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Parhaat vuodet 
 
Länsi-Berliini vuonna 1980 
Mustapartainen kahden lapsen isä, Raymond Brandzer, on Länsi-Berliinin rajavartija. 
Työpaikka on Checkpoint Charlien rajanylityspaikka.  
Vuoden verran hän on salakuljettanut länsitavaraa Itä-Berliiniin kahden itävartijan kanssa, 
jotka myyvät ja osittain lahjoittavat tavarat itäsaksalaisille ja sitten antavat rahat Raymondille, 
joka puolestaan laittaa ne Sveitsin pankkiin yhteiselle tilille.  
 
Itävartijat ovat venäläisveljekset, Igor ja Ivan Retkutsenko. Igor on viisi vuotta Ivania 
vanhempi. Igorilla on lyhyeksi leikattu musta otsatukka ja leuassa lyhyt leukaparta. Ivanilla on 
mustat tuuheat viikset ja taaksepäin kammattu musta tukka.  
 
Tänään on kylmä tammikuinen puolipilvinen päivä.  
Raymond avaa farmariautonsa peräluukun ja ottaa sieltä suuren ruskean pahvilaatikon, johon 
hän on kerännyt länsitavaraa kuten suosittuja äänilevyjä, Raamattuja sekä muita kirjoja. 
Tavaroita, jotka ovat itäblokin maissa kiellettyjä. Hän ja Retkutsenkot tietävät ottavansa ison 
riskin mutta he ovat varmoja, etteivät paljastu. Tähän mennessä he ovat onnistuneet 
mielistellä Itä-Saksan viranomaisia niin, ettei Stasi pitäisi heidän rajanylityspaikkaansa 
silmällä silloin, kun he olisivat vartiointi vuorossa.  
 
Raymond kantaa laatikon pienen rajavartiokopin taakse, ja sitten menee koppiin sisälle ja 
sanoo tavanomaisella kovalla äänellään virkatovereilleen: ”Kaffeepause, hier Kaffeebrot!” 
Työkaverit asettuvat istumaan pitkulaisen kahvipöydän ääreen ja alkavat leikata Raymondin 
jättämästä pullapitkosta paloja. Raymond sanoo, että hän tekee vielä vartiointi kierroksen, 
jotta voitaisiin pitää hieman pitempi kahvitauko. Sitten hän sulkee oven ja menee nurkan 
taakse, ja ottaa laatikon syliinsä ja kävelee itäpuolelle laatoitettua vartiointikäytävää pitkin, 
joka menee rajavyöhykkeen halki. Laatoitetulta polulta ei parane poiketa, sillä muurien 
välissä, ei-kenenkään-maalla, on runsaasti hälytyslankoja sekä joissakin kohti voi olla jopa 
miinoja.  Raymond menee itäpuolen vartiointikopin luokse ja laskee laatikon maahan ja 
koputtaa oveen kaksi kertaa. Samassa Igor avaa oven, ja ottaa laatikon syliinsä ja menee 
pienen Trabantin luokse ja avaa peräluukun ja laittaa laatikon autoon. 
Sillä välin Ivan antaa Raymondille edellisten tavaroiden myynnistä saadut rahat. Näin he ovat 
tehneet noin vuoden ajan kerran kuussa. Rahat saatuaan Raymond palaa takaisin 
länsipuolelle. Juuri kun Raymond on astumassa länsipuolen rajavartiokoppiin, niin silloin rajan 
takaa kuuluu poliisiautojen sireenien ulvontaa. Hän kääntyy katsomaan rajan yli, että mitä 
siellä tapahtuu. Raymondin työkaveritkin kuulivat poliisiautojen äänet ja tulivat katsomaan. 
Raymond kiikaroi rajavyöhykkeen yli, ja näki kauhukseen, että Igoria ja Ivania ollaan 
työntämässä miliisiauton uumeniin. Hän ei voi tehdä mitään, koska miliisit ovat Itäsaksan 
viranomaisia ja hän on länsipuolella. Raymond ajatteli, että nyt taitaa olla loppu 
salakuljetukselle. Hänen polvensa alkoi tutista ihan kuin ne olisivat hyytelöä. Hän vilkaisi 
työkavereitaan: ”Jetzt Kaffeepause!” ja yritti olla luonnollinen, mutta se oli vaikeaa koska koko 
ajan hän ajatteli kiinni joutumista. 
 
Samaan aikaan muurin itäpuolella Igor kantaa laatikon autonsa peräkonttiin.  
Heti kun hän oli sulkenut peräluukun, niin silloin miliisit ilmestyivät kuin tyhjästä ja piirittivät 
auton. Miliisiautosta tuli ulos kaksi koppalakkipäistä aseistautunutta miestä ja käskivät avata 
peräluukun. Ei auttanut muu kuin totella. Kyllä Igorillakin on pistooli, muttei ollut mahdollista 
alkaa ammuskelemaan, kun miliisejä oli niin paljon.  
Hän avasi hitaasti luukun, jolloin yksi miliisimiehistä otti laatikon ja vei sen miliisiauton 
peräkonttiin. Toiset pidättivät Igorin ja Ivanin. He joutuivat heittää maahan virka-aseensa. 
Sitten heidät pistettiin rautoihin ja työnnettiin miliisiauton takapenkille. Igor huomasi muurin 
länsipuolella Raymondin kiikaroivan mutta tiesi, ettei tämä voi auttaa. 
Toinen miliiseistä huomasi Igorin katseen länsipuolelle ja kielsi aseella uhaten olla katsomatta 
länteen ja sanoi, että nyt salakuljetukselle tulee loppu samalla, kun auto lähti pillit ulvoen 
liikkeelle. Ivan rykäisi pari kertaa ja sanoi, etteivät he ole tehneet mitään väärää, johon toinen 
miliiseistä vilautti mustaa kumipamppua ja kehotti olla hiljaa. Igor sanoi, ettei mitään rikosta 
ole tehty vaan he ovat auttaneet itäsaksalaisia saamaan länsitavaraa. Miliisit yhdestä suusta 
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karjaisivat: ”Eikö ne turvat pysy kiinni?”, jolloin veljekset nyökkäsivät hyväksyvästi.  
 
Igor ja Ivan saivat neljän vuoden vankeustuomion salakuljetuksesta. Yllättävän lievä tuomio. 
He joutuivat itäsaksalaiseen vankilaan ja saivat olla samassa sellissä. Vankila on melko uusi 
eikä siellä ole rottia. Ilmeisesti paremman luokan poliittiset vangit joutuvat tänne, ajatteli Igor. 
Ehkä Stasi hemmottelee heitä, kun ovat neuvostokansalaisia. Igor ja Ivan itse kutsuvat 
itseään venäläisiksi, kun eivät pidä neuvostosysteemistä. Siitä ei parane puhua ääneen muille 
ihmisille. Nyt vankilassa lusiessa veljekset totesivat, ettei Stasiin olisi pitänyt luottaa 
tippaakaan. Stasi kusetti eivätkä pysyneet poissa heidän työpaikaltaan. Ilmeisesti heillä oli 
niin kutsuttu miliisiasunto aivan itäpuolen vartiointiaseman vieressä, sanoi Igor.  
Sellissä on pieni kaltereilla varustettu ikkuna, joka on niin ylhäällä, ettei siitä yllä katsoa, saati 
karata. Karkaaminen olisi ihan turhaa, kun heti pitäisi jollain ilveellä pujahtaa länsipuolelle.  
Veljekset päättivät olla ihmisiksi, ettei heitä alettaisi kurittamaan. He tietävät tasan tarkkaan 
mitä tapahtuisi niskoittelijoille ja karkaamista yrittäjille.  
 
Samaan aikaan länsipuolella, kun Raymond oli nähnyt kiikarilla Retkutsenkojen pidätyksen, 
niin hänen polvensa alkoivat tutista. Olenko minä paljastunut, ajatteli Raymond Arnold 
Brandzer samalla, kun talsi kohti kahvihuonetta pienessä vartiointiparakissa.  
 
Myöhemmin kahvin jälkeen, kun Raymond oli menossa vartiointikierrokselle, niin silloin 
poliisiauto pysähtyi hänen eteensä ja yksi poliiseista kysyi avoimesta etusivuikkunasta:  
”Sind Sie Raymond Brandzer?” Raymond nyökkäsi. Hän arvasi, että mistä on kysymys mutta 
päätti varmuuden vuoksi näytellä tietämätöntä. Ehkä kuitenkin asia koskee jotain muuta 
asiaa, ajatteli hän.  
 
Poliisimies tuli ulos autosta ja otti esiin tutun näköisen laatikon, jonka Itä-Berliinin Stasi oli 
luovuttanut toiselle rajanylityspaikalle, jossa laatikko luovutettiin länsipoliisille.  
Tämä on hyvin epätavallista, että Itä-Saksan viranomainen ottaa yhteyttä länsipoliisiin ja 
ilmiantaa länsivartijan. Ehkä tämä on osa propagandatyötä.  
 
Poliisi arvasi, että kuka olisi salakuljetuksen takana. Checkpoint Charliessa ei ole kovin 
montaa vartijaa. Useita vartijoita ei tarvita, kun muurien välissä, ei-kenenkään maalla, on 
hälytinlankoja, piikkilankoja sekä jopa miinoja. Itäpuolella on useampi vartija paitsi tässä 
vastakkaisella puolella. Tosin Stasilla on salainen miliisiasunto aivan itäpuolen vartioaseman 
kohdalla, josta he pitivät silmällä Retkutsenkon veljeksiä.  
 
Länsipuolella muut vartijat olivat kahvihuoneessa eli heillä oli alibi, Raymond itse oli 
järjestänyt heille alibin, kun tarjosi kahvileipää.  
 
Laatikkoa näyttäessä poliisi kysyi Raymondilta, että hänkö on se salakuljettaja, jolloin 
Raymond pohti hetkisen, että kannattaisiko tunnustaa. Hän päätti tunnustaa kaiken, jotta 
pääsisi helpommalla, vaikka se tietäisi potkuja ja vankeutta. Rikoksen tunnustus olisi myös 
hyvää esimerkkiä pojalle, ajatteli hän.  
”Kyllä, minä se olen, tehty mikä tehty, mutten kuitenkaan ole tehnyt mitään väärää… Olen 
auttanut itäsaksalaisia saamaan länsitavaraa… ei mitään aseita tai räjähteitä!” ja ojensi 
kätensä, jotta poliisi voisi laittaa käsiraudat mutta sitä ei tarvinnut tehdä, kun mies tunnusti 
eikä tee vastarintaa. Poliisi vain huokasi raskaasti, että joka tapauksessa tällainen peli voi 
johtaa vakaviin Saksojen välisiin poliittisiin ongelmiin ja salakuljetushan on kielletty myös 
täällä lännessä. Raymondin kehotettiin siirtyä poliisiautoon. Ei auttanut muu kuin mennä 
takapenkille ja luovuttaa virka-ase. Poliisi vei sen rajavartioasemalle.  
 
Poliisilaitoksella Raymond sanoi, että on ihan lapsellista jakaa kokonainen valtakunta kahtia, 
johon kaljupäinen rikostutkija totesi huokaisten, ettei siihen mahdeta mitään, ja joka 
tapauksessa rikos on tapahtunut ja olet syyllistynyt lievään salakuljetukseen, lievä siksi, kun 
tarkoitit hyvää. Rikostutkija lisäsi: ”Ole iloinen, ettei DDR:n viranomaiset pidättäneet sinua, 
jolloin olisi ollut kova työ saada sinut länteen. Raymond huokasi: ”Tämä on kyllä melkoinen 
shokki perheelle!” johon rikostutkija: ”Olisit ajatellut ennen kuin rupesit salakuljettamaan…  
Nyt on myöhäistä katua mutta kiitä onneasi, että saat vain kolmen vuoden vankeustuomion. 
Tavallisesti salakuljetuksesta tulee pitempiä vankeustuomioita mutta sinua pidetään 
luottovankina ja hyväntekijänä mutta vangitseminen on välttämätöntä, etteivät Itä-Saksa 



 

 

reagoisi.” Raymond ymmärsi tilanteen vakavuuden ja alkoi katua tekosiaan, vaikka tarkoitti 
hyvää. Pitänee sitten vapauduttuaan tehdä jotain hyvää ja laillista, ajatteli hän.  
 
Raymond nyökkäsi, ja hänet vietiin pieneen poliisivankilaan, jossa on seinään kiinnitetty 
puinen pöytä ja yksinkertainen sänky. Myöhemmin hänet passitettiin Länsi-Berliinin 
suurimpaan vankilaan. Selli sijaitsee vankilan parhaimmalla puolella ja häntä tullaan 
varjelemaan pahamaineisilta vangeilta.  
Vankisellin ovella Raymond sanoi vankivartijalle: ”En ole tehnyt mitään väärää… se oli vain 
itäsaksalaisten avustamista!”, johon vartija huokasi, ettei me voida mitään poliittisille 
päätöksille, ja toiseksi salakuljetushan on lailla kielletty ja sitten lukitsi sellinoven, mutta vain 
yhdellä lukolla. Raymond ei ole vaarallinen vanki. Vartijat toivovat ja uskovat, ettei herra 
Brandzer yrittäisi karata. Hänelle pitää järjestää mielekästä puuhaa, kuten vankilakirjan tekoa, 
johon tämä voisi kirjoitella ajatuksia häkkilintuna olemisesta.  
Pienestä kurkistusluukusta vartija sanoi: ”Kyllä se tästä suttaantuu. Ota vankilatuomiosi 
luksuslomana, valtiomaksaa ja saat palkkaa!” ja iski silmää. 
Raymond nyökkäsi alistuvasti ja istuutui sängylle. Hän tietää hyvin lakipykälät koska on 
saanut rajavartijakoulutuksen, melkein kuin poliisi. Tuomion jälkeen pitää etsiä uusi työ.  
Ehkäpä voisin alkaa opiskelemaan eri aloille nyt, kun on aikaa. Täällä pennutkaan eivät 
mekasta, ajatteli Raymond. Hän pohti myös eri kielten opiskelua. Ehkä voisi muuttaa toiseen 
maahan ja aloittaa uuden elämän. Haluaisiko perhe, ajatteli hän. Siinäpä pulma. Miten he 
mahtavat reagoida tietoon, että isäukko on vangittu salakuljetuksesta? Varmasti akka saa 
valvoa monta unetonta yötä. Entä pennut, vatuloi Raymond. 
 
Samana päivänä, iltapäivällä Brandzereilla soi ovikello. Pitkäkasvuinen, ruipelomainen 
lyhytmustatukkainen nainen avaa oven. Hän jäykistyi hämmästyksestä, kun näki kaksi 
virkapukuista poliisia näyttäen tunnuslaattaa: ”Guter Nachmittag von der Polizei! Oletteko Eva 
Brandzer, Raymondin vaimo?” Nainen hätkähtää, että mitä on tapahtunut. Onko itäpuolelta 
loikkari ampunut aviomiehen, ajatteli Eva ja tunsi, kuinka polvia vapisutti. Hän änkytti: ”Kyllä 
olen Eva, mitä on tapahtunut?” Toinen poliiseista alkaa kertoa: 
”Miehenne voi hyvin mutta hänet on pidätetty salakuljetuksesta… Saammeko tehdä pienen 
kotietsinnän?” johon Eva änkytti: ”Kykykyllä se sopii, käykää sisään vaan!”  
Hänelle oli helpotus, kun aviomies voi hyvin mutta se salakuljetus. Siitä Evalla ei ollut 
aavistustakaan. Kyllä hän on nähnyt, kun ukolla on ollut vara ostaa paljon leluja lapsille.   
Noloa olla salakuljettajan vaimo, ajatteli hän samalla, kun poliisit kiertelivät ja katselivat jos 
asunnosta löytyisi laittomuuksia. He vetivät vesiperän, ei mitään laitonta.  
Lopuksi he esittivät muutaman kysymyksen Evalle, että tiesikö hän jotain salakuljetuksesta. 
Hän ei tiennyt mitään miehensä puuhista. Raymond on salannut kaiken perheeltään.  
 
Kun poliisit olivat lähteneet, niin silloin Eva ajatteli, että oli hyvä, kun poika on koulussa. 
Varmasti myös hänelle tämä olisi järkytys. Pojalla on lievä kehityshäiriö. Kuinka tämä reagoisi 
isän rikokseen, ajatteli Eva. Miten ihmeessä yhdelle perheelle on suotu näin paljon huolia, 
vatuloi Eva Brandzer omasukua Kartoffel. Koko 70-luvun poika riehui lastentarhassa niin, että 
opettajat saivat lähes päivittäin valittaa, että nyt poika teki sitä ja nyt se hajotti tämän.  
Nyt pojan isä on tehnyt paljon pahemman rikoksen. Salakuljettanut, hyvänen aika, ajatteli Eva 
samalla, kun meni keittiöön keittämään makaronivelliä, tyttären suosikkiruoka.  
Ajatella salakuljetus, ja miten tämän voi selittää äidilleni sekä appivanhemmilleni? Varmasti 
siinä menee useampi nitro, ajatteli hän samalla, kun hämmensi velliä ja itkukin pukkasi päälle.  
 
Piakkoin viisivuotta täyttävä Vivi on leikkihuoneessa leikkimässä nukeilla. Hänellä on paljon 
nukkeja. Hänen rakkaimman vauvanukkensa päässä on isoveljen hampaan jäljet, kun tämä 
oli kerran kiukuspäissään puraissut nukkea päästä. Hampaan jälkien kohdalle Vivi laittoi 
laastarin.  
Yhtäkkiä oviaukesi ja virkapukuinen poliisi kurkisti sisään. Vivi ihmetteli, että miksi poliisisetä 
on kylässä. Poliisi sanoi ainoastaan: ”Äiti voi selittää, se on pitkä tarina mutta kaikki on 
kuitenkin hyvin… onpa sinulla hienoja nukkeja!” ja sulki oven ja poistui asunnosta.  
 
Poliisien lähdettyä Vivi meni keittiöön ja kysyi äidiltä, että miksi poliisi oli täällä.  
Eva päätti laittaa kaikki kortit pöydälle ja sanoa asian niin kuin se on, että isi on ollut tuhma, ja 
sen vuoksi joutui vankilaan, ja kehotti tytärtään olemaan aina kiltisti, ettei joutuisi vankilaan. 
Vivi lupasi olla aina kilttityttö, jopa kiltimpi kuin veli. Eva kehui tytärtään ja sanoi, että kyllä 



 

 

myös Jim on kiltti. Joskus tämä saa kummallisia kepposia.  
 
Noin tunnin kuluttua kymmenvuotias Jim-Adolf, jota kutsutaan Jimiksi, tuli koulusta kotiin. 
Ensimmäisenä hän vei silmälasit olohuoneen kirjahyllyssä olevaan koteloon ja sitten riisui 
takin. Äiti kehotti istuutua keittiön pöydän ääreen, pyöreä ruokapöytä. Jim kysyi änkyttäen, 
että mitä on tapahtunut. Hän näki äidin järkyttyneen ilmeen. Pikkusisko istui pöydän ääressä 
ja söi vaalean väristä lihapiirakkaa.  
 
Eva antoi pojalle valkoisen kahvikupin ja kaatoi tuoretta höyryävää kahvia ja kaatoi tilkan 
maitoa. Sitten hän istahti viereiselle tuolille ja kertoi päivän uutisen, että isä on salakuljettanut 
tavaraa tuonne muurin taakse ja joutunut kiinni. Isä istuu vankilassa, täällä Länsi-Berliinissä, 
sanoi Eva. Jim änkytti: ”Miten pitkään papa on vankilassa?”, johon Eva: ”Trei Jahren… 
Voimme käydä häntä katsomassa joka päivä.” ja nyyhkäisi muutaman kerran.  
 
