oikeaa. Tuleeko isästä ja äidistä koskaan mummoa ja ukkia, jos pikkusisko ei saisi lapsia. Todennäköisesti 
Vivianne ennen pitkään perustaisi perheen kun on hyvin sosiaalinen. Häntä ei paljoa kotona näe kun on illat 
pitkät kavereidensa kanssa. Useimmiten hän on Vivin ja Annikan kanssa suunnittelemassa 
pehmomaskotteja.  
 
Hotelli on aivan Tornion keskustassa. Heti kun Jean-Sixten oli saanut huoneensa avaimen, niin silloin hän 
teki niin kutsutun turvallisuustarkastuksen, ettei siellä olisi hyypiöitä. Hän kurkisti sängyn alle, ettei olisi 
akillesjänteen viiltäjiä kuten kauhuleffassa Eläinten hautausmaa. Sängyn alla ei ollut muita kuin villakoiria, 
mutta ne eivät erityisemmin viillä akillesjänteitä saati sitten haukkua räksytä.  
Seuraavaksi hän kurkisti television taakse, joka seisoi kirjoituspöydän päällä. Telkkarin takana oli mystinen 
injektioruisku. Jean-Sixtenin sydän hyppäsi kurkussa asti kun näki ihka oikean ruiskun. Hän otti sen 
varovaisesti käteensä ja sitten toisella kädellä avasi tuuletusikkunan ja heitti ruiskun ulos. Kuului vain 
kolahdus kun ruisku lensi sisäpihalla olevalle metallikatokselle.   
Jean-Sixten ei uskaltanut olla samassa huoneessa mystisen ruiskun kanssa. Kukaties se oli vanha 
huumeruisku ja joku olisi voinut luulla sen kuuluneen hänelle. 
Vähän myöhemmin huonepuhelin soi. Hän nosti kuulokkeen ja sanoi aralla äänellä: ”Hallå?” jolloin langan 
toisesta päästä kuului tyttömäistä kikatusta. Hän kuuli Minnan hullunnaurua muistuttavan räkätyksen.  
Jean-Sixten sanoi: ”Minna on minun rakas!” silloin kikatus yltyi entisestään.  
 
Puhelun jälkeen Jean-Sixten kurkisti kirjoituspöydänlaatikkoon, että onko sielläkin inhottavia ruiskuja. Siellä 
oli vain vanha Jallu-lehti. Hän selasi sen läpi ja sitten vei sen kaikessa hiljaisuudessa hotellinkäytävän 
perällä olevaan vessaan. Hän ei uskaltanut olla pornolehden kanssa samassa huoneessa koska silloin 
opettajat olisivat luulleet sen olleen hänen lehti. Sinänsä hänellä ei ole mitään pornolehtiä vastaan, 
pikemminkin hän rakastaa pornoa. Tuskin lukio-opettajat olisivat reagoineet pornolehtiin koska lukiolaisethan 
ovat täysikäisiä. Hän olisi voinut sujauttaa lehden laukkuunsa, mutta silloinhan äiti olisi sen löytänyt kun 
matkan jälkeen olisi avannut poikansa matkalaukun ottaakseen likapyykin.  
 
Seuraavana päivänä he tekivät höyrylaivapurjehduksen Tornio-joella sekä Perämeren pohjukassa. Illalla 
oppilaat olivat punaisia kuin ravut, sillä päivällä oli tosi helle, vuoden ensimmäinen hellepäivä.  
Viimeisenä iltana syötiin kreikkalaisessa ravintolassa. Jean-Sixten kujeili samassa pöydässä istuvien tyttöjen 
kanssa. Tietenkin Minnakin istui saman pöydän ääressä. Hänestä Jean-Sixten on melkoinen pelle, kun tämä 
hoki ihan solkenaan: ”Minna påminna pinna!” Yhden tytön suusta ruiskusi kolajuomaa kun nauratti niin 
paljon. Matkalla hotelliin tytöt kikattivat niin, että kortteli raikui. Kuulosti siltä, että he olisivat humalassa 
vaikka kaikki olivat vesiselviä. Jean-Sixten oli hyvillään kun sai tytöt iloisiksi. 
 
Seuraavana päivänä alkoi kotimatka. Viikko on kulunut kuin siivillä. Joka päivä tutustuttiin Tornion ja 
Haaparannan nähtävyyksiin. Haaparannan puolella Jean-Sixten sai olla tulkkina vaikka siellä lähes kaikki 
osaa suomea.  
Junassa Jean-Sixten istui Minnaa vastapäätä. Hän huomasi tytöllä siitepölyallergian kun joutui avaamaan 
junanikkunan hengittääkseen raitista ilmaa.  
Junavaihto tehtiin Oulussa. Kajaanin asemalla isä oli odottamassa poikaansa. 
 
Koulunpäättäjäisten jälkeen Jean-Sixten oli ensimmäistä kertaa kesätöissä. Työpaikka oli Kajaanin 
rautatieaseman rahdinvastaanotto. Hän olisi halunnut kesätöihin kaupunginpainolle, mutta siellä oli jo toinen 
kesätyöläinen, niinpä opinto-ohjaaja Uuno Yrjölä järjesti kesätyöpaikan rautatieasemalta.  
Kajaanin asemarakennus on maan kauneimpia; vanhanaikainen puurakennus. 
Jean-Sixten viihtyi hyvin rautatieasemalla rahdinvastaanottajana. Hänen piti lastata junia sekä purkaa 
kuorma. Päivittäin hän näki paljon ihmisiä. Häntä erityisesti ilahdutti vähäpukeiset tytöt, jotka odottivat junaa. 
Hän huomasi ilokseen, että tytöt näkyi ihan selvästi ihailevan hänen tukevahkoa kehonrakennetta.  
Jean-Sixten ei ole ylipainoinen eikä mikään hongankolistajakaan vaan pikku pullukka; maha hieman 
pullottaa, joka johtuu siitä kun hän on melkoinen herkkusuu eli herkkuporsas, kuten herkkusuita kutsutaan 
ruotsiksi. Jean-Sixten ei ole yhtä lihava kuin Reijo Lillukka eikä yhtä laiha kuin Lauri Lehto. Hänellä on 
pulleahkot posket jotka naisten silmissä vaikuttaa melko seksikkäiltä. 
Joka aamu hän ajaa parran, ettei turpajoulet kasvaisi eikä halua samanlaista viiksipehkoa kuin sillä 
kummallisella sakemannilla.  
Asemagrillillä työskentelee maahanmuuttajamies, jolla on kevyet niin kutsutut hevirokkarin viikset. Niistä 
Jean-Sixtenille tulee kummallisia assosiaatioita murhaajaan. Hän ei tiedä miksi Amis-viiksistä hän saa 
mielenyhtymiä tappajaan. Ehkä jossain kauhuleffassa psykopaatilla on ollut Amis-viikset.  
Viiksiassosiaatiosta huolimatta Jean-Sixten tapasi lounastaa asemagrillillä. Siellä on erittäin hyvä 
hampurilaisateria nimeltä Poliisilaatta. Jean-Sixten ei halua poliisiksi koska siinä ammatissa on paljon riskejä. 



 
Viime vuonna Jean-Sixten täytti 18 vuotta, jolloin hän isän kanssa anoi vapautusta asevelvollisuudesta. 
Tämän vuoksi perhe vaihtoi kansalaisuutta, jotta olisi helpompi anoa vapautusta. Aikaisemmin he olivat 
Ruotsinkansalaisia mutta nyt he ovat Suomenkansalaisia. Jean-Sixten ei ole kiinnostunut sotilasurasta eikä 
halua oppia ampumaan vieraita ihmisiä. Vaikka hän rakastaa synnyinmaataan niin silti hän ei halua Ruotsin 
armeijaan vaikka siellä olisi lepsumpaa kuin Suomen kovakurinen sotaväki. Jean-Sixten on rauhan mies. 
Jean-Sixten vapautettiin Suomen asevelvollisuudesta koska hän on käynyt erityiskoulun, siis kerrankin 
erityiskoulusta on todellista hyötyä. 
Jos hän ei olisi saanut vapautusta erityiskoulun takia, niin silloin olisi otettu uskovaisuuskortti esiin ja väitetty, 
että Paloset olisivat kivenkovia lestadiolaisia. He eivät ole kovin aktiivisia kirkossa kävijöitä. He käyvät 
kirkossa ainoastaan kun on hautajaiset tai häät. Toistaiseksi he ovat säästyneet hautajaisilta. Häitäkään ei 
ole pahemmin sattunut olemaan.  
Jean-Sixten uskoo ihan aikuistenoikeasti Jumalaan, mutta rukoilla voi kirkon ulkopuolellakin, sillä Luojahan 
on kaikkialla, ei vain tietyssä rakennuksessa.  
Kun Jean-Sixten ja Vivianne olivat pieniä, niin silloin Eva tapasi lukea heille iltarukouksen.  
 
Vapautusta odotellessa Ray kertoi pojalleen, että miksi tällä on ollut kaikki nämä vuodet niin vaikeaa kuten 
esimerkiksi laskennossa. Hän kertoi, että tällä on pieni kehitysvamma mutta se ei ole kovin suuri. 
Ray näytti pojalleen lehtileikkeen, jonka hän oli leikannut talteen eräästä ruotsalaisesta viikkolehdestä, jossa 
lukee lisätietoa vammasta. Silloin Jean-Sixten tunsi kuin kaikelta irtoaisi pohja; onko hän ykskaks 
jälkeenjäänyt? Hän ei halunnut lukea lehtileikettä, ettei diagnoosi jäisi mieleen kummittelemaan. 
Hän ehti nähdä otsikosta kirjaimet MBD. Hän sattuu tietämään, että se on joku ylivilkkausvamma. 
Oikeastaan se sopii hyvin häneen koska 70-luvulla hän oli villi ja levoton. Jean-Sixten ei tunne itseään 
vammaiseksi. Kyllä matemaattiset vaikeudet kielii karua todellisuutta, että hänellä olisi jotain vialla aivojen 
sopukoissa. Kaikista ei voi tulla ydinfyysikoita, vai kuinka? Jean-Sixten antoi takaisin lehtileikkeen ja sanoi, 
että on terve kuin pukki eikä ole vammaa. Silloin Ray kertoi, ettei vamma ole iso ja synnytys oli tosi vaikea. 
Jean-Sixten laittoi kädet korvilleen ja meni polvet tutisten huoneeseensa ja otti esiin vanhan kouluvihkon, 
johon hän piirteli mopon kuvia ja ajatteli, että täytyy olla lääkäreiden erehdys, että hän olisi vammainen. Ei 
aina synnytys mene kuin Strömsössä, ajatteli Jean-Sixten. Hän lohdutti itseään, että joskus synnytykset ovat 
yhtä vaikeita kuin mulkunpäät. Hän päätti itsekseen, ettei ole kehitysvammainen. Jos hän olisi vammainen, 
niin silloin hän ei osaisi piirrellä näin hienoja mopon kuvia.  
Kyllä hän itsekin on huomannut, ettei ole kuin kaikki muut. Hän viihtyy hyvin yksinään. Koulussa hän kävelee 
käytäviä pitkin yksikseen ja kujeilee muiden luokkien oppilaiden kanssa. Hän ei osaa olla luonnollinen toisten 
seurassa. Hänen pelleilyt koulussa vain edistää normaalilukioluokkien oppilaiden ennakkoluuloja 
erityiskoululaisista. Jean-Sixten on hyvin kiltti poika, jopa nössö. 
Turussa hän tapasi usein välitunneilla leikkiä naispuolisten luokkakavereiden kanssa, muttei koskaan toisten 
poikien. Turussa hän pelkäsi erästä Petri Janssonia koska tämä oli melkoinen kovis ja hieman levoton. Jean-
Sixten ei tiennyt, että Petrillä oli dysleksia vamma.  
 
Jean-Sixten vapautettiin asevelvollisuudesta, jolloin hän riemuitsi täysin rinnoin. Nyt hänestä ei tule mitään 
lahtaria. Myös naapurinpoika Gunther on vapautettu armeijasta ja syynä on uskovaisuus, vaikkei Brickinkään 
perhe ole aktiivisia kirkossa kävijöitä. Guntherkin uskoo Jumalaan eikä halua turhaan lausua herran nimeä. 
Jean-Sixtenkään ei koskaan lausu herran nimeä ja ahdistuu kun joku niin tekee.  
 
Iltaisin Jean-Sixten tapaa istua huoneessaan piirrellen vanhoihin kouluvihkoihin. Hän on pyyhkinyt 
koulunaikaiset asiat pois ja kanteen kirjoittanut erivärisillä tusseilla; JSP Direkt – JSP Suora. Hän tekee 
vihkoista ikioman huumorilehden johon hän hakee inspiraatioita muun muassa Mad-lehdistä ja Pahkasioista.  
Vihkot on hänelle varaventtiilejä, joihin hän päästää pahimmat höyryt päästään kun on vittuuntunut jollekin 
opettajalle. Lisäksi hän tapaa kirjoitella kertomuksia. Uusin kertonut on nimeltä Tuppbo, jossa seikkailee 
Gunde niminen hahmo, jonka kohellukset muistuttaa hänen omia.  
Kertomus on muhinut kaikki nämä vuodet hänen pääkopassa. Nyt hän alkoi kirjoittaa tarinat paperille, ettei 
se unohtuisi. Tuppbo kertomus on eräänlainen omaelämänkerta. Hän itse on syntynyt vuonna 1969 mutta 
päähenkilö Gunde on syntynyt viisi vuotta aikaisemmin ja kaikki tapahtumat hän on sijoittanut  
Pohjois-Jyllantiin.  
 
Vivianne kiinnostuu enemmän ja enemmän vaatesuunnittelusta ja tutkii muotilehtiä Vivin ja Annikan kanssa.  
Vivillä ja Annikalla on hyviä ideoita vaatteisiin. He ovatkin itse ommelleet omat vaatteensa ja ne ovat todella 
tyylikkäitä niin, ettei uskoisi, että ne on itse tehtyjä. Eva on hämmästynyt kun itse pystyy tehdä noin hienoja  
juhlavaatteita, joissa on paljon pitsiä. 

 
Syksyllä 1989 Paloset joutuivat lopettaa koiran koska sillä oli matoja ja toiseksi matkailu olisi ollut vaikeaa 
kun Ruotsiin ei voi viedä lemmikkieläimiä ilman sika kalliita eläinlääkärin todistuksia. Koira olisi voitu 



salakuljettaa Ruotsiin, mutta luonnollisesti Ray halunnut ottaa kiinni jäämisen riskiä.  
Työläisperheellä on aina rajallinen rahatilanne niin, ettei ole vara syytää rahaa maailman turuille, kuten Ray 
tapaa ilmaista. 
Eva huomasi, että koiralla on matoja. Hän ei halunnut sillä vaivata miestään. Todennäköisesti hauva olisi 
menettänyt nirrinsä aikaisemmin Rayn käden kautta. Parempi lopettaa koira virallisesti oikeaoppisesti 
eläinlääkärissä. Olisi vaikea myydä vanhaa koiraa, joka olisi ikävöinyt uuden omistajan luona. Oli vaikea 
päätös luopua koirasta. Kainuulainen eläinlääkäri lopetti turkulaiskoiran. Koira oli noin 9 vuotta vanha eli 
koiran isässä ikäloppu. Elokuussa ennen lopettamista se ehti penikoida; vain yksi elävä pentu ja loput 
limamöykkyjä. Ehkä tiineys aikana emolla oli joku sairaus tai ulkoiluttamisen yhteydessä syönyt jotain 
epäsoveliasta. Lopetus oli hyvä päätös, ettei hauvan tarvitse kärsiä, kuten Eva ja Ray sanoivat. Koirahan ei 
osaa sanoa jos sillä on kipuja. Se vain haukkuu kunnes isäntäväki komentaa olemaan hiljaa. Haukkuminen 
voi tarkoittaa monta asiaa. 
Ainoa elävänä syntynyt pentu oli vaivainen; vasen tassu oli puutteellinen. Tassu osa puuttui kokonaan, mutta 
pentu oppi kävelemään ja oli melko nopea juoksussa mutta se olisi kärsinyt.  
Jean-Sixten oli koirien lopettamista vastaan, sillä hän ehti kiintyä molempiin. Hän ehti onneksi video filmata 
pentua, filmauksen hän kulttuurisuojasi perheen videoarkistoon. 
Totta kai koirien lopetus oli surullista koko perheelle. Nyt lomamatkailu on helpompaa 

. 
Ehkä naapurinperhe Brick olisi hoitanut koiraa sillä aikaa kun Paloset olisivat Ruotsin matkalla. He eivät 
halua vaivata naapureita. 
Lopettamisen jälkeen Jean-Sixten itkeskeli huoneessaan. Myös Viviannesta oli surkeaa kun ei enää voi 
käydä koirakävelyllä. Jean-Sixten ja Vivianne ymmärtävät, että on helpompi olla ilman kotieläintä. 
Viviannella on vain pieni kulhoakvaario. Kalat voi jättää yksin muutamaksi lomapäiväksi. Riittää että laittaa 
akvaarioon ravintotabletin. Kalojen huonona puolena on se kun niitä ei voi silittää koska silloin kala kuolisi. 
Vivianne uskaltaa leikiten silittää isompia kaloja mutta Jean-Sixten ei sitä uskalla tehdä koska hänellä on 
kalakauhu. Joskus leikillään Vivianne pelottelee veljeään pienellä kalaisella haavilla. Silloin Jean-Sixten on 
vähällä tehdä juoksun maailmanennätyksen.  
 
Paloset hautasivat koirat puutarhan perälle. Haudalle istutettiin kukkia sekä kaunista sammalta. Koirapatsas 
olisi kiva, mutta sehän maksaisi maltaita. 
 
Jean-Sixten tapaa usein miettiä, että kuinka löytäisi sen oikean. Matleena ja Moonika eivät halua häntä. 
Sama asia myös Minnan kohdalla, joka haluaa sentään olla vain kaveri. Jean-Sixten pohtii kuumeisesti, että 
miten pääsisi eroon tästä kirotusta ujoudesta. Hän on ujo ainoastaan naisrintamalla. Hän on jokseenkin 
sosiaalinen, muttei tarpeeksi. Jean-Sixten pelkää, että pysähtyykö suku hänen kohdalle.  
 
Tässä päivänä eräänä Minna onnistui ylipuhumaan Jean-Sixtenin menemään vammaisyhdistyksen 
torstaiseen tupailtaan. Tytön taka-ajatuksena oli, että Jean-Sixten tapaisi muita ihmisiä ja ehkä ihastuisi 
johonkin tyttöön ja sitten itse saisi olla rauhassa ainaisilta hurmaoperaatioilta.  
Jean-Sixten alkoi käytä joka torstai-ilta vammaisyhdistyksen tupaillassa Minnan iloksi. Siellä tapaa olla muun 
muassa bingoa, tiskijukkailtoja sekä veikkauskävelyjä.  
Yhdistyksen vetäjä on kaljupäinen Petri Johansson, jolla on tuuheat ruskeat viikset. 
Jean-Sixtenistä yhdistyksessä on ihan mukavaa, paitsi sen ohjelma tahtoo liikaa toistaa itseään; samat asiat 
liian usein. Hän ei aio liittyä jäseneksi koska silloin olisi pakko osallistua kokouksiin ja ennen kaikkea rahaa 
menisi hukkaan. Paloset eivät ole yhdistysihmisiä. 
Hän alkoi itsemielessään kutsua vammaisyhdistystä nuorisotaloksi. Hän vierastaa sanaa vammainen.  
 
Uudenvuodenaattona Paloset tapaa valaa tinaa. Tämä vanha suomalainen tapa on juurtunut Palosten 
uudenvuodentapoihin. He pitävät visusti kiinni ruotsinkielestä. Kotona aina puhutaan riikinruotsia.  
Eva osaa huonosti suomea koska hänellä on usein ollut vain ruotsinkielisiä työkavereita. Hänellä oli tuuria, 
että myös Kajaani-yhtiölläkin on ruotsinkielentaitoisia työkavereita. Työkaverit mielellään puhuvat Evan 
kanssa ruotsia, jotta kielitaito pysyisi vireänä. 
Rayn osastolla on enemmän suomalaisia eli hänen on pakko puhua suomea. Kotona automaattisesti kieli 
vaihtuu ruotsiin koska sehän on tunnekieli. Jean-Sixten murtaa suomea koska hänellä ei ole suomalaisia 
kavereita. Vain koulussa sekä vammaisyhdistyksessä hän käyttää suomea, mutta muuten hän istuu kotona 
kirjoitellen kertomuksia ruotsiksi ja siinä sivussa käy keskusteluja vanhempiensa kanssa ruotsiksi. 
Minna on silloin tällöin kiinnostunut oppimaan ruotsia ja tapaa kysellä Jean-Sixteniltä, että mitä tarkoittaa 
mikin asia ruotsiksi.  
 
Vuosi 1990 
Keväällä Jean-Sixtenin luokka teki viikonpituisen koulumatkan Tukholmaan. Jean-Sixten sai olla tulkkina kun 
oli ainoa, joka osasi sujuvasti ruotsia. Koulumatka alkoi Kajaanin lentokentältä.  



Jean-Sixten sai jakaa huoneen luokkakaveri Lasse Tyrnin kanssa koska yhden hengenhuoneen sai  
gourmet-kunkku, Jaan Ilusverelle, koska tämä oli ollut leikkauksessa. Hänen takapuolesta oli leikattu 
paiseita. Siitä hän jaksaa jauhaa päivittäin niin, että muut luokkakaverit ovat kyllästyneitä kuulemaan 
paiseista. Jos hän ei höpise paiseista, niin silloin hän höpisee hanhenmaksasta, jota Ilusveret tapaavat 
syödä.  
 
Perjantaina kotimatkalla Jean-Sixten sai kantaa tullin läpi opettajien viinakassit kun olivat ostaneet liikaa.  
Jean-Sixten oli ostanut vain yhden pullon hienoa Renault konjakkia isälle. 
Kun lentokone, DC10, laskeutui Kajaanin kentälle, niin silloin Eva oli odottamassa poikaansa. Jean-Sixten 
tahtoi äidin kyyditä Minnan kotiinsa. Viikko sitten lentokentälle mennessäkin Minna piti hakea kotoa 
lentokentälle. Opettajat olivat ylipuhuneet Jean-Sixtenin järjestämään kyydin Minnalle koska he olivat 
huomanneet Jean-Sixtenin fanitukset.  
Kotimatkalla lentokentällä Eva otti valokuvan kun Jean-Sixten ja Minna seisoivat vierekkäin auton vieressä. 
Taustalla näkyy lennonjohtotorni. Jean-Sixtenillä oli yllään ruskea nahkatakki ja Minnalla sininen farkkutakki, 
jonka alta pilkistää vaaleanpunainen pusero.  
Jean-Sixtenistä farkkujen ruotsinkielinen nimi Jeans, kuulostaa tosi mahtavalta koska sehän muistuttaa 
hänen omaa nimeään.  
Koulumatkan jälkeen Minna muutti kaupunginosa Teppanaan koska koulujenpäättäjäisten jälkeen hän 
lopettaa lukion. Lukioaikaan hän asui yksityisessä opiskelija-asuntolassa koska hänen vanhemmat asuvat 
kaukana Suomussalmella. 
Koulujenpäättäjäisten jälkeen Minna kutsui Jean-Sixtenin sekä muutaman muun luokkakaverin luokseen 
tupaantuliaiskahville. Äidin ehdotuksesta Jean-Sixten vei tytölle neilikoita. Eva ajatteli, että tästä tytöstä tulisi 
hyvä akka pojalle. Hän ei tiedä, että Minna on vanhois-lestadiolaisia eli kuuluu tiukkaan lahkoon. Eva ja Ray 
inhoavat lahkoja koska niissä hädin tuskin uskaltaa edes hengittää.  
Jean-Sixtenkään ei tiedä idolinsa uskovaisuudesta. Hän saa kiittää onneaan, ettei tyttö rakastu häneen. Jos 
näin kävisi, niin silloin hän olisi lievästi sanoen kusessa. Lestadiolaiset hyväksikäyttäisivät häntä auttamaan 
seurakuntatyössä sekä kesäisin suviseurojen järjestämisissä.  
  
Minnan uusi Teppanan asunto on kolme huonetta ja keittiö, jonka hän jakaa toisen tytön kanssa, joka ei ollut 
läsnä kun Minnan koulukaverit olivat kylässä. 
He joivat kahvia ja katsoivat Music TV:tä. Tämä oli ensimmäinen kerta kun Jean-Sixten näki mainostelevision 
kaiman, sillä Palosilla ei ole kaapelitelevisiota eikä satelliittiantennia. Ray on alkanut suunnitella 
satelliittiantennin hankkimista, jotta voisi katsoa Ruotsin tv-kanavia. Paloset kutsuvat luonnollisesti 
satelliittiantennia suomalaisittain; Satellitantenn eikä kuten riikinruotsissa Parabolantenn.  
Ruotsissa käydessään sukulaisten on vaikea ymmärtää mistä vekottimesta he puhuvat.  
 
Minna näytti vierailleen lampunkuuppaa, johon hän on kirjoitellut vaikka mitä soopaa. Se on hänen 
varaventtiili, ettei tarvitse huutaa tosille ihmisille kirosanoja.  Minnalla on pahatapa alkaa tömistelemään 
jaloillaan heti kun tulee jokin vastoinkäyminen.  
Tämä oli viimeinen kerta kun Jean-Sixten ja Minna näkivät toisiaan eivätkä osaa aavistaakaan kuinka ja 
missä he tulevat vielä tapaamaan toisensa noin 19 vuoden kuluttua. Paikka on jonkinlainen elektroninen 
kohtauspaikka, joka perustetaan seuraavan vuosikymmenen alussa.  
 
Koulujenpäättäjäisten jälkeisellä viikolla Jean-Sixten oli viimekesäiseen tapaan kesätöissä Kajaanin 
rautatieasemalla. Nytkin hän olisi halunnut kesätöihin kaupungintalon painolle, mutta toinen ehti ennen 
häntä. Ihan yhtä hyvä rautatieasemalla, jossa näkee paljon ihmisiä. Kesäaikaan asemalla on paljon 
matkustajia. Painolla hän näkisi vain yhden lihavan painajan, kaksi laihaa typograafia sekä rykivän 
vahtimestarin sekä käheä-äänisen suurtupakoivan vahtimestarinaisen.  
Heinäkuussa Jean-Sixten sai pitää kesäloman ja elokuun alussa ennen koulujen alkamista hän oli yhden 
viikon kesätöissä. Hänestä työt rautatieasemalla on mielenkiintoisia koska näkee paljon ihmisiä, erityisesti 
kauniita pimuja. 
 
Paloset ovat innokkaita lottoajia. Eräänä heinäkuisena lauantai-illalla tapahtui se mahdoton; tuli 
täyslottopotti. Paloset voittivat monta miljoonaa Suomen markkaa, joka on suurin Lottovoitto koskaan. 
Lottoarvonnan jälkeen Ray huomasi, että kupongissa oli kuin olikin seitsemän oikein ja lisänumerot. Sitten 
he huomasivat, että vielä Jokerista tuli miljoona markkaa. Ray huusi vaimolleen, jotta tämä tarkistaisi 
kupongin, sillä Ray ei uskonut silmiäkään. Eva tuli olohuoneeseen ja tarkisti veikkauskupongin. Hän pyörtyi 
heti kun oli huomannut, että kupongissa on seitsemän oikein ja sitten vielä lisänumerot. Miten tämä on 
mahdollista monivuotisen lottoamisen jälkeen? Ray kantoi vaimonsa sänkyyn, jolloin tämä virkosi ja 
kysyi: ”Var det sant att vi vann Lottopotten?” Ray vastasi, että siltä vähän näyttää ja maanantaina pitää 
käydä pankissa varmistamassa voiton ja sitten avata uuden pankkitilin, jossa olisi niin vähän inflaatiota, ettei 
voittoa nakerreta pois. Kyllä se pitää paikkansa; Palosen perhe on juuri voittanut Suomen suurimman 
Lottovoiton. Heistä on tullut hetkessä lottomiljonäärejä. 



Seuraavalla viikolla Kainuun Sanomat haastattelivat maakunnan uusia miljonäärejä, että mitä he aikovat 
tehdä rahoilla. Ray vastasi, että pitää miettiä ihan rauhallisesti mihin sijoittaa rahat. Ehkä voisi perustaa 
yrityksen, joka työllistäisi työttömiä kainuulaisia.  
Ray ja Eva päättivät lopettaa paperitehtaalla, jotta voisivat paremmin nauttia rahoista. Naapurinmies Charles 
Brick ehdotti Raylle, että tämä voisi tulla yhtiökumppaniksi hänen ruokakauppaan. Hän kertoi, että kauppa 
tuottaa voittoa. Ray osti vain pienen osuuden Charlesin ruokakaupasta koska hän suunnittelee perustavansa 
jonkun erityisen firman, nimittäin lentoyhtiön. 
 
Alkoi tulla joka suunnalta onnitteluja ja sijoitusvinkkejä. Ray aikoo huolella valita sijoituskohteet. Ruotsissa ja 
Suomessa asuvat sukulaiset alkoivat ykskaks ottaa yhteyttä. Ainoa sukulainen joka sai paljon rahaa 
Palosilta, on Evan sisko Cecilia koska tällä on huono talous.  
Myös Evan veli Erik Kivinen tarvitsee paljon rahaa koska tätä nykyään hän on sinkkuna. Maria vaimo oli 
uskoton ja laukannut ukkojen perässä sekä anoppi Signestä on tullut oikea räkyttäjä, joka koko ajan räkytti 
kaikesta. Ainoaksi vaihtoehdoksi tuli avioero. Erik ei olisi jaksanut olla tällaisten vaikeiden ihmisten kanssa. 
Heidän kolme lasta asuvat äitinsä ja mumminsa luona koska omakotitalossa on enemmän tilaa kuin 
pienessä yksiössä Varissuolla, jonne Erik muutti. Viikonloppuisin Erik hakee lapset luokseen. Se on lapsille 
oikea juhlahetki kun saa syödä paljon jäätelöä. Lapset pitävät isästä koska tämä on rauhallisempi kuin 
hysteerinen äiti sekä räksyttävä mummi. Sukulaiset säälivät Erikiä koska tämä joutui jättää hienon 
itserakentaman omakotitalon entiselle akalle ja anopille, mutta toisaalta sehän on myös lasten koti. 
Erik joutuu maksamaan elatusmaksuja lapsille kunnes he täyttävät 18 vuotta. 
Hänellä ei ole erityisen paksu lompakko, niinpä Paloset lahjoittivat hänelle 1000 markkaa. Evalla ja Rayllä on 
aina ollut hyvä sydän. 
 
Vuoden kuluttua avioerosta Erik osti punaisen parakkimallisen omakotitalon Kaarinasta. Sitten hän tapasi 
uuden naisen, erään Ester Rompénin, joka on töissä Turun Kauppatorin grillillä. Oikeastaan grilliluukulla Erik 
ihastui tähän lihavahkoon pitkäruskeatukkaiseen naiseen. Se oli todella rakkautta ensisilmäyksellä.  
 
Evan ainoa sisko Cecilia-Karin asuu Vaasassa ja myös hän on eronnut. Hän erosi 70-luvun lopulla kun 
aviomies Henrikin uskottomuus paljastui. Hän on ammatiltaan poliisi ja oli jakanut erästä tiettyä pamppua 
naispoliiseille. Tietenkään Cecilia-Karin ei sellaista sulata.  
Cecilialla ja Henrikillä on kaksi lasta; Patrik ja Britta, jotka ovat jo aikuisia eli heidän oli helpompi erota kuin 
Erikin ja Marian.  
 
Viime vuonna myös Sven Kivinen erosi samasta syystä kuin Erik ja Cecilia-Karin; uskottomuus. Svenne otti 
hyvin raskaasti koska hän joutui jättää omakotitalon sekä Lapin-pystykorvan entiselle akalle sekä tämän 
hampparimiehelle, kuten Sven ja sukulaiset alkoivat kutsua ex-vaimon uutta miesystävää. Jos Sven ei olisi 
lähtenyt talosta, niin silloin akka ja hamppari olisivat vieneet auton ja sehän ei olisi käynyt päinsä, sillä auto 
on Svenin työväline. Koiraa Sven ei voinut ottaa koska hän muutti pieneen rivitalonpätkään ja sitten  
vuokra-asuntoon Pääskyvuoreen. Sven ei oikein viihdy kerrostalossa kun on tottunut asumaan 
omakotitalossa. Hän alkoi suunnitella rakennuttaa uuden talon. Ongelmaksi tulee rahan puute sekä hänen 
nuukuus. 
Myös Svenne sai tuhat markkaa Palosilta, jotta tämä voisi sijoittaa sen osaksi talosuunnitelmia. Tietenkään 
tonnilla ei pitkälle pötkitä, mutta onhan se parempi kuin ei mitään. 
Svenillä oli tuuria kun löysi suhteellisen halvalla rakentamattoman omakotitalotontin Hirvensalon saarelta, 
melkein Linnansatamaa vastapäätä.  
 
Lottovoittoilon katkaisi suru-uutinen; Rayn setä Einar on kuollut. Hän menehtyi syöpään. Einar Palonen asui 
Sjuntorpissa, Trollhättanin eteläpuolella, vanhassa kuluneessa maalaistalossa. Hän oli eläkkeellä oleva 
metsuri ja vanhoilla päivillään keräsi männynkäpyjä, jotka hän myi Vargön sekä Lilla Edetin paperitehtaille.  
Majken vaimo kuoli 80-luvun puolivälissä. Einar yksinään sinnitteli maalaistalossa metsän perällä eikä 
valitellut yksinäisyyttä. Hän oli erakkoluonne.  
Hänellä oli pontikkapannu vaatekomerossa ja myi pontikkaa tuttaville, muttei koskaan tuntemattomille, ettei 
jäisi kiinni koska tuntemattomien aviopuolisot voisivat helposti käräyttää pontikantekijän. 
70-luvun puolivälissä Einar ja Majken kävivät Palosilla Kangasalla, joka on heidän ainoa ulkomaan matka.  
Vierailun aikana tapahtui paljon hassuja kommelluksia koska tämä erakkopariskunta ei ollut kovin tottunut 
maailmanmatkaaja. Einar tumppasi savukkeen hienolle persialaismatolle sekä päästeli suustaan rivouksia, 
siis ei mikään ihme, että Jean-Sixten rakastaa rivoja lauluja kun suvussa on härskejä ukkoja.  
Kun Eva kutsui kohteliaasti vieraat kahville, niin silloin Einar tuhahti: ”Jävlar, vi är inte så goda men det går 
väl dricka sumpet!” eli ei tässä olla mitään hyviä, mutta voihan sitä rapsauttaa sakkavedet.  
Jälkeen päin Eva ja Ray ovat nauraneet tälle hassulle repliikille. Kun Einar ja Majken olivat lähdössä poin, 
niin silloin he menivät ulko-oven sijasta vaatekomeroon. Heidän pienessä maalaistalossa kun ei ollut kovin 
montaa ovea; ulko-ovi sekä ovi makuuhuoneeseen. Keittiö ja olohuone olivat samassa tilassa.  
 



Majkenin kuoleman jälkeen Olle ja Hulda yrittivät, että Einar muuttaisi lähemmäksi heitä Göteborgiin, mutta 
sitä hän ei halunnut. Einar sanoi, että todennäköisesti suurkaupungissa hän päätyisi kapakkaan.  
Hän viihtyi hyvin punamullalla maalatussa maalaistalossa Sjuntorpin perukoilla.  
Eräänä päivänä kun hän sahasi halkoja moottorisahalla, niin yhtäkkiä saha lipsahti päin vatsaa niin, että tuli 
iso verta vuotava haava. Einar sisukkaana miehenä otti rauhallisesti ja lähti kävelemään kohti lähintä 
terveyskeskusta. Perillä terveyskeskuksella lääkärit kysyivät kauhistuneina, että mitä ihmettä on tapahtunut 
kun koko ukko on yltä päältä veressä, johon Einar vastasi rauhallisesti; ajelin vaan partaa. Kun lääkärit 
kysyivät, että miksi hän tuli kävellen, niin silloin Einar vastasi; kun ei haluttanut juostakaan.  
Vatsa tikattiin ja sitten hän sai lähteä kotiin koska hän halusi niin kovasti kotiin kun halotkin oli tullut tehtyä 
ennen onnettomuutta. 
Seuraavana kesällä kun Rayn perhe kävi lomamatkalla Ruotsissa, niin silloin Einar näytti onnettomuudessa 
risaiseksi mennyttä paitaa, että se ei ole enää uuden veroinen mutta saattaahan sitä käyttää arkiaskareissa.  
Kyseessä oli valkoinen hihaton paita, joka oli niin pinttynyt, että se näytti ihan harmaalta tai keltaiselta. 
Einar ei ole kovin hyvä siivoamaan; samat vanhat paskaiset villasukat lojuvat pirtin nurkassa ja hellakin on 
aivan ruskeana liasta. Kerran kun Rayn perhe kävi Einarin luona, niin silloin hän tarjosi vanhoja lämmitettyjä 
kanelipullia vierailleen. Ainoastaan Ray uskalsi syödä yhden pullista. Eva ja lapset eivät uskaltaneet ja 
saattaneet syödä paskaiselta pullavadilta. Jälkikäteen Ray vitsaili perheelleen, että jopas oli kummallista kun 
pulla ei kelvannut kun tavallisesti varsinkin lapset ovat oikein persoja makean perään.  
Kun vielä Majken eli, niin silloin talo oli vieläkin likaisempi. Ehkä Einar oli hitusen verran parempi siivoamaan.  
Se voi johtua myös siitä kun Majkenin aikaan heillä oli muutama lehmän kanttura. He tapasivat lompsia 
samoilla navettasaappailla pirttiinkin niin, että jatkuvasti ilmassa oli selvää lehmänpaskanhajua.  
 
Nyt elokuussa Ray meni yksin Einarin hautajaisiin koska koulut olivat juuri alkaneet. Lapsille Einar ei ollut 
yhtä- läheinen kuin isälle, sillä tämähän oli Rayn setä. 
Jean-Sixtenille ja Viviannelle Einar Palonen oli vain se kummallinen ukkeli Sjuntorpin perällä. Hänen taloa 
Jean-Sixten kutsui vanhemmilleen likaiseksi taloksi. Talon virallinen nimi on Pajbo ändan. Lähin naapuritalo 
sijaitsee pienen koskimaisen puron varrella, joka laskee Slumpån jokeen, joka menee Sjuntorpin läpi. 
Naapuritalo on nimetty kosken mukaan Forsboksi.  
Ray sai auttaa Einarin arkun kantamisessa kun oli ainoa paikalla ollut vahvin ja nuorin. Muut olivat häntä 
vanhempia. Hänellä oli epäonnea kun arkun avaimenreikä sattui olemaan hänen kohdalla, josta tuli kaamea 
kalmanhaju, joka tarttui vaatteisiin. Einar ei tuoksunut kovin hyvältä eläessään saati nyt kivikuolleena.  
Einar Palonen oli kuollessaan 70vuotias sisupussi. Olle on tänään 65 ja Hulda on 64vuotta. 
 
Jean-Sixtenin kesätyöt päättyi viikkoa ennen koulujen alkua. Lukemattomia kertoja Ray ja Eva ovat 
vannottaneet lapsiaan olla puhumatta koulussa sanaakaan lottovoitosta, ettei onnenonkijat alkaisi hiippailla 
nurkissa. Erityisesti heitä huolestuttaa jos poika läpättäisi leuhkimismielessä lottovoitosta koulukavereilleen, 
jolloin olisi vaarana ties millaiset kidnappaukset. Kajaanissakin asuu paljon kummallisia tursakkeita.  
 