Jim ei vaikuttanut järkyttyneeltä vaan oli innoissaan ja olisi vaikka heti mennyt papan luokse.  
Häntä on aina vankilat kiinnostanut. Jim on lukemattomia kertoja kysellyt isältään, että 
millaista on Itä-Saksassa, Neuvostoliitossa sekä vankiloissa. Nyt ainakin vankilamysteeri 
valkenisi, ajatteli Jim. Joskus hän on kysellyt jopa kaatopaikoista, että mitä on kaatopaikan 
ihan perällä. Tätä kysymystä isä ja äiti ovat monesti ihmetelleet, että minkä takia poikaa 
tuollaiset asiat kiinnostavat, oikein kaatopaikan perä.  
Jimillä on usein niin kutsuttu kyselytauti, johon isä on monesti vitsaillut, että pian poika 
muuttuu kysymysmerkiksi ja sitten on kova työ yrittää seistä pisteen päällä. 
 
Seuraavana päivänä, heti kun Jim oli tullut koulusta, niin käytiin vankilassa katsomassa isää. 
Se oli juhlahetki Jimille mutta painajaismainen kokemus Evalle ja Viville. Tytär piteli tiukasti 
äitiä kädestä, kun häntä pelotti kaikuvat käytävät. He eivät kohdanneet muita vankeja.  
Vierashuone oli remontissa, niinpä poikkeuksellisesti tapaaminen tapahtui sellissä. Kerta 
Raymond on luottovanki, niinpä perheenjäsenet saivat mennä selliosastolle. Koko ajan vartija 
oli heidän turvanansa siltä varalta, jos jostain sellistä karkaisi vaarallinen vanki. Osastolla, 
jossa Raymond asuu, kaikki ovat enemmän tai vähemmän luottovankeja eli ei mitään 
murhamiehiä.  
 
Lapset odottivat vankilan käytävällä, kun äiti jutteli isän kanssa. Roteva vanginvartija oli 
heidän turvanansa mutta silti Viviä pelotti pitkä kolkko kaikuva käytävä, jonka päätyikkunoissa 
oli teräskalterit. Jim oli intoa täynnä, kun sai käydä ihka oikeassa vankilassa.  
 
Samaan aikaan sellissä Raymond sanoi nolona ja kalpeana, että katuu tapahtunutta ja hänen 
olisi pitänyt rajoittaa salakuljetuskertoja mutta nyt on myöhäistä viisastella.  
Eva näki miehensä silmäkulmassa kyyneleen, ja huokasi: ”Mikset puhunut minulle?” 
Raymond vastasi, ettei halunnut tuottaa huolta ja huokasi, että nyt salakuljetus on kyllä loppu. 
Eva sanoi otsarypyssä: ”Niinpä niin, täältä vankilasta ei oikein voi salakuljettaa…” Raymond 
naurahti: ”Tai voithan salakuljettaa tänne viilan, haha!” ja nauroi niin, että parta tutisi. johon 
Eva: ”Mitään viiloja et kyllä tule saamaan, ja nyt saat kyllä luvan kärsiä rangaistuksesi kuin 
mies, ja vankilatuomion jälkeen…” Raymond kalpeni ja suupielet alkoivat nykiä eikä löytänyt 
sanoja. Eva jatkoi: ”Joo, sitten saat aloittaa rehellisen perhe elämän ilman mitään rikoksia.” 
Raymond nyökkäsi hyväksyvästi ja hymyili. Evaa ei hymyilyttänyt. Hän oli hyvin lähellä sanoa, 
että vankilatuomion jälkeen ottaisi avioeron, mutta päätti kuitenkin vaieta, ettei masentaisi 
miestään. Hän aikoo miettiä asiaa, sillä muuten ukko on mukava ja luotettava kuin tukeva 
lampunjalka, kuten hän tapaa usein sanoa. Evaa puistattaa ajatuskin, jos olisi ollut 
sanoissaan nopeampi. Onneksi hän huomasi miehensä kalpenevan ja itkuiset silmät. 
Aikaisemmin Raymond ei ole juurikaan itkenyt. Häissäkin tämä oli virnuillut ihan kuin pierun 
olisi kuullut paukahtavan.  
 
Raymond huokasi raskaasti: ”Vankilatuomion jälkeen aion aloittaa kunnollisen perhe-elämän 
ilman laittomuuksia.” Eva katseli vankisellin katonrajassa olevia ilmastointiputkia ja sanoi:  
”Ole sitten ihmisiksi ja muista, että sinulla on perhe, joka ajattelee sinua joka päivä, ei sitten 
mitään harkitsemattomia hulluuksia!” tuijottaen ilmastointiputkia ihan kuin siellä olisi jotain 
kamalaa. Sitten hän nousi ja halasi miestään ja poistui sellistä, jotta lapset pääsisivät 
tapaamaan isäänsä.  
Jim meni edellä ja oli innoissaan kimakalla äänellään: ”Papa!” Vivi meni veljensä perässä 



 

 

polvet tutisten. 
 
Jimistä oli jännittävää nähdä ihka oikea vankiselli. Hän olisi saattanut jäädä yöksi isän 
viereen, jos se olisi ollut mahdollista.  
Vivistä selli oli hyvin karmaiseva, vaikka se oli hyvin siisti vastaremontoitu. Pois lähtiessä Jim 
antoi isälle maitosuklaalevyn. Isä kiitti suklaasta, ja kehotti olla kiltisti koulussa, ettei joutuisi 
hankaluuksiin ja lisäsi: ”Minä olen tehnyt tosi töppäyksen ja vienyt tavaraa muurin toiselle 
puolelle, ei olisi pitänyt.” poika kysyi: ”Papa, milloin pääset kotiin?”, johon isä: ”Vuonna 1983 
eikä siihen ole pitkästi.” 
 
Kotona ruokapöydän ääressä poika sanoi: ”Musta tulee isona gangsteripäällikkö…” äiti löi 
nyrkin pöytään ja sanoi: ”Ei kyllä tule! Katso miten isällesi kävi!”, johon poika: ”Ukko kyllä 
selviää ja vankilassa hän voi levätä. Saahan faija ilmaista ruokaa!” johon äiti huokaisi:  
”Minä toivon, että teistä molemmista tulisi kunnon kansalaisia!” ja katsoi molempia lapsiaan, 
jotka istuivat ruokapöydän ääressä. Tytär lupasi olla aina rehellinen.  
Jim uhosi, että hän tulee purkamaan tuon ruman muurin. Eva nousi pöydän äärestä ja meni 
poikansa selän taakse ja silitteli tämän mustaa tukkaa: ”Mein Junge, tuota muuria emme voi 
purkaa ja on parempi pysyä siitä hyvin kaukana, jos se alkaa ärsyttää!”  
Jim joi maitolasin tyhjäksi ja meni leikkihuoneeseen piirtämään kuvia vankilasta. hän on 
innokas piirtämään ja hänellä on jo isot pinot täyteen piirrettyjä piirustuslehtiöitä. Ihmiset hän 
piirtää tikku-ukkoina, joilla on silinterihatut päässä. Paremmin hän ei osaa piirtää mutta 
piirustuksista näkee selvästi hänen vilkkaan mielikuvituksensa.  
 
Brandzerit asuvat kerrostalon ylimmäisessä kuudennessa kerroksessa. Talon edustalla on 
pieni ruokakauppa, jossa lapset käyvät usein karkkiostoksilla.  
 
Jim käy Grenzsteinin koulun kolmatta luokkaa. Koulu sijaitsee ihan kävelymatkan päässä 
jyrkänteen harjalla.  
Rinteessä samaa luokkaa käyvä poika tapa kiusata Jimiä. Kiusaaminen on enimmäkseen 
tönimistä ja haukkumista. Kiusaaminen lisääntyi heti kun tuli ilmi, että Jimin isä on joutunut 
vankilaan. Muut luokkakaverit eivät kiusaa mutta tämä yksikin on liikaa. Muutaman päivän 
kuluttua Jim sai tarpeekseen ja otti kouluun mukaan isän tuppipuukon. Puukontuppiosassa on 
puinen vahviste, johon ukki on polttanut merenneidon kuvan.  
 
Sinä päivänä Jimin luokalla on englantia. Oppilaat istuvat tavalliseen tapaansa 
koulunkäytävälle tehdyssä pienessä luokkahuoneessa odotellen opettajaa.  
Kiusaava luokkakaveri, Mikael Insel haukkuu Jimiä lättynaamaksi ja läskipääksi. Jim ei sano 
mitään. Hän antaa sanojen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Hänellä käy 
mielessä, jos nyt ottaisi puukon esiin mutta sitten hoksaa toiset luokkakaverit eli liikaa 
silminnäkijöitä. Toiseksi puukko on koululaukussa ja laukku naulakossa.  
 
Yhtäkkiä käytävältä kuuluu miesopettajan ääni: ”Kuka on läskipää ja missä on sellainen?” 
Mikael osoittaa Jimiä, jolloin mustapartainen pitkäkasvuinen miesopettaja komentaa Jimin 
opettajainhuoneeseen puhutteluun. Miehellä on tuuheampi parta kuin isällä ja on 
huomattavasti laihempi.  
Jim on aivan äimänkäkenä. Hän ei käsitä, että mistä häntä syytetään. Hänhän on ollut aivan 
hiljaa eikä ole ketään provosoinut, mutta silti hänet komennetaan opettajainhuoneeseen, 
ajatteli Jim samalla, kun käveli miesopettajan perässä. Hän ajatteli, että osasiko tuo ukko 
lukea ajatukset puukosta?  
 
Opettajainsuoneessa miesopettaja kertoo Jimin luokanvalvojalle, että poika on ollut tuhma.  
Pitkäkasvuinen ja pitkä kasvoinen naisopettaja puistelee päätään ja sanoo: ”Hyi sinua Jim!” ja 
menee opettajainhuoneen puhelinnurkkaukseen soittamaan Jimin äidille. Jim seisoo hänen 
vieressänsä eikä osaa sanoa mitään, kun ei tiedä mitä tuhmaa oli tehnyt. Tämä on 
painajaismaista.  
Jim joutui syyttömänä jälki-istuntoon. Hän ei ollut yksin, vaan mukana oli myös Mikael, joka 
ihan koko ajan virnuili niin, että Jimiä alkoi ärsyttää.   
Tunnin kuluttua Jim sai ensimmäisenä lähteä kotiin. Hän kuiskasi jälki-istunnon valvojalle, että 
tämä päästäisi Mikaelin myöhemmin, jotta saisi etumatkan. Valvoja lupasi, mutta 
todellisuudessa päästikin kiusaajan heti Jimin perään ja töniminen jatkui.  



 

 

Jimiä otti todella pattiin, kun opettajaankaan ei enää voi luottaa.  
 
Jim juoksi viereisen kerrostalon taakse ja tietenkin Mikael tuli perässä. Juostessa Jim otti 
taskustaan puukon ja ykskaks kääntyi ympäri ja tökkäsi Mikaelia vatsaan. Kiusaaja kyykistyi 
polvilleen vaikertaen: “Saat turpiin!” ja heilutti nyrkkiään. Jim kylmän rauhallisesti löi kiusaajaa 
suoraan kaulaan niin, että tämä kaatui selälleen. Kun Jim vetäisi puukon pois kaulasta, niin 
verta pulppusi ihan virtanaan. Sitten Jim hakkasi puukolla kiusaajaa rintaan niin, että 
rintalasta rusahteli ja verta alkoi suihkuta. Enää Mikael ei liikkunut muuten kuin nytkähteli.  
Sitten Jim tarttui jalasta ja veti kiusaajan ruumiin suureen pensaikkoon, ettei sitä heti 
huomattaisiin. Jim on aina ollut hyvin älykäs, vaikka tällä hetkellä hän on kaikkea muuta kuin 
älykäs. Jimillä oli onnea matkassa, kun kukaan ei huomannut puukotusta ja juuri sen tähden 
hän menikin kerrostalon taakse, juuri se talo, jossa Mikael asuu. Olisi ollut epäonnea, jos joku 
olisi juuri silloin katsonut jostain ikkunasta tyhjälle takapihalle, jossa kasvaa vain pensaikkoja 
sekä mäntyjä. Kauempana, mäen päällä, on koulun jalkapallokenttä. Sielläkään ei ollut 
ketään.  
 
Jim lähti muina miehinä kävelemään kohti kotia. Hänen takissaan on veritahra, jota hän 
kädellään peitteli, ettei vastaantulijat huomaisi. Hän pohti kuumeisesti, että mitä tehdä takille? 
Jos hän riisuisi takin ja heittäisi sen roskikseen, niin silloinhan joku voisi sen huomata ja 
yhdistää ruumiiseen talon takana. Toiseksi äiti ihmettelisi, että miksi hän tulee kotiin ilman 
takkia. Jimillä olisi aikaa miettiä selitystä, sillä parhaillaan äiti on hakemassa pikkusiskoa 
lastenparkista. Paikka, jonne viedään pikkulapset vanhempien vuoronvaihdon ajaksi.  
 
Kun Jim oli tullut kotiin, niin silloin hän ensitöikseen laittoi verisen takin vessan pesualtaaseen 
likoon. Onneksi tuore veritahra lähti pois. Muuten olisi pitänyt jollain tavalla päästä eroon 
takista, ehkä polttamalla, ajatteli hän.  
 
Illalla koiran ulkoiluttaja huomasi jalat pilkottavan pensaikosta ja katsoi tarkemmin, jolloin näki 
verisen pojan ruumiin. Hän soitti poliisille mutta virkavallan oli mahdoton tehtävä. Alkuillasta 
oli rankkasadekuuro eli puukottajan jäljet ovat huuhtoutuneet pois. 
 
Seuraavan päivän lehdessä oli etusivun uutinen törkeästä puukottamisesta. Koulussa 
opettaja piti muistotilaisuuden Mikaelille. Jimiä tietenkin hymyilytti, kun viimeinkin onnistui 
raivaamaan pois kiusaajan. Hän onnistui pitää pokkansa, ettei paljastunut. Opettajat eivät 
osaa kuvitellakaan, että Jim olisi väkivaltainen. Monesti he lässyttävät hänelle, kun on 
toisenlainen, pehmopoika.  
 
Jim päätti pitää salaisuutena kiusaajamurhan. Murha se on, kun hän tarkoituksella puukotti 
kaulaan ja rintaan. Muutaman viikon kuluttua hänen omatuntonsa alkoi soimaan, kun oli 
tappanut toisen ihmisen. Hän murjotti pitkiä aikoja leikkihuoneen komerossa ja pohti jos 
tappaisi itsensä mutta päätti jatkaa elävien kirjoissa. Nythän koulussa on rauhallista, kun 
kiusaaja on eliminoitu, ajatteli Jim-Adolf. Silloin tällöin pintaan putkahteli itsetuhoisat 
ajatukset, muttei halua järkyttää vanhempiaan. Ilmeisesti isä luulisi itsemurhan johtuvan 
hänen salakuljetuksestansa, kuten Jim tapaa usein vatuloida. Äiti saattaisi syyttä suotta 
syytää isää eli ei kannata tapaa itseään, ajatteli hän. 
 
Silloin tällöin luokkakaveri Paul tapaa tulla Jimin luokse leikkimään. Useimmiten pojat 
katsovat perheen kaitafilmejä. Brandzereilla on paljon filmejä, jotka isä on filmannut 
kesälomamatkoilla Bayerissa.  
Paulista oli mielenkiintoista nähdä baijerilaisia maisemia ja hänellä käy sääliksi Jim-rukka, 
jonka isä istuu kiven sisässä. Hänen mielestänsä Jimin isä teki oikein, kun salakuljetti tavaraa 
Itä-Saksaan. 
 
Brandzerit ovat käyneet joka kesä käydä Münchenissä, jossa asuu Raymondin vanhemmat 
sekä pikkuveli. Tänä kesänä ei tule mitään Baijerin matkaa. Eva ei ole tottunut ajamaan 
moottoriteillä pitempiä matkoja. 
 
Vivi tutustui pihalla saman ikäiseen Annieen. Tytön vanhemmat ovat alkoholisoituneita ja 
eivät välitä missä tyttö, milloinkin viilettää. Annie saattaa olla puolille öin Brandzereilla, joka 
ärsyttää Evaa, kun eräät eivät välitä lapsistaan. Annien vanhemmista kiertää kaupungilla 



 

 

runsaasti huhuja, että Sandbaut käyttäisivät myös huumeita. Siitä ei ole täyttä varmuutta, 
mutta saattaa hyvinkin olla totta.  
Toisinaan Evaa säälittää tyttörukka, kun tällä on tuollaiset renttuvanhemmat. Hänen omilla 
lapsillansakaan ei ole paljon paremmin, kun isä hommautui vankilaan. Jollain tasolla Eva 
ymmärtää miestään, että tämä tarkoitti hyvää. Itä-Saksalaisethan ovat kommunismin vankeja, 
kuten hän tapaa usein ajatella.  
 
Eräänä keväisenä päivänä koulun jälkeen Jim istuu parvekkeella ja viilaa kadulta 
löytämäänsä lintuhäkkiä. Hän suunnittelee hamsterin tai kanin ostamista. Todennäköisesti 
hän ostaisi kanin, kun äiti on jyrkästi hamsteria vastaan, sillä hänen mielestänsä hamsteri on 
sama kuin rotta.  
Jim viilaa ruosteista häkkiä, joka vähitellen alkaa kiiltää melkein kuin uusi. Yhtäkkiä hän 
kuulee alaparvekkeelta kummaa ulkomaankieltä. Hän kurkistaa kaiteen reunan yli ja näkee 
punatukkaisen assyrialaisnaisen. Jimille tuli tosi hävytön päähänpisto ja sylkäisi keskelle 
naisen päälakea ison räkäklimpin. Silloin alakerran parvekkeelta alkoi kuulua melkoinen 
säkätys. Jim perääntyi kauemmaksi parvekkeen kaiteesta, ettei paljastuisi. Sitten meni 
hissukseen leikkihuoneeseen.  
 
Kerta Brandzerit asuvat ylimmäisessä kerroksessa, niin on helppo päätellä, että miltä 
parvekkeelta räkäklimppi tuli. Räystäällä ei näkynyt lintujakaan ja taivas oli pilvetön, siispä 
ainoa vaihtoehto on, että joku hävytön sylkäisi yläparvekkeelta.  
Pian Brandzerin ovikello soi. Vivi juoksi avaamaan, luullen Annieksi. Se ei ollutkaan Annie 
vaan hyvin kiukkuinen assyrialaisnainen, joka luonnollisesti oletti Vivin sylkäisseen hänen 
päällensä. Onneksi Vivillä oli alibi; hän oli ollut koko ajan äitinsä kanssa keittiössä laittamassa 
ruokaa. Vivi haki äidin ovelle. Nainen säkätti huonolla saksalla, että saa olla viimeinen kerta, 
kun hänen päällensä syljetään ja sitten hän alkoi säkättää jotain omalla kielellään. Eva arvasi 
syyllisen. Hetki sittenhän poika oli hissukseen mennyt leikkihuoneeseen.  
 