Syyskuussa Jean-Sixten oli vihdoinkin työharjoittelussa kaupungintalon painolla. Painaja Reijo Lillukka kertoi 
kesäduunarista, joka on eräs saksalaisjätkä. Hän oli piirrellyt ja sepittänyt paljon hassuja kuvia ja tarinoita. 
Reijo näytti Jean-Sixtenille sepitykset ja kehotti häntäkin piirtelemään samanlaisia. Reijo on nitonut yhteen 
piirustukset ja kertomukset sekä tehnyt kannen; Spassvogel Lifestory. Se on ainoa saksankielinen lause, 
jonka Reijo osaa. Jean-Sixten kysyi, että mitä tarkoittaa Spassvogel, että millaisesta linnusta on kysymys. 
Johon Reijo vastasi: ”Juu, jätkän mukaan Spassvogel tarkoittaa pelleä eli klovnia.” Reijo ei todellakaan osaa 
sanaakaan saksaa vaikka nuoruudessa on ollut kesätöissä eräällä kauppapuutarhalla Kajaanin ulkopuolella. 
Kansansuussa sitä kutsuttiin Sakemannien puutarhaksi. Puutarhuri oli kova ukko ja tapasi saksaksi 
komennella kesätyöläisiä hommiin. Silti Reijolta on unohtunut saksankieli koska Kainuussa ei sitä juurikaan 
kuule. Kesätyöläiseltä jätkältä hän oppi joitakin sanoja kuten tämän Spassvogelin.  
Reijo viihtyi hyvin kauppapuutarhalla koska palkaksi jokainen miespuolinen duunari sai saksalaiset 
pornolehdet sekä pienen summan rahaa. 
Reijo ensimmäinen oikea työpaikka oli Sotkamon painolla. Siellä painettiin kaikkea mahdollista 
mainoslehtisistä pornojulkaisuihin. Sieltä Reijolla on yhä pornoaiheiset pelikortit, jotka lojuvat kaupungintalon 
painon kahvihuoneen seinähyllyllä. Silloin tällöin Jean-Sixten tapaa katsella pelikorttien kuvia. Hassuin kuva 
on se, jossa kynttilä on tungettu naisen takapuoleen. Tätä Jean-Sixtenin on vaikea käsittää, että pylly on 
pylly, suu on suu sekä pippeli on pissaamista varten.  
 
Eräänä syyspäivänä Jean-Sixten osti diskettiaseman Commodore 64 koneeseen. Tietokoneen hän osti 
muuta vuosi sitten ja nyt kun hän kuuluu miljonääriperheeseen, niin hänellä on helpompi ostaa haluamiaan 
tavaroita. Hän osti myös oman videon, jotta olisi helpompi katsoa omassa huoneessa ruotsalaisia 
komedioita. Joka kesä Ruotsissa käydessään hän tapaa ostaa videokasetteja. Hänen ehdoton suosikki on 
ruotsalainen maalaiskomediasarja nimeltä Stefan ja Krister. Hän tapaa ostaa myös ruotsalaisia LP-levyjä. 
Kotona hän kuuntelee ahkerasti Ruotsin ulkomaanradiolähetyksiä lyhyiltä aalloista ja äänittää musiikkia 
kasetille. Hän pitää kovasti muun muassa iskelmäduo Mats ja Stefan Gräsenistä. Hänellä ei ole yhtään 



heidän levyjä koska Gräsenin veljesten kappaleet ovat aivan liian melankolisia mutta kuitenkin hyvin 
rytmikkäitä. Jean-Sixten ei pidä entisen naapuri Sven Gräsenin musiikista koska sehän on oopperaa. Ray 
saattaa joskus kuunnella oopperaa ja klassista musiikkia rentoutuakseen. Evan hermot eivät riitä klassiselle 
koska kappaleissa olevat rumpukohtaukset oikein sätkäyttää luissa ja ytimissä.  
Jean-Sixten pitää ainoastaan Beethovenin tunnetuimmista sinfonioista. Beethovenista hänelle tulee 
kummallinen assosiaatio valkoiseen sylikoiraan.  
 
Jean-Sixten osti myös tekstikäsittelyohjelma Star texterin kuusneloseen. Ohjelma on hieman vaikea käyttää 
mutta kyllä sillä muutamia kertomuksia pystyy kirjoittamaan. Hänellä on unelmana kirjoittaa menestyskirja, 
mutta nyt puuttuu vain tulostin. Hänellä on punamuovikantinen vihko, joka on täynnä kertomuksia fiktiivisestä 
perheestä, jonka hän on sijoittsnut Tanskan Jyllantiin.  
 
Marraskuun puolivälissä Johan Palonen täytti 20 vuotta. Kerta Victorin perhe asuu Göteborgissa niinpä Ray 
ja Eva lähettivät onnittelut paikallisradio Radio Göteborgin välityksellä. Eva kysyi pojaltaan, että mitä 
onnittelukappaletta tämä suosittelisi serkulleen. Jean-Sixten ehdotti Raptorin Oi Baby kappaletta. Siihen Eva 
ei suostunut koska kappalehan on aivan liian rivo. Tokko Johan olisi edes ymmärtänyt sanoja kun ei osaa 
sanaakaan suomea. Silti olisi ollut sopimatonta lähettää onnittelukappaleeksi noin härskin laulun. Raptorin 
sijasta Eva valitsi Vikingarnan Miljoner röda rosor. 
 
Keskiviikkoillalla, päivää ennen Johanin syntymäpäivää, Olle soitti Raylle ja kertoi vielä yhden suru-
uutisen: ”Äsken ykskaks Hulda pökertyi ja naapuri soitti ambulanssin ja kiidätti hänet sairaalaan, jossa muori 
on yhä tajuttomana...” sitten vanha Olle alkoi itkeä puhelimessa. Ray kysyi, että miksi äiti pökertyi, johon 
Olle:  
”Vet inte, lääkärit puhuivat jotain veritulpasta ja aivoverenvuodosta...” sitten hän alkoi taas itkeä. Tähän 
mennessä Olle on ollut kova ukko eikä tunteillut. Nyt hänen heikko puolensa paljastui ensimmäisen kerran. 
Aikaisemmin Olle on vain virnuillut ihan kuin olisi kuullut pierun paukahtavan.  
Ray yritti puhelimitse lohduttaa vanhaa onnetonta isäänsä: ”Kyllä mamma selviää, sehän on selvinnyt 
ennenkin.” Hulda on ollut aikaisemminkin sairaalassa huonon verenkierron takia, joka johtui ylipainosta. 
Nyt edellisenä päivänä hän oli saanut verta ohentavia lääkkeitä, jotka ilmeisesti liuottivat verisuonten 
kalkkeutumat liikkeelle ja sitten muodostui veritulppia.   
Hulda menehtyi saman viikon perjantai-illalla. Hän ei herännyt vaan nukahti lopullisesti. Kuollessaan hän 
näki edessään pitkän käytävän, jonka toisesta päästä loisti kirkas valo, joka koko ajan läheni. Sitten hän 
huomasi seisovansa vihreällä kukkaisniityllä. Hän huomasi selässään valkoiset joutsenen siivet. Harmaa 
partainen mies pukeutunut tummansiniseen puvun toivotti hänet tervetulleeksi taivasten valtakuntaan. Sitten 
hän tapasi kuolleet sukulaiset kuten Einarin ja Majkenin, jotka olivat ihmeen siisteissä vaatteissa. Maan 
päällä heillä oli aina yllään paskaiset vaatteet.  
Kukkaisniityn reunalla Hulda huomasi savuavan reiän ja ihmetteli, että mikä kumma tuokin on olevinaan. 
Majken selitti, että se on helvetin hormi, joka johtaa helvettiin jossa syntiset sielut paistuvat laava-altaissa. 
Hulda hymähti: ”Heh, siis onnistuin sittenkin elää synnittömästi”  
 
Samaan aikaan maan päällä Olle oli niin järkyttynyt surustaan, ettei voinut suru-uutista ilmoittaa pojilleen. 
Naapuri Erik Björknäs sai hoitaa ilmoittamiset. 

 

Lauantaiaamulla kun Jean-Sixten oli herännyt ja mennyt keittiöön aamukahville, niin silloin pöydällä paloi 
kynttilä Huldan muistolle. Äiti kertoi, että nyt on mummi poistunut tästä maailmasta. Jean-Sixtenin sydän 
hyppäsi kurkussa asti. Nyt hänellä on vain yksi mummi. 
Hulda-mummin kuolema tuntui uskomattomalta. Eihän mummi voi noin vain kuolla, ajatteli Jean-Sixten. Hän 
on aina pitänyt Huldan jutuista. Jean-Sixtenistä hassuin ja härskein juttu, jonka Hulda-mummi oli sanonut, 
on; pappa kattens fitta! Tämän Hulda oli sanonut kun oli suutuksissa Olleen. Jean-Sixtenistä tämä hassu 
lause kuulostaa koomiselta koska uroskissallahan ei ole vittua. Jean-Sixten päätti alkaa viljellä mumminsa 
suosikkirepliikkejä arkipuheessaan. Tätä isäkissan vittua hän ei voi käyttää kotona koska isä ja äiti ovat 
ankarasti rivouksia vastaan. Jean-Sixten on myös oppinut toisenkin hassun härskin rivon lausahduksen 
eräästä ruotsalaisesta draamaleffasta nimeltä Flottarmannen, joka perustuu pohjois-ruotsalaiskirjailija 
Karl Huvudhusin samannimisiin romaneihin. Leffa kertoo kirjailijan lapsuudesta Pohjois-Ruotsin salomailla. 
Leffan alussa kun kirjailijan isä rakentaa kotitaloa, niin yhtäkkiä lyö vasaralla sormeen ja alkaa 
kiroilla: ”Denna hammare är som en kuks huvud!” Tämä repliikki on jäänyt Jean-Sixtenin mieleen ja tapaa 
sanoa joka kerta kun kokee vastoinkäymisiä, että se ja se esine on kuin mulkunpää. Tähän Ray tapaa 
naurahtaa, ettei ainakaan hänen pippelinsä ole läheskään niin vaikea.  
Huldalla oli paljon tämänkaltaisia hassun härskejä ilmaisuja, joita Jean-Sixten päätti alkaa käyttää. 
 
Hulda kuolema oli todella shokki Ollelle. Hän sai asua tilapäisesti Victorin perheen luona.  
Göteborgissa asuu myös hänen kolme veljeä Mats ja Eskil.  



Mats on kausijuoppo. Sama juttu myös Eskilin kohdalla, mutta Matsilla on vaikeampi alkoholiongelma.  
Nuorin veljeksistä on William, joka asuu Alingsåsissa ja on veljeksistä sivistynyt ja juo viinaa kohtuudella. 
Joskus nuoruudessa Ollekin on juopotellut mutta jättänyt viinan pois kun oli saanut kolme sydänkohtausta 
80-luvulla. Lääkärit kutsuivat häntä teräsukiksi.  
Nyt Huldan poismenon jälkeen Ollekin sai veritulpan aivoihin, mutta onneksi se ei ollut yhtä paha. 
Kasvojen toinen puolisko halvaantui ja tuli hieman hajamieliseksi. Hänestä ei enää tullut vanha kunnon 
teräksinen Olle. Hän höpisi outoja, että Hulda olisi keittänyt kahvia tiskivedestä ja painostanut niin, että maha 
olisi mennyt kuralle. Tämä tuskin pitää paikkaansa, sillä Hulda oli erittäin hyväsydäminen mummeli eikä 
tehnyt kenellekään pahaa. Kylläkin hän ja Olle riitelivät mutta aina löytyi yhteinen sävel kun toinen meni 
toiseen huoneeseen mököttämään. 
 
Huldan hautajaiset olivat joulukuun alussa. Kaikki Paloset kokoontuivat yhteen. Hulda tuhkattiin koska se oli 
hänen viimeinen toiveensa. Hän oli monesti sanonut, ettei häntä saa jättää matojen ruuaksi.  
 
Kappelissa Jean-Sixten mietti, että mummi oli hyvä ihminen ja miksi juuri hän meni pois. Hän sai kyyneleitä 
silmäkulmaan. Hän yritti hiljaa itse mielessään rukoilla, jotta mummi heräisi kuolleista ja avaisi arkunkannen 
ennen kuin joutuisi uuniin ja sitten ei olisi kehoa jonne palata. Mummi ei herännyt. Ehkä hänellä oli 
paremmat oltavat rajan takana. 
Ukki istui ensimmäisessä penkkirivissä. Hän oli aivan kalpea ja heikko veritulpasta ja surusta. Häneltä putosi 
virsikirja. Kaikki sukulaiset säälivät Ollea. Muistotilaisuus pidettiin seurakuntatalolla. 
Hautajaisten jälkeen Olle ei halunnut olla kotona koska alkoi kuvitella, että Hulda ärtyisi kummittelemaan. 
Hän on kuullut vaimeaa musiikkia makuuhuoneessa yöpöydänlaatikosta jota hän ei uskalla avata. Victor 
päätti tutkija, että mitä siellä laatikossa oikein on ja löysi raolleen jääneen onnittelukortin, joka soitti 
onnittelusävelmää. Victor naurahti isälleen: ”Är detta din spöke?” jolloin Olle katsoi kummissaan ja nyökkäsi. 
Hän ehti olla varma, että musiikki tulisi rajan takaa. Hän on aina inhonnut musiikkia ja varsinkin nyt kun 
kuvitteli sen kuuluneen rajan takaa. 
Sitten vanha Olle alkoi kuvitella, että kellarissa olisi paholaisen lintuja, jotka jahtaisivat häntä. Victor tutki 
kellarin, ettei siellä olisi lintuja tai lepakoita. Siellä ei ollut siivekkään siivekästä.  
Aikaisemmin Olle on lukenut paljon kirjoja yliluonnollisista ilmiöistä ja nyt sekavassa mielentilassa sekoittaa 
lukemansa asiat todellisuuteen. Victorin luona Olle sai asua joulunpyhien ohi. 
 
Olle ja Hulda asuivat Majornan kaupunginosassa pienessä rivitalonpätkässä. Asunto tullaan myymään koska 
Olle on aivan avuton, sillä hän kuuluu siihen ikäryhmään, jossa miehet tekivät raskaan työn ja naiset 
talousasiat. Oikeastaan tämä on hyvä työnjako mutta toisaalta huono koska silloin toinen osapuoli on 
haavoittuva kun kaveri sairastuu tai kuolee. Parhain on, että molemmat, mies ja nainen opettelisi toistensa 
hommat, jotta olisi niin itsenäinen kuin mahdollista.  
Nyt Ollea vaivaa huono omatunto kun ei sallinut vaimoaan kuunnella musiikkia. Hulda joutui kuuntelemaan 
Ollen poissa ollessa.  
 
Hautajaisiin Jean-Sixten osti mustan laatupukutakin harmaan solmion kera. Hänen mielestä pukutakki sopisi 
hänelle hyvin ja saattaisi mennä kouluunkin pukutakki päällä, mutta sehän ei käy päinsä koska pukutakkihan 
on hautajaismusta. Eva lupasi pojalleen ostaa arkipukutakin, joka olisi sovelias kouluun. Nyt on tärkeää 
satsata tyyliin kun perheestä on tullut miljonäärejä. Nyt he saivat kokea, että myös miljonäärien läheiset 
voivat kuolla eikä rahalla voi ostaa terveyttä eikä ikuista elämää. Eva ja Ray ovat miettineet, ettei maallista 
mammonaa voi ottaa mukaan tuonpuoleiseen, siispä rahasta kannattaa iloita kun on vielä elävien kirjoissa. 
 
Vuosi 1991 
Paloset ostivat isomman omakotitalon Sukevalta, melko lähellä viitostietä. Monesti ohi kulkiessaan he ovat 
ihailleet hienoa valkotiilistä omakotitaloa etelä Sukevalla. Nyt kun heistä tuli kerta heitolla lottomiljonäärejä, 
niin he päättivät ostaa rapsauttaa talon käteisellä eikä kaikki mennytkään. 
 
Myös Brickin perhe muutti toiseen taloon, mutta vain Kajaanin sisällä. He ostivat kodikkaan tiilitalon 
Lohtajalta, joka sijaitsee lähellä Charlesin omistamaa ruokakauppaa. Kauppa on urheiluhallin tiloissa. 
 
Ray ja Charles päättivät silloin tällöin tapailla koska Charlesilla on hyviä liikeideoita. Äskettäin hän on 
onnistunut ostaa koko urheiluhallin Kajaanin kaupungilta. Hallin hän aikoo remontoida sekä uudistaa 
keskellä urheiluhallia olevan kahvilan. Kahvila sijaitsee hallin keskikäytävällä, jossa on eräänlainen sisätori.  
 
Kesällä Jean-Sixten aloitti autokoulussa. Hän ei jaksanut katsella kun kaikki serkut alkoivat saada 
ajokortteja. Muutaman vuoden kuluttua pikkusiskokin huristaa autolla. 
Tänä vuonna Jean-Sixten ei ollut kesätöissä. Hänellä oli paljon aikaa harjoitella autolla ajoa isän kanssa. 
Ajoharjoittelujen välissä hän laiskottelee riippumatossa kotipuutarhassa. Talo on todellinen unelma 
tavalliselle äkkirikastuneelle työläisperheelle. 



 
Syksyllä Jean-Sixten aloitti neljännen ja viimeisen lukiovuosikurssin. Hän olisi halunnut ottaa 
autokoulunajotunnit kouluajalla, mutta siihen opettajat eivät suostuneet. Jean-Sixten oli hyvin pahalla tuulella 
ja haukkui koko yhteiskunnan mädäksi aina presidenttiä myöten.  
Koulun jälkeen hän kiukutteli äidilleen, että varmasti vapaampaa olisi Neuvostoliitossa. Eva laittoi radion 
päälle ja kertoi pojalleen, ettei siellä ole yhtään paremmin sillä parhaillaan Neukkulassa on 
vallankumousyritys; Gorbatšov on kotiarestissa Krimillä kun konservatiiviset kommunistit yrittävät 
vallankumousta. Onneksi kaikki päättyi hyvin ja Jeltsin Venäjän kansan tuella pelastivat maan 
markkinatalouden sekä poliittiset uudistukset.  Kommarit joutuivat häpeä paaluun.  
Jean-Sixten näki televisiouutisista harmaatukkaisen Boris Jeltsinin seisovan panssarivaunun päällä ja 
pitelevän Venäjän lippua. Neuvostoliiton punalippu siirtyi historian tunkiolle.  
Jean-Sixtenistä tuntui hyvältä kun kommunistihapatus ja Neuvostoliitto kaatuivat. Nyt on kylmäsota ohi.  
 
Autokoulussa Jean-Sixtenillä ei ole silmälaseja päässä. Ne ovat hänellä povitaskussa koska autokouluun 
hän menee suoraan koulusta. Silmälaseja hänellä ei ollut autokouluun ilmoittautuessa ja sen vuoksi hän ei 
ole tottunut niitä käyttää ajotunneilla. Hän ei osaa olla ilman rillejä niiden henkilöiden kanssa, jotka eivät ole 
nähneet häntä rillit päässä ja toisin päin. Tämä lienee osasyynä hänen erakoitumiseen eli Jean-Sixten on 
Einarisoitunut. Tämä on perheen sisäpiirislangia. Jean-Sixtenin likaista kahvikuppia isä ja äiti kutsuvat 
einarisoituneeksi kupiksi ihan kuin Einar vainaan kahvikuppi. 
 
Jean-Sixtenin autolla ajo luonnistaa ihan hyvin ilman rillejäkin, mutta niitä tulisi käyttää koska hänellä on 
taittovika oikeassa silmässä ja näkee kaiken suttuisena. Ehkä tämän vuoksi hän voi olla hieman 
liikennevaarallinen. Autokoulunopettaja ei koskaan kysellyt, että onko silmälaseja. 
Rippileirillä sekä koulumatkoillakaan Jean-Sixtenillä ei ollut rillejä mukana. Opettajat ihmettelivät sitä, 
mutteivät voineet asialle mitään koska lukio on vapaaehtoinen ja oppilaat ovat jo täysikäisiä. Silti Jean-Sixten 
tarvitsisi sosiaalista harjoittelua, jotta alkaisi käyttää rillejään.  
Välitunneilla hän tapaa kävellä lukion ulkopuolella ja kiertää korttelin ajankulukseen. Heti kun hän näkee 
autokoulunauton ajavan ohitse niin silloin hän kääntää selkänsä poispäin, ettei opettaja näkisi, että hänellä 
on silmälasit ja sitten autokoulussa vaatisi niiden käyttöä. Kouluaikaan hän ei halua ottaa silmälaseja pois 
päästä koska siitä on tullut tapa. Hänen kannattaisi ottaa tavaksi aina, myös vapaa-ajalla, pitää rillejään.  
Heti kotona hän laittaa silmälasit koteloon ja kotelon kirjahyllyyn odottamaan aamua.  
Joka aamu bussipysäkille kävellessä hän laittaa silmälasit päähänsä. Laittamishetkellä hän hieman tärisyttää 
kättään ja kutsuu tätä proseduuria muodonmuutokseksi. Kotona hän tapaa lukita kouluajatukset erityiseen 
aivolohkoon ja koulussa päinvastoin. Oikeastaan on hyvä, ettei hän höpise kotiasioista koulussa. Kotona hän 
ei halua mainita vanhemmilleen koulukavereiden nimiä. Minnaa hän kutsuu vanhemmilleen kyytiläiseksi. 
Muita koulukavereita hän kutsuu vain koulukavereiksi. Tällainen kehitys on haitallista hänen sosiaaliselle 
elämälle. Ehkä vapaa-ajalla koulukavereiden nimien lausumisen ujous johtuu seksuaalisista ajatuksista 
tyttöihin. Miespuolistenkaan nimiä hän ei lausu kotona. 
Jean-Sixten on tullut tavaksi olla omissa oloissaan vapaa-ajalla vaikka unelmoi tyttöystävästä. Hän ei tiedä 
miten suu menisi jos ihme tapahtuisi ja joku tyttö oikeasti rakastuisi häneen. Tuskin hän uskaltaisi alkaa 
seurustella, sillä silloinhan hänen pitäisi käyttää silmälaseja koska todennäköisesti tyttö olisi koulukaveri.  
Vammaisyhdistyksessä käydessä hänellä oli silmälasit päässä koska Minna oli tottunut niihin. Hän näki Jean-
Sixtenin myös ilman rillejä koulumatkalla. Nyt Minna on aktiivisena lestadiolais-seurakunnassa.  
Autokoulussa hän voisi löytää tyttöystävän, jonka kanssa olisi helpompi tapailla koska siellä hänellä ei ole 
rillejä päässä, mutta ujous on pahin. Autokoulussa hän on nähnyt tosi upeita pimuja, mutta todennäköisesti 
varattuja, kuten Jean-Sixten on monesti ajatellut. 
 
Yksi autokoululaisista on se hullu sakemanni. Hän ei todellakaan ole hyvää seuraa kenellekään. Jean-Sixten 
pelkää hieman sakemannia, joka kulkee koulussa samalla bussilla. Saksalaisjätkä asuu myös Sukevalla, 
mutta jää pois bussista Sukevan keskustassa kun taas Jean-Sixten jää pois Sukevan eteläisellä pysäkillä.  
Jean-Sixten näkee joka päivä saksalaisen pelottavat paksut mustat viikset sekä psykopaatin katseen. Tämän 
vuoksi Jean-Sixten pyrkii istumaan bussin etuosassa, jotta olisi lähempänä kuljettajaa jos sakemanni yrittäisi 
jotain. Jean-Sixten sattuu tietämään, että sakemannin nimi on Jim-Adolf, josta hän näkee melkein painajaisia 
arabiviiksien takia.  
 
Syksyllä Jean-Sixten oli työharjoittelussa Kajaanin kaupungin keskusarkistossa. Siellä hänen piti kirjoittaa 
etikettejä arkistokansioihin. Työharjoittelu kesti neljä viikkoa ja sitten hän palasi takaisin koulunpenkille. 
 
Koulussa hän taas rakastui. Tällä kertaa rakkaus on nimeltä Roosa Johansson. Tälläkin kertaa  
Jean-Sixtenillä oli epäonnea rakkaudessa kun tyttö on jo varattu, mutta onneksi sentään haluaa olla vain 
kaveri. Roosa on parempi kaveri, sillä hän ei kuulu mihinkään lahkoon niin, että hänen kanssa on helpompi 
kaveerata. 
Eräänä syysperjantaina Roosa houkutteli Jean-Sixtenin erään vammaisyhdistyksen diskoon, joka on 



Sotkamossa erään koulun liikuntasalissa. Nytkin rakastunut Jean-Sixten päätti mennä sinne Roosan tähden. 
Kerta hänellä ei ole ajokorttia, niinpä isä kyyditsi hänet Sotkamoon ja sitten takaisin kotiin. Myöhällä 
perjantai-illalla on vähemmän bussivuoroja sekä Kajaanin ja Sukevan välisessä bussissa tai pysäkillä voi olla 
se kamala Jim-Adolf. Kukaan ei tiedä, että Jim-Adolf on tappanut muutaman luokkakaverin Saksassa sekä 
Kajaanissa. Kukaan ei tiedä hänen psykopatiaansa. Ainoastaan Gunther epäilee sitä, muttei ole todisteita. 
Jim-Adolf ei ole mikään pässi vaikka on psyykkisesti sairas. Hän itse mielessään pohtii jos hakeutuisi 
hoitoon, muttei uskalla hulluksi leimautumisen takia. Harmi vaan kun ihmiset hänen ympärillä ei osaa lukea 
ajatuksia.  
 
Diskossa Jean-Sixten olisi tahtonut tanssia hitaita tansseja Roosan kanssa mutta tämä ei halunnut tanssia 
niin lähellä vaan tyytyi muutamaan diskotanssiin. Totta kai se ilahdutti Jean-Sixteniä. 
Roosan poikaystävä myi virvokkeita ja sen vuoksi ei voinut tanssia tyttöystävänsä kanssa. Poikaystävällä on 
yhdistyksen kanssa luottamustehtävä auttaa muun muassa virvokkeiden myynnissä. Jätkällä on kevyet 
mustat Amis-viikset ja mustanruskea tukka.  
 
Jean-Sixten oli kiimassa tähän upea vartaloiseen keskiruskeatukkaiseen Roosaan, jolla oli diskossa yllään 
nahkaminihame sekä valkoinen pitsipusero.  
Jean-Sixten teki Roosalle seuraa ulko-ovelle tupakalle. Jean-Sixten ei tupakoi eikä voisi ajatellakaan aloittaa 
röökin vetämisen kun on näinkin pitkään onnistunut olla savuton. Roosa on suurtupakoitsija.  
Myös Jean-Sixtenin edellinen idoli Minna oli suurtupakoitsija. 

Vuosi 1992 
Alkuvuodesta Olle Palonen menehtyi eturauhassyöpään. Ilmeisesti vaimon kuolemasta aiheutunut suru 
laukaisi eturauhaseen syövän. Ennen Huldan kuolemaan Olle oli huippukunnossa. Nyt vuoden aikana hän 
on saanut vähän väliä olla sairaalassa ja saanut solumyrkkyä sekä morfiinia.  
Vähän ennen kuolemaa Olle soitteli sairaalasta vähän väliä Victorille ja kyseli, että minne karhunpesään 
hänet on viety ja tuossa vieressä pötköttää joku tanskalaismies, joka ahmii koko ajan punaisia makkaroita.  
Victor rauhoitteli isäänsä, että hän on Sahlgrenskan sairaalassa hyvissä käsissä ja se tanskalainen on 
ilmeisesti toinen potilas omine ongelmineen. Sitten Olle alkoi höpistä, että hänen sängyn alla olisi havuja, 
johon Victor naurahti: ”Ha ha, vaikuttaa siltä, että huoneessa on joulukuusi, sehän on mukavaa!”  
Joulun jälkeen Olle sai oman yksityishuoneen samasta sairaalasta.  
Eräänä talvipäivänä Olle väitti Victorille, että huoneen ikkunasta katsoisi mustaviiksinen mies pukeutuneena 
tummansiniseen pukutakkiin vaikka huone on neljännessä kerroksessa. Victor katsahti ulos ikkunasta ja 
sanoi, ettei kukaan voi katsoa neljännen kerroksen ikkunasta ja varmasti se oli vain unta. 
Eräänä maaliskuisena päivänä vanhalla ryppyisellä Ollella oli niin suuret tuskat, ettei morfiinikaan auttanut. 
Hän tunsi, että nyt on loppu lähellä ja huusi kurkku suorana sairaanhoitajille, että Victorin pitää tulla heti 
paikalla sanomaan hyvästit. He soittivat heti Victorille ja tämä tuli sillä punaisella minuutilla sairaalaan. 
Kun Victor oli tullut Ollen huoneeseen, niin silloin tämä sanoi tuskaisella äänellä: ”Toivon, että te pojat 
pysyisitte erossa viinasta… ettei käy kuin minun veljelleni Matsille, joka on juuttunut olut ja 
viinakierteeseen...” Victor lupasi pysyä erossa viinasta ja aivan varmasti myös Ray ja Jimmykin pysyvät 
raittiina, sillä tässä iässä ei enää haluta alkaa ryyppäämään. Victor jatkoi: ”Ei sun tarvitse meistä huolta 
kantaa, mehän olemme kunnon kansalaisia.” Victor sanoi myös, että Mats on aina ollut hieman erikoinen. Me 
muut olemme raittiimpia. Eiköhän Matskin ala rauhoittua kun ikää kertyy enemmän. 
Olle otti Victoria kädestä ja sanoi: ”Olen ylpeä sinusta, Raystä ja Jimmystä… tykkään myös Matsista. Sillä 
hänkin on hieno ihminen kunhan vaan jättäisi juopottelun vähemmälle.” Olle huokasi helpotuksesta ja pian 
tuli sarja tuskanaaltoja, jolloin hän sanoi viimeiset sanansa: ”Hyvästi rakkaat veljet ja pojat sekä heidän 
perheet, Hej då!” ja nukahti viimeisen kerran ja näki pitkän tunnelin, jonka toisesta päästä loisti kirkas valo. 
Vahva voima kuljetti häntä valoa kohti, mutta hidastui tunnelin puolivälissä punaisen hissinoven luona, jolloin 
hän kuuli kaikuvan miesäänen kysyvän, että onko sitä tullut tehtyä syntiä, johon Olle vaikersi: ”Juu, onhan 
sitä mutta kadun niin paljon kaikkea pahoja tekoja ja sanoja… En ole kuitenkaan ketään tappanut.” Sitten 
vahva voima kiihtyi ja kuljetti hänet kohti kirkasta valoa. Tunnelin valoisassa päässä hän näki hienon 
kukkaisniityn ja linnunlaulua. Ollea kummastutti kun linnunlaulu ei ärsyttänytkään vaan se tuntui oikein 
miellyttävältä. Pian hänen eteensä liihotteli valkoisilla joutsenen siivillä Hulda, jonka vieressä oli 
tummansiniseen pukutakkiin pukeutunut pitkäpartainen mies. Mies esittäytyi pyhäksi Pietariksi, jota voi 
kutsua myös Jimmeliksi. Jimmeli ja Hulda toivottivat hänet tervetulleeksi paratiisiin. Hän huomasi 
kukkaisniityn reunalla saman savuavan reiän kuin aikaisemmin Hulda oli ihmetellyt. Olle kysyi, että mikäs 
reikä tuo on, onkos tuolla jonkun pontikkapannu, jolloin Jimmeliltä ja Huldalta pääsi räkänauru. He vastasivat 
yhdestä suusta, että se on helvetin hormi. Tuolla alhaalla paistuu kaikki syntiset sielut. Ollesta tuntui hyvältä 
kun hänen syntitaakkansa ei ollut niin raskas, että olisi joutunut tuonne alakertaan.  
 
Samaan aikaan Sahlgrenskan sairaalassa Victor yritti herätellä isäänsä mutta turhaan. Lääkärit yrittivät 
sydänhierontaa mutta se ei auttanut.  
Victor alkoi itkeä avoimesti, jolloin sairaanhoitajat kutsuivat paikalle sairaalapastorin, jotta tämä onneton mies 



voisi keskustella elämästä ja kuolemasta. Pastorin tummansinisen verryttelypuvun selässä luki keltaisella; 
Präst. 
 
Maaliskuun lopulla oli taas hautajaismatka. Kaikki Paloset saapuivat Göteborgiin jättämään viimeiset 
jäähyväiset Ollelle, jonka tuhkat laitettiin samaan hautaan Huldan kanssa.  
Sitten oli perinnönjako. Jean-Sixten sai ukin kultasormuksen, joka on 100% puhdasta kultaa. Hän sai ottaa 
kaikki mummin musiikkikasetit, joiden joukosta hän löysi ilokseen ukin pornolaulukasetin. Vanhemmille hän 
ei uskalla mainita mitään pornokasetista. Todennäköisesti äiti takavarikoisi sen, ettei pojan pää menisi 
sekaisin rivouksista. 
Kotona Jean-Sixten kuunteli korvakuulokkeilla ukin pornokasettia. Siinä on jännittävän nimisiä pornoiskelmiä 
kuten esimerkiksi; Tjuren Andersson, Sådan är Hamburg, Akten anfaller igen, Putte grisens namnsdagar, 
farfar viftar öron sekä Liten men teknisk.  Jean-Sixtenistä kaikki nämä biisit ovat erittäin hauskoja. 
Kasettikotelon päällä on mummin käsialalla kirjoitettu; Fräckisar, bara fräckt, skit låtar. 
 
Victor peri Ollen ja Huldan Jörlandan kesämökin. Ray ei halunnut mökkiä koska hän asuu Suomessa ja on 
vastikään ostanut hienomman omakotitalon. Luonnollisesti myös Rayn perhe on tervetullut Jörlandan 
mökille, joksi Jean-Sixten alkoi kutsua entistä ukinmökkiä. Ray ja Eva kutsuvat sitä Victorin mökiksi.  
Jean-Sixten on sen verran konservatiivi, ettei halua mökkiä kutsuttavan kummisedän nimellä vaan sen on 
oltava Jörlandan mökki tai entinen ukinmökki. Ehkä muutaman vuoden kuluttua mökistä voi hyvinkin tulla 
uusi ukinmökki kun Johan aloittaa lapsituotannon tyttöystävänsä kanssa. Johan on äskettäin tavannut 
tukevahkon Ursulan Tanskan laivalla. He aikovat muuttaa Ollen ja Huldan entiseen asuntoon. 
Jimmy peri joitakin huonekaluja kuten Ollen itse tekemän baarikaapin sekä sohvapöydän. Enempää hän ei 
voinut ottaa mukaan.  
 
Victorin tytär Vilhelmina peri Huldan kaulakorun koska on ensimmäinen naispuolinen lapsenlapsi.  
Jean-Sixten on ensimmäinen miespuolinen lapsenlapsi ja peri Ollen kultasormuksen.  
 
Vivianne löysi ukin ja mummin olohuoneenkaapista arvokkaita kitarankieliä, jotka hän sai ottaa mukaan. Hän 
sattuu tuntemaan erään kajaanilaisen Harrin, jolla on rautalankabändi ja on monesti etsintäkuuluttanut 
Kainuun Sanomissa laadukkaita kitarankieliä. Nyt Vivianne päätti myydä kitarankielet Harrille. Vivianne on 
pitkään katsellut Harria sillä silmällä, muttei kuitenkaan tiedä jos jätkässä olisi munaa, jopa kirjaimellisesti. 
 
Ray on päättänyt perustaa lentoyhtiön. Nyt hän katselee hyviä pienmatkustajalentokoneita. Se olisi hyvä 
sijoituskohde. Olisi hyvä jos löytyisi niin ympäristöystävällisiä lentokoneita kuin mahdollista, jotta saisi 
avustusta ympäristöjärjestöiltä.  
 
Huhtikuussa 1992 Jean-Sixtenin rakas luokkakaveri Roosa meni kihloihin jätkänsä kanssa ja Jean-Sixten jäi 
toiselle sijalle. Toisella rintamalla häntä lykästi, nimittäin selvitti toisella yrityksellä ajokortin teoriakokeen. 
Inssiajot vaikuttaa olevan vaikeampia koska niissä ei saa tulla virheen virhettä. Hän ei aio luovuttaa inssiajoa 
ennen kuin ajokortti komeilee hänen kädessä. 
 
Toukokuussa Jean-Sixtenin luokka teki koulumatkan Berliiniin. Koko vuoden he ovat opetelleet saksaa, jotta 
osaisi edes tilata kahvin maidolla saksaksi; Kaffee mit milch, bitte! Jean-Sixten tykkää kovasti saksankielestä 
koska sehän on sukua ruotsille.  
Luokka vuokrasi turistibussin kuljettajan kera. He menivät vanhakunnon Finnjetillä Helsingistä 
Travemündeen.  
Berliinissä he asuivat nuorisohotellissa, joka sijaitsee entisessä Itä-Berliinissä. Hotellirakennus muistuttaa 
ihan tavallista kerrostaloa, jonka rappukäytävät ovat melko ankeita kuten saattaa arvatakin koska 
rakennushan on entisessä Itä-Berliinissä.  
Tälläkin kertaa he olivat yhden viikon.  
 
Ensimmäisenä iltana kun oltiin juuri syöty eräässä ravintolassa, niin silloin ravintolan ulkopuolella Roosa 
kysyi Jean-Sixteniltä, että jos hän haluaisi pitää häntä kädestä samalla kun he kävelevät bussille. Jean-
Sixten sanoi ujouttaan ei kiitos. Syyksi hän laittoi videokameralaukun. Pian hän katui päätöstään kun näki 
kahden miespuolisen luokkakaverin kävelevän Roosan kanssa käsikkäin bussille. Jean-Sixten ajatteli 
itsekseen, että kylläpä piti olla oikea pässi kun ei tullut annettua kättä kauniille Roosalle. Hän onnistui 
pitämään yllä naamaria vaikka mustasukkaisuussappi kiehui. Hän lohdutti itseään, ettei siitä olisi ollut mitään 
hyötyä koska tyttöhän on jo kihloissa eli näillä miespuolisilla luokkakavereillakaan ei ollut aukkoja tiedossa 
vaikka kuinka sai kulkea käsikädessä luokan kaunottaren kanssa. Toinen jätkistä oli se ärsyttävä Gourmet-
kunkku Jaan ja toinen on talvella aloittanut Pekka. 
Usein välitunneilla Jean-Sixten ja Pekka ovat kävelleet kahdestaan koululähialueella. He ovat käyneet muun 
muassa Kajaanin rautatieasemalla sekä kaupunginpainolla.  
 



Samassa hotellissa Jean-Sixtenin luokan kanssa oli myös eräs lukioluokka Länsi-Ruotsista. Ruotsalaiset 
olivat hotellirakennuksen toisessa päädyssä ja toisessa Jean-Sixtenin porukka.  
Ruotsalaiset olivat liikkeellä vihreällä turistibussilla, jonka kyljessä luki keltaisella; Wallins.  
Jean-Sixtenin porukan valkoisen bussin kyljessä lukee tummansinisellä; Kainuun liikenne.  
 
Juhannuksena Jimmyn perhe tuli kylään Sukevalle. Nyt Jimmy näki ensimmäisen kerran Rayn uuden talon. 
Aikaisemmin hänellä ei ollut mahdollista tulla käymään Rayn ja Evan luona koska hän on töissä Raimo 
Laakson huoltamolla Vantaalla.  
 
Yhdeksänvuotias Jenni tyttärellä oli rullaluistimet mukana ja luisteli autotallin edustalla, jonka Ray on 
asfaltoinut, ettei rikkaruohot valtaisi koko autotallin edustaa eikä sora pölisisi.  Siinä oli Jennin hyvä 
rullaluistella. Hän on oikea menopimu ja on aina vauhdissa. Myös Virve-äitikin on aktiivi-ihminen ja on 
mukana Suomen ruotsalaisessa tanhuporukassa, jonne hänet houkutteli työkaveri Frida Kukkola.  
Muutaman päivän kuluttua Jimmyn perhe jatkoi lomamatkaansa Nordkappiin.  
Sitten viikon kuluttua Paloset saivat lisää kesävieraita, nimittäin Erik Kivinen tuli avovaimonsa Esterin sekä 
Erikin kolmen lapsen kanssa. Monta vuotta Eva on houkutellut veljeään kylään. Hänellä ei ollut aikaisemmin 
mahdollisuutta koska on äidin henkireikänä. Nyt Sven onnistui ylipuhumaan Alice äidin, että hän voisi olla 
sijaishenkireikänä. Alice suostui siihen vastahakoisesti koska Svenne on aivan liian rajuotteinen ja nuuka.  
 
Hän saattaa kopeloida selkää niin, että luomet tahtoo irtoilla. Kopeloinnin yhteydessä Svenne tapaa 
sanoa: ”Mamma, du lilla tanig!” tästä on tullut tapa ja Kivisten sisäpiirihuumoria. 
Kerran Svenne oli hypännyt äitinsä sänkyyn niin, että pohja irtosi. Silloin Alice vain puisteli päätään: ”Sicket 
folk!”  
 
Erikin porukka tulivat lentäen Turusta Kajaanin lentokentälle, josta Ray haki harvinaiset kesävieraat 
Sukevalle. Äskettäin Ray on ostanut hienon matkailuauton, ettei kaupungeissa tarvitsisi etsiä kahden auton 
parkkipaikkaa. Matkailuautolla hän haki kesävieraat lentokentältä. 
 