Naisen mentyään Eva meni ilmi vihaisena leikkihuoneeseen ja alkoi pauhata pojalle:  
”Hölle Junge, saa olla laitimmainen kerta, kun syljet ihmisten päälle!” pojalta pääsi hillitön itku.  
 
Jim katui päähänpistoaan. Itku toimii eräänlaisena anteeksipyyntönä. Oikeastaan Jimin olisi 
pitänyt mennä naisen luokse pyytämään anteeksi, mutta ehkä oli parempi, ettei mennyt 
heidän luoksensa. Evalla on näet hiukan ennakkoluuloja pakolaisista, ja sen vuoksi hän ei 
vaatinut anteeksipyyntöä, mutta tietenkin hän torui poikaansa, jotta tästä tulisi kunnon 
kansalainen. Sylkäisy oli pientä tappoon verrattuna. Sitä Eva ei tiedä. 
 
Eräänä toukokuisena lauantaina Raymondin nuorin veli Arthur kävi Berliinissä katsomassa 
veljeään. Hän asuu perheineen Münchenissä. Hän yöpyi Evan luona, kun ei halunnut 
majoittua hotelliin, sillä Brandzerit ovat hyvin nuukia rahansuhteen vaikka ovatkin 
miljonäärejä. Illalla Arthur humaltui veljensä vaimon viineistä sekä muista alkoholipitoisista 
juomista. Loppu illasta hän oksensi alas parvekkeelta niin, että oksennusta meni alakerran 
parvekkeelle. Tietenkin Evaa pelotti, että assyrialaisnainen tulisi taas valittamaan, mutta 
onneksi näin ei käynyt. Ehkä assyrialaiset olivat huomanneet, että tällä kertaa kysymyksessä 
oli aikuinen mies.    
Kun Eva oli saanut lapset nukkumaan, niin silloin hän ja Arthur harrastivat hyvin kiihkeää 
seksiä, sillä myös Eva oli juovuksissa. Tuskin selvin päin hän olisi miehelleen uskoton.  
 
Arthur on ammatiltaan kunnallispoliitikko. Muutama vuosi sitten hän oli trukkikuskina eräällä 
tehtaalla, mutta sitten innostui politiikasta. Nuorena hän on harrastanut judoa.  
Hänen vaimonsa Karina on aktiivinen eräässä baijerilaisessa kansantanssiryhmässä.  
 
Nyt Karina perheineen on kotona Münchenissä eikä osaa aavistaakaan, että mitä ukko tekee 
veljen vaimon kanssa. Raymondikaan ei osaa aavistaakaan, että vaimo makaa veljen kanssa.  
Sängyssä kesken sukupuoliyhdynnän Arthur ehdottaa, jos he molemmat ottaisi avioeron ja 
muuttaisivat yhteen. Tähän Eva huokasi: “Kieltämättä mahtava idea, mutta meillä molemmilla 
on jo lapsia…” Arthur ehdotti, että jos he yhdessä surmaisivat Jimin ja Vivin, ja oli valmis 
ryhtymään hommiin, vaikka heti. Eva toppuutteli: “Nein, se olisi sairasta, mutta mehän 
voisimme olla toistemme kanssa heti tilaisuuden tullen…” Arthur nyökkäsi ja sitten he 
jatkoivat kiihkeää suutelemista.  



 

 

 
 
Toukokuun lopulla Raymondin vanhin veli Helmut tuli käymään Berliinissä koska hänkin 
halusi tervehtiä Raymondia. Hän tuli koko perheen voimalla.  
Kun he tulivat, niin silloin Jimiä ujostutti niin, että hän piiloutui makuuhuoneen komeroon. 
Annette, joka on Jimin kummitäti, ihmetteli että missä se kummipoika oikein kummittelee, niin 
silloin Jim tuli nauraen ulos komerosta.  
Vieraiden pois lähtiessä Jim kysyi tädiltään: ”Kuka meni komeroon?” johon Annette vastasi: 
”Eikös se ole kummipoika?” ja nauroi niin, että rinnat hytkyivät. Evaa tietenkin hävetti, kun 
vieraiden pois lähtiessä Jim vielä meni muistuttamaan tästä lapsellisesta teosta. Onneksi 
sentään Annette tuntee liiankin hyvin kummipojan kujeet, eikä sen kummemmin sitä ajattele. 
 
Kesäkuun alussa Jimin hamsterikuume sen kuin yltyi, ja hän kävi lukuisia kiivasluontoisia 
keskusteluita äitinsä kanssa, että hamsteri pitäisi saada. Eva on ankarasti hamsteria vastaan, 
ja hänestä hamsteri on sama kuin rotta. Jim yritti vakuuttaa, ettei hamsteri ole rotta vaan 
kotieläin, kuten esimerkiksi kissa. Eva on aina inhonnut hiiriä ja rottia. Hamsterin sijasta Jim 
sai luvan ostaa viikkorahoillaan valkoisen kanin. 
Jo muutaman viikon kuluttua leikkihuone haisi ihan hirveälle. Koska Jim on vasta 10vuotias, 
niinpä kanihäkin siivoaminen ei oikein luonnista. Juuri hajun takia kani sijoitettiin parvekkeelle, 
jossa se oli koko kesän. Eva pohti kuumeisesti, että mitä tehdä kanille kun talvi tulee. Sisälle 
sitä ei ainakaan voi viedä.  
 
Tuli elokuu ja koulut alkoivat kesäloman jälkeen.  
Sillä välin, kun Jim oli koulussa, niin silloin Eva päätti tehdä jotain sille haisevalle kanille, joka 
on haissut koko pitkän kesän parvekkeen nurkassa. Hän itse ei saattaisi tappaa kania, siispä 
hän soitti miehelleen vankilaan ja kysyi, että miten pääsisi eroon Jimin haisevasta kanista. 
Raymond kehotti vaimoaan kääntyä Volkhardin puoleen. Heti puhelun jälkeen hän pirautti 
Volkhardille ja kysyi neuvoa, että miten päästä eroon haisevasta vemmelsäärestä.  
Tunnin kuluttua Volkhard kävi hakemassa kanin, jonka hän tappoi kotonaan. Lihat hän antoi 
Evalle ja turkin hän möi. Turkista saadut rahat hän antoi Evalle, joka puolestaan antoi ne 
Jimille. Hän väitti myyneensä kanin eräälle työkaverille. Jim uskoi äitiään ja oli hyvillään, kun 
pupu sai hyvän kodin. Tietenkin aluksi häntä suretti, kun enää ei voi leikkiä kanin kanssa.  
 
Saman viikon sunnuntaina Brandzereilla syötiin kanipaistia. Luonnollisesti Eva ei voinut 
paljastaa lapsilleen, että se oli pojan kani ja väitti sitä kanaksi. Poika kehui, että jopas on 
hyvää kanaa eikä osannut aavistaa totuutta. 
 
Kun Volkhard haki kanin, niin silloin Vivi oli ulkona Annien kanssa leikkimässä. Volkhard asuu 
myös Länsi-Berliinissä, Bachin omakotialueella. 
 
Syyslukukausi 1980 
Jim siirtyi neljännelle luokalle. Samalla luokalla on vain yksi oppilas, ruipelomainen Mark 
Rosé. Syy tähän pieneen kahden oppilaanluokkaan on se, kun Jimillä ja Markilla on 
matemaattisia vaikeuksia. Muissa aineissa he ovat erittäin hyviä, mutta juuri laskento on aina 
ollut kuin tervanjuontia. Poikien opettajaksi tuli nuori vastavalmistunut mustatukkainen 
hintelänoloinen Elias Plunder, joka tapasi usein hassutella Jimin kanssa, koska heillä on 
vähän samankaltainen niin kutsuttu pissi- ja kakkahuumori. 
Mark tapaa silloin tällöin vähän kiusata Jimiä koska tämä on erilainen kuin kaikki muut. 
 
Eräänä syyspäivänä, kun pojat olivat yksin luokkahuoneessa, niin silloin Mark roiski vesiväriä 
Jimin päälle niin, että tätä alkoi itkettää. Nyyhkyttäen Jim meni naulakolle koululaukkunsa 
luokse, josta otti esiin tuppipuukon, saman, joka päätti Mikaelin vaelluksen maan päällä.  
Puukon hän piilotti selkänsä taakse ja meni takaisin luokkahuoneeseen Markin pulpetin 
luokse. Hän kysyi itkuisella äänellä, että miksi hän kiusaa. Mark tokaisi: “Turpa kiinni, homo!” 
Samassa Jim löi puukon suoraan luokkakaverinsa kaulaan niin, että tämä kaatui 
luokkahuoneen lattialle. Jim puukotti tismalleen samalla tavalla rintaan kuin Mikaelia, kun oli 
nähnyt, että näin henki lähtee. Sitten Jim tarttui Markia jaloista ja veti sivummalle. Sitten hän 
otti sinisen muovisäkin ja laittoi ruumiin siihen. Hän sitoi narunpätkällä säkin suun kiinni ja 
raahasi säkin ulos roskasäiliöön muiden samanväristen jätesäkkien sekaan. Tälläkin kertaa 
Jimillä oli tuuria, kun kukaan ei huomannut puukotusta. Päällyspaita kylläkin meni veriseksi 



 

 

mutta hän riisui sen ja oli loppu päivän aluspaitasillaan. Ilman paitaa hän ei osaa olla.  
Kotimatkalla hän pudotti verisen paitansa sadevesikaivoon.  
Tietenkään ei aivan koulun lähistöllä. Jim kykenee ottaa kaiken huomioon eli ehkä hänestä 
olisi isääkin paremmaksi salakuljettajaksi.  
 
Noin puolen tunnin kuluttua Elias tuli luokkaan ja ihmetteli, että missä on Mark, johon Jim 
vastasi, että se lähti kotiin. Elias ei osannut epäillä mitään koska Jim vaikuttaa hyvin 
nynnymäiseltä ja lapselliselta.  
 
Loppuviikosta roska-auto tyhjensi jätesäiliön ja vei roskasäkit Länsi-Berliinin suurimmalle 
kaatopaikalle. Kun Jim näki luokkahuoneen ikkunasta roska-auton, niin silloin häntä hymyilytti 
ja hiljaa itse mielessään sanoi; Auf wiedersehen, Mark! 
 
Viikon kuluttua kaatopaikan työntekijät löysivät ruumiin roskasäkistä ja soittivat poliisin mutta 
syyllistä oli mahdoton löytää, sillä sormenjälkiä ei ole missään rekistereissä eikä Jimillä vielä 
ole rikosrekisteriäkään. Kylläkin ruumis tunnistettiin Markiksi mutta tekijä on poliisille täysi 
mysteeri. Kukaan ei osaa epäillä nynnymäistä Jimiä. Kukaan ei yksinkertaisesti osaa 
ajatellakaan, että Jim voisi tappaa toisen ihmisen.  
Jim on onnistunut hyvin pitämään omantunnonkolkutukset aisoissa. Kun omatunto alkaa 
soimaan niin silloin hän lohduttaa itseään, että kyseessä olivat vain kiusaajat eikä sen 
kummempaa.  
 
Jimin luokkahuone sijaitsee viereisen kerrostalon päädyssä, katutasossa, koska 
varsinaisessa koulurakennuksessa ei ole tarpeeksi tilaa. Juuri tämän vuoksi puukotuksella ei 
ollut silminnäkijöitä.  
 
Jimin luokkakaverit kolmannelta luokalta siirtyi toiseen kouluun koska Grenzsteinin koululla on 
ainoastaan luokat 1-3. Jimin ja Markin kohdalla tehtiin poikkeus, sillä heille järjestettiin 
erityisopetusta ja nyt Mark ei enää tarvitse mitään opetusta. 
 
Koulussa Jim tapaa pureskella lyijykynän päätä. Lukemattomia kertoja Elias on vitsaillut, että 
Jim pyytäisi äitiään ostaa tutin, joka kiinnitettäisiin kynänpäähän, jottei lyijykynän kemikaalit 
joutuisi suuhun.  
 
Eräänä syyspäivänä Jim sekä kolmasluokka lähtivät pienelle höyrylaiva purjehdukselle. Pieni 
höyrylaiva S/s Eiderende kulkee Berliinin joella edes takaisin Länsi-Berliinin puolella. Laivalta 
näkee Itä-Saksan puolelle mutta sinne ei tietenkään ole mitään asiaa.  
 
Laivalla oppilaat saivat kävellä vapaasti ympäriinsä. Jim huomasi konehuoneen ovea 
vastapäätä pienen vivun, josta hän hetken mielijohteesta kiskaisi, jolloin vipu avasi pienen 
pyöreän luukun laivan kyljessä ja siitä alkoi pulputa vettä sisään. Onneksi laivan miehistö 
huomasi veden tulon ja heitti rätin kohti vuotoa. Veden tulo lakkasi kokonaan. Konemiehet 
huusivat perään, mutta Jim soluttautui muiden oppilaiden joukkoon mutta joku oppilaista 
kertoi konemiehille, että kuka on tuo mustatukkainen pojanviikari ja kenen luokalla se käy. 
Pian Elias sai tietää Jimin tekosesta ja komensi tämän istua loppumatkan hänen ja 
kolmannen opettajan välissä. Jim ei osannut sanoa syytä, että miksi oli mennyt vääntämään 
vivusta vaan änkytti sekavaa.   
Heti koululle päästyään Elias kirjoitti kirjeen Jimin äidille, että mitä laivalla oli tapahtunut. 
Kirjettä kirjoittaessa Elias pauhasi: ”Hören Sie jetzt, entä jos laiva olisi uponnut ja nyt 
monessa kodissa olisi surua!” Jim ei osannut vastata mitään, koska teko oli hetken 
mielijohde. Tämä kepponen ei ollut hänen ensimmäinen ja tuskin viimeinenkään.  
Kirjeen Jimin olisi pitänyt itse viedä kotiin mutta kotimatkalla antoi kirjeen tuntemattomalle 
puoliksi kaljuuntuneelle miehelle. Mies odotti jyrkän mäenrinteen alapuolelle. Näytti siltä, että 
mies olisi odottanut Jimiä. Kun tämä oli mäen alapuolelle, niin mies nousi mustasta 
urheiluautosta, jonka ovet aukeavat ylöspäin.  
Miehellä oli kummalliset alumiiniset siniset farkkuja malliset housut ja hieman pelastusliivejä 
muistuttava hihaton toppatakki.  
Mies tervehti käsielein ja puhui erittäin huonoa saksaa. Jim kysyi jotain mutta mies ei 
ymmärtänyt vaan hieman paremmalla englannilla kysyi kirjettä. Jim kaivoi sen 
koululaukustaan ja ojensi sen miehelle. Mies kiitti saksaksi: ”Danke Schön Jim-Adolf!” Jim 



 

 

ihmetteli, että mistä mies tiesi hänen nimensä. Sitäkään mies ei ymmärtänyt. Ei edes 
englanniksi. Jimistä tämä mystinen mies vaikuttaa mukavalta, vaikka on täysi ummikko.  
Kirjeen saatuaan mies meni autoonsa ja ovi laskeutui kiinni. Avoimesta ikkunasta mies sanoi: 
”Auf wiedersehen!” ja sitten vielä sönkkäsi englanniksi: ”Kill not yourself!” ja lähti ajamaan 
kohti päätietä. Jim katsoi tumput suorina perään eikä käsittänyt mitään. Mistä tuo ukko tiesi 
villeistä ajatuksistani, ajatteli Jim-Adolf. Selvästi hän haluaa suojella minua, ajatteli Jim ja lähti 
jatkamaan matkaa kohti kotia. Pääasiahan on, että pääsin eroon valituskirjeestä, ajatteli hän.  
Sitten Jimille tuli ajatus, ettei vain mies postittaisi kirjettä äidille. Toivottavasti ei, eikä 
opettajakaan soittaisi illalla. Jim ei halua tuottaa äidille lisää huolta. Riittää mainiosti huoli 
isästä.   
 
Elias luuli, että oppilaan äiti sai kirjeen, eikä sen koommin ottanut asiaa esille 
vanhempainilloissa. Asia oli usein mielessä koska ennen vanhempainiltoja Jim muistutti 
asiasta, ettei sitten mitään höpinäitä Eiderendestä. Tämä oli melkoista venäläistä rulettia; Jim-
pojalla oli todella tuuria, kun Elias ei ottanut asiaa esille. Jimin äiti ei koskaan saanut tietää 
mitä laivalla oli tapahtunut eikä kahta tappoakaan.  
Ennen vanhempainkokousta Jimillä oli hätä varmistaa, ettei opettaja ottaisi höyrylaivajuttua 
esille. Onneksi Elias ei tullut ajatelleeksi, että minkä takia juttua ei saisi kertoa. Hän todella 
luuli, että Eva jo tietää asiasta ja asia on selvitetty. Sen sijaan Elias otti esille tuttijutun, sillä 
kynänpään pureskelu ärsyttää ja huolestuttaa opettajaa koska lyijykynästä voi liueta vaikka 
mitä myrkkyjä suuhun. Elias on monesti vitsaillut, että äiti voisi ostaa tutin, joka kiinnitettäisiin 
kynänpäähän, jotta pureskelu olisi hieman hygieenisempää. Tätäkään Jim ei olisi halunnut 
äidin tietoon mutta se on kuitenkin parempi vaihtoehto höyrylaivajutulle.  
Jim sai olla läsnä vanhempainkokouksessa. Muuten koton hän olisi ollut hermoraunioina, että 
mistä siellä koulussa keskustellaan.   
Jimistä tuntui hyvältä, kun sai olla läsnä niin, ettei mikään juttu jäänyt arvoitukseksi. 
Kokouksen päätyttyä häneltä pääsi helpotuksen huokaus, että opettajaan sittenkin voi luottaa.  
Joskus häntä jännittää, että paljastuukohan milloinkaan Mikaelin ja Markin murha. Hän on 
pohtinut, että mitä tehdä, jos paljastuisi. Uskaltaisiko tappaa itsensä, vaikka tuntematon mies 
urheiluautossa kielsi tekemästä itsemurhaa. Kuka helvetti sekin oli olevinaan, on Jim-Adolf 
monesti pähkäillyt. 
 
Silloin tällöin välitunneilla Jim tapaa kurkkia lastentarhan ikkunoista sisään nähdäkseen 
pikkusiskonsa. Eräänä päivänä Vivi kertoi äidille, että Jim kurkkii tarhan ikkunoista.  
Äiti piti puhuttelun pojalleen, että ikkunoista kurkkiminen on erittäin rumaa. Niin tekee vain 
uteliaat tuutit, sanoi Eva.  
Jimiä on aina kiehtonut vakoilu ja salamyhkäisyys. Hän on saanut äidiltään vanhan ruskean 
työlaukun, josta hän teki itselleen agenttisalkun. Laukkuun hän laittoi vihellyspillin, pienen 
lehtiön sekä kynänpätkän. 
 
Silloin tällöin Jim tapaa leikkiä pikkusiskonsa kanssa koska ei ole muita leikkikavereita tai 
ehkä olisi, jos hän olisi sosiaalisempi. Häntä ujostuttaa kutsua koulukavereita kotiin.  
Paul ei enää käy samalla luokalla, kun tämän perhe muutti Bonniin, kun tämän isä sai uuden 
paremman työpaikan.  
Myöskään Vivi ei enää ole Annien kanssa, sillä tämän perhe muutti Hampuriin.  
 
Viviä pelottaa olla yksin ulkona, kun vieläkään ei ole selvinnyt Mikaelin ja Markin murhat. Hän 
tietää poikien olleen veljen luokkakavereita. Jim oli teeskennellyt järkyttynyttä, että 
uskaltaakohan enää olla yksin ulkona.  
Vivi ei osaa aavistaakaan, että nukkuu poikien murhaajan kanssa samassa huoneessa. 
Tietenkään Jim ei tee pahaa omalle siskolleen ja häntä ahdistaa, kun tämä peloissaan itkee, 
ettei uskalla liikkuu yksin ulkona. Jim ei voi paljastaa, että hän on näiden kahden murhan 
takana.  
 
Syksyllä lastentarhassa Vivi ystävystyi Berthan kanssa. Heistä tuli hyvät kaverukset.  
Tässä hiljattain Berthan isä teki itsemurhan, ja äiti on vahvasti alkoholisoitunut eikä välitä 
missä tytär, milloinkin viilettää. Monesti Eva on miettinyt, että miten ihmeessä tytär aina vaan 
tapaa juoppojen lapsia. Hän huolestui, että olisiko juoppojen penska tyttärelle hyvää seuraa 
vai toisin päin. Ehkä Vivin seura tekisi hyvää Berthalle, ajatteli Eva.   
Hän on myös pohtinut avioeroa heti, kun ukko on päässyt vankilasta. Olisiko siinä mitään 



 

 

järkeä? Kuinka lapset reagoisivat? Entä äitini ja anoppini, vatuloi Eva Brandzer omasukua 
Kartoffel. Kannattaisiko naida ukon pikkuveljen? Ei kai sentään, sillä tämähän on naimisissa 
hirveän energiapakkauksen kanssa. Kaikkea tätä hän pohtii iltaisin sängyssä, kun lapset on 
saatu nukkumaan. Taitaa olla viisainta jatkaa avioliittoa, sillä kyllä ukko on ihan mukava.  
 
Eräänä päivänä Jim huomasi hänen Legokaupungistansa puuttuvan joitakin erikoispalikoita.  
Hänen epäilynsä kohdistuivat tietenkin Berthaan koska pikkusisko jakaa saman huoneen, 
jossa tämä kummallinen tyttö lähes päivittäin vierailee. Tuskin pikkusisko olisi niin härski, että 
näpistäisi veljensä Legoja. Jimillä ei kuitenkaan ole mitään todisteita Berthan syyllisyydestä 
eikä voi tehdä asialle mitään. Tuskin tämä tunnustaisi, jos tältä kysyisi eli on parempi yrittää 
unohtaa koko juttu. Jim on tarkistanut pikkusiskonsa Lego-laatikon, että olisiko sinne joutunut 
erikoislegot. Eipä ollut eli ehkä kuitenkin Bertha on Legovaras, ajatteli Jim. Ihan yhtä hyvin 
Legot olisi voinut mennä imuroinnin yhteydessä pölypussiin eli joka tapauksessa erikoislegot 
ovat tuulen viemää, ajatteli hän. 
 
Eva osti Collienpennun koska häntä on alkanut pelottaa olla kahden lapsen kanssa yksin 
kotona, kun ukko istuu vankilassa. Kukaties Stasin salaiset agentit tulisivat riehumaan koska 
perheenpää oli salakuljettanut länsitavaraa DDR:ään. Näin on Eva monesti pohtinut ja 
menettänyt yöunet, kunnes sai kuningasajatuksen ostaa vahtikoira. Saksanpaimenkoiraa hän 
pelkää, kun siinä on suden ominaisuuksia mutta Skotlanninpaimenkoira on hyvin 
lapsiystävällinen hauva, mutta samalla mainio vahtikoira terävine hampaineen.  
 
Syksy 1981: 
Jim aloitti viidennen luokan, joka on jälleen normaaliluokka. Kaupungilla ei enää ole vara 
erityisluokkaan, jonka oppilasmäärän Jim supisti yhteen oppilaaseen. Opettajat eivät osaa 
epäillä häntä koska tämähän on hyvin nynnymäinen, eihän nössöpoika ketään tapa.  
Tämän vuoksi opettajat suojelevat Jimiä poliisikuulusteluilta. Lukemattomia kertoja rikospoliisi 
on käynyt koululla tutkimassa, jos löytyisi johtolankoja. Joitakin raikulipoikia on jututettu, että 
mitä he tietävät Markin ja Mikaelin murhista. Kukaan ei tiedä mitään.  
 
Jim sai jatkaa tutussa Grenzsteinin koulussa, jonne perustettiin yhdistetty 4-5 luokka. Jimille 
järjestettiin tukiopetusta matematiikassa. 
Välitunneilla hän tapaa leikkiä samaa luokkaa käyvien tyttöjen kanssa. Useimmiten he ovat 
hippasilla. Poikaseura Jimiä ei oikein kiinnosta. Tytöistä Jim vaikuttaa hyvin sympaattiselta, 
ihan kuin joku nallekarhu. Jim ei myöskään tee pahaa tytöille ja sekin antaa hänelle 
nössöalibin.  
 
Silloin tällöin vapaa-aikana luokkakaveri Nancy Zucht tulee Jimin luokse leikkimään. 
Useimmiten he ovat hippasilla. Jimiä kiehtoo leikki, jossa pitää yrittää välttää toisen 
kosketusta ja juosta karkuun. Vielä Jim ei tiedä mitä rakkaus on - ei ainakaan siinä eräässä 
merkityksessä. Hän voi ihan avoimesti sanoa sanan Liebe, ilman punastumista. Hän on jo 
lukemattomia kertoja sanonut kyseisen sanan Nancylle ilman sen kummempaa ujostelua. 
Nancynkään seksualiteetti ei vielä ole herännyt, muttei kuitenkaan halua osallistua poikien 
synttäreille.  
 
Eräällä välitunnilla joku tuntematon poika sanoi Jimille jotain seksistä, niin silloin Jim jäi 
tumput suorina ihmettelemään sanan merkitystä. Hän ei todellakaan tiennyt mitä sana seksi 
tarkoittaa koska on paljon omissa oloissaan. Kerta hän ei tiennyt mitä tämä hassu sana 
tarkoittaa, niinpä hän kysyi opettajaltaan, Elfriede Kranichelta: ”Was ist Sex?” Opettaja änkytti 
punastellen: ”Natürlich, se on ihan luonnollinen asia… kun toisella on rinnat ja toisella on 
pippeli.”, eikä enempää hän kyennyt selittää. Vähitellen Jimille alkoi valjeta sanan tarkoitus. 
 
Eräänä päivänä Jim esitteli Nancylle agenttisalkkuaan, niin silloin tämä kaatoi siihen 
pussillisen popcornia ja sanoi: “Se on akkain laukku!” Jim naurahti: ”Haha, sehän on ilmiselvä 
agenttilaukku, senkin Shaabo!” Nancya ihmetytti sana Shaabo, jolloin Jim selitti, että se on 
vain eräänlainen Shaabo eikä ole sen kummempaa selitystä. Sanan hän on oppinut unessa, 
jolloin vaaleatukkainen kirppumainen tyttö hokee kyseistä sanaa ja sitten ympärille kerääntyy 
metallivaatteisia ihmisiä.  
 
Jimistä n tullut opettajien lellikki koska tämä tekee luokkalehteä. Lehdessä hän esittelee 



 

 

mielikuvitus reporttereitaan; Herren Bleistift sekä Herren Radiergummi. Myöhemmin mukaan 
tuli Herren Schreibmaschine.  
Opettajat ihastuivat oppilaan mielikuvitusta. Myös rehtori ihastui Jimin luokkalehteen ja kopioi 
sen muutamaan kappaleeseen, jotta koulu kaikki opettajat ja äiti saisivat oman kappaleensa.  
Äidille Jim ei uskalla antaa lehteään luettavaksi koska lehdessä hän kirjoittaa höytylaivan 
tapahtumista sekä englanninluokkahuoneen nurkkaan pissaamisesta. Murhista hän malttaa 
olla kirjoittamatta, kun tietää tehneen väärin eikä halua vaikeuksiin. Omatunnon hän kuitenkin 
pystyy pitää aisoissa. Hän yrittää lohduttaa itseään, että kyseessä oli vain kiusaajia.  
Jim ei myöskään paljastunut luokkahuoneeseen pissaamisesta.  
 
Vanhempainilloissa opettaja mainosti lehteä Jimin äidille, että pojalla on niin ihana 
mielikuvitus ja kehotti Jimiä antamaan lehden äidillekin. Luonnollisesti Eva kiinnostui poikansa 
lehdestä, kun opettaja noin sitä mainostaa. Vasta kevät lukukaudella Jim uskalsi antaa yhden 
kappaleen äidilleen, ja tietenkin juuri sellainen, jossa ei ollut mitään juttua höyrylaivasta eikä 
pissaamisesta.  
Äiti vei lehden isälle vankilaan, jotta myös tämä saisi mielenkiintoista luettavaa.  
Raymondista pojan lehti vaikuttaa erittäin hyvältä. Pojalla on journalistisia lahjoja, ajatteli hän.  
 
Jim kuvittelee olevansa lihava, vaikka onkin ihan normaalipainoinen, paitsi vatsa hieman 
pullottaa mutta muuten ei täytä ylipainoisen kriteereitä.  
Kun on aika vaihtaa paitaa, niin silloin hän menee toiseen huoneeseen vaihtamaan ja sanoo 
äidilleen, että läskit näkyvät. Monesti äiti on saanut sanoa, ettei ole lihava mutta poika on 
saanut sellaisen päähänpinttymän.  
Jimillä ei ole syömishäiriöitä, paremminkin päinvastoin. Hän on kova syömään paljon 
makeisia, mutta ihme kyllä, kun ei erikoisemmin liho. Se voi johtua hänen ylivilkkaudestansa, 
jolloin energia pääsee purkautumaan.  
Vivi on laihatyttö leipzigiläinen, josta José-ukki on kovasti huolissaan, ja suosittelee 
olutkuuria, jotta ruokahalu kasvaisi mutta tyttö inhoaa olutta. José rakastaa olutta, sillä hän on 
omaksunut baijerilaisen elämäntyylin ja joka vuosi lokakuussa käy Münchenin Oktoberfest 
festareilla, johon hän pukeutuu perinteisesti nahkahousuihin ja valkoiseen paitaan.  
 
Kun Jim on yksin kotona, niin silloin hän muutaman kerran pirauttaa Nancylle. He 
lörpöttelevät niitä näitä. Syyskuussa Jim kysyi koulukaveriltaan, että tulisiko tämä hänen 
syntymäpäivillensä, johon Nancy huvittuneesti naurahti: ”Haha, en kai mä poikien synttäreille 
mene!”, joka luonnollisesti tuntui Jimistä surulliselta, kun ei ole muita koulututtuja. Hänellä ei 
ole poikakavereita. Hänestä tuntuu luonnollisemmalta olla tyttöjen parissa ja leikkiä koskin-
viimeiseksi-leikkiä.  
Ehkä Jimin seksualiteetti on verkalleen heräämässä mutta vain niin hitaasti, ettei hän itse sitä 
huomaa, saati sitten tietää seksistä mitään. Tässä kerran välitunnilla joku poika sanoi hänelle 
jotain seksistä, jolloin Jim katsoi tumput suorina eikä käsittänyt mitään. Hän kysyi opettajalta, 
että mitä tarkoittaa seksi. Opettaja ymmärsi ilmeestä, ettei oppilas sitä tiedä ja alkoi 
punastellen selittää, että seksi on ihan luonnollinen asia aivan kuten pöytä ja tuoli. Jimille ei 
seksin mysteeri valjennut, ei ainakaan vielä.  
 
Kevät 1982 
Jimin luokalla on tekstiilikäsitöitä. Useimmiten heidän pitää tehdä erilaisia kankaisia koriste-
esineitä sekä nepparilla varustettuja penaaleja. Jim on ihan kiitettävän hyvä ompelussa mutta 
virkata hän ei osaa, kun sellaiseen ei kärsivällisyys riitä.  
Erään tekstiilikäsityötunnin lopulla hän sai jälleen kummallisen päähänpiston ja laittoi 
tuolinjalan ompelukoneen polkimelle. Kone juuri ja juuri käynnistyi, vaikkei paininjalka 
liikkunut. Ompelukoneen moottori hyrisi hiljaa.  
 
Seuraavaksi oli musiikkitunti. Tällä kertaa kokoonnuttiin koulunruokalaan laulamaan 
kevätlauluja musiikkiopettaja Bleun kanssa. Bleu on tasapaksu keski-ikäinen nainen, joka nyt 
joutui keskeyttää oppilaittensa laulattamisen, kun käsityöopettaja tuli ruokalaan kysymään, 
että kuka oli laittanut tuolinjalan ompelukoneen polkimelle. Tuli hetken hiljaisuus, kunnes Jim 
päätti tunnustaa: ”Ja, Ich!”, jolloin hänen piti mennä käsityöopettajan perässä käsityöluokkaan 
katsomaan rikkipalanutta ompelukoneenmoottoria. Jim pyysi anteeksi. Mukana oli myös Jimin 
luokanvalvoja, joka tietenkin nuhteli Jimiä. Jälki-istunnossa Jimin piti itse kirjoittaa 
tunnustuskirje äidille, että ehkä joutuu korvaamaan ompelukoneen korjauksen. Tällä kertaa 



 

 

hän toimitti kirjeen äidille, kun opettaja sanoi, että illalla soittaa kotiin ja kertoo, jos 
ompelukoneen korjauksen pitää maksaa ja siinä tapauksessa kuinka paljon.    
Totta kai Eva oli ilmi vihainen. Miksei poika opi käyttäytymään ihmisiksi, ajatteli hän samalla, 
kun pauhasi tupakka suupielessä roikkuen.  
Alkuillasta opettaja soitti ja kertoi, ettei tällä kertaa tarvitse maksaa konetta. Jimillä oli tuuria.  
 
Sinä yönä Jim näki painajaisia, jossa alasti piiloutui suureen pumpulisäkkiin, jolloin pippelistä 
alkoi vuotaa verta kuin härän kurkusta. Sitten vampyyri löysi hänet ja alkoi imeä hänet kuiviin, 
jolloin hän heräsi hiestä märkänä. Jim otti esiin piirustuslehtiön ja kuvitti unensa.  
 
Muutaman kerran Jim on käynyt Nancyn luona, yleensä kirjaimellisesti pikavisiitti, kun hän ei 
osaa olla luonnollinen kavereiden kanssa. Joskus hänellä oli koira mukana, vaikka Nancyllä 
on kissa. Koira ei paljoakaan välittänyt kissasta mutta kissa sähisi ja teki kaiken mahdollisen, 
kun hurtta tunkeutui sen reviirille niin, että Nancy laittoi kissan olohuoneeseen. 
 
Jim enimmäkseen seisoi koulukaverinsa huoneessa katsellen seinillä olevia kunniakirjoja, 
jotka Nancy ja tämän pikkuveli on saanut urheilutapahtumista. Jim ei ajatellut urheilulajeja, 
kun urheilu ei voisi vähempää kiinnostaa. Hän vain ymmärsi, että kyseessä on paljon 
diplomeja. Jimillä itsellä ei ole ainuttakaan kunniakirjaa koska hänellä ei ole mitään 
harrastuksia, jos postimerkkeilyä, piirtelyä sekä Legoilla rakentelua ei lasketa. Legoilla 
rakentelu lainausmerkeissä, sillä ennen isän vankilaan joutumista isukki joutui rakentaa Lego 
talot ja autot, kun Jimillä itsellä ei ole kärsivällisyyttä rakenteluun. Nyt kun isä on vankilassa, 
niin muutaman kerran äiti on rakentanut poikansa Lego-rakennelmat. Evaa ei oikein Legot 
kiinnosta mutta kuitenkin poikansa mieliksi rakentaa tälle leikkikalunsa.   
 
Eräänä päivänä, kun Jim oli luokkakaverinsa luona, niin silloin Nancy päätti vihdoinkin 
toteuttaa suuren haaveensa ja pussasi Jimiä suoraan suulle, jonka jälkeen kaatoi tämän 
sänkynsä päälle ja riisui tältä väkisin paidan ja alkoi hyväillä pojan paljasta vatsaa. Aluksi Jim 
hieman vastaan rimpuili, kunnes päätti antautua kaverinsa kujeilulle. Jossain sisimmässään 
hän tykkää Nancystä.  
 
Jim riisui housunsa ja potkaisi se lattialle. Alushousut hän lennätti huoneen toiseen päähän.  
Sitten hän tarttui tyttöä molemmilla käsillä ja painoi tätä itseään vasten.  
Samassa asunnon ulko-ovi kolahti. Nancyn vanhemmat ovat tulleet. Jim hellitti otettaan. 
Nancy hypähti lattialle ja salamana avasi sängyn alla olevan leveän petivaatelaatikon ja käski 
Jimin ryömiä petivaatelaatikkoon, ettei isä ja äiti näkisi tyttären poikaseuraa.  
 
Jim teki käskettyä ja ahtautui petivaatelaatikkoon vaalean untuvatäkin sekaan.  
Nancy työnsi petivaatelaatikon takaisin sängyn alle ja piilotti Jimin vaatteet sängynpeitteen 
alle. Sitten hän napsautti huoneenoven lukkoon, ettei vanhemmat tulisi huoneeseen. Hän 
toivoi, ettei veli vielä tulisi kotiin.  
Hän otti esiin käsiraudat kirjoituspöydän laatikosta, jotka hän oli kerran veljensä kanssa 
löytänyt pihalta.  
Sitten hän avasi petivaatelaatikon ja käski Jimin ojentaa kätensä. Jim ojensi kätensä, jolloin 
Nancy nopeasti napsautti käsiraudat Jimin ranteisiin. Jim kysyi kummissaan, että mitä nyt 
tapahtuu. Nancy vain hymyili salaperäisesti ja laittoi rätin pojan suun eteen, ettei tämä turhia 
kyselisi. Sitten Nancy sitoi nylonnarulla jalat yhteen. Hän katsoi petivaatelaatikossa olevaa 
alastonta koulukaveriaan. Hän kiinnitti huomiota pojan pystyssä olevaan pippeliin. Hän sitoi 
narunpätkän pippelin ympärille ja nyki narusta.  
 
Jim tunsi olonsa raukeaksi. Näin ihanalta hänestä ei ole tuntunut pitkään aikaan, eikä muista 
milloin olisi tuntenut viimeksi. Jännitys ja stressi olivat hetkisen poissa.  
 
Nancy näki heti, kuinka Jim näytti nauttivan alasti olostaan ja olevansa kahlittuna 
petivaatelaatikkoon. Häntä itseään alkoi haluttaa sama juttu. Nancyn seksualiteetti on 
parhaillaan heräämässä.  
 
Joku koputti huoneen oveen. Nancy tyrkkäsi petivaatelaatikon takaisin sängyn alle ja meni 
avaamaan. Hän näki kauhukseen, että sehän oli noin viisivuotta nuorempi veli. Tämä kysyi 
kummissaan, että mitä systeri hommaa lukkojen takana. Nancy änkytti tulipunaisena: ”Ööh, 



 

 

päiväkirjaa kirjoittelin.”  
 