Sillä välin kun isä haki kesävieraat, niin silloin Jean-Sixten oli kotona ja häntä jännitti niin vietävästi koska 
enon mukana tulee Johanna serkku, johon Jean-Sixten on kovasti ihastunut. 
Jean-Sixten ei ymmärrä miksi hän on ihastunut Johannaan vaikkei moneen vuoteen he ole nähneet toisiaan. 
Ihastus voi johtua eräästä ruotsalaisesta laulajakaimasta, jolla oli nuorekas teini-iskelmä 80-luvun alussa, 
jossa hän lauloi osittain pilkallisesti ja osittain humoristisesti kahdesta rakastavaisesta, joille ei ruoka maistu 
ja päässäkin hälisee. Laulajatar on nimeltä Johanna Tjärmarker, jonka kappaleita Jean-Sixten on kuullut 
Ruotsin radion lyhyiltä aalloilta. Joka kerta kun hän ajattelee Tjärmarkeria, niin silloin hän kiihottuu niin 
maanperusteellisesti. Ihastus peilautuu Johanna serkkuun. Ehkä juuri tämän vuoksi Jean-Sixtenin vatsassa 
perhoset kutittelevat ja korvissa soi Johanna Tjärmarkerin teini-iskelmärallatus. Vanhemmille hän ei kykene 
sanomaan Johanna serkun nimeä koska silloin helposti voi alkaa änkyttää ja punastua. Serkkuaan hän 
kutsuu vain Erikin vanhimmaiseksi tai Erikin vanhimmaksi ipanaksi. Laulaja Johannaa hän kutsuu vain 
Tjärmarkeriksi. Jean-Sixten tuntee jonkin verran ihastusta myös Jimmyn ja Virven pikku Jenniinkin, mutta 
sillä rintamalla hänen on oltava erityisen varovainen koska tyttöhän on vielä alaikäinen. Johanna Kivinen on 
noin 16vuotias eli juuri ja juuri sakkolihan kintaalla. Kaikkea tätä Jean-Sixten ajattelee itsekseen ja sen 
vuoksi hän on monesti kuin nukkuneen rukous eli omissa maailmoissaan. Nyt vierailun aikana myös Erikin 
lapsetkin olivat omissa maailmoissaan eivätkä osallistuneet keskusteluihin eikä heiltä saanut kunnon 
vastauksia.   
He istuivat nenä kiinni Jean-Sixtenin Mad-lehdissä, jotka he olivat löytäneet varaston hyllystä. Tämä kiihotti 
Jean-Sixteniä entisestään kun huomasi rakkaalla Johannalla olevan samanlainen huumorintaju.  
Erikin lapset ovat vanhimmasta päästä; Johanna, Johan ja Ann.  
Jean-Sixten ei tunne minkäänlaista vetoa Johannan pikkusiskoon. Ehkä syynä on juuri nuori-ikä.  
Johanna on juuri sellainen vaaleatukkainen hemaiseva neiti, jollaisista Jean-Sixten on aina unelmoinut.  
Hän ihastuu helposti kaikkiin J-kirjaimella alkaviin tyttöihin. Yhä hänen sydämensä lyö myös Turun Annalle. 
Heillä ei ole minkäänlaista kontaktia ja Jean-Sixten on varma, että Annalla on jo joku jätkä.  
Hän ei tiedä, että onko Johanna serkku sinkku. Sitä hän ei uskalla kysyä koska pelkää jos tyttö pahastuisi ja 
sitten kertoisi isälleen. Sitten sana kulkeutuisi äidin tietoisuuteen, jolloin olisi edessä hirveä saarna, ettei 
serkkua saa alkaa tuolla lailla vonkaamaan. Sitä Jean-Sixten ei voi tietää jos kävisi näin. Ihan hyvin äiti ja isä 
voisivat olla iloisia kun poika tykkää kauniista serkusta. 
Jean-Sixten on ottanut vaivihkaa selvää, että serkukset saavat mennä lainpuolesta naimisiin ja se tieto 
kiihottaa häntä erittäin paljon. Heti kun Jean-Sixten vähänkin unelmoi Johannasta, niin silloin patukka alkaa 
seistä eli hänellä ei ainakaan ole potenssiongelmia.  
Jean-Sixten on jopa nähnyt kummallista unta Johanna serkusta. Unessa hän ja Johanna sulautuivat yhdeksi 
henkilöksi ja heidän päälle ilmestyi kummalliset alumiiniset vaatteet. Herättyään Jean-Sixten kirjoitti muistiin 
unensa. Hänelle tuli mieleen, että ehkä uni oli jonkinlainen tulevaisuusvisio kauas tulevaisuuteen. Unessa 
hän näki Forssan tienviittoja, vaikkei hän ole koskaan käynyt tässä hämäläisessä kaupungissa.  



 
Ray ja Eva eivät pitäneet Erikin lasten vaitonaisuudesta kun ei saatu kunnon vastausta edes ruokapöydässä. 
Erik ei juurikaan nuhdellut jälkikasvujaan. Se voi johtua siitä, ettei lapset alkaisi vihaamaan isäänsä ja 
suosimaan äitiään.  
Kun vieraat olivat menneet nukkumaan matkailuautoon, jonne Eva oli tehnyt heille petin, niin silloin Ray ja 
Eva päivittelivät Erikin lasten käytöstapoja ja kutsuivat heitä Galen gökeiksi. Viviannesta tämä oli hyvä 
adjektiivi kuvaamaan enon ipanoita. Jean-Sixteniä tämä koski sydämeen. Hänen mielestä ainakin Johanna 
ei olisi mikään Galens gök. Hän ei uskaltanut alkaa puolustaa suosikkiserkkuaan, ettei ihastus paljastuisi.  
Hän oli mukamas nauravinaan vaikka sydämeen sattui ja silmäkulmiin tahtoi tulla kyyneleitä. 
Hän yritti ajatella, että Johan ja Ann olisi Galens gök eikä Johanna.  
 
Heinäkuun alussa Paloset lähtivät Erikin porukan kanssa lomamatkalle Turkuun. Matkailuautossa oli melko 
ahdasta mutta onneksi Erikin lapset nukkuivat melkein koko matkan makuutilassa ohjaamon yläpuolella.  
Taukopaikoilla oli melkoinen säpinä kun Erikin lapset hyppivät kuin Jumping Jack Flash.  
Jean-Sixten salaa ihaili Johannaa. Hänen käsivarsia koko ajan nyki halaukseen, muttei uskaltanut edes 
silittää häntä poskesta, ettei vain ihastus paljastuisi. Ehkä Vivianne olisi alkanut kiusoitella veljeään, että 
tämä on rakastunut Galens gökiin.  
 
 
Turussa Ray pysäköi matkailuauton Erikin autotallin edustalle. Erik ja Ester vaativat Palosia asettuvan 
heidän talonsa edustalle jotta naapurit näkisivät, että heillä käy vieraita hienolla matkailuautolla. 

Heti kun Erikin porukka oli tullut kotiin, niin silloin Erik vei lapset äitinsä luokse, ettei tämä alkaisi 
kuvittelemaan, että entinen ukko olisi kaapannut lapset. Niin hyvin Erik Kivinen tuntee entisen akkansa. 
 
Kun eno oli lähtenyt viemään serkkuja äitinsä luokse, niin silloin Jean-Sixteniltä pääsi helpotuksen huokaus 
kun hän selvisi paljastumatta, että on ihastunut Johannaan. Hän on kuunnellut liikaa laulaja Johanna 
Tjärmarkkerin teinirallatuksia sekä ukin pornokasettia niin, että Johanna nimi on erotisoitunut hänen 
mieleensä.  
 
Turussa Ray käväisi Linnansatamassa katsomassa entistä työpaikkaansa. Viking Line on saanut uuden 
terminaalin. Entinen näyttää olevan tyhjillään ja on huonossa kunnossa. 
Hän uskalsi mennä tullin henkilökunnan ovesta sisälle, että vieläkö siellä on tuttuja naamoja. 
Muutama oli yhä jäljellä ja he eivät oikein pitäneet siitä kun vanha salakuljettaja asteli sisälle ja ajoivat hänet 
ulos. Heidän mielestä Ray on häpeä tullimiehen maineelle. Kylläkin hän on tarjonnut paljon kahvileipiä mutta 
silti. Työkaverit ovat hoksanneet kahvileipien tarkoituksen. 
Totta kai tämä on surullista Raylle, ettei vanhat työkaverit halua enää häntä tuntea. Varmasti ääni olisi toinen 
jos he tietäisivät, että hän on lottomiljonääri. Sitä hän ei aio paljastaa, niin hauskaa ei pidä olla. 
 
Jean-Sixten pohti itsemielessään, että mitähän Anna Karjalainen mahtaa puuhata tätä nykyään ja olisi kiva 
nähdä sitä nöpönenää, ajatteli Jean-Sixten Palonen samalla kun istui matkailuautossa lukien 
Åbo Underrättelser sanomalehteä. Joka kerta kun he käyvät Turussa, niin he ostavat tämän sanomalehden.  
Perheeltä salaa hän katsoi Erikin eteisessä Turun puhelinluettelosta, että missä päin Anna Karjalainen asuu. 
Oli satoja Anna Karjalaisia eli mahdoton tietää kuka on se oikea Anna.  
Jean-Sixten muisti, että Annan äiti on Barbro, niinpä hän etsi Barbro Karjalaista. Hän näki, että Barbro 
Karjalainen asuu yhä Pääskyvuoressa saman kadun varrella, jossa Annakin asui silloin 80-luvun alussa. Hän 
ei tietenkään uskalla soittaa koska silloinhan vanhemmat saisivat tietää, että poika kaipaa takaisin Turkuun. 
Ei siinä mitään, mutta Jean-Sixtenistä se on kiusallista kun ei edes tiedä, että onko Anna sinkku vai ei. 
 
Turussa Paloset olivat vain viikon. Kotimatkalla he kävivät Kangasalla katsomassa vanhoja kotimaisemia ja 
uiskentelivat Roineen aalloissa kun oli kesähelle.  
 
Elokuussa Jean-Sixten meni työvoimatoimistoon kysymään töitä. Ei ollut yhtään vapaata paikkaa, joihin ei 
olisi kovia pääsyvaatimuksia. Erityiskoulutodistuksella ei pitkälle pötkitä. Pahaksi onneksi parhaillaan on syvä 
lama. Moni yritys on mennyt konkurssiin.  
Jean-Sixten kehotettiin palata takaisin koulunpenkille odottamaan nuorisoharjoittelupaikkaa. Hän sai palata 
takaisin lukioerityiskouluun. Totta kai Jean-Sixten mielellään palasi takaisin kouluun jotta näkisi jälleen 
ihanaa Roosaa sekä luokan toista kaunotarta nimeltä Veronika Erkkilää. Hän on hieman ihastunut myös 
Veronikaan, mutta enemmän Roosaan. Veronika olisi jopa seksikkäämpi koska hänellä on oljenvaalea tukka, 
mutta joku pieni tekijä ei sytytä Jean-Sixteniä.  
 
Syyskuun puolivälissä opinto-ohjaaja Esko Hansula ilmoitti, että Jean-Sixten saa nuorisoharjoittelupaikan 
kaupunginarkistosta, sieltä jossa hän oli työharjoittelussa vuosi sitten. Jos kaikki lähtisi rullaamaan hyvin, niin 



silloin ehkä nuorisoharjoittelu muuttuisi ansiotyöksi.  
Vihdoinkin Jean-Sixten pystyi jättämään lukion taakseen ja viimeisellä koulupäivänä hän tarjosi pikkuleipiä 
luokkakavereilleen. Lopuksi hän antoi halaukset Roosalle ja Veronikalle. Jean-Sixtenin halaukset eivät ole 
kovin kiihottavia koska ne tahtovat muistuttaa poliisipidätystä. Hän ei ole tottunut halaamaan, mutta silti tytöt 
olivat iloisia kun tämä hassu Hurri antoi halaukset.  
 
Jean-Sixtenin ensimmäinen työ alkoi maanantaina. Hänen työtehtäviin kuului istua konttorissa ja kirjoittaa 
etikettejä ruskeisiin arkistokansioihin. Hänestä työ on hyvin mielenkiintoista mutta hieman yksitoikkoista. 
Pääasiahan on, ettei hän päätynyt suojatyöpaikkaan, jota hän pelkäsi kuin ruttoa. Suojatyöpaikassa hän 
tuntisi itsensä tosi vammaiseksi ja ehkä käsivarsikin alkaisi väpättää rinnan edessä.  
Jean-Sixten päätti tehdä työpäivästään hauskemman ja kirjoitti etikettien ylijäämään marginaalissa; Tuppbo 
& Co. Hän kuvitteli, että Tuppbo & Co olisi hänen oma firmansa ja liimaili näitä marginaalitarroja lähellä 
olevan lounasravintolan ulko-oviin sekä vessanoviin. Kyseisessä lounasravintolassa hän tapasi lounastaa 
lounasseteleillä, joita hän osti kaupungintalon reseptiosta. Samalla hän tapaa moikata painajia kun on 
samassa talossa. Reijolla on joka kerta paljon kerrottavaa metsästyksestä ja kalastuksesta. Jean-Sixten 
kuuli, että muutama vuosi sitten sakemanni oli ollut taas kesätöissä ja piirrellyt hassuja piirroksia. Reijo näytti 
muutamia piirustuksista, joista osa vaikuttaa traagisen hassuilta. Yksikin kirjoitelma vaikuttaa 
jäähyväiskirjeeltä. Piirustukset Reijo on koonnut vihkoseksi, jonka päälle kirjoittanut Spassvogels Lifestory.  
 
Jean-Sixten luki kirjoituksen, joka muistuttaa jäähyväiskirjettä ja tunsi vilunväreet selkäpiissä ja ajatteli, että 
mitähän sakemanni mahtaa juuri nyt puuhata, ei kai se vaan roiku köyden jatkona. Hän sanoi Reijolle, että 
se sakemanni pitäisi saada hoitoon. Reiska vain vähättelevästi kohautti hartioitaan: ”Noh, se on vain 
semmoinen pelle… ei sen kirjoituksia pidä ottaa tosissaan.”  
Jean-Sixten on toista mieltä, muttei tiedä minne ottaa yhteyttä ja mitä siitä seuraisi jos hän alkaisi hommata 
sille sakemannille hullunpapereita. Jean-Sixten kysyi Reijolta, että onko sen sakemannin oikea nimi Jim-
Adolf Brander. Reijo nyökkäsi, että se pitää paikkansa. Jean-Sixten kertoi nähneensä monesti Jim-Adolfin 
Sukevan bussissa ja että sillä on pistävää psykopaattinen katse. Reijoa nauratti: ”Ha ha, housussas on 
psykopaatti, ei se oo mikkään psyko vaan pelekkä pelle, melekein samanlainen pelle kuin sä.” ja nauroi niin, 
että hänen valtava vatsansa hytkyi valkoisen t-paidan alla.  
 
Jean-Sixtenin työpaikka sijaitsee kaupungintalon takana olevassa pienessä siivekkeessä. Ikkunasta näkyy 
hieman Eloshallin seinää. Eloshalli on Kajaanin suurin Keskon tavaratalo. Kaikkein suurin on Sokoksen 
tavaratalo, joka sijaitsee Kauppakadulla. Piakkoin Eloshalli muuttuu K Citymarketiksi ja silloin tavaratalo 
tulee vieläkin isommaksi. 
 
Kirjoituspöydällä, jonka ääressä Jean-Sixten istuu, on näppäinpuhelin. Eräänä päivänä hän sai idean soittaa 
Anna Karjalaiselle Turkuun. Työpaikalta soitettaessa vanhemmat eivät saisi tietää hänen kaipuusta Turkuun. 
Tätä nykyään hän kaipaa kaksi turkulaistyttöä; Annaa ja Johannaa. Jälkimmäiselle hän ei uskalla soittaa 
koska silloin on suuri vaara, että eno saisi tietää ihastuksesta ja tieto kulkeutuisi äidin tietoisuuteen. Anna 
Karjalaiselle on turvallisempi soittaa, varsinkin työpaikalta. 
Nyt hänellä on jonkin verran luppoaikaa soittaa vanhalle koulukaverille. Tuppbo & Co etiketitkin on valmiiksi 
kirjoitettu, jotka hän on laittanut taskunpohjalle sekä osa liimannut rannekellon rannekkeeseen, josta 
lounasaikaan nopeasti voisi huomaamatta siirtää lounasruokalan vessanoveen.  
Jean-Sixten otti lompakostaan pienen paperilappusen, jossa on Anna Karjalaisen puhelinnumero, jonka hän 
oli eilen ruokatunnilla kirjoittanut Turun puhelinluettelosta, jonka hän oli löytänyt Kainuun puhelin 
osuuskunnan konttorista. Luetteloa hän ei uskaltanut ottaa kotiin, ettei vanhemmat huomaisi hänen kaipuuta 
Turkuun. Siispä hän kirjoitti ylös koulukaverinsa numeron paikanpäällä KPO:ssa.  
 Nyt Jean-Sixten näppäili Annan puhelinnumeron vapisevin sormin. Annan puhelinvastaaja vastasi.  
Jean-Sixten ei uskaltanut sanoa mitään ja katkaisi puhelun. Sitten hän näppäili toisen Turun aikaisen 
koulukaverin puhelinnumeron, joka on muuan Helena Höög. Kouluaikaan Helenalla oli liehuva oljenvaalea 
tukka sekä kevyet metalliset silmälasit. Rillien takia Jean-Sixten ei tuntenut vetoa Helenaan. Hän vierastaa 
tyttöjen sekä omia rillejä. Nyt häntä hieman himotti Helena Höög. Kouluaikaan neiti Höög ei ollut kovin 
korkea vaan ihan normaalimittainen koulutyttö. Ei myöskään lihava eikä laihakaan. 
Helena Höög vastasi pirteällä äänellä. Jean-Sixtenillä pujahti pupu pöksyihin eikä uskaltanut paljastaa 
oikeaa nimeään vaan väitti soittavansa Suomen Gallupista, joka tekee tutkimusta 80-luvun koululaisista. 
Hän kysyi Helenalta, että mitä koulua tämä oli käynyt ja kuka oli opettajana. Helena ei tunnistanut soittajaa 
koska ääni on hieman muuttunut vuosien saatossa. Kouluaikaan Turussa Jean-Sixten änkytti melko lailla, 
mutta tätä nykyään hän ei juurikaan änkytä vaan ääni on hieman möreä ja enemmän korostuu ruotsalainen 
aksentti. Jean-Sixtenillä on tätä nykyään vaikeuksia säädellä äänenvoimakkuutta niin, että helposti 
huutamalla puhuu vaikka toinen olisi samassa huoneessa. Kun esimerkiksi vanhemmat huomauttaa 
ainaisesta huutamisesta, niin silloin hän tapaa hieman tiuskia, että aina hänet keskeytetään.  
Jean-Sixtenillä on ainakin hyvät ruotsin- sekä suomenkielen sanavarastot. Hän tapaa käyttää hienoja 
sanavaihtoehtoja arkisanojen sijasta kuten esimerkiksi poistaa sanan tilalla hän käyttää sanaa eliminoida. 



Tämä hieman ärsyttää äitiä koska pojan puhe kuulostaa ihan ihilistiseltä vaikka poikakin inhoaa ihilistejä.  
 
Helenankin ääni on muuttunut aika lailla, mutta yhä äänessä on sama ihilistinen sävy. Helena vastasi väärän 
koulun nimen, jolloin Jean-Sixten korjasi koulun nimen, jolloin tyttö hoksasi, että oli sanonut väärän 
opinahjon nimen. Opettajan nimen hän muisti leikiten sekä Annan nimen. Tietenkään Jean-Sixten ei voinut 
välittää terveisiä Annalle koska silloin Helena olisi ihmetellyt, että miksi gallupin mies on kiinnostunut 
Annasta. 
Seuraavana päivänä hän yritti soittaa uudelleen Annalle. Tällä kertaa neiti Karjalainen vastasi. Hänellä on 
pehmeähkö miellyttävä naisääni niin, että Jean-Sixten oli vähällä laueta.  
Nytkään hän ei uskaltanut paljastaa oikeaa nimeään ja väitti soittavan Turun Sanomista ja tekee tutkimusta 
80-luvun koululaisista. Annakaan ei hoksannut, että sehän oli se hassu Hurri-poika Jean-Sixten. Lopuksi 
Jean-Sixten kysyi, että asuuko hän yksin, johon Anna esitti vastakysymyksen, että miksi tuollaisia 
kysymyksiä. Jean-Sixten änkytti lievästi ja vastasi, että se oli vain kysymys, että kuinka ihmiset asuvat tätä 
nykyään. Sitten hän lopetti puhelinhaastattelun.  
Puhelun jälkeen Jean-Sixten katui, ettei uskaltanut paljastaa nimeään. Nyt on vaikeampi soittaa uudelleen 
omana itsenään koska tytöt tunnistaisivat äänestä, että sehän on se puhelinhaastelija ja näin Jean-Sixten 
joutuisi huonoon valoon ja silloin nussimiset olisi taatusti nussittu. Ehkä noin kymmenen vuoden kuluttua hän 
voisi soittaa uudelleen, varsinkin jos Anna ja Helena olisivat sinkkuja. Hän ei saanut selvää, että ovatko he 
sinkkuja tänään. 
Hän on varma, etteivät ole. Miksi näin mukavat tyttöset olisivat sinkkuja, ajatteli Jean-Sixten samalla kun 
nojasi konttorituoliinsa.  
 