 
Toivottavasti veli ei olisi loppupäivää kotona tai muuten hän itse ei pystyisi poistua huoneesta. 
Olisi iso vaara, että veli avaisi petivaatelaatikon. Hän pohti kuumeisesti, että kuinka onnistuisi 
päästää Jimin vapaaksi. Onni onnettomuudessa, ettei tällä kertaa koira ollut mukana, ajatteli 
Nancy. Nancy asettui makaamaan sänkynsä päälle ja taisteli nukahtamista vastaan. Sängyn 
peitteen alla tuntui Jimin vaatteet. Nancy pohti kuumeisesti, että kuinka saisi houkuteltua 
veljen edes hetkeksi pois huoneesta. Sitten hän keksi; antaa veljelle oman 
suklaavanukkaansa. ”Kuule, mene keittiöön, saat syödä minun suklaavanukkaani… En itse 
sitä jaksa syödä, kun pitää yrittää laihduttaa!” Herkkusuu veli meni keittiöön. Hän rakastaa 
suklaavanukkaita.  
Heti veljen poistuttua huoneesta, Nancy laittoi Jimin vaatteet petivaatelaatikkoon. Hän ei 
ehtinyt poistaa käsirautoja, kun kuuli veljen askeleiden lähestyvän. Hän ehti kuiskata Jimille, 
että tilaisuuden tullen päästäisi vapaaksi.  
 
Veli palasi huoneeseen suklaavanukaspurkki kädessä ja ihmetteli, että kenelle sisko puhuu. 
Nancy vastasi änkyttäen: ”Eeh, en kenellekään, harjoittelen vain luokkajuhlien näytelmää 
varten…” Veli katsoi petivaatelaatikkoon päin tai ainakin niin Nancy sen käsitti. Sitten Nancy 
kehotti mennä syömään vanukkaan keittiöön, ettei paikat sotkeennu. Veli meni takaisin 
keittiöön, jolloin Nancy nopeasti lukitsi oven ja sitten avasi petivaatelaatikon. Hän nopeasti 
avasi käsiraudat, jotta Jim pystyisi pukeutua. Häntä pelotti, jos kaveri olisi vihainen. Jim halasi 
Nancya. Tätä ihmettä hän ei aiemmin kokenut Jimiltä. Ensimmäinen kerta, kun Brandzerin 
poika halaa, ajatteli Nancy.  
Jim haki huoneen toisesta nurkasta heittämänsä alushousut, jotka löytyivät Nancyn veljen 
sängyn päältä. Nancyä hirvitti ajatuskin, jos ei olisi käskenyt veljeään keittiöön. Ehkä veli olisi 
luullut alushousuja omiksi, ajatteli Nancy.  
Jim aloitti pukeutumisen housuista ja sitten vasta paidan. Kotona ollessa hän tekisi toisin 
päin. Sitten Nancy avasi oven, jotta koulukaveri pääsisi ulos.  
Jim meni eteiseen ja otti takin naulakosta. Nancy huokaisi helpotuksesta, kun veli ei ollut 
kiinnittänyt huomiota ylimääräiseen takkiin. Sinänsä veli on vielä niin nuori, ettei sellaista 
ajattele. Sitten Jim sanoi, että oli mukavaa ja tämän pitää tehdä uudestaan. Nancy nyökkäsi 
ja sanoi: ”Ensi kerralla minäkin haluaisin olla alasti käsiraudoissa.”. Samassa veli tuli keittiöstä 
ja katsoi mustatukkaista poikaa ja kysyi: ”Kuka on käsiraudoissa?”, johon Nancy sähähti:  
”Ei kukaan, senkin utelias tuutti!” Vanhemmat tulivat olohuoneesta ja tervehtivät Jimiä, joka 
tervehti: ”Ich Jim… Nancyn luokkakaveri!”. Tavallisesti Jim ujostelee omaa nimeään mutta 
yleensä kylässä hän kykenee esittäytymiseen.  
Sitten Jim avasi ulko-oven ja meni rappukäytävään ja sanoi: ”Nähdään koulussa!” Nancy 
vastasi: ”Joo, samoin!” ja sulki oven. Nancylta pääsi helpotuksen huokaus, kun käsirautaleikki 
ei paljastunut.  
 
Syksy 1982 
Vivi aloitti ensimmäisen ja Jim kuudennen luokan. 
Yhä Jim tekee luokkalehteä, jonka myös Vivin opettaja on leikillään tilannut, kun lehdessä on 
hauskoja oivalluksia.  
 
Jouluaatto, Hampuri: 
Eva ja lapset matkustivat Hampuriin Helmutin ja Annetten luokse joulunviettoon.  
Kaikki Brandzerit paitsi Raymond kokoontui joulunviettoon. Aikaisempina jouluina he ovat 
kokoontuneet Josén ja Hildan luokse Müncheniin. Eva ei jaksanut ajaa sinne asti, kun 
Baijerissa moottoriteillä on enemmän liikennettä kuin pohjoisessa. Länsi-Berliinistä menee 
parempi moottoritie Hampuriin kuin Baijeriin. Moottoritieltä, joka menee Länsi-Berliinistä 
Hampuriin, ei ole poispääsyä. Pitää yhtä soittoa ajaa, kunnes on tullut Länsi-Saksan puolelle. 
Tämän vuoksi moni menee ilmasiltaa pitkin lentokoneella.   
 
Aaton aattona käytiin ihmettelemässä Lyypekin joulumarkkinoita ja ostettiin paljon 
marsipaanipalleroita.  
 
Samaan aikaan vankilassa Raymondia vitutti, kun ei päässyt lomalle, vaikka on käyttäytynyt 
hyvin ja kaiken kukkuraksi vapautuminen on lähellä. Hän päätti pitää vitutuksen omana 



 

 

tietonaan eikä alkaa mieltään osoittaa. Mielenosoitus vain pahentaisi asiaa, vatuloi Raymond.  
 
José Brandzer on hyvä viinintekijä. Hilda on taitava keramiikassa. Hän tapaa tehdä 
keramiikka esineitä omassa ateljeessaan. He asuvat pienkerrostalossa Münchenin 
esikaupunki alueella. Heillä on muutama vuokralainen, jotta saisi lisätienestiä. Brandzerit ovat 
ökyrikkaita. vaikka elävät vaatimattomasti. Raha kasvaa vain korkoa. José ja Hilda kuuluvat 
ylempään yläluokkaan, sillä yläluokka olisi liian alhainen kuvaus heidän rahatilanteestansa.   
 
Arthurin ja Karinan perhekin asuu samalla alueella Münchenissä. He omistavat keltaisen 
kivipäällysteisen pienkerrostalon, jossa on muutama vuokralainen.  
Karina odottaa kolmatta lasta. Synnytys tapahtuu joskus helmikuussa.  
Jouluaattona kun Jim katsoi Karinan pömppövatsaa, niin silloin hänelle tuli kummallinen olo, 
ihan kuin vatsassa olisi sielunkumppani. Jim ei uskaltanut pitkään tuijottaa Karinan 
vauvamahaa, ettei vain tämä huomaisi ja sitten tulisi taas sanomista.  
 
1983 tammikuu 
Kuun lopulla Raymond Brandzer pääsi vankilasta. Nyt hän on vapaa kuin lintu. Vaimo päätti 
jatkaa avioliittoa, kun kuitenkin Raymond on ihana ja kunnollinen aviomies ja perheenisä, 
vaikka tämä oli salakuljettanut.  
Eva kuitenkin ymmärtää ja hyväksyy salakuljetuksen, kun ukon tarkoitus oli hyvä; auttaa 
itäsaksalaisia. Avioero järkyttäisi Evan äitiä sekä appivanhempia. Varmasti nämä saisivat 
syödä monta purkillista nitroja. Ukkohan on jo saanut rangaistuksen, vaikka Evan mielestä 
Saksojen tulisi yhdistyä. Samaa mieltä on myös Raymond sekä Jim. Vivi ei vielä politiikasta 
ymmärrä mitään. Oikeastaan Jimkään ei tiedä politiikasta muuta kuin, että muurin takana on 
tiukkakurinen valtio, jossa myös puhutaan saksaa. Monesti hän on kuunnellut DDR:n radio. ja 
televisiolähetyksiä. Jimistä itäsaksalainen lastenohjelma, jossa nukkumatti tulee ja heittää 
unihiekkaa, on mahtava.  
 
Nyt kun isä on päässyt vankilasta, niin Jimistä on mukava istua olohuoneessa papan vieressä 
kuunnellen jännittäviä vankilajuttuja. Jimin suosikkileffa on Pako Alcaratzista. Iltaisin 
makuuhuoneessa hän tapaa leikkiä vankilakarkuria; irtopatjasta tekee sellin sänkynsä ja 
pikkusiskon sängyn väliin. Sitten sellistä hän ryömii sängyn alle ja sitten kierii huoneen 
keskelle. Leikkiessä vankikarkuria hän riisuu paitansa ihan kuin leffassa. Tavallisesti hän 
piilottelee paljasta mahaansa kuvitellen olevansa lihava. Lihava hän ei todellakaan ole mutta 
hieman maha pullottaa.  
 
Raymondilla on yhä musta tuuhea koko parta. Hän on alkanut kammata tukkaansa 
taaksepäin, jotta olisi tuhdimman näköinen. Hän on hieman lihonut, kun vankilassa on tullut 
istuttua ja naposteltua pojan antamia suklaalevyjä. Onneksi sentään hän on treenannut 
vankilan kuntosalilla. Siinä sivussa hän on uudelleen kouluttanut itseään. Vankilassa oli hyvät 
mahdollisuudet opiskeluun.  
Vankilassa myös Raymond on pohtinut avioerosta, ettei vaimokullan tarvitsisi hävetä mutta 
kuitenkin on päättänyt jatkaa avioliittoa. Hänkin pelkää isän ja äidin sekä anopin murtumista. 
Varmasti isäukolta olisi päässyt useita donnervettereitä.  
Vankisellissä hän luki paljon lehtiä ja esitteitä eri Euroopan maista ja vertaillut elintasoja. Hän 
ihastui erityisesti erääseen Pohjoismaahan, joka sijaitsee Ruotsin ja Neuvostoliiton välissä. 
Maa on saksaksi Finnland. Hän on myös vatuloinut Ruotsiin muuttoa, kun siellä puhutaan 
germaaniseen kieliperheen kuuluvaa kieltä mutta kuitenkin Suomi vaikuttaa jännittävän 
eksoottiselta. Suomihan oli toisessa maailmansodassa Saksan aseveli, tietää Raymond 
Brandzer. Vankilassa hän on opetellut suomen kielen alkeita. Yllättävän nopeasti hän oppi 
ymmärtämään ja puhumaan suomea.  
 
Eräänä talvipäivänä Raymond kysyi perheeltään, että mitä mieltä he olisivat Suomeen 
muutosta. Eva mietti muutaman päivän ja keskusteli asiasta äitinsä kanssa. Hän on kahden 
vaiheilla; jäädä vai muuttaa. Hänen työkaverinsakin ovat monesti kertoneet 
salakuljettajakaskuja, ja se on hyvin työlästä heti kun lehdessä lukee jostain salakuljettajasta, 
niin heti katseet kääntyvät häneen päin. 
Eva on siivoojana eräässä länsiberliiniläisessä palvelutalossa, jossa on viihtynyt hyvin siihen 
asti, kun ukko joutui vankilaan. Sitten työkaverit alkoivat levittää ilkeitä juoruja salakuljettajan 
vaimosta, että onkohan siivousvälineetkin salakuljetettuja sekä pölliikö tämä lääkkeitä.  



 

 

 
 
Vankilassa ollessa Raymond on lukenut lehdestä kahden koululaisen puukotusmurhasta ja 
häntä alkoi hirvittää, jos hänen lapsilleen kävisi samoin. Hän ei osaa aavistaakaan, että oma 
poika on kuin onkin puukkojunkkari. Kylläkin hän tietää, että poika saattaa tehdä, vaikka 
minkälaisia ketuntemppuja, muttei tiedä, että tällä on murhaajan kujeita. Sisimmässään Jim 
on kiltti ja hyvä poika mutta hänellä on piilevä psykopatia, ei tavanomainen luonnevikaisuus 
vaan kehitysvammasta johtuvia älynväläyksiä.  
 
Vuonna 1968 leskeksi jäänyt Elisabeth Kartoffel, omasukua Pirogge, on sitä mieltä, että kyllä 
sinne Suomeen uskaltaa muuttaa, kun tytär kysyi äidiltään tämän mielipidettä. Elisabeth 
sattuu tietämään, että suomalaiset ovat rehellistä ja hiljaista kansaa.  
Eva jutteli veljensä, Rubenin kanssa, että mitä mieltä tämä olisi Suomeen muutosta. Ruben 
vastasi, että hän ainakin tekisi niin, ettei tarvitsisi olla kaikkien silmätikkuna. Hänestäkin 
Suomi on hieno maa, jossa voi ihailla keskiyönaurinkoa. Hän lupasi pitää hyvää huolta äidistä 
ja joka päivä annostella lääkkeet. Tähän asti Eva on auttanut äitiään lääkeasioissa.  
Elisabeth ei oikein luota Volkhard poikaansa koska tämä on aivan liian rajuotteinen ja kaiken 
kukkuraksi saituri. Eva lupasi joka viikonloppu soittaa äidilleen, ettei tämän tarvitse olla 
huolissaan.  
 
Huhtikuun alussa Raymond kävi Suomessa pienellä tutustumisretkellä. Hän kyseli työpaikkoja 
ja asuntoja. Hän pohtii kuumeisesti muuttaa etelä- tai Pohjois-Suomeen.  
Pohjois-Suomessa olisi puhtaat metsät ja rauhallisuus. Etelässä olisi suurkaupunkielämä 
sekä lyhyempi matka Saksaan.  
Helsinki-Vantaan lentokentältä hän vuokrasi vihreän Ford Eskortin, jolla hän kävi Tuusulassa 
katsomassa, että olisiko siellä hyviä omakotitalotontteja. Hän oli lukenut jostain lehdestä, että 
Tuusulassa olisi hienoja omakotitalotontteja. Rahasta ei ainakaan olisi pulaa, kun Brandzerit 
ovat monimiljonäärejä. Johonkin pitäisi rahat sijoittaa, ettei inflaatio nakertaisi saldoa, kuten 
hän ajatteli samalla, kun ajeli ympäri Tuusulaa.  
Todellisuus osoitti, että tontit olivat kaukana palveluista ja kaiken kukkuraksi se parhain oli jo 
varattu. Osa tonttimaista vaikutti olevan kuravelliä niin, että maa pitäisi ensin paaluttaa.  
Sitten hän ajoi Keravalle katsomaan kerrostaloasuntoja. Olisi ollut hienojakin asuntoja, muttei 
työpaikkaa. 
Sitten hän palasi takaisin Vantaalle, jossa summamutikassa poikkesi piskuisella  
Raimo Laakson autokorjaamolla, että olisiko työpaikkoja. Sielläkään ei ollut yhtään vapaata 
työpaikkaa, kun omistajalla on jo luottoduunarinsa.  
 
Sitten hän meni lentokentälle ja lensi Ouluun katsomaan, että olisiko Pohjois-Suomella mitään 
tarjottavaa. Kun lentokone teki välilaskun Kajaanissa, niin silloin hän kysyi lentoemännältä, 
että mikä kaupunki se tämä on johon lentoemäntä vastasi, että se on Kajaani ja siellä asuu 
ystävällisiä ihmisiä. Hän antoi pari matkailuesitettä. Onneksi lentokoneessa sattui olemaan 
myös saksan kielisiä Kajaani-esitteitä.  
 
Oulussa hän meni työvoimatoimistoon kysymään työpaikkoja. Heillä ei ollut yhtään vapaata 
työpaikkaa suomea murtavalle miehelle. Ensin pitäisi mennä kielikurssille, sanoi työnvälittäjä.  
 
Oulun Rotuaarilla Raymond huomasi Laakso linjat nimisen laivavarustamon pääkonttorin. 
Häntä on aina laivat kiinnostanut ja päätti käydä kysymässä, jos varustamossa tarvittaisiin 
saksan kielen taitoista työntekijää. Varustamolla on näyttävä lasipintainen julkisivu.  
Hän ei saanut työpaikkaa huonon kielitaidon takia. Jos hän osaisi paremmin suomea, niin 
ehkä työpaikka olisi järjestynyt.  
Yrityksen työhönottaja nauroi ulos: ”Tänne ei sitten sakemannit tule... riittää jo Lapin 
polttaminen!” ulko-ovella Raymond mutisi huonolla suomellaan: ”Donnervetter! Tämä minä 
muistaa aina!” ja puisteli nyrkkiään ja poistui pääkonttorin tiloista ovet paukkuen.  
Kadulla, Rotuaarilla, Raymond itse mielessään sadatteli, että tämmöisen sotkun sai samperin 
Hitler aikaan. Sitten hän istahti puistonpenkille tutkimaan lentoemännältä saamiaan Kajaani-
esitteitä. Hän pohti, että tuo kaupunki vaikuttaa mielenkiintoiselta ja pitänee sitä käydä 
katsomassa. Ellei Kajaanista löytyisi työpaikkaa, niin silloin pitänee käydä Ruotsissa 
kysymässä työpaikkoja, ajatteli hän. 
 



 

 

Hän kävi Kajaanin työvoimatoimistossa kysymässä töitä. Ainoa työpaikka, johon ei ollut kovia 
pääsyvaatimuksia oli Kajaanin poliisilaitoksen siivoojan ammatti.  
Poliisilaitos on jo pitkään hakenut siivoojaa koska edellinen oli alkoholisoitunut ja tapasi 
sammahdella kesken työtehtävien, kunnes sai potkut. Nyt poliisilaitos on ilman siivoojaa eikä 
poliisit ehdi siivoamaan. Raymond ajatteli itse mielessään, että olisi hienoa sanoa kaikille, että 
hän on töissä poliisilaitoksella.  
 
Ennen kuin hän varasi työpaikan, niin hän soitti kotiin ja kysyi vaimoltaan, että haluaisiko hän 
tosissaan muuttaa Suomeen. Tämä vastasi, että voisi kai sitä kokeilla, jos ei viihtyisi niin 
pääseehän takaisin Saksaan, sanoi Eva. Suomihan on länsimaa eli ei mikään itäblokin maa, 
ajatteli Raymond.  
Sitten hän kävi kyselemässä asuntoja kiinteistönvälityksessä, jossa hän näki hienon  
kuusikymmentäluvun omakotitalon Purolan kaupunginosassa. Hän katsoi kartalta, että missä 
semmoinen Purola sijaitsee. Hän näki, että se sijaitsee lähellä kaupunginlampea, ihan kiven 
heiton päässä keskustasta. Keskustan kupeessa näkyy olevan koulukin.  
 
Hän kävi katsomassa taloa, joka vaikutti kodikkaalta. Kaunis puutalo.  
Purolasta hänelle tuli mieleen Länsi-Berliinin Bachin kaupunginosa koska molemmissa kadut 
ovat sorapintaisia eli vaikuttaa kodikkaalta, ajatteli Raymond.  
 
Kiinteistönvälityksessä hän kyseli huonolla suomen kielellä lisätietoa talosta. Onneksi 
kiinteistönvälittäjä osasi saksaa. Sitten hän kävi kiinteistönvälittäjän kanssa tutustumassa 
taloon. Talo on hyvässä kunnossa. Neljä huonetta ja keittiö. Keskellä on pitkä eteiskäytävä. 
Pihalla on autotalli sekä pieni ryytimaa. Taloa ympäröi korkea pensasaita.  
Talo teki heti vaikutuksen herra Brandzeriin ja varasi sen. Huhtikuussa hän päätti tulla 
perheen kanssa tekemään talokaupat. Kiinteistönvälittäjä ja talon omistaja toivottivat hänet 
tervetulleeksi Suomeen.  
 