Joka päivä lounasaikaan Jean-Sixten tarkisti ruokalan ovista, että niissä on Tuppbo & Co tarrat. Jos joku olisi 
ne poistanut, niin silloin hän liimasi salaa uuden samanlaisen. 
Tarrojen lisäksi hän alkoi leikkiä omaa lapsellista yrittäjäleikkiä pikkulappusten kanssa, joihin hän kirjoitteli 
muun muassa; Hei! Minä olen Gunde Tuppbo ja omistan ravintolan ja haluaisin teidän poistavan logonne ja 
kylttinne ja laittavan tilalle uudet Tuppbo & Co kyltit… Minut tunnistatte mustasta parrasta… Lappuset hän 
laittoi ruokalan tiskin alkupäähän tarjottimien luokse. Pian ruokalan henkilökunta huomasi, että tämä nuori 
mies tuo niitä kummallisia lapsellisia lappusia. Aluksi heistä lappuset olivat hauskoja, mutta sitten he alkoivat 
kyllästyä kun päivittäin sai olla keräämässä pikkulappuja tiskiltä. Ennen kuin he huomasivat lappujen tuojan, 
niin he katselivat parrakkaita lounastajia mutta kukaan heistä ei vaikuttanut niin lapsellisen näköisiltä, että 
saattaisivat levitellä lappusia. Kun he huomasivat ohuttukkaisen nuoren miehen levittelevän lappusia, niin he 
näkivät, että tämähän on ihan selvästi lapsellisen näköinen ja kaiken kukkuraksi vaikuttaa vähän 
vammaiselta. He ottivat selvää Jean-Sixtenin lounasseteleiden alkuperästä. Niiden sarjanumeroiden avulla 
pystyi leikiten jäljittämään ne kaupungintalon reseptioon, josta he saivat tietää hänen nimen.  
Ruokalan henkilökunta eivät koskaan sanoneet Jean-Sixtenille mitään. Lappuset olivat ihan harmittomia, 
muttei tällaisten potaskaa sisältäviä lappuja voi hyväksyä nuorelta aikuiselta. Jean-Sixten oletti, ettei hän ole 
paljastunut ja itse mielessään nauraa kihelmöi samalla kun söi lounasta. Hän ajatteli, että henkilökunta 
olettaisi lappusten tulevan mustapartaiselta mieheltä nimeltä Gunde Tuppbo.  
Työpaikalla hän hoiti työtehtävänsä tunnollisesti mutta siinä sivussa ruokatunnilla teki tällaisia järjettömiä 
ylimääräisiä lapsellisia juttuja. Se ei ole mitään vaarallista mutta aikuisten ei sellaista pitäisi tehdä.  
Jean-Sixten helposti menettää kontrollin koska häneltä puuttuu kaverikontakti. Ainoastaan alkusyksystä kun 
hän kävi KPO:ssa etsimässä Annan ja Helenan puhelinnumeroita, niin se oli soveliasta puuhaa aikuiselle 
miehelle. Itse puhelu oli melko lapsellinen kun hän ei esittäytynyt niin, että kuka ties tyttöset säikähtivät sitä 
kummallista gallupin tekijää.  

 

Viimeisen lappusen Jean-Sixten kirjoitti tiistaina viikkoa ennen joulua. Se osoittautui todella viimeiseksi 
lapuksi, johon hän kirjoitti; Tämä on viimeinen kerta! Vaihtakaa logot tai muuten poliisi tulee… Tämä oli 
ruokalan henkilökunnalle viimeinen pisara. He ottivat yhteyttä kaupungintalon reseptioon ja kysyivät, että 
kuka on ostanut tällaisilla sarjanumeroilla olevia lounasseteleitä.  
Pian tieto kiiri eri päälliköiden korviin ja lopulta Jean-Sixtenin yhteysmies ja arkistopäällikkö Allu Suutarin 
tietoisuuteen. Tämä oli iso shokki Allulle, ettei tämä muuten niin ahkera nuori mies ollutkaan luotettava. 
Hänen oli pakko antaa Jean-Sixtenille potkut tai muuten olisi itse joutunut huonoon valoon omien 
esimiestensä silmissä. Häntä korkeammat päälliköt ovat auktoritaarisia jäykkäniska byrokraatteja, semmoisia 
kökkötraktoreita. Myös Allussa on paljon auktoritaarisia piirteitä, sillä seura tekee kaltaisensa. Ehkä juuri 
byrokratian läheisyys innosti Jean-Sixteniäkin lapselliseen yrittäjäleikkiin.  
 
Tiistai-iltapäivällä Allu meni äkäisenä arkistonpuolelle ilmoittamaan Jean-Sixtenille: ”Torstaina sinun pitää 
mennä Esko Hansulan luokse keskustelemaan joistakin asioista ja sitten harjoittelusi on päättynyt!”  
Jean-Sixten änkytti: ”Mimimistä on kysymys?” Lihavahko Allu ei vastannut ja löntysti raskain askelin 
konttoriinsa. 
Jean-Sixtenin työkaveri Inkeri kehui häntä koska tämä on hyvin ahkera kirjoittamaan etikettejä. Hän ei tiedä, 



että jätkä on aivan liiankin innokas etikettien kirjoittaja. Hänellä ei ole aavistustakaan mitä Jean-Sixten on 
tehnyt ruokalassa. Inkerikin ihmetteli, että minkä takia hänen pitää mennä opinto-ohjaajan juttusille koululle 
jossa hän on jo lopettanut.  
 
Päivän viimeisellä kahvitauolla Jean-Sixten meni Allun konttoriin kysymään lisätietoa asiasta.  
Ruskeasilmälasipäinen tukevahko mies yskähti pari kertaa ja sitten aloitti: ”On tullut valituksia 
työmaaruokalasta, että olet kirjoitellut pikkulappusia ja nyt se saa riittää!” Allu oli erittäin vihainen. Sen Jean-
Sixten näki miehen kasvoilta; aivan vihanpunainen, hyvä kun pomo ei saanut kohtausta. Jean-Sixten sai 
palan kurkkuunsa ja häntä ahdisti. Tämä oli painajaismaista. Hän änkytti naama punaisena tuskanhiki 
otsalla: ”Juu, nyt se on loppu, lupaan tehdä työni niin hyvin kuin osaan, teen työni niin kuin skulaa.” johon 
Allu: ”Nuorisoharjoittelusi päättyy vuodenvaihteessa koska ylemmät päälliköt saivat kuulla asiasta ennen 
minua, ettei sinuun voi luottaa.” Jean-Sixten kuuli rivien välistä, että ehkä Allu olisi antanut toisen 
mahdollisuuden jos valitus olisi tullut ensimmäisenä hänelle, mutta sitä ei voi tietää. 
Jean-Sixten oli lähellä purskahtaa itkuun mutta onnistui pitämään yllä naamaria. Hän sanoi: ”Minä en kirjoita 
enää lappuja… Lupaan sen!” Allu kehui lupausta: ”Se oli aikakin, mutta täällä arkistossa emme voi luottaa 
sinuun koska olet liannut ikkunamme ulospäin.” Jean-Sixten änkytti: ”Haluan vielä yhden mahdollisuuden, 
Kiltti kiltti, kiltti!” Sanoista kiltti Jean-Sixtenille tuli mieleen jotain kummallisen ihanaa vaikka juuri oli saanut 
potkut, elämänsä ensimmäiset potkut. Hän ei käsitä, että miten sai ihania ajatuksia toistuvista kiltti-sanoista, 
jotka hänen aivonsa käänsivät ruotsiksi. 
Allu näki Jean-Sixtenin kasvoilla punaa, mutta oletti sen johtuvan valituksesta ja potkushokista. Allu sanoi 
itsevarmalla äänellä, äänensävy, josta Jean-Sixtenille tulee mieleen pesunkestävä ihilisti: ”Ei käy, sinä et ole 
enää töissä arkistossa!” Allu ajatteli itse mielessään, että olipa onni kun tuo Hurri ei ollut ehtinyt liittyä 
ammattiliittoon, jolloin olisi ollut vaarana, että ammattiliitonaktiivit olisivat alkaneet temppuilla, mutta toisinaan 
tuskin ammattiliitolla olisi nokan koputtamista koska jätkähän on aivan liian lapsellinen tähän aikuisten 
maailmaan. 
Jean-Sixten on saanut aikaan melkoisen sotkun. Hän pyysi pomoaan mukaan Esko Hansulan luokse 
torstaiaamulla. Siihen Allu suostui. Samalla hän kuulisi mitä tämä lapsellinen Hurri-poika läpättäisi opinto-
ohjaajansa luona. Jean-Sixten yritti vielä kerran vakuuttaa, että saisi uuden mahdollisuuden näyttää, että hän 
kykenisi olemaan ihmisiksi. Allu oli kovana; Jean-Sixtenin on poistuttava hänen alaisuudestaan. 
Allu kertoi, että ruokalanväki oli hyvin lähellä tehdä rikosilmoituksen. Silloin Jean-Sixtenin polvet alkoivat 
tutista ja ajatteli Kakolan käytäviä.  
 
Kun Jean-Sixten oli palannut takaisin arkistonpuolelle ja kertonut Inkerille, että mitä oli tullut tehtyä ja nyt 
potkut ovat edessä. Joulun- ja uudenvuodenvälipäivien takia hän lopettaa jo tämän viikon perjantaina. Inkeri 
yritti lohduttaa itkun partaalla olevaa Jean-Sixteniä. Tavallisesti hän on aina iloinen ja on positiivisella tuulella, 
mutta nyt hän on erittäin surullinen. Jean-Sixten kysyi Inkeriltä, että miten hän tämän selittäisi vanhemmille. 
Inkeri sanoi, ettei hänen tarvitse sanoa mitään koska hänhän on jo täysikäinen. Hän ehdotti laittaa työpaikan 
menetyksen laman syyksi. Jean-Sixten on toista mieltä; totta kai hänen pitää kertoa totuus, mutta ongelmana 
on, että miten hän kertoisi. Häntä huolestuttaa isän reaktio. Varmasti isän suusta tulisi useampi jäävla sekä 
jokunen suomalainenkin kirosana. 
Vielä tiistai-illalla hän ei kertonut mitään koska seuravana päivänä hän aikoo yrittää selvittää sotkunsa, jotta 
potkut peruttaisiin.  
Keskiviikkona oli jouluruokailu ja Jean-Sixtenkin sai syödä vatsansa täyteen jouluruokaa mutta se ei oikein 
maistunut koska oli perhosia vatsassa. Häntä vastapäätä istui Allu pomo. Jean-Sixten sanoi hänelle, että 
katuu syvästi tapahtunutta eikä se tule enää toistumaan ja haluaa jatkaa nuorisoharjoittelua, johon Allu 
tuhahti: ”Nyt ei puhuta tuollaista vaan syödään!” ja piteli aterimia otsan korkeudella ja sitten tökkäsi 
haarukalla valtavaan kinkkupalaan ja survoi sen suuhunsa. Hän oikein mässyttäen ahmi kokonaisen 
kinkkuviipaleen kurkusta alas. Häntä voi todella kutsua läskitynnyriksi. Hänellä on melkoinen läskinaama.  
 
Inkeri luuli vahvasti, että opinto-ohjaajan luona ongelmat ratkeaisi ja Jean-Sixten palaisi takaisin töihin jo 
torstai-iltapäivällä. Sen vuoksi hän järjesti hänelle työtehtäviä kirjoituspöydälle kun itse on virkavapaalla. 
Inkeri oli väärässä; Jean-Sixten ei enää palaa. Työtehtävät jäivät muille arkistonhoitajille. 
Kirjoituspöydällä on käytetty muistiolehtiö, jonka lappuset ovat parhaillaan ruokalan jätehuoneessa. 
 
Keskiviikkoillalla heti illallisen jälkeen Jean-Sixten pudotti pommin: ”Mamma och pappa, huomenna pitää 
mennä opinto-ohjaajan juttusille keskustelemaan eräästä mokasta jonka olin tehnyt ja sen vuoksi 
nuorisoharjoittelu päättyy jo vuodenvaihteessa… olen kirjoittanut pikkulappusia.” Hän ei kyennyt sanoa 
enempää koska häneltä pääsi hillitön itku, katumusitku. Häntä hävetti ja kadutti, että oli hommannut itselleen 
potkut ihan älyttömästä syystä. Hän ei kyennyt kertoa lappusten sisällöstä koska hänen kertomuksessa 
seikkailee eräs Tuppbo niminen ukkeli ja sen vuoksi hän ei halua rinnastaa mokaansa 
kirjoittamisharrastukseen. Miten hän saattoi olla näin pässimäisen tyhmä, että pilasi hyvän työn? Sitä isä ja 
äiti sekä hän itsekin ihmetteli. Hän ei voi syyttää ketään muuta kuin itseään.  
Ray oikein huusi vitutuksesta, että miksi ihmeessä poika aina vaan keksii tällaisia hulluja juttuja, joissa ei ole 



hivenenkään vertaa järkeä. Ray kiroili kuin metsäläinen ruotsalaisilla ja suomalaisilla kirosanoilla. Rayn 
kasvot olivat punaisemmat kuin Allun. 
Rayn oli pakko tehdä hermojen lepytys kävelylenkki. Ei ollut montaakaan ihmistä ulkona joulukuun 
kylmyydessä, vai muutama koiran ulkoiluttaja näkyi ulkoiluttavan koiriaan. Ray huomasi kauempana 
mustapartaisen miehen, joka vaikutti olevan yhtä vihainen kuin hän itsekin. Ray pysähtyi ja katsoi parrakasta 
miestä, joka pysähtyi hetkeksi ja suuntasi katseensa kohti Sukevan vankilaa. Ray ajatteli itse mielessään, 
että ehkä mies on karannut vankilasta tai sitten siellä istuu joku tuttava. Ray kääntyi takaisin koska 
parrakkaan miehen ongelmat ei kuulu hänelle, sillä hänellä itselläkin on tarpeeksi ongelmia. Miten ihmeessä 
saisi pojan miehistymään?  
Ray ja Eva ovat todella pettyneitä poikaansa kun tämä menetti harjoittelupaikan oman lapsellisen mokan 
takia, ihan turha moka. Vielä päivällä he luulivat, että nyt poika on miehistynyt, paskan marjat! Tätä ei voi 
laittaa kehitysvammanpiikkiin, sillä myös jälkeenjääneidenkin tulisi pystyä olemaan ihmisiksi.  
Jean-Sixten miehistyy asteittain. Miksi vitussa niin pienin askelin, ajatteli Ray Anders Palonen samalla kun oli 
palaamassa kotiin.  
 
Torstaiaamulla Eva kyyditsi poikansa Vuohenginlukiolle, ettei tarvitse mennä bussilla. Kuka ties poika 
kirjoittelisi pikkulappusia bussissakin tai sitten kiukuspäissään vandalisoisi bussin istuimia, kuten Eva Alice 
Palonen ajatteli.  
 
Esko Hansula ihmetteli kun tällaista ei ollut tapahtunut aikaisemmissa harjoittelupaikoissa ja miksi ihmeessä 
Jean-Sixten alkoi huimuilemaan juuri nyt kun kaikki oli järjestymässä parhain päin?  
Esko kysyi Jean-Sixteniltä, että johtuiko lapsellisuudet inssiajon reputuksista, johon Jean-Sixten vastasi, ettei 
inssiajoilla ole mitään tekemistä työpaikalla tapahtuneen asian kanssa. Se oli vain impulsiivinen älynväläys, 
jonka hän oli tarkoittanut vain pelkkänä vitsailuna.  Vielä kerran Jean-Sixten yritti ylipuhua pomonsa, mutta 
Allu oli jo tehnyt päätöksen; Jean-Sixteniä ei enää tarvita.  
Lopuksi Jean-Sixten kysyi, että mitä hän tekisi näille lopuille lounasseteleille, jolloin Allu otti ne haltuunsa ja 
lupasi lähettää shekin. Jean-Sixten ojensi lounassetelit pomolleen, joka on pian hänen entinen pomo, jolta 
on aivan turha odottaa hyvää työtodistusta. 
Allu sujautti leveästi hymyillen lounassetelit povitaskuun. Hän ajatteli itse mielessään, ettei mitään shekkiä 
tarvitse lähettää tuollaiselle lapselliselle Hurri-pojalle.  
 
Rakennuksen ulkopuolella Allu antoi Jean-Sixtenille ison konvehtirasian täynnä Fazerin laatusuklaata ja 
toivotti hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta sekä onnea seuraavaan työpaikkaan. 
Jean-Sixten kiitti konvehtirasiasta ja kysyi jos menisi ruokalaan pyytämään anteeksi. Allu vastasi, että totta 
kai anteeksipyyntö kannattaa, muttei enää lapun lappua. Potkuja anteeksipyyntö ei voi enää perua, mutta 
hyvän tavan vuoksi kannattaa aina pyytää anteeksi pahat teot. 
Jean-Sixten lähti talsimaan kohti lounasruokalaa, joka sijaitsee Pohjolankadun ja Kauppakadun päädyssä.  
Hän astui ruokalan ovesta sisään. Hän tarkisti, ettei tarroja ole enää ovessa samoin vessanovissa. Niissä ei 
ollut yhtään hänen liimaamia tarroja, vain viralliset vartiointiyhtiö Turvatumin kullanvärinen liimatarra. Itse 
asiassa Turvatumin tarra on häiritsevämpi kuin Jean-Sixtenin pienet valkoiset Tuppbo-tarrat. Erona on se 
kun Turvatum on oikea yritys, jonka ravintola on palkannut vartioimaan rakennusta, eräänlainen asiakas.  
Jean-Sixtenkin oli myös asiakas mutta lounastajilla ei ole mitään oikeuksia liimailla tarrojaan rakennuksen 
oviin.  
Jean-Sixten meni vapisevin polvin ravintolasaliin mutta siellä ei ollut ristin sieluakaan. Sitten hän kurkisti 
keittiöön, jossa itse kokki oli hämmentämässä suurta kattilaa. Jean-Sixten sanoi: ”Minä pyydän vilpittömästi 
anteeksi niistä lapuista ja tarroista… Se ei tule enää koskaan toistumaan.” Kokki kysyi samalla kun jatkoi 
ison kattilan hämmentämistä: ”Miksi sä tein niin?” Jean-Sixten vastasi: ”En tiedä, se oli vain lapsellinen 
älynväläys.” Sitten kokki sanoi rauhallisella äänellä: ”Okei, unohdamme tapahtuneen jos todella lopetat 
moiset puuhat.” Sitten Jean-Sixten kysyi, että onko lappuset tallessa, johon kokki. ”Ei oo, ne on roskissa.” 
Lopuksi Jean-Sixten toivotti hyvää joulua ja onnellista uuttavuotta ja poistui paikalta. Hän tunsi kuin kivi olisi 
vierähtänyt sydämeltä mutta nyt hänellä on toinen murhe; työtilanne. Jean-Sixten on nyt työtön. Kaikkea tätä 
hän mietti samalla kun lähti kävelemään kohti Kajaanin linja-autoasemaa. Hän otti bussin kotiin Sukevalle. 
Bussissa hän hoksasi, että ravintolankeittiössä ollessakin hänellä oli ollut suklaarasia kainalossa ja kuka ties 
kokki luuli saavansa konvehtirasian hyvitykseksi. Hän hieman katui kun ei jättänyt konvehtirasiaa keittiön 
ulkopuolelle. Suklaat hän söi huoneessaan suruunsa, että oli itse aiheuttanut itselleen potkut, tosi noloa. 
Ray ja Eva kutsui poikansa konvehtirasiaa potkusuklaaksi tai kultaiseksi kädenpuristukseksi. Ray ja Eva 
pohtivat pitkään, että mitä ihmeen nestettä oikein virtaa pojan päässä. Potkut ymmärtäisi edes hieman 
paremmin jos kyseessä olisi ollut ryyppääminen. Sehän olisi enemmän miehekästä. Niin moni suomalainen 
on saanut potkut ryyppäämisen takia. Omanpään mukaan sepitettyjen lappujen takia saadut potkut ovat 
erittäin noloja. He haluaisivat tietää lappujen sisällön, vaikkei sillä ole mitään merkitystä. He melkein 
arvaavat, että lappusissa olisi ollut ties mitä potaskaa, ihan lapsellisia älynväläyksiä. Jean-Sixten ei 
myöskään halua paljastaa, että lappusia hän oli levitellyt vain lounasruokalassa eikä työpaikalla. Silläkään ei 
ole mitään merkitystä. Nyt Jean-Sixten ei ilkeä mennä lounastamaan kyseiseen ruokapaikkaan, parempi niin. 