Huhtikuun lopulla Brandzerit kävivät koko perheen voimalla Suomessa tutustumiskäynnillä.  
He menivät Finnjetillä Travemündestä Helsinkiin. Se oli ensimmäinen laivamatka Evalle ja 
lapsille. Raymondkaan ei ole aikoihin matkustanut laivalla koska hehän asuvat keskellä 
Saksaa, lännen saarekkeella. Sitä ennen he asuivat Münchenissä, josta he muuttivat Länsi-
Berliiniin alkukesällä 1978, ihan vaan seikkailun vuoksi. Münchenissä Raymond oli 
rajavartijana Länsi-Saksan ja Itävallan rajalla. Eva oli töissä eräällä olutpanimolla.  
Vankilassa ollessa Raymond on katunut Länsi-Berliiniin muuttoa. Jos ei olisi muutettu, niin 
tuskin olisi alkanut salakuljetuksen. Itävaltahan on länsimaa eli sinne ei ole mitään tarvetta 
salakuljettaa tavaraa, on hän monesti vatuloinut.  
 
Länsi-Berliinistä he sekä monet muutkin tapaavat lentää ilmasiltaa pitkin Länsi-Saksan 
puolelle, niin on kätevää ja nopeampaa kuin autolla.  
Nyt he menivät autolla moottoritietä pitkin Länsi-Saksan puolelle ja sieltä Travemündeen. Toki 
Länsi-Berliinistä menisi lentokoneita Helsinkiin mutta omalla autolla on kätevä liikkua.  
 
Helsingin Katajanokalta he ajoivat Kajaaniin. He katselivat huulipyöreänä, kun katujen nimet 
ovat kahdella kielellä; suomella ja saksansukuisella ruotsilla.  
Evasta ja lapsista oli jännittävää olla ensi kertaa ihan uudessa maassa, jossa on paljon 
metsiä. Suomessa ei ole yhtä paljon moottoriteitä. Liikennekin on paljon hiljaisempaa kuin 
koti-Saksassa.  
 
Perillä Kajaanissa he yöpyivät keskikaupungilla olevassa Hotel Valjuksessa. Hotellin nimeä 
he yrittävät ääntää mutta se on vaikeaa. Hotellin vastaanottovirkailija teki kaikkensa, jotta 
tämä saksalaisperhe oppisi lausumaan hotellin nimen.   
 
Eva ihasteli uutta kotitaloa; ”Oh wie schön ein Holzhaus!”, jonka takapihalla on sopivan 
kokoinen ryytimaa. Myös Jim ja Vivi olivat intoa täynnä koska vihdoinkin he saavat omat 
huoneet. Aluksi Vivi hieman muuttoa vastaan mutta lopulta hänen oli taivuttava, kun muu 
perhe oli muuton kannalla. Viviä silloin tällöin karmaisee ne kaksi ratkaisematonta 
puukotusmurhaa aivan kodin lähettyvillä. Tuskin hän saisi nukutuksi, jos tietäisi totuuden, että 
murhaaja onkin isoveli.  
 



 

 

Raymond teki lopulliset talokaupat ja sai avaimet käteen. Sitten he ottivat selvää lähikouluista.  
Lapset tulevat aloittamaan Kajaanin Keskuskoulussa, ihan kävelymatkan päässä.  
Heidän uusi kotinsa sijaitsee Lamminkadulla. He huomasivat, että lähistöllä, melkein 
naapurissa asuu perhe, jonka seinässä liehuvat Walesin lippu sekä Britannian Union Jack. 
Täytynee olla walesilaisia, ajatteli Raymond. Hän on aina inhonnut Britannian lippua ja toivoo 
Iso-Britannian kaatumista, kun tämä saarivaltioliitto on vanha merirosvomaa.  
Jim alkoi jankuttaa isälleen, että he laittaisivat Saksan lipun kotitalon julkisivulle, jotta 
engelsmannit näkisivät, että täällä asuu ylpeitä saksalaisia. Raymond toppuutteli poikaansa, 
koska Saksan lippu saattaisi provosoida kantasuomalaisia. Hän kertoi toisen maailmansodan 
tapahtumista. Jim kuunteli innoissaan diktaattori kaimansa tekemisiä ja käskyjä. Raymond 
kutsuu Hitleriä verikoiraksi. Vaikka Raymond kuuluu ylimpään yläluokkaan, niin silti hän 
äänestää sosiaalidemokraatteja, kun nämä ovat tavallisen duunarin asialla. Hän tapaa silloin 
tällöin lukea saksalaisen rahvaanomaisen kirjailija Karl Kopfhausin romaaneja, jotka kertovat 
metsurista ja tämän perheestä. Toinen Raymondin sekä Evan suosikki romaani on Volkhard 
Burgin kirjoittama, Hier unter dem stern, joka sijoittuu 1930-luvulle ja kertoo Hitlerin 
valtaannoususta, kuinka natsit teloittavat toisinajattelijoita. Kirja kertoo dissidenttien 
näkökulmasta. Joka kerta, kun Raymond on lukenut kirjan, niin hän tulee pahalle tuulelle, kun 
natsien tekemiset alkaa vituttaa. Jimin syntyessä hän ja Eva päättivät antaa pojalleen toiseksi 
etunimeksi Adolf, jotta nimi puhdistuisi Hitler-ajatuksista.  
 
Brandzerin suvulla on miljoonatili Sveitsin-pankissa, ja sen tähden he pystyivät ostaa 
omakotitalon käteisellä. Talon entinen omistaja katsoi monttu auki, kun sai hyvän hinnan tästä 
vanhasta mutta hyväkuntoisesta talosta, melkein rintamamiestalo.  
 
Tähän mennessä Brandzerit ovat eläneet nuukasti ja raha on kasvanut korkoa.  
Josélla on useita kartanoita Marbellassa, jossa hän ja hänen kolme poikaansa ovat syntyneet. 
He muuttivat 50-luvulla Baijeriin, koska heillä on saksalaisjuuret. He eivät tiedä varmuudella, 
että mistä suku on lähtöisin, kun sukuhaaroja tulee Espanjaan usealta suunnalta. José 
Brandzer epäilee, että heillä olisi baskijuuret.  
José ja Helmut ovat alkaneet tutkia sukua. Saa nähdä mitä he saavat selville vai saavatko 
mitään. 
Helmikuun 19 päivä Brandzerin suku kasvoi yhden tyttölapsen kera. Arthurille ja Karinalle 
syntyi pikkuinen Jennifer. 
 
Kun Brandzerit olivat palaneet kotiin, niin silloin alkoi muuton valmistelut. Raymond kysyi 
perheeltään, jos hän suomentaisi nimensä, johon heti tuli vastalause pojan suusta: 
”Donnervetter papa, Nicht, Nein!”, niinpä hän päätti säilyttää nimensä ennallaan, ettei poika 
alkaisi riehua. Leikillään hän ehdotti pojalleen, että tämä voisi suomentaa oman nimensä 
vaikkapa Jimmi-Aatuksi, johon tämä melkein alkoi itkeä pillittää. Pikkusiskoa nauratti makeasti 
isoveljen tosikkomaisuus.  
 
Koulujenpäättäjäispäivänä opettaja Elfriede purskahti itkuun, kun suosikkioppilas lopettaa ja 
syksyllä luokkalehti ei enää ilmestyisi. Elfriede olisi tahtonut halata Jimiä mutta siihen tämä ei 
suostunut koska perheellä ei ole tapana syleillä toisiaan. Jimistä tulee enemmän ja enemmän 
tunnevammainen.  
 
Muuttopäivä 
Muuttoautonkuljettaja kävi ilmoittamassa, että isompi auto on hajonnut ja käy hakemassa 
hieman pienemmän auton. Sillä välin Brandzerit ulkoiluttivat koiraa.  
Jimistä tuntui haikealta jättää tuttu kaupunki mutta samalla haluaa nähdä jotain uutta. 
Kerrostaloalueen takana Jim nousi pienelle kukkulalle, josta näkee hyvin Itä-Berliinin puolelle. 
Hän katsoi itään ja vaipui ajatuksiinsa. Taisi hän torkahtaa seisten ja näki edessään 
alumiinivaatteisiin pukeutuneen vaaleatukkaisen tytön, kaunis tyttö, joka kaihoisasti hoki 
Ninoa, kunnes Jim hätkähti hereille eikä nähnyt tytöstä jälkeäkään. Muistiaan pinnistäen Jim 
hiffasi, että tyttö muistutti hyvin paljon Nancyä ja alkoi ensimmäisen kerran tuntea kiihotusta.  
 
Muutaman tunnin kuluttua tuli pienempi muuttoauto, johon ihmeen kaupalla mahtui kaikki 
tavarat. On ihmeellistä miten paljon roinaa saa mahtumaan pieneen kerrostalo kolmioon ja 
sitten vielä pienempään muuttoautoon, ajatteli Raymond. Kun kaikki tavarat oli saatu lastattua 
muuttoautoon, niin silloin Raymond luovutti asunnonavaimet isännöitsijälle, joka asuu 



 

 

viereisessä, takimmaisessa talossa.  
 
Koiran kömpiessä takapenkille lasten väliin, jolloin Raymond vitsaili: ”Tästä vielä jänikset 
puuttuisivat!” Jimille muistui mieleen hänen taannoinen kaninsa. Hän ei vieläkään tiedä kanin 
kohtaloa, että vemmelsääri on kanien taivaassa eikä suinkaan äidin työkaverin luona. 
Kummallista kun Jimille ei kertaakaan ole tullut mieleen pyytää äidiltä lupaa saada käydä 
katsomassa kaniaan. Jos niin olisi käynyt, niin silloin Eva olisi joutunut kertomaan koko 
totuuden, että pupu oli kuin olikin se maukas kanapaisti.  
 
Brandzerit lähtivät ajamaan kohti Travemündeä.  
Laivankannelta he vilkuttivat entiselle kotimaalleen. Kun laiva ajoi Itä-Saksan pohjoisrannikon 
ohi kohti eteläistä Itämerta, niin silloin Raymond näytti keskisormea. Sitten hänelle muistui 
mieleen Retkutsenkon veljekset, että mitähän heille mahtaa kuulua ja ovatko edes hengissä, 
ajatteli Raymond. Taitavat olla Siperiassa, ajatteli hän samalla, kun katsoi kaukana 
horisontissa olevaa DDR:n rannikkoa.  
 
Aamulla kun laiva oli saapunut Helsinkiin, niin silloin he ajoivat muuttoauton edellä Kajaaniin. 
Autossa Jim silmäili saksa-suomi-saksa sanakirjaa ja opetteli joitakin sanoja. Hänestä 
suomen kieli vaikuttaa melko helpolta koska kirjaimet lausutaan suurin piirtein kuin saksassa, 
mutta toisaalta se on hyvin vaikea kieli. kun apusanat on leivottu sanan loppuun. 
Jimistä tuntuu myös mahtavalta, kun molemmissa maissa on samanniminen valuutta. 
 
Pitkän uuvuttavan ajomatkan jälkeen he saapuivat Kajaaniin, Lamminkadulle.  
Eva meni innoissaan uuden kodin ulko-ovelle ja ensimmäisen kerran avasi oven. Silloin 
häneltä pääsi pettynyt voihkaisu, kun edellinen omistaja ei ollut vaivautunut siivoamaan 
paskojaan pois. Eteisen lattialla lojui kummallisia muovisia kuoria, jotka muistuttavat hieman 
elektroniikkapeliä. Jim katsoi laitetta ja totesi, että ne ovat pelkkiä kuoria, joissa luki; Read 
Device Jenna. Jim ei käsittänyt mitään, ilmeisesti jonkinlainen lukulaite mutta mikä on 
lukulaite, laite, joka lukee, pähkäili Jim.  
 
Jääkaappikin oli niin likainen, ettei sinne huvittanut laittaa mitään. Evaa otti todella pattiin, kun 
oli siivonnut Berliinin asunnon huolellisesti ja sitten kiitoksena odottaa tällainen sotku. Häneltä 
pääsi monta saksalaista kirosanaa.  
Olohuoneen katto oli keltaisenaan tupakansavusta. Raymond haki peräkontista maalipurkin 
sekä maalaustelan ja maalasi olohuoneen katon sillä välin, kun Eva pikasiivosi jokaisen 
huoneen, jotta sinne voisi viedä huonekalut.  
Kun talo oli riittävän puhdas ihmisasunnoksi, niin silloin kannettiin sisälle huonekalut sekä 
tavaralaatikot. 
Jonkin ajan kuluttua avuksi tuli melkein naapurissa asuva puoliksi kaljuuntunut Charles Brick, 
joka kertoi olevansa lähtöisin Walesista. Raymond kertoi nähneensä heidän talonsa ja 
Walesin ja Britannian liput.  
Charles kysyi huonolla suomenkielellä, että tarvitseeko sängynkantajaa, johon Raymond 
vastasi yhtä huonolla suomella, että totta kai sellaista tarvitsee. Mies kertoi vuosi sitten 
muuttaneensa Suomeen koska heillä on kaukaiset suomalaisjuuret.  
 
Charles ja hänen vaimonsa, Agatha, käyvät töissä Kajaanin paperitehtaalla, aivan kuten 
monet muutkin kajaanilaiset.  
Charlesilla ja Agathalla on kaksi Jimin ja Vivin ikäistä lasta; Gunther ja Einari. Lapset eivät 
olleet muuttoapuna.  
 
Kun kaikki tavarat oli saatu kannetuksi sisälle ja muuttoauto lähtenyt, niin silloin Brandzerit 
kävivät syömässä lihapiirakat läheisellä katukeittiöllä. Sitten he kävelivät pitkin Purolan katuja, 
jotka tosiaan muistuttavat Länsi-Berliinin Bachin omakotialuetta. Suurin osa kaduista on 
sorapintaisia. Keskellä aluetta on piskuinen ruokakauppa, jota he kävivät katsomassa. 
Kaupassa ei ole kovin suuri valikoima mutta hätätapauksessa sieltä voi ostaa esimerkiksi 
maitoa. Brandzereilla ei kulu paljon maitoa, kun Evalla on laktoosi-intoleranssi ja 
Raymondista ja Vivistä maito on inhottavaa vasikan litkua. Jim on ainoa, joka saattaisi juoda 
maitoa. Hän käyttää sitä vain kahvissa. Pienenä hän oli innokas maidonystävä ja joi sitä 
litrakaupalla tuttipullosta. Kesähelteellä maito piimi niin, että äitiä ihan oksetti. 
 



 

 

 
 
Elokuussa Jim aloitti kuudennen luokan toiseen kertaan, jotta oppisi suomen kielen ennen 
yläasteelle menoa. Vivi aloitti toisen luokan.  
 
Jimin luokalla käy Gunther Brick, joka vaikuttaa ujonpuoleiselta mutta mielellään rupattelee 
Jimin kanssa, kun tämä osaa sujuvaa englantia. Silloin tällöin Jim opettaa kaverilleen 
äidinkieltään rallatellen perinteisiä saksalaisia lastenlauluja.  
Jim päätti itse mielessään tehdä Guntherista eräänlaisen apurin, joka tekisi pieniä 
palveluksia.  
Guntherista Jim vaikuttaa mystiseltä ja päätti kaveerata tämän kanssa, jotta saisi ideoita 
kertomuksiinsa. Gunther on intohimoinen kertomusten kirjoittaja. Pian myös Jim innostui 
kirjailijan urasta mutta harmi vaan, kun käsiala on melkoisia harakanvarpaita; sepittää hassuja 
ja hullunkurisia tarinoita keppikirjaimilla. Hän on alkanut kirjoittaa kertomuksia Länsi-
Berliinissä murhaamistaan luokkakavereista. Kertomuksessa murhaajana on fiktiivinen Alter 
Mann Hahn niminen ukkeli. Hän antaa isän lukea kertomuksen. Tietenkään tämä ei osaa 
aavistaakaan, että murhaaja on hänen oma poikansa. Hän olettaa Jimin saaneen 
inspiraatioita niistä kahdesta mystisistä murhista.  
Jim on myös näyttänyt kertomustaan Guntherille. Myös hän olettaa sen olevan sepitteinen 
mutta ottaa kaiken varauksin vastaan; Jimin mystisen pelottava pistävä katse herättää 
hänessä epäillystä. Tämän hän pitää salaisuutena ja aikoo pitää kaveriaan silmällä.   
 
Tähän asti Guntherin kertomukset ovat olleet aivan liian kesyjä, jotka kaipaisivat kummallisia 
hahmoja. Hän alkoi kirjoittaa uutta kertomusta Jim-Adolfista ja on ottanut lainauksia tämän 
Alter Mann Hahn tarinasta, jossa Alter Mannin tilalla seikkailee Jim-Adolf. Tätä kertomusta 
hän ei uskalla näyttää kaverilleen vaan pitää sen visusti lukitussa kirjoituspöydän laatikossa, 
sillä silloin tällöin Jim käy Guntherin luona kylässä.  
 
Koulussa Jim ja Vivi saavat kerran viikossa kotikielenopetusta, etteivät unohtaisi äidinkieltään.  
Vivin kotikielen opettaja on nuori uskovainen, Alfred Käfig. Pian tyttöä alkoi vituttaa ainainen 
uskonto mutta päätti kuitenkin jatkaa kotikielen tunneilla, ettei unohtaisi saksaa. Hänestä 
uskonto on pelkkää hölynpölyä.  
Kerrankin hän oli sanoa töksäyttänyt Elisabeth-mummolle, jota kutsutaan myös Berliinin-
mummoksi, että Raamattu on samanlaista mielikuvitusta kuin Hulk, niin silloin Elisabeth heitti 
Nitron huulen ja puolusteli pyhää kirjaa, että siinä on paljon elämänviisauksia. Jim ei vielä ole 
ajatellut näitä uskon juttuja mutta hän uskoo varauksin. Luokkakaverimurhia hän ei 
kuitenkaan kadu, kun näkee puukotukset itsepuolustuksena, vaikka se on väärin. Hän on 
onnistunut peittää omantunnon tuskat toistamalla hiljaa itse mielessään; Ende, Ende… 
 
Eräänä syksyisenä iltapäivällä koulun jälkeen, kun Jim selailee päivänpostia, niin silloin hän 
huomaa yhden kirjeistä olevan osoitettu henkilökohtaisesti hänelle.  
Kirjekuoren oikeassa yläkulmassa on saksalainen postimerkki ja leimassa lukee West-Berlin. 
Vasemmassa yläkulmassa lukee; Berlin Stadt. Innokkaasti hän avaa kirjeen, jonka avattuaan 
hänen suunsa menee messingille, kun kirjeestä paljastuu entisten luokkakavereiden 
syysterveiset. Jokainen oppilas oli kirjoittanut pienen kirjeen. Jokainen kirjoitti kaipaamansa 
häntä ja luokkalehteä. Jim moneen kertaan suuteli Nancyn kirjoittamaa kirjettä.  
Opettaja Elfriede kysyi kirjeessään, että milloin ilmestyy lehden Suominumero. Jim vastasi, 
ettei lehti enää ilmesty, kun lehden lähettäminen maksaisi maltaita. Kyllä hän haluaisi jatkaa 
koululehden tekoa mutta se olisi vaikeaa ja kallista. Sinänsä rahasta ei olisi pulaa, kun 
Brandzerit ovat ökyrikkaita. Sitä Jimin entinen luokka ei tiedä eikä Jim itsekään sitä tiedä, että 
hän on syntynyt kultainen lusikka suussa. Isä ja äiti ovat päättäneet kertoa lapsilleen 
rikkauksistaan sitten vasta, kun nämä ovat täysi-ikäisiä. Pikkulapset saattaisivat leuhkia koko 
kylän kakaroille, että meidänpä isämme on upporikas.  
 