 
Palosilla joulu alkoi ikävissä merkeissä kun poika hommasi itselleen potkut ja tytär sai vesirokon. 
Uudenvuodenaattona Jean-Sixten oli vesirokon kourissa.  
 
Vivianne sai joululahjaksi PC-tietokoneen, joka on perheen ensimmäinen PC. Nyt kun Jean-Sixten oli nähnyt 
kuinka kätevä on pikkusiskon henkilökohtainen tietokone ja kuinka hieno tekstinkäsittelijä, niin silloin 
häntäkin alkoi haluttaa omaa PC:tä. Kyllä hän voisi lainata pikkusiskon konetta, jotta voisi puhtaaksi kirjoittaa 
kertomuksensa, mutta se ei tunnu kovin mukavalta kun kertomusten kirjoittamisesta perheenjäsenten 
ajatukset menevät pikkulappusiin ja potkuihin. Potkut järkytti Jean-Sixtenin kirjailijan uraa. 
Öisin hän alkoi nähdä kummallista unta, jossa kourallinen jätkiä sulautuu häneen ja sitten hänestä kuoriutuu 
uhkea blondityttö metallisine vaatteineen, joka unessa tuntuu olevan raskaana. Sitten Jean-Sixten herää 
hiestä märkänä ja katsoo mahaansa; hän hätkähtää kun näkee läskimahansa, joka hieman muistuttaa 
vauvamahaa. Sitten hän nukahtaa ja painajainen jatkuu; pissalla ollessa pippeli tipahtaa vessanpyttyyn, 
jolloin hän taas herää painajaisesta ja kurkistaa peiton alle, että onhan kalu tallessa.  
 
 
 
 
 
Vuosi 1993 
Tammikuussa Jean-Sixten kävi opinto-ohjaajan luona kuulemassa, että mitä tapahtuu seuraavaksi hänen 
työrintamalla. Hän pelkäsi kuin ruttoa joutuvansa suojatyöpaikkaan. Sinne hän ei halua koska tietää 
pystyvänsä olemaan tavallisessa työpaikassa. Hän haluaa näyttää, ettei lapsellisuudet jatkuisi. 
Suojatyöpaikassa hän tuntisi itsensä todella vammaiseksi ja seura tekisi kaltaisensa niin, että käsivarsi 
alkaisi väpättää rinnan päällä, kuten Jean-Sixten on itse mielessään pohtinut.  
Opinto-ohjaaja Esko on yhä järkyttynyt Jean-Sixtenin potkuista. Hänelle oli todella kiusallista kun hänen 
oppilas sai potkut ja nyt helposti koko ryhmä voi saada lapsellisen leiman työmarkkinoilla.  
Jean-Sixtenilla oli tuuria kun Esko on kilttimies ja antoi vielä yhden mahdollisuuden näyttää, että hän kykenisi 
olemaan avoimilla työmarkkinoilla. Jos ei, niin silloin lähtisi pässipaperit suojatyöpaikkaan. 
Jean-Sixten sai noin kuukauden koeharjoittelupaikan Kajaanin muovi oy:stä, joka valmistaa kansioiden 
välilehtiä sekä röntgenkuvataskuja hammaslääkäreille. Esko vannotti Jean-Sixtenille, että muovitehtaalla 
hänen pitää käyttäytyä hyvin koska se on hyvä työpaikka. Jean-Sixten lupasi tehdä parhaansa. 
Hän aloitti helmikuun alussa. Hän on kuukauden ja puoli kuuta. Sitten hänen pitää tehdä työvoimatoimiston 
erityisosastolla konttoriorientointia sekä soveltuvuustestejä. Muovitehtaalla työskentelyn aikana 
työvoimatoimiston työterapeutit ehtivät käsitellä hänen tapaustaan. Kajaanin työvoimatoimistolla on kädet 
täynnä töitä koska myös Jim-Adolf sai samoihin aikoihin potkut Kainuun keskussairaalan hallintopuolelta. 
Hänelläkin oli suurin piirtein yhtä pitkä nuorisoharjoittelupaikka. Jim-Adolfin potkujen syynä oli suurin piirtein 
sama kuin Jean-Sixtenin kohdalla eli lapsellisuus. Helmikuun alussa Jim-Adolf sai tilapäisen harjoittelupaikan 
Kainuun Kumi oy:ltä, joka valmistaa muun muassa kumipalloja, kumisaappaita sekä laadukkaita Kainuun 
kondomeja. 
 
Jean-Sixtenin piti tehdä narunreikiä tuhansiin kommunikaatioradiokoteloihin. Vaikka työ oli yksitoikkoista, niin 
hän ei valittanut koska haluaa puhdistaa maineensa eikä tehdä joutavuuksia työpaikalla. Hän päätti, että nyt 
on potkut potkittu.  
Hän ihastui erääseen nuoreen harjoittelijatyttöön nimeltä Kristiina Virtavuori. Tyttö koko ajan veti röökiä 
samalla kun pakkasi kansioiden välilehtiä muovipusseihin. Jean-Sixten ei välittänyt lemmentunteistaan saati 
tupakansavusta, koska rakkaus oli vahvempi kuin tupakansavu. Hän päätti olla flirttailematta koska hänhän 
on työpaikalla ja kaikenkukkuraksi koeharjoittelussa. Jos hän munaisi tämän harjoitteluyrityksen, niin silloin 
todennäköisesti hän joutuisi suojatyöpaikkaan tursakkeiden joukkoon, kuten hän vammaisia kutsuu.  
Hän on yhä ujo naisrintamalla eikä uskaltanut edes ehdottaa treffejä vapaa-ajalle. Nyt kouluvuosien jälkeen 
hänestä on tullut ujompi tyttörintamalla, joka johtuu hänen sitkeistä ihastuksista ja sitäkin sitkeämmistä 
hurmaoperaatioista. Harmi vaan kun hän aina vaan retkahteli varattuihin tyttöihin. Kaikki vapaat tytöt täyttivät 
Jean-Sixtenin niin kutsut raskauttavat tursakekriteerit. 
Matleenaa hän pystyi leikiten halaamaan, tosin väkisin niin kutsutuilla poliisinpidätyshalauksilla, mutta 
Moonikaa hän ei voinut halata yhtään koska tämä nopeasti vittuuntui häneen ja läpitunkeviin katseisiin. 
Sitten Jean-Sixten alkoi katua, että oli väkisin yrittänyt halata kotiin lähtiessä Matleenaa niin, että halauksista 
tuli hänelle arka-asia; osittain vahvasti erotisoitui ja pelko jos halattava kohde käsittäisi väärin.  
 
Maaliskuun puolivälissä työvoimatoimiston mies ilmoitti Jean-Sixtenille, että hän pitäisi taukoa harjoittelussa 
koska muovitehtaalla on jo monta harjoittelijaa eikä työtehtävät riitä kaikille ja toiseksi työvoimatoimiston 
erityisosasto järjestää hänelle muutaman viikon kuluttua konttoriorientointia sekä palikkatestejä hänen 
älykkyydestä.  
Tällä kertaa Jean-Sixten voi paremmin koska nyt ei ollut potkuista kysymys vaan työpulasta sekä testeistä 



löytää hänelle uusi henkilökohtaisesti räätälöity työpaikka. Hänellä on huono-omatunto, että edellisessä 
työpaikassa ärtyi lapselliseksi ja menetti hyvän työpaikan. 
 
Oikeastaan Palosten ei tarvitsisi käydä töissä koska hehän ovat lottomiljonäärejä mutta mielenterveyden 
kannalta on tärkeää, että varsinkin kehitysvammaisella Jean-Sixtenilla on mielekästä päivittäistä puuhaa. 
Hän itse sekä vanhemmat ovat erittäin skeptisiä suojatyöpaikkaa kohtaan koska sellaisissa instituutioissa 
tuntisi itsensä tosi vammaiseksi.  
Jos Jean-Sixten istuisi päivät pitkät huoneessaan peukaloitaan pyöritellen, niin silloinhan tämä erakoituisi 
kuin Einar-vainaa. Sitä Ray ja Eva pelkäävät koska täällä Pohjois-Suomessa erakot helposti alkoholisoituvat. 
Vivianne on erittäin sosiaalinen ja käy kotona vain nukkumassa ja syömässä, jos sitäkään. Hän on usein 
Vivin ja Annikan seurassa katsellen jätkiä sekä suunnittelevat vaatteita ja pehmomaskotteja.  
 
Talven aikana Jean-Sixten on nähnyt lukemattomia painajaisia jossa hänen vatsansa alkaisi kasvaa ja sitten 
huomaisi olevansa raskaana vaikka on poika. Unessa hän istuu tytön näköisenä jossain oudossa 
tulevaisuuden kaupungissa jossain päin Suomea. Hän herää joka kerta kun synnytys alkaa, jolloin pippeli on 
pystyssä.  
 
Maaliskuussa Ray osti pojalleen moposkootterin siltä varalta jos tämä ei onnistuisi saamaan ajokorttia, jotta 
olisi edes joku moottoriajoneuvo. Silloinhan hän oppisi käsittelemään moottoriajoneuvoa omin päin. 
Skootteri on Kainuun hienoin ja sen vuoksi siihen asennettiin kunnon lukko, ettei kateelliset kylähullut sitä 
pöllisi.  
Nyt kun Jean-Sixten on työtön työnhakija, niin hänellä on aikaa mopoilla ympäriinsä. Useimmiten hän ajelee 
vain Sukevan keskustassa kun ei oikein uskalla mennä viitostielle, vaikka siellä yleensä on hyvin rauhallinen 
liikenne. Valtavat rekka-autot ovat suurin vaara, jotka ajaa porhaltavat sataa ja tuhatta tällä pitkällä suoralla, 
joka alkaa Sukevalta aina Mainuan risteikseen asti. Mainualta pohjoiseen olevaa tieosuutta kutsutaan 
kansansuussa Illunmäeksi. Heti kun Jean-Sixten oli kuullut tämän vaaran nimen, niin silloin hänen härski 
mielikuvitus muunsi vaarannimen Pillunmäeksi ja alkoi haaveilla, että olisiko siellä seksikkäitä pimuja. Tuskin, 
sillä Illunmäen tieosuus on yhtä korpea.  
 
Kun alkoi olla lämpimiä kevätpäiviä, niinpä Jean-Sixten kävi moposkootterillaan Mainuan risteyksessä asti, 
jossa hän käännytti ja palasi takaisin kotiin Sukevalle. Risteyksessä hän katsoi hetkisen Illunmäen suuntaan 
ja haaveili tyttöystävästä. Kyllä siellä pohjoisessa voi olla useampiakin himokkaita tyttösiä, sillä Illunmäen 
takana on kuin onkin Kajaanin kaupunki eli Kainuun suurin City, kuten Jean-Sixten tapaa itse mielessään 
ajatella. 
Hän on huomannut, että myös Jim-Adolfillakin on moposkootteri ja tapaa hurjastella hullunlailla. Heti kun 
Jim-Adolf ajaa ohitse, niin silloin Jean-Sixten hidastaa vauhtia, ettei kolaroisi. Jim-Adolfilla tapaa olla kypärän 
suojavisiiri auki ja samalla rallattelee jotain saksalaista lastenlaulua. 
 
Huhtikuun puolivälissä Vivianne selvitti inssiajon kerta yrittämällä. Jean-Sixten oli hieman kateellinen kun 
pikkusisko sai ajokortin ennen häntä. Vivianne osti punaisen Saab900:n, johon hän vielä satsasi mahtavat 
autostereot sekä vieläkin mahtavammat bassokaiuttimet.  
 
Jean-Sixtenillä on todella vaikeaa läpäistä inssiajoja. Ei saa tulla pienintäkään virhettä. Jokaisen 
reputtamisen jälkeen hän oli hyvin pahalla tuulella ja haukkui koko yhteiskunnan mädäksi. Onneksi hän ei 
sitä tehnyt ajattajan läsnä ollessa, sillä kyseinen valtion virkamies voisi hyvinkin vetää herneensä nenään ja 
etsiä lakikirjasta lakipykälän, jonka nojalla voisi nostaa syytteen virkamiehen halventamisesta. Juuri tällaisia 
paskantärkeitä virkamiehiä Paloset kutsuvat ihilisteiksi tai kuten sana on ruotsiksi; ihilister.  
Onneksi hän haukkui yhteiskuntaa kotona. Hän haukkui myös entistä pomoaan vitun läskimahaksi kun ei 
lähettänyt lupaamaansa shekkiä lounasseteleistä. Hän kiukutteli, että varmasti se ihramaha on syönyt 
lounasseteleillä. Jean-Sixten kysyi isältä, että kannattaisiko hänen käydä kyselemässä shekkiä, johon Ray 
vastasi, ettei kannata sillä sehän on pikkusumma. Toiseksi hänen ei kannata näyttäytyä kaupunginarkiston 
tiloissa, jotta sen työntekijät unohtaisivat hänet ja lapsellisuudet.  
 
Huhtikuun lopulla Jean-Sixten sai kutsun työvoimatoimiston erityisosastolle tekemään konttoriorientointia 
sekä psykologisia testejä kiinnostusalueesta.  
Jean-Sixten harjoitteli tekstikäsittelyä Macintosh tietokoneilla. Nyt hänen tietokonekuume kohosi niin paljon, 
että oli pakko ostaa oma aparaatti.  
Hän kysyi pikkusiskolta, että kumman kannattaisi ostaa; Macintosh vai PC. Vivianne oli PC:n kannalla koska 
silloin hän voisi kopioida tietokoneohjelmia niin, ettei niitä tarvitsisi ostaa.  
Vivianne kopioi paljon tietokoneohjelmia Viviltä. Vivi ja Annika ovat melkoisia hakkereita. He suunnittelevat  
tietokoneohjelmaa, joka näyttäisi erilaisia vaatekaavoja, jotta saisivat inspiraatioita. 
Jean-Sixten ei osaa ohjelmoida koska se vaatii hyvää rätinkipeätä, mutta sen sijaan hän on uskomattoman 
hyvä kirjoittaa kertomuksia, tosin kertomuksissa esiintyy runsaasti kielioppivirheitä kuten esimerkiksi 



aikamuodoissa hyppiminen. Jos sietää Jean-Sixtenin kielioppivirheet, niin silloin hänen kertomukset 
aiheuttavat paljon naurunremakoita. Hän kirjoittaa kertomuksia äidinkielellään ruotsiksi sekä suomeksi. 
Ruotsinkieliset kertomukset ovat parempia, mutta niissäkin hän tahtoo sortua aikamuodoissa hyppimiseen. 
Suomenkielisissä kertomuksissa sijamuodot sekä sanojen oikea järjestus tuottavat vaikeuksia mutta sanat 
hän kirjoittaa oikein.  
Nyt kun hän vihdoinkin sai oman tietokoneen, niin silloin hän alkoi naputtelemaan puhtaaksi  
Tuppbo kertomusta Tanskan ruotsalaisesta perheestä. Kertomuksessa hän itse esiintyy Gunde nimellä ja 
saa potkut ensimmäisestä harjoittelupaikasta. Ehkä joskus tulevaisuudessa hän voisi julkaista kertomuksen, 
muttei vielä ole aika kypsä koska vanhemmat tahtovat liikaa kytkeä kirjoittamiset potkuihin. Tämän vuoksi 
Jean-Sixten ei pysty kertoa pikkulappusten sisältöä koska niissähän hän kirjoitti otteita Tuppbosta. Ennen 
potkuja hänellä oli tarkoitus luoda Gunde Tuppbosta liikemies tai eräänlainen hassu  faxmafioso, joka faxaisi 
hassutuksia eri firmojen telefaxeihin. Potkujen jälkeen hän teki kertomukseen muutoksen; se kertookin 
hänen kaltaisesta nuoresta miehestä, joka perheensä kanssa muuttaa Östersundista Tanskan Hjörringiin.  
Seuraava ostos on tulostin. Mielellään lasertulostin, sillä matriisi- sekä mustesuihkutulostimissa on liian 
huono tulostusjälki.  
 
Kesällä Vivianne ei halunnutkaan enää muun perheen kanssa mennä sukuloimaan Turkuun. Hän 
mieluummin autoilee ystävättärien kanssa ympäri Kainuuta sekä selailee muotijulkaisuja. 
 
Jean-Sixten mielellään lähtee vanhempiensa mukana Turkuun koska hänellähän ei ole kavereita. Muuten 
hän olisi liikaa yksin.  
Tänäkin vuonna Paloset yöpyivät Erikin autotallin edustalla isäntäväen vaatimuksesta.  
Saman kadun varrella asuu myös Johan ja Birgit Lilltorg, joka on Rayn ja Evan nuoruustuttavia. Joka kerta 
kun he käyvät Erikin luona, niin silloin heidän on pakko käydä myös Lilltorgeilla tai muuten he kirjoittavat 
vittuillakseen joulukorttiin, että jopas olitte mulkkuja kun ette käyneet kylässä kun olitte melkein naapurissa. 
Siis paras piipahtaa heidänkin luona, jotta Johan ja Birgit pysyisivät rauhallisina.  
Tänä vuona Jean-Sixten ei halunnut isän ja äidin kanssa Lilltorgeille kylään koska he ovat isän ja äidin 
ikäisiä. Tuskin heidän kaksi lasta olisivat kotona. Johanin ja Birgitin lapset ovat Jean-Sixtenin ja Viviannen 
ikäisiä.  
Jean-Sixten jäi matkailuautoon lukemaan paikallisia turistiesitteitä sekä Åbo Underrättelser sanomalehteä 
sillä välin kun mamma ja pappa ovat Lilltorgeilla. 
Matkailuautossa hän tapaa myös kirjoittaa matkapäiväkirjaa sekä tutkia Turun ilmaista turistikarttaa. Totta kai 
hänen katseensa osuu Pääskyvuoreen ja unelmoi Annasta. Nyt hän ei enää uskalla soittaa koska tyttö 
todennäköisesti yhdistäisi hänen äänensä siihen mystiseen gallupin tekijään.  
Matkailuautossa pauhaa Turun ruotsinkieliset radioasemat sekä jonkin verran Radio Auran aallot. 
Jokseenkin hän toivoisi jos Johanna serkku tulisi isän luona käymään mutta toisaalta toivoo, ettei niin kävisi 
koska silloinhan kiihottuisi valtavasti. 
 
Johan Lilltorg on sähköasentaja ja Birgit on konttoriapulaisena Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. 
Heidän pojalla on sähkökitarabändi ja tapaa soittaa usein Turun Kauppatorilla. Moni ohikulkija tapaa vitsailla, 
että taasko se Lilltorgin hulttio soittaa suurtorilla.  
Johanin ja Birgitin tytär on kiinnostunut vedenalaisesta kudonnasta. Muutaman kerran viikossa hän on 
korinkudontakursseilla Samppalinnan uimastadionilla. Kurssi tapahtuu uima-altaan pohjalla. Se on hyvin 
rentouttavaa kun pitää rauhallisesti istua veden alla olla hengittämättä ja sitten käydä pinnalla ottamassa 
henkeä ja sitten jatkaa korinpunomista.  
Johanilla on vain muutama hammas suussa koska äijällä oin kova hammaslääkärikammo. Birgitilla on 
keväisin psyykkisiä ongelmia ja sen vuoksi käy psykiatrian lataamolla tasapainottamassa mielenterveytensä.  
 
70-luvun alussa kun Paloset ja Lilltorgit olivat vuokranneet kesämökin Taalintehtaan ulkopuolelta, niin silloin 
Jean-Sixten ja Johanin poika seisoivat laiturilla rinta rinnan. Yhtäkkiä Jean-Sixten tönäisi leikkikaverinsa 
mereen. Onneksi Johan ja Ray olivat vähän matkan päässä soutuveneessä onkimassa. Johan otti poikansa 
ylös vedestä. Onneksi ei käynyt lainkaan. Ray tuli tosi vihaiseksi ja alkoi kiroilla: ”Nyt sinä samperin vitun 
nulikka saat hakea koivuniemen herran ja mennä housut kintussa liiterin taakse!” Ei auttanut muu kuin 
totella. Pian liiterin takaa alkoi kuulua lapsen parku.  
Sillä välin kun Jean-Sixten sai isän kädestä selkäänsä, niin Johan istui läpimärän poikansa kanssa 
parikeinussa odotellen Raytä ja Jean-Sixteniä. Johanilla on aina aikaa odottaa kun on kysymys 
lastenkasvatuksesta. Lukemattomia kertoja myös hänen poikansa on saanut nauttia selkäsaunasta.  
 