Uudessa koulussa Jim muutaman kerran teki pienimuotoisen Keskuskoulun Zeitungen, muttei 
siitä tullut samanlaista menestystä kuin entisessä koulussa. Se johtuu tietenkin hänen 
huonosta kielitaidostansa sekä liiasta saksalaisuuden korostamisesta. Jo lehden nimessä on 
saksalaisuutta sotkettuna suomalaisuuteen.  
 
Jim tuntee jonkin asteista kaipuuta entiseen kouluun sekä synnyinmaahansa. Hän ei oikein 



 

 

viihdy Keskuskoulussa koska rakennus on vanha ja kulunut sekä opettajat ovat liian 
virkaintoisia. Jotkut oppilaat kiusaavat häntä. Kun häntä oikein tönitään ja uhkaillaan, niin 
silloin Jim änkyttää huonolla suomella: ”Lopeta tai käy kuin Mikael!”, jolloin ilkkuminen yltyy 
entisestään ja hänelle nauretaan.  
Pari kertaa viikossa Jim ja Vivi saavat niin kutsuttua suomikakkosta eli suomen kielen 
tukiopetusta. 
 
Monta kertaa Jim lukee Nancyn kirjeen ja piirtelee siihen sydämen kuvia, kunnes on pakko 
heittää sen roskiin, ettei vain pikkusisko sitä näkisi ja alkaisi kiusoitella.  
Jimin seksualiteetti alkaa pikkuhiljaa heräillä. Hän tuntee ihastusta Nancyä kohtaan mutta 
liian myöhään. Tyttö on Itämeren takana, lännen saarekkeella, kuten Jim tapaa haikeana 
vatuloida. Hän itse mielessään haaveilee tulevaisuudesta; sitten kun hänellä on ajokortti ja 
auto, niin silloin hän hurauttaisi Länsi-Berliiniin lempimään Nancyn kanssa. Illalla sängyssä 
hän unelmoi eroottisista hetkistä ihanan Nancyn kanssa. Pian hän saa eroottisia 
assosiaatioita kaikkiin kaimoihin, jopa USA:n presidentin vaimoonkin, vaikka tämä on jo 
vanha akka, kuten Jim tapaa vatuloida.  
Jimiä ottaa pattiin, kun Berliinissä asuessa hänen seksualiteettinsa ei vielä ollut herännyt, 
vaikka tyttö yritti sitä herätellä käsirautojen avulla. Nyt jälkikäteen Jimiä on alkanut kiihottaa, 
kun oli raudoissa Nancyn petivaatelaatikossa.  
 
Kyllä Keskuskoulussakin on paljon upeita pimuja mutta haluaisikohan he olla ummikkopojan 
kanssa, on Jim itse mielessään pohtinut. Tuskinpa tai kukapa sen tietäisi, jos eteeni 
tupsahtaisi joku kuvankaunis, vaaleatukkainen Suometar, ajatteli hän.  
 
Ihmeen nopeasti Brandzerit alkoivat oppia uuden kielen. Kajaanissa on pakko opetella, kun 
on hyvin harvassa Suomen saksalaisia. Matkaesitteistä on helppo tutustua Kainuun 
nähtävyyksiin omalla äidinkielellä ja sitten vertailla suomen kielisiin esitteisiin.  
 
Eva pääsi siivoojaksi Arvolakotiin, joka on vanhusten palvelutalo. Muutaman kerran viikossa 
hän käy kielikurssilla.  
 
Raymondista tuli Kajaanin poliisilaitoksen siivooja. Hän sanoi lapsilleen, että jos joku kysyisi 
isän ammattia, niin silloin heidän tulisi vastata, että papa on töissä Kajaanin poliisilaitoksella, 
muttei paljastaa yksityiskohtia työtehtävistä.  
Sinänsä ei siivoojantyössä ole mitään hävettävää, mutta Raymondin kaltaiselle kovalle ukolle 
se voi olla melkoinen häpeä, kun aikaisemmin on ollut rajavartija. Siihen työhön 
vankilakundilla ei ole mitään asiaa.  
Jimistä tuntuu mahtavalta, kun isä on töissä poliisilaitoksella ja aikoo kertoa kaikille, että papa 
on Polizei. Poliisia Jim kutsuu saksalaisella sanalla. Hän on melkoinen kielipoliisi tai kuten 
hän tässäkin kutsuu itseään kielipolizeiksi. Vaikka hän itse sotkee saksalaisia sanoja suomen 
kieleen, niin hän ei hyväksy, jos toiset niin tekisivät.  
Pian isä ja äiti oppivat tuntemaan useita suomalaisia televisio- ja radiopersoonia. Kun 
esimerkiksi isä sattuu sanomaan jotain kaimastaan, Raimo Höyry Häyrysestä, niin heti Jim 
korjaa Häyrisen liikanimen Dampfksi. 
 
Raymond on jo lukemattomia kertoja soitellut Itä-Saksaan ja kysellyt tietoja Igorista ja Ivanista 
mutta turhaan. Heistä ei kerrota mitään tietoja, kuten hän saattoi arvata mutta kuitenkin päätti 
yrittää.  
Raymond ei tiedä mitään Retkutsenkon veljesten kohtalosta, että ovatko he yhä Itä-saksassa 
vai onko heidät kuljetettu Neuvostoliittoon vai ovatko he ylipäätään hengissä. Hän laittoi myös 
lehti-ilmoituksen Länsi-Berliinin paikallislehteen, jossa etsintäkuulutti Retkutsenkot. 
Ilmoitukseen hän laittoi nykyisen puhelinnumeronsa. Kyllä hän tietää, ettei länsisaksalaisia 
lehtiä ole saatavilla Itä-Saksassa mutta jos sattuisi niin, että veljekset saisivat jostain käsiinsä 
juuri sen lehden tai sitten olisivat onnistuneet loikata länteen.  
Raymond kertoi Retkutsenkon veljeksistä vaimolleen, ettei tämä ihmettelisi, jos tulisi puhelu 
Itä-Saksasta tai Neuvostoliitosta.  
Aluksi Eva oli epäileväinen, että kannattaako enää veljeillä venäläisveljesten kanssa mutta 
lopulta hyväksyi yhteydenoton, kun ukko oli kertonut enemmän Igorista ja Ivanista. 
 
 



 

 

 
 
Igor ja Ivan istuvat viimeistä kolmatta vuotta itäsaksalaisessa vankilassa, Itä-Berliinin 
ulkopuolella. Sellin lattialla juoksentelee rottia sekä ilmassa on ummehtunut ulosteen lemu.  
He käyttäytyvät hyvin, ettei heitä alettaisi kurittamaan. Veljekset vapautuvat ensi vuonna  
eli 1984.  
 
Vankisellissä istuessa Igor ja Ivan ovat suunnitelleet länteen loikkaamista mutta ensin he 
aikovat käydä vanhempiensa luona Leningradissa, jonne he ovat jo anoneet muuttolupaa.  
He saivat luvan muuttaa Leningradiin, kun heidän nuorimmat veljensä lupasivat ottaa heidät 
huostaansa. Boris ja Sergei ovat KGB-agentteja, jotka vakuuttivat politbyroon virkamiehet, 
että Igoriin ja Ivaniin pystyy luottaa ja muistuttivat, että Leningrad olisi heille hyvä asuinpaikka, 
kun se on kaukana Berliinin muurista.   
Heti kun Igor ja Ivan tulisi Leningradiin, niin silloin Boris ja Sergei auttaisivat heitä 
loikkaamaan länteen, mutta siitä he eivät todellakaan puhu puhelimessa, sillä puheluita 
salakuunnellaan. Sen KGB-agentit tietävät liiankin hyvin.  
Boris ja Sergei ovat lukemattomia kertoja kuulleet toisinajattelijoiden puheluista. He eivät 
reagoi niihin, kun ovat sisimmässään neuvostojärjestelmää vastaan mutta olosuhteiden 
pakosta näyttelevät kivenkovaa kommunistia. He ovat avoimesti kehuneet Neuvostoliittoa, 
jotta saisivat parhainta mahdollista kohtelua. He ovat monesti auttaneet kollegaansa, Vladimir 
Putinia etenemään urallaan. Toveri Putin on Leningradin KGB:ssä melkoinen kiho. Putin 
tapaa usein työpaikallaan, pienessä konttorissa, rallatella hassuja lastenlauluja uusine 
härskeine sanoineen niin, että Boris ja Sergei saavat nauraa mahat kippurassa.  
 
Retkutsenkot ovat hyvin varakkaita. Tsaarin vallanaikana heillä oli herraskartano Laatokan 
itärannalla mutta heti Bolsevikkien tultua valtaan, niin kartano joutui valtion omistukseen. Nyt 
talossa on Aunuksen Karjalan upseerikerho.  
 
Igorilla ja Ivanilla on tili Sveitsin pankissa, mutta siihen he eivät pääse käsiksi. Tili on sen 
varalle, jos ihme tapahtuisi ja Neuvostoliitto romahtaisi mutta eihän sellaista tapahdu…  
 
Salakuljetuksen aikana Raymond on hoitanut tiliä. Pankkikirjat hän on piilottanut 
vinttikomeroonsa. Nyt Kajaaniin muutettuaan Retkutsenkojen Sveitsin pankkikirjat on 
Raymondin kassalippaassa. Hän ei tietenkään koske toisten rahoihin vaan luovuttaa 
pankkikirjat Retkutsenkoille heti, kun he olisivat lännessä tai jos Neuvostoliitto länsimaistuisi.  
Raymond on varma, että ennemmin tai myöhemmin niin tulisi käymään. Hän on varma, että 
Retkutsenkon ukot ovat elossa. Jos sattuisi niin, ettei hän kuulisi mitään kymmeneen vuoteen, 
niin silloin hän siirtäisi rahat omalle tilille. Ei loputtomiin rahoja voi pitää koskemattomana. 
Raymondilla on täysi oikeus tiliin.  
 
Koko syksyn Jim kaipasi Nancyn kainaloon, mutta siihen ei ole mahdollisuutta.  
Eräänä lokakuisena päivänä hän oli niin kiimassa, että sai pakkomielteen nussia. Hän 
houkutteli luokan kauneimman tytön koulun rappukäytävän yläkerrostasanteelle.  
Tyttö oletti Jimillä olevan jotain tärkeääkin asiaa ja seurasi perässä. Ylätasanteella Jim kehotti 
tyttöä istuutumaan lattialle kaidetta vasten. Tyttö istuutui ja ihmetteli, että mitä ihmettä tämä 
hassu sakemanni on keksinyt. Yhtäkkiä Jim tarttui tyttöön rautaisotteella ja alkoi suudella 
suoraan suulle. Kerta ei onnistunut suudella, niin Jim puraisi tyttöä poskesta hokien: ”Minä 
haluaa verta, olen vampyyri!” Tyttö rimpuili itsensä irti ja juoksi takaisin kavereidensa luokse 
ja kertoi kaiken. Kuten saattaa arvata, asia kulkeutui rehtorin korviin ja Jim joutui puhutteluun.  
Harmaapartainen, viisissäkymmenissä oleva rehtori, Pentti Laudevuori, oli hyvin järkyttynyt 
tapahtuneesta. Hän soitti Jimin kotiin ja kertoi, että poika ahdistelee tyttöjä.   
Eva, joka vastasi puhelimeen, sanoi huonolla suomella: ”Öh, Nein, ei, se ei ole Jim, on niin, 
että Jim on uhri… kiusataan.” Hän olisi halunnut sanoa pari valikoitua sanaa tälle 
byrokraattisen ääniselle ukonkäppänälle, mutta kieliongelmien takia ei alkanut haukkumaan. 
 
Puhelun jälkeen Jim yritti puolustella, että hänen oli aivan pakko päästää seksuaalienergiaa 
ulos. Rehtori sai melkoisen hepulin ja soitti perheneuvolaan ja samalla itse mielessään 
ajatteli, että poika on sekaisin kuin ne kuuluisat Jokisen eväät.  
Jim tuijotti rehtoria niin pitkään, että tätä alkoi ärsyttää. Kukaan oppilaista ei ole vielä tähän 
mennessä uhmannut häntä. Täytyy Jim-Adolfin olevan tosi hullu, ajatteli Pentti. 



 

 

Tähän mennessä puhutteluun joutuneet oppilaat ovat katuneet tekosiaan, mutta Jim ei näy 
katuvan mitään vaan alkoi puolustella tekosiaan.  
Penttiä järkyttää myös se, kun Jim oli puraissut tyttöä leikkien vampyyriä. Täytyy olla tosi 
hullu, ajatteli hän. Tietenkään Pentti ei tätä sanonut ääneen, sillä tämä olisi ollut virkavirhe; ei 
oppilaita saa kutsua hulluiksi.  
  
Jimin luokkakaverit alkoivat kutsua häntä raiskaajanatsiksi ja uhkasivat antaa hänelle 
kunnolla turpiin. Mutta Jim vaan virnuili ihan kuin olisi kuullut pierun paukahtavan.  
Eräänä marraskuisena päivänä Jimiltä paloi käämit ja otti mukaansa kouluun tuppipuukon.  
Välitunnilla Jim johdatti pääkiusaajansa, Heikki Risbornin, koulun taakse. Heti kun he olivat 
päässeet nurkan taakse, jossa on suuria pensas- ja lankkuaitoja näköesteenä, sillä koulun 
takapihalla säilytetään puutarhajätteitä odottamassa poiskuljetusta.  
Yhtäkkiä Jim iski puukolla kiusanhenkeä selkään. Sitten hän puukotti kaulaan ja rintaan niin, 
että tämä kuoli. Tälläkin kertaa Jimin takki meni veriseksi, jonka hän riisui ja teki palloksi niin, 
ettei kukaan huomaisi veritahroja.  
Sitten hän veti ruumiin pensaikkoon ja kasasi puunlehtiä tämän päälle. Tälläkin kertaa Jimillä 
oli tuuria, kun kukaan ei huomannut. Muut luokkakaverit eivät huomanneet, kun Jim houkutteli 
Heikkiä koulun taakse.  
Koulun jälkeen matkalla kotiin kaupungin lammen rannassa, hietikolla, hän poltti verisen 
takkinsa, ettei äiti kauhistuisi.  
 
Loppu päivän opettajat ja oppilaat ihmettelivät, että missä on Heikki. He olettivat pojan 
menneen kotiin. Loppuviikosta koulun vahtimestari, bulldoggin näköinen mies, löysi ruumiin, 
kun oli haravoimassa koulun takana.  
 
Poliisit kuulustelivat koulun kaikkia oppilaita sekä opettajia. Jimin kohdalla kuulustelu sujui 
huonosti koska hän osaa huonosti suomea ja nyt entisestään näytteli ummikkoa. Kylläkin 
saksan tulkki hommattiin mutta tulkin välityksellä Jim antoi ymmärtää, ettei hän voisi ketään 
tappaa, että sellainen olisi moraalitonta. Jim valehteli raskaiden asianhaarojen vallitessa. 
Poliisilla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin uskoa. Totta kai rehtori Laudevuori epäili Jimiä, kun 
tämä aikaisemmin oli puraissut tyttöä poskesta. Hän kehotti katsoa ruumiista sormenjäljet.  
Ruumiiseen ei jäänyt sormenjälkiä koska oli satanut sekä Jimillä oli hanskat käsissä.  
 
Koulussa Jim on hyvin rauhaton, joka johtuu osittain siitä, kun ei vielä osaa kunnolla suomea. 
Silloin tällöin omatunto on alkanut vaivata, joka purkautuu rauhattomuutena.  
Välitunneilla Jim tapaa puhua vaikka mitä soopaa, mutta Guntherin edessä hän näyttelee 
kovaa jätkää.  
 
Gunther on syksyn aikana huomannut Jimissä joitakin kummallisia ja pelottavia 
ominaisuuksia. Hän päätti pitää tämän salaisuutena ja tarkkailla kaveriaan tarkemmin. Kuka 
ties Jimin käytös inspiroisi todelliseen bestselleriin, kuten Gunther itse mielessään vatuloi.  
Hän myös on pohtinut, että kannattaisiko opiskella poliisiksi ja miltä kuulostaisi rikostutkija 
Gunther Brick, komisario Brick, ei yhtään hassumpaa, ajatteli hän.  
 
Juuri rauhattomuuden takia Jim joutui käymään perheneuvolassa, jossa hänen piti tehdä 
erilaisia palikkatestejä. Onneksi psykologi osasi saksaa, ja Jimin vanhemmat pystyivät 
kertomaan omalla äidinkielellään asian oikean laidan, että poika on aina ollut rauhaton, joka 
johtunee tämän vaikeasta syntymästä. Jim istui vieressä, kun äiti kertoi syntymähetken 
tapahtumista ja se oli todella järkyttävää. Jim tunsi, että nyt kaikelta meni pohja ja miten nyt 
hänestä tulisi gangsteripäällikkö tai edes yritysjohtaja. Hän yritti itse mielessään ajatella, että 
vanhempien kertomus olisi vain sepite, jotta psykologi ymmärtäisi. Psykologi tuli siihen 
johtopäätökseen, että Jimille sopisi paremmin erityiskoulu.  
Silloin Jimin musta otsatukka nousi pystyyn ja ajatteli, että tuleeko minusta nyt 
erityiskoulunpoika, joka heiluttaa velttoa kättä rinnan päällä. Hän on lukenut saksalaisesta 
koululaisten kuukausilehdestä tietoa CP-vammasta. Jim ajatteli, ettei hän ole CP.  
Kyllä Jim ymmärtää, että erityiskoulussa olisi helpompaa, jossa voisi oppia kaikki 
kertotaulutkin ja kukaties hänestä tulisi ydinfyysikko. Kaikkea tätä hän ajatteli samalla, kun 
istui tuppisuuna pienessä psykologihuoneessa. Hän pohti myös, että ehkä minulle sopisi 
paremmin eristyskoulu, kun on tullut murhattua kolme koulukaveria ja mihin tämä vielä johtaa, 
ajatteli hän.  



 

 

 
 
Vuosi 1984 
Vuodenvaihteessa Jim vaihtoi koulumuotoa. Onneksi erityiskoulu on Keskuskoulun tiloissa eli 
hänen ei tarvitse vaihtaa kouluympäristöä. 
Jim huomasi, että erityiskoulussa on parempi ilmapiiri mutta joskus sielläkin hieman kiusataan 
mutta huomattavasti harvemmin kuin syyslukukaudella.  
 
Heikin murha jäänee selvittämättömäksi eli joutuu samaan X-mappiin kuin kuuluisat Kyllikki 
Saaren, Bodomin murhat. Ei ole pienintäkään johtolankaa, ei edes narun pätkääkään, kuten 
Kajaanin rikospoliisi on asiaa kommentoinut.  
 