Nyt kun isä ja äiti olivat Lilltorgeilla kylässä, niin Jean-Sixten istui matkailuautossa lukien huumorilehtiä kuten 
ruotsalaista Pytonia. Turussa Jean-Sixten on huomannut, että siellä on runsaasti ruotsalaislehtiä. Kainuussa 
on hyvin huonosti ruotsalaisia lehtiä. Muutaman kerran Jean-Sixten on ostanut Pytonin suomalaispainoksen 
nimeltä Myrkky, mutta hänestä härskit vitsit ovat parhaimmillaan ruotsiksi. Joka kerta kun hän käy Turussa, 
niin ensimmäiseksi hänen on ostettava Pyton lehti. Eva ostaa joka kerta Hänt i veckan juorulehden.  



Aikaisemmin Jean-Sixten osti ruotsinkielisiä Mad-lehtiä kunnes tilasi, jotta saisi Mad-huumoria säännöllisesti. 
Pikku hiljaa hän alkaa kasvaa pois Mad iästä ja tulla tuhdimpaan Pyton ikään.  
80-luvun puolivälistä vuoteen 1990 Jean-Sixten tilasi ruotsalaista tietokonelehteä, mutta sitten lopetti 
tilauksen kun lehdessä ei enää ollut juttuja Commodore kuusneloseen. Nyt hän on alkanut harkita uudelleen 
saman lehden tilaamista koska siinä olisi vinkkejä PC-koneille. Tietokonelehden ja Madin välissä hänelle tuli 
Knasen lehti, mutta sen ilmestyminen lakkasi kun ulkomailta materiaali loppui. Sitten hän tilasi jonkin aikaa 
ruotsalaista tekniikan maailmaa kunnes vaihtoi sen Mad-lehteen. Nyt hän suunnittelee vaihtaa Madin 
Pytoniin sekä tietokonelehteen.  
 
Ykskaks joku koputti matkailuauton oveen. Jean-Sixten oletti koputtajan olevan Erik tai Ester, jotka 
kutsuisivat häntä tulla katsomaan telkkaria ja juomaan iltakahvia. Jean-Sixten avasi oven ja melkein pyörtyi 
kun näki Johanna serkun seisovan oven takana. Jean-Sixten punastui ja alkoi änkyttää: ”Kom in bara...”  
Tyttö sanoi: ”Jag tänkte bara säga att det är kaffedags… Ester har bakat en läcker jordgubbstårta!” ja osoitti 
taloon. Jean-Sixten änkytti: ”Juu, jag kommer senare… kom hit och sätt sig ner så vi kan snacka lite.” Hän 
tietää varsin hyvin miten menee kun hän yrittäisi alkaa rupattelemaan kauniin seksikkään tytön kanssa; 
menee ihan munien koetteluksi. Jean-Sixten toivoisi omaavansa Small talkin aakkoset ja kyvyn hurmata 
tytön kuin tytön. 
Johanna istuutui matkailuauton sohvalle serkkuaan vastapäätä. Jean-Sixten jatkaa lehtien lukemista vaikka 
keskittymiskyky on tipotiessään. Sydän jyskyttää kiivaasti, poskia kuumottaa sekä suuhun tulee lämmin sylki. 
Pippelikin seisoo. Hän pelkää jos serkkutyttö huomaisi housujen pullotuksen.  
Pitkän hiljaisuuden katkaisee Johannan ääni: ”Vad gör du nuförtiden för något?” Jean-Sixten vastaa ujosti 
lehden takaa: ”Juu, jag läser turistbroschyrer.” ja näyttää esitteen kantta, jossa näkyy uljas Turun linna. 
Johanna naurahtaa: ”Juu, det vet jag men vad gör du hemma i Sukeva… pluggar eller jobbar du, din 
shabo?” Jean-Sixten vastaa, että hän on työtön työnhakija. Hän ei halua mainita itseaiheutetuista potkuista 
vaikka tykkääkin serkustaan niin paljon. Potkut on Jean-Sixtenille liian arka-asia. Jean-Sixtenille Johanna 
serkku on erittäin rakas serkku ja saattaisi mennä tämän kanssa naimisiin. Riittää että hän kuulee serkkunsa 
nimen, niin heti kiihottuu valtavasti. Jean-Sixten sai vihdoinkin vastakysymyksen: ”Vad gör du själv då?” 
Tyttö vastasi: ”Syksyllä aloita lukion hoitoalalla.” Taas tuli pitkä hiljaisuus. Johanna otti pöydältä Hänt i 
veckanin tuoreen numeron ja alkaa sitä selailla. 
Sitten Johanna pyytää anteeksi viimekesäistä vaitonaisuuttaan, johon Jean-Sixten vastasi: ”Okej, saat 
anteeksi, sillä kyllä meikäläinenkin on mokaillut paljon enkä ole tehnyt muuta kuin mokaillut, olen väittänyt 
olevani pomo ja mennyt oman pääni mukaan… Sicken mig!” Johannaa alkoi naurattaa. Hänellä ei ollut 
muutakaan vaihtoehtoa koska serkkupoika ihan selvästi sekoilee puheessaan. Kyllä hän sen huomaa, että 
serkkupoika on selvästi rakastunut; otsa punoittaa ihan kuin olisi kuumetta, änkyttää ja sekoaa sanoissaan 
sekä välttelee katsekontaktia. Johanna päätti ihan kiusallaan asettua istumaan serkkunsa viereen.  
Jean-Sixten hätkähti ja oli vähällä nousta ylös ja mennä ulos, mutta jokin hänen sisällä kehotti näyttelemään 
kovaa jätkää nyt kun kerrankin upea donna asettui viereen. Jean-Sixtenin mieleen tuli sana donna eri 
runollisissa muodoissa, joka kiihotti entisestään. Käsivarret nykivät halaukseen. Koko talven hän on 
kirjoitellut eroottisia fantasioita Johanna serkusta. Se lienee näiden tunteiden syynä. Yhdessäkin 
kertomuksessa hän unelmoi lentomatkasta Turkuun. Kun hän olisi lentokoneen perällä olevassa vessassa, 
niin silloin sattuisi onnettomuus ja lentokone katkeaisi peräosasta niin, että lentokoneen perä pehmeästi 
putoaisi pieneen järveen. Sitten hän onnistuisi melomaan kelluvan peräosan pienen autiosaaren rantaan, 
jossa olisi ratsastusleiriltä karannut Johanna serkku. Saarella he harrastaisivat runsaasti seksiä. Nyt tämä 
kertomus muistui Jean-Sixtenin mieleen. Kertomusta kirjoittaessa hän kiihottui enemmän ja enemmän 
serkustaan ja toivoi jos se kävisi toteen. Nyt kun Johanna istuu hänen vieressä matkailuautossa, niin hän 
laittoi lehden pöydälle ja hieman silitteli serkkunsa pehmeitä ja pulleita poskia. Johanna halasi hellästi 
serkkupoikaansa, joka teki samoin. Nyt halaus ei muistuta poliisipidätystä koska tyttö halasi ensin eli nyt 
Jean-Sixtenin tarvitsee vain painautua tyttöön kiinni ja puristaa tätä itseensä. Tuntuu taivaallisen ihanalta 
halata kaunista tyttöä, ajatteli Jean-Sixten. Hänelle mikään halaus ei ole kaveripohjaista rutistelua vaan 
vahvasti eroottisia.  
 
Nyt matkailuautossa Johanna painoi huulensa Jean-Sixtenin jäykkiä huulia vasten ja työnsi kielensä tämän 
suuhun. Jean-Sixten päätti antautua suosikkiserkkunsa käsittelyyn, jotta samalla oppisi ammattirakastajaksi. 
Jean-Sixten tunsi serkkunsa kielen suussaan ja kosketti omalla kielellään Johannan kieltä, joka tuntui ihan 
kuin kastemato olisi pujahtanut suuhun. Hänestä tuntui ihanalta kun sai vihdoinkin olla näin lähellä 
suosikkiserkkuaan. He molemmat tunsivat niin ihanan tunteen, ettei sitä voi sanoin kuvailla. Jean-Sixten 
riisui serkultaan harmaan pitkähihaisen paidan. Johanna riisui Jean-Sixteniltä valkoisen t-paidan ja heitti sen 
lattialle. Sitten Johanna avasi salamannopeasti serkkupoikansa housunvetoketjun ja hihkaisi 
innoissaan: ”Haa, vad finns här?” Jean-Sixten ähkäisi: ”Det vete katten...” Johanna naurahti: ”Vilken jävla 
katt?” ja tarttui kiinni jäykkään pystyssä olevaan värisevään mulkkuun. Johannalle tuli mieleen, että ilmeisesti 
lähitulevaisuudessa kännykät alkaisivat väristä kun ne laittaa äänettömälle. Juuri nyt, vuonna 1993, ei vielä 
ole kännyköitä joissa olisi värinähälytys, mutta silti Johanna sai sellaisen tunteen, että lähitulevaisuudessa 
sellaisia tulisi markkinoille. Hänellä on myös sellainen mututuntuma, että kaukaisessa tulevaisuudessa olisi 



takkiin integroituja puhelimia. Tällaista Johanna Kivinen ajatteli samalla kun hyväili serkkupoikansa pippeliä. 
Jean-Sixten veti alas omat housunsa, jotta saisi paremmin ihokontaktin serkkutyttönsä kanssa. Hänen iho 
oikein huutaa kosketusta.  
Jonkin ajan kuluttua he kuulivat ohimenevältä soratieltä askelia, jotka lähestyivät matkailuautoa. 
Sorapintaisen kadun ansiosta he kuulivat askeleet. He kurkistivat ikkunasta ulos. Sehän oli Erik, joka oli 
lähestymässä matkailuauton ovea. Onneksi Jean-Sixten oli älynnyt laittaa oven lukkoon päästäessään 
serkkunsa sisään. Erik koputti oveen. Onneksi hän on sen verran lyhyt, ettei ylettynyt katsomaan 
matkailuauton sivuikkunasta sisään.  
Jean-Sixten ja Johanna pukeutuivat salamannopeasti ja sitten avasivat oven. Erik katsoi kummissaan kun he 
olivat sisällä autossa: ”Har ni mysigt?” johon Johanna: ”Pappa, det har vi… Ööh, kusinpojke visade foton.” 
Jean-Sixten nyökkäsi ja otti kaapista esiin valokuvakansion, jonka äiti oli ottanut mukaan, jotta voisi näyttää 
valokuvia muun muassa omalle äidilleen. Erik sanoi, että kahvi on valmis ja Ester on leiponut ihanan 
täytekakun. Jean-Sixten kiitti kahvikutsusta ja lupasi tulla ihan kohta. Sitten Erik sulki matkailuauton oven ja 
meni takaisin punaiseen parakkimaiseen omakotitaloon. Hänen mentyä Johanna antoi pusun Jean-Sixtenin 
karhealle pullealle poskelle ja sanoi: ”Moi då, gullet!” Jean-Sixten vastasi: ”Du, haluaisitko olla… Öh, 
tyttöystäväni?” Johanna vastasi: ”Varför inte… olisi hieman vaikeaa kun asumme eri kaupungeissa… Muuta 
tänne Turkuun niin, että voisimme tapailla useammin.” Jean-Sixten raapi päätään: ”Mjaa, det vete katten… 
se olisi iso askel minulle, joka asuu yhä lapsuuskodissa.” johon Johanna: ”Samma här, minäkin asun mutsin 
ja mummin kanssa mutta suunnittelen omaan asuntoon muuttamista.” 

Jean-Sixten lupasi miettiä asiaa, joka tarkoittaa käytännössä, ettei muutosta tule mitään koska hän on hyvin 
nynny, ujo ja vaikea tehdä päätöksiä. Poliittisesti hän on liberaali mutta yksityisesti erittäin konservatiivi.  
Sitten Jean-Sixten huomasi ikkunasta, että isä ja äiti lähestyvät matkailuautoa. Hän sanoi serkulleen, että 
mutsi ja faija ovat tulossa. Johanna nousi ylös ja meni isänsä taloon. Siellä hän sanoi, että haluaa kotiin. 
Kumipallona Erik pomppasi valkoisesta nojatuolista ja otti autonavaimet ja meni ulos. Hän asettui vanhan 
kuluneen Datsunin ratin taakse. Johanna meni apumiehen puolelle.  
Lukemattomia kertoja Jean-Sixten ja Vivianne ovat naureskelleet enon kuluneelle Datsunille kutsuen sitä 
rämiseväksi romuautoksi. Tietenkään he eivät hauku enon autoa tämän kuullen.  
Nyt Erik peruutti tielle ja sitten painoi kaasupoljinta, jolloin auto lähti kovaa vauhtia ajamaan kohti Turun 
lentokentälle menevää tietä, jossa Johannan äiti asuu samassa talossa, jonka Erik oli ennen avioeroa 
rakentanut.  
Eva puisteli päätään koska veli ajaa kuin autovaras. Hän avasi matkailuauton oven ja tunsi naisten 
hajuveden tuoksun ja naurahti pojalleen: ”Pojke, onko sinulla ollut naisseuraa?” johon Jean-Sixten änkytti 
naamapunaisena: ”Nee, varmasti sinun hajuvetesi tuoksuu.” johon Eva: ”Minä en käytä noin nuorekkaita 
tuoksuja.” Sitten Ray astui matkailuautoon ja otti pienestä jääkaapista makkarapakkauksen ja kaksi pulloa 
olutta. ”Jag är jättehungrig, kom bakom huset så grillar vi!” sanoi Ray syvällä bassoäänellä.  
 
Erikin punainen puinen parakkimainen omakotitalo on ylhäältä päin L-kirjaimen muotoinen. Autotallin ja 
asuinrakennuksen välissä on lyhyt käytävä, joka johtaa julkisivulta takapihalle. Tontti on melko laaja. 
Reunoilla kasvaa suuria pensaikkoja niin, että tontin rajat näyttää hoitamattomilta.  
 
Grillihiillosta odotellessa juotiin kakkukahvit keittiössä. Keittiö on jaettu baaritiskillä, joka päällä on hyllykkö. 
Yhdellä hyllyllä on kolme Postipankin säästöpossua. Jean-Sixten melkein arvaa, että säästöpossut kuuluvat 
enon kolmelle lapselle ja olisi kiva tietää mikä niistä on Johannan. Jos hän tietäisi, niin silloin hän voisi laittaa 
siihen paljon kolikoita.  
 
Seuraavana päivänä Paloset menivät Vantaalle tervehtimään Jimmyn perhettä. Siellä he olivat vain yhden 
yön ja sitten he menivät kotiin Sukevalle, sillä reissussa rähjääntyy, kuten Evalla on tapana sanoa. 
 
Elokuun lopulla Jean-Sixten läpäisi vihdoinkin inssiajon ja sai kauan odotetun ajokortin. Ennen ajokoetta hän 
rentoutui sängyssä ja rukoili, jotta olisi rento ja rauhallinen ratissa. Se auttoi. Hän sai varmistuksen siitä, että 
Luoja kuulee kaikki rukoukset. Hän ei vain usko Luojaan vaan tietää tämän olemassa olon, eihän muuten 
maailmankaikkeutta olisi olemassakaan jos ei olisi ylläpitävää voimaa. Ilman muuta Luoja on olemassa. Hän 
yrittää välttää herran nimen lausumista turhaan. Häntä ärsyttää kun monet nuoret ihan solkenaan käyttää 
herramme nimeä kirosanana hämmästyksen yhteydessä.  
Jean-Sixten yrittää elää niin synnittömästi kuin mahdollista. Kyllä hän silloin tällöin hieman tekee syntiä kun 
kiukuttelee vanhemmilleen tai tekee kummallisia älynväläyksiä kuten viime syksyllä herkesi lapselliseksi 
työpaikalla niin, että siitä tuli potkut. Hän on varma, että Luoja ymmärtää hänen vaikeudet ja toivoo ohjausta 
korkeammalta taholta oikeaan suuntaan.  
 
Seuraavana päivänä isän kanssa Jean-Sixten kävi ostamassa tummansinisen Saab900i. Saab sen vuoksi 
koska sehän on ruotsalainen automerkki. Jean-Sixten on kivenkova ruotsalainen. Volvokin olisi käynyt mutta 
kun sellainen on isällä, niin oli mukava ostaa vaihteeksi Saabin kun sellainen on myös pikkusiskolla. Jean-



Sixtenin auto on muutamaa vuotta uudempi, mutta Viviannen autossa on ärhäkämpi moottori kun taas Jean-
Sixtenin auto on niin kutsuttu Saabin karvalakkimalli.  
 
Jean-Sixten päätti visusti noudattaa nopeusrajoituksia, ettei menettäisi työllä ja vaivalla saamaansa 
ajokorttia. Ajolupa tuli hyvin kalliiksi. Keväällä hän lopetti autokoulussa koska siitä ei enää ollut hyötyä. Hän 
on pumpannut paljon rahaa autokoulun tilille. Elokuun lopulla hän sai ajokortin isän beigen värisellä Volvolla. 
Autossa on tavallinen vaihdelaatikko eli hän saa kuljettaa mitä tahansa henkilöautoa sekä kevyttä  
kuorma-autoa. Kerta inssiajossa hänellä ei ollut silmälaseja, niinpä ajokorttiin ei tullut mitään ehtoja.  
 
Muutaman kerran viikossa hänen pitää käydä työvoimatoimiston erityisosastolla tekemässä täytentäviä 
testejä ammattialueesta sekä keskustella unelmatyöstä. 
Testien mukaan hänelle sopisi vahtimestarityö. Jean-Sixten itsekin on samaa mieltä, että vahtimestarityö olisi 
sopivaa puuhaa. 

Työterapeutti on harmaatukkainen Raili Virta. Hän kyseli kajaanilaisista firmoista jos niissä tarvittaisiin 
ahkeraa työmiestä.  
Kajaanin rautatieasemalla tarvittaisiin apua rahdinpurkamisessa sekä lastaamisessa. Raililla on kaksi 
asiakasta; Jean-Sixten ja Jim-Adolf. Hänellä on vaikeuksia löytää molemmille nuorille miehille samankaltaisia 
työpaikkoja. Lopulta Raili onnistui saamaan Jim-Adolfille harjoittelupaikan Kajaanin kaupungintalon 
vahtimestariosastolta. Naapuriosastolla eli painolla hän on ollut kesätöissä useampana kesänä. 
Jean-Sixtenille löytyi hyvä harjoittelupaikka rautatieasemalta. Sehän on tuttu työpaikka.  
 
Marraskuussa Jean-Sixten ja Raili kävivät tutustumiskäynnillä rautatieasemalla. Hänen yhteyshenkilöksi 
tulee kyömynenäinen asemamestari Olli Lehmusvuori, joka muistaa Jean-Sixtenin kesätyöajoilta. Ollilla on 
pikku parta leuan alla ja tasaiseksi leikattu musta otsatukka.  
Olli toivotti Jean-Sixtenin tervetulleeksi vaikka hän itse mielessään oli toivonut, ettei tarvitsisi nähdä tätä 
hassua Hurria.  Olli luuli, että nyt hän saisi naispuolisen harjoittelijan eli hänelle oli pienoinen pettymys kun 
tulikin sama ruotsalaisjätkä kuin muutama vuosi sitten kesällä. Olli mielellään ratkoo nuorten naisten 
mahdollisia ongelmia ja kuvittelee olevansa ongelmanratkaisija. Työkavereilleen hän vitsailee, että hän olisi 
rautatieaseman adonis.  
 
Jouluaattona Jean-Sixten ja Vivianne saivat yhteiseksi joululahjaksi lasertulostimen, joka laitettiin eteiseen, 
josta kaapelit kummankin tietokoneeseen. Nyt vihdoinkin Jean-Sixten voi alkaa tulostaa kertomustaan 
paperille. Jo jouluaattona kun tulostin oli asennettu käyttövalmiiksi, niin hän tulosti monta sivua Tuppbo 
kertomusta. Viviannea huvitti kun veli on kirjoittanut noin paljon. 