Kevään aikana Jim tuli enemmän ja enemmän kiimaiseksi. Nyt hänen seksualiteettinsa on 
täysin herännyt ja ehkä liikaakin. Hänestä on tullut yliseksuaali ja saattaa survaista missä 
tahansa.  
Samalla luokalla käyvä Tiina on melkein yhtä kiimainen ja tapaa usein välitunneilla istua 
koulunkäytävällä nojaten seinää vasten ja samalla kuherrella ihan avoimesti poikaystävänsä 
kanssa. Jim kiihottui entisestään, kun Tiina ja Jouni suutelivat. Jimiä tekisi niin kovasti 
rakastella mutta hänellä ei ole pimua. Kukaan ei näy kiinnostuvan minusta, ajatteli Jim 
haikeana. Luokan ainoa sinkkutyttö on tummatukkainen Virpi, mutta Jim ei kiihotu hänestä. 
Jim haluaisi blondin. Monesti Jim on monesti vatuloinut, että jos Nancy olisi läsnä, niin silloin 
hän näyttäisi Tiinalle ja Jounille oikeaa saksalaista erotiikkaa.  
Jimistä tuntuu haikealta, kun Nancy on Euroopan toisella laidalla, lännen saarekkeella. 
Varmasti toiset pojat piirittävät minun Nancyani, ajattelee Jim. Onneksi suuren välimatkan 
ansiosta Jim ei saa tietää Nancyn poikakavereista tai muuten tapahtuisi 
mustasukkaisuusmurhia.  
 
Yksin kotona ollessa Jim on alkanut saamaan useita riisuutumiskohtauksia, jolloin hän on 
poissa tolaltaan ja voi tehdä itselleen mitä tahansa, joka vähänkin sattuisi kiihottaa.  
Yksin ollessa hän ilkosillaan menee pehmojäniksen kanssa vaatehuoneeseen 
harjoittelemaan rakastelemista. Hän kiihottuu, kun sitoo paksun köyden vyötärölleen ja heittää 
köyden toisen pään vaateorren ympäri ja nostaa itseään puoleen väliin. Silloin hän tuntee, 
kuinka pippeli nousee pystyyn. Monesti käy niin, että orsi irtoaa ja hän mätkähtää jäniksen 
päälle. Onneksi pehmolelu on aivan hänen alapuolellansa tai muuten hän voisi loukkaantua 
vakavasti, sillä orren alapuolella on puinen kirstu. Arkussa on saksalaisia Aku Ankkoja.  
Jimillä on myös käynyt mielessä, jos kokeilisi köyttä kaulalle ja nostaisi itsensä ilmaan mutta 
sitä hän ei uskalla tehdä. Varmasti isä ja äiti järkyttyisivät, kun löytäisi hänet vaatehuoneessa 
elottomana paksu köysi kaulan ympäri. Toisaalta ajatus kiihottaa häntä, muttei kuitenkaan 
halua kuolla.  
 
Pelehtiessään pehmojäniksen kanssa Jim kuvittelee kuinka hän rakastelisi tyttöjen kanssa 
jossain pensaikossa. Hänellä on ongelma; miten pääsisi niin pitkälle, että saisi tyttöystävän. 
Olisiko mahdollista, että suomalainen tyttö rakastuisi saksalaiseen poikaan? Ehkä jos poika 
olisi normaali. Enhän minä ole normaali, on Jim itse mielessään vatuloinut.  
Jim on miettinyt myös sitä vaihtoehtoa, jos menisi johonkin puistoon ja raiskaisi jonkun 
tuntemattoman tytön. Hän on myös miettinyt raiskaavansa oman siskonsa mutta kuinka se 
tehtäisiin ilman paljastumista? Hyvä, kun Jim ei ole niin pitkälle mennyt. Hän pelkää 
kotisaarnoja.   
Jim on pikkuhiljaa salakavalasti menettämässä järkensä. Jim-Adolf on todella vaarallinen 
seksihullu, jonka hän itsekin on hiffannut. Joskus hän on pohtinut, jos vapaaehtoisesti menisi 
hoitoon mutta se olisi aivan liian noloa hänelle itselleen sekä vanhemmille.  
Jim pohtii usein iltaisin sängyssä, että on harmi, kun yhteiskunnassa hulluus on tabu. Ei 
hullukaan halua hullun mainetta. Armokuolema olisi hyvä juttu silloin, kun tosissaan haluaa 
kuolla. Minä haluan vain leikisti kuolla, kuten Jim usein vatuloi. 
 
Monesti öisin hän näkee unta metallisiin vaatteisiin pukeutuneesta vaaleatukkaisesta tytöstä, 
jolla on samankaltaisia ongelmia. Unessa hän hiffaa olevansa tytön nahkoissa. Herätessä 
hän on hiestä märkänä ja lisäksi pippeli on pystyssä.  
 
 



 

 

 
 
Kevättalvella 1984 Igor ja Ivan pääsivät vankilasta tai ainakin melkein, sillä he ovat yhä  
Itä-Euroopassa, jossa jokainen liike on tarkoin valvottua. Veljeksillä kävi säkä, kun saivat 
muuttaa Leningradiin synnyinseudulleen. Siitä he saavat kiittää veljiensä ammattia.  
 
Perillä Leningradissa, jota he perhepiirissä kutsuvat Pietariksi, Boris ja Sergei neuvoivat 
isoveljiään loikkaamaan Natomaa Norjaan. Nato ei hevillä luovuttaisi heitä takaisin.  
Ensin pitäisi keksiä virallinen tarina, jotta he pääsisivät Petsamoon, lähelle Norjan rajaa.  
 
Kesäkuun alussa Igorin ja Ivanin pikkuveljet kyyditsivät heidät Petsamoon. Virallinen selitys 
oli, että he menisivät töihin Petsamon kalasatamaan kalanperkaajiksi. Muuten he eivät olisi 
saaneet matkustuslupaa. Totta kai vanhemmat tiesivät totuuden. He itsekin haluaisivat loikata 
länteen mutta toisaalta olisi hyvä, jos he olisivat Leningradissa, kun siellä Boris ja Sergei 
asuvat. He ovat valmiit lunastaa takaisin sukukartanon, jos ihme tapahtuisi ja Neuvostoliitto 
kaatuisi.  
 
Boris ja Sergei jättivät isoveljet Petsamon länsipuolelle, pienen metsätien varteen, josta on 
helppo patikoita Norjan rajalle. Suomeen ei juurikaan kannata loikata, kun maalla on YYA-
sopimus. 
Boris ja Sergei antoivat veljilleen kompassin ja kartan, jotta he osaisivat oikeaan 
ilmansuuntaan. Koko yöttömän yön he patikoivat metsän halki länteen. Lisäksi KGB-veljet 
kertoivat rajan heikkouksista. Kyllä Igor ja Ivan tietävätkin rajavyöhykkeet, sillä hehän ovat 
entisiä rajavartioita. Helpompi on ylittää Neuvostoliiton ja Norjan raja kuin Itä- ja Länsi-
Berliinin raja. Tuskin täällä pohjoisessa olisi miinoja, sanoi Igor.  
 
Aamupäivällä he saapuivat rajavyöhykkeelle, jossa he pusikosta tarkkailivat tilannetta. Sitten 
he ryömivät piikkilankojen ali, joita he osaavat vanhoina rajavartijoina varoa, sillä niissä voi 
olla hälytinlankoja. Tämä ei onnistuisi Berliinissä, totesi Ivan.  
 
Kun he vihdoin ja viimein pääsivät Norjan puolelle, niin silloin he jatkoivat patikointia kohti 
länttä. Kartalta he näkivät, että kauempana lännessä olisi Suomi mutta sinne asti he eivät 
jaksa patikoida. Vähän matkan päässä vastaan tuli maantie, joka menee Neuvostoliiton ja 
Suomen välissä. 
 
He kävelivät maantien vartta pohjoiseen. Eteläpäässä on kartan mukaan joku piskuinen 
Nyrudin kyläpahanen, joka näyttää olevan niin syrjässä, että mahassa ihan nipistää. 
Pohjoisessa on Kirkenesin kaupunki. 
 
Iltamissa he saapuivat Kirkkoniemelle. Sattumoisin he menivät pieneen kukkakauppaan, joka 
sijaitsee kaupungin keskustassa. Kukkakaupassa oli yksinäinen naismyyjä, joka vaikuttaa 
Igorin ikäiseltä. He pyysivät englanniksi ruokaa ja juomaa. Onneksi myyjätär osasi hyvää 
englantia. Nainen on lyhytruskeatukkainen Boel Lindefoss. 
Retkutsenkot kertoivat, että he ovat juuri loikanneet Neuvostoliitosta ja hakevat poliittista 
turvapaikkaa. Hyväsydäminen suvaitsevainen Boel antoi heille 500 Norjan kruunua, ja lisäksi 
saivat yöpyä hänen luonansa.  
 
Boel Lindefoss on naimaton ja on pitkään etsinyt sitä oikeaa. Nyt hän tunsi, kuinka munasolu 
alkoi aktivoitua, kun näki komean Igorin. Myös Igor tunsi housunsa kovin ahtaiksi, kun kalu oli 
pystyssä.  
Boel asuu kaupungin laidalla, pienessä Sandhjemin omakotialueella, Ollevei kymmenessä. 
Tien nimi kiihottaa Boelia, kun siinä on miehen nimi mutta harmi vaan, kun tien kanssa ei 
pysty rakastella, kuten hän vitsaili tuntemattomalle Igorille.  
Boel vaistosi, että Retkutsenkot ovat rehellisiä. Myös Igor tunsi esinahoissaan, että Boel on 
hyvä nainen. He tuntevat vahvasti, että nyt he ovat löytäneet sen oikean.  
Sivussa Ivan ajatteli itse mielessään, että ehkä Boelin ystävättäret olisivat sinkkuja. Näin ei 
kuitenkaan ole. Lähes kaikki Boelin ystävät ovat naimisissa. Se ei Ivania masenna, sillä hän 
on aina kyennyt ottaa asiat rennosti ja on veljeään älykkäämpi. Vankilassakin hän monesti 
rauhoitteli Igoria, ettei tämä alkaisi riehua. Ilman Ivanin seuraa aivan varmasti Igor olisi 
päätynyt Siperian vankileirille tai sitten hänet olisi teloitettu.  



 

 

Igor on oikea stressiperse ja sen hän vielä saa karvaasti kokea.  
 
Muutaman päivän kuluttua veljekset soittivat vanhemmilleen Leningradiin, että he ovat nyt 
Norjassa, mutteivat tietenkään paljastaneet kaupunkia koska Kirkkoniemihän sijaitsee rajan 
pinnassa. Ehkä neuvostoagentit saattaisivat käydä kidnappaamassa heidät, vaikka se olisi 
epätodennäköistä.  
 
Sitten Igor ja Ivan ilmoittautuivat Norjan viranomaisille, että he ovat poliittisia pakolaisia 
Neuvostoliitosta ja heitä olisi vainottu. He saivat oleskelu- ja työluvan. Boel oli henkisenä 
tukena. Hän lopetti kukkakaupassa, jotta Igor pääsisi hänen tilallensa.  
Boel sai töitä paikallisesta Vinmonopolet viinakaupasta. Hän palkkasi Ivanin kodinhoitajaksi. 
Hänen pitää siivota ja kokata.  
 
Syksyllä Igor ja Boel menivät naimisiin. Boelista tuli Retkutsenko. Hänestä nimi vaikuttaa 
paljon paremmalta kuin lällärimäinen Lindefoss, josta hänelle tulee mieleen pienet tissit.  
 
Seuraavana vuonna Igor ja Ivan ostivat konkurssiin menneen kalasäilyketehtaan, joka 
sijaitsee Nordkappin suunnalla. Boel möi kukkakauppansa koska sen pitäminen ei ole enää 
kovin kannattavaa, sillä Kirkkoniemelle on tullut suuria kukkakauppaketjuja.  
 
Igorista tuli kalasäilyketehtaan toimitusjohtaja. Ivanista markkinointipäällikkö.  
Boel jatkaa viinakaupassa koska hänestä on aina ollut mukava palvella asiakkaita. 
 
Kalasäilyketehtaan nimeksi tuli Ice Sea King A/s. Yrityksen käytössä on muutama 
kalastusvene. Yhden veneistä Igor nimesi vaimonsa mukaan.  
 
Eräänä tammikuisena pakkaspäivänä vuonna 1985 Retkutsenkon veljekset muistivat 
Raymondin. He pohtivat, että kuinka onnistuisi löytää Brandzerin äijän.  
Ivan hiffasi, että he voisivat laittaa etsintäkuulutuksen Länsi-Berliinin paikallislehteen.  
 
Noin viikon kuluttua tärppäsi, kun Raymond soitti lehti-ilmoituksessa olevaan 
puhelinnumeroon. Ensin hän otti selvää suuntanumerosta. ”Donnervetter, sehän on 
Norjassa!” huudahti hän niin, että Eva kysyi otsarypyssä, että mitä ihmettä ukko oikein 
kiroilee. Raymond sanoi, että ne Retkutsenkon ukot ovat jälleen naapurimaassa, lännessä.  
Hän soitti lehti-ilmoituksessa olevaan numeroon.  
 
Puhelimessa Igor kertoi asuvansa Ivanin kanssa Pohjois-Norjassa Kirkkoniemellä. 
Hän kertoi myös, että on naimisissa norjalaisen Boelin kanssa. 
Raymond hämmästyi, kun Retkutsenkot asuvat lähempänä kuin mitä osasi odottaa, ei kovin 
pitkästi Kajaanista. 
 
Kesällä 1985 Brandzerit ostivat 50-luvun alussa rakennetun omakotitalon Sukevalta. Monta 
vuotta he ovat haaveilleet omakotitalosta. Oli tarkoitus ostaa omakotitalo vuonna 1980 mutta 
vankila muutti suunnitelmia. Nyt vihdoinkin he ostivat kauniin vihreän rintamamiestalon 
Sukevan keskustan kupeesta. Talon nimi on Veistola. Rakennuttaja, edesmennyt 
sotaveteraani, oli taitava veneen tekijä.  
Entisen talon he laittoivat vuokralle koska Raymondilla on liikemiehenverta. Siitä saisi 
lisätienestiä. Sitten kun lapset ovat isoja, niin ehkä jompikumpi voisi muuttaa taloon, ajatteli 
Raymond. Hän ei osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää.  
 
Jimin ja Vivin huoneet ovat yläkerrassa. Aluksi Jimillä oli mörköpelko mutta sitten pikkuhiljaa 
hoksasi, että möröt ovat kilttejä, kiltimpiä kuin hän itse. Mörkö ei koskaan ole murhannut 
ketään, mutta hän itse on tappanut kolme ihmistä, ajatteli Jim-Adolf.  
Joskus iltaisin nukkumaan mennessä varsinaisen vintin puolelta tapaa hiippailla pörröinen 
olento, joka esittäytyy Sulo möröksi. Jim huomasi, ettei Suloa tarvitse pelätä.  
Sulo mörkö kehotti Jimiä pitää itsestänsä huolta ja kannusti mennä hoitoon. Jim on samaa 
mieltä, että hoitoon pitäisi mennä mutta kuinka uskaltaisi myöntää olevansa hullu.  
 
Jimin ja Vivin ei tarvinnut vaihtaa koulua, koska Kajaanin kaupunki järjesti koulukuljetuksen; 
he saivat bussikortin, jolla voi kulkea myös vapaa-aikana. 



 

 

 
 
Veistolan kellarissa Raymond alkoi tehdä pontikkaa, jota hän alkoi silloin tällöin myydä 
Kajaanin torilla puliukoille. Aluksi hän teki pontikkaa vaimoltaan salassa, mutta pian mäskin 
haju paljasti. Tietenkään Eva ei ollut kovinkaan mielissään, kun ukko taas on keksinyt 
laittoman puuhan. Evaa alkoi hirvittää, kun ukko joutuisi kiinni ja joutuisi vankilaan, joka 
melkein näkyy keittiönikkunaan. 
Raymond lupasi pitää riittävän pitkät tauot pontikka erien kanssa, ja käyttää peitenimeä 
Lightfun. Eva päätti hyväksyä pontikan teon heti, kun oli maistanut. Se maistuu todella 
hyvältä, jopa paremmalta kuin Alkon tuotteet, sanoi hän. Myös Jim tahtoisi maistella mutta 
hän on aivan liian nuori ja lapsellinen viinan juojaksi.  
 
Raymond perehtyi suomalaiseen juomakulttuuriin, että millainen viina maistuu suomalaisille. 
Hän haluaa kovasti suomalaistua ja suosittelee samaa perheelleen. 
Pontikkapannun hän piilotti vanhan kuivuneen kaivon pohjalle siltä varalta, jos ulkopuolisia 
sattuisi tulemaan kellariin. Kaivon pohjalla olevaan pontikkapannuun on helppo kaataa vettä, 
sokeria, hiivaa sekä erilaisia mausteyrttejä. Eva sanoi, että pontikkaan kuuluu ehdottomasti 
tilkka hunajaa sekä suolaa. Raymond vierastaa suolaa koska sehän kohottaa verenpainetta 
sekä munuaiset saattaisivat poksahtaa.  
 
Kaivosta nousee metalliputki, jonka yläpäässä on hana, jotta pontikan olisi helppo pullottaa. 
Raymond on aina ollut näppärä käsistään ja osaa tehdä, vaikka minkälaisia viritelmiä. Nyt hän 
on huomannut, että hän on myös taitava pontikan keittäjä.  
 
Eva itse alkoi tehdä laillista kotiviiniä, jotta mäskin haju peittyisi. Hän on oppinut kotiviinin 
valmistuksen äidiltään. Kotiviiniä hän valmistaa ainoastaan omaan käyttöönsä mutta voi 
ajatella sitä myydä, jos joku siitä kiinnostuisi.  
 
Kun Jim on yksin kotona, niin silloin hän salaa hiippailee kellariin maistamaan isän pontikkaa 
mutta vain sen verran, ettei tulisi känniin. Sen verran älyä vaikuttaa olevan Jim-pojan päässä. 
Varmasti kännissä hän olisi entistä vaarallisempi ja impulsiivisempi itselleen sekä toisilleen. 
Jo selvin päin hän on aivan mahdoton. Hänestä isän pontikka ei ole mitään raposta, hirveän 
makuista eikä voi käsittää, että miksi tuollaista tulilientä pitää nauttia. 
 
Heinäkuussa Brandzerit kävivät lomamatkalla Saksassa sukuloimassa.  
He kävivät Länsi-Berliinissä, Münchenissä sekä Hampurissa. 
 
Arthurin keltaisen pienkerrostalon edustalla, pienellä nurmiko läntillä Karina oli pikku 
Jenniferin kanssa odottamassa kesävieraita. Tyttö on yksivuotias ja on kova selittämään ihan 
kuin äitinsä. Jennifer katseli nurmikolla apilankukkia ja välillä vilkuili Jimiä ja kysyi äidiltään: 
”Kuka tämä?” johon Karina ja Eva vastasivat yhdestä suusta: ”Se on serkkusi Jim-Adolf”  
Jim vilkutti serkulleen, joka sanoi osoittaen Jimiä: “Minä tykkään tuosta!” Jim naurahti: ”Oho!” 
ja tunsi kummallisen yhteenkuuluvuuden tunteen, vaikka toinen on niin pieni. Jim ajatteli itse 
mielessään, että ehkä heistä tulisi pari sitten, kun tyttö on täysi-ikäinen. Hän kiintyi Jennifer-
nimeen niin, että alkoi ihastua kaikkiin serkun kaimoihin.   
 
Elokuussa Jim aloitti kahdeksannen luokan ja se tarkoittaa, että hänestä on tullut isopoika, 
kunhan vain järkiintyisi ja miehistyisi. Koulumuoto on yhä peruserityiskoulu.  
Hän tuntee yhä kaipuuta Länsi-Berliiniin koska sinne jäi ihana Nancy. Häntä ärsyttää, kun 
siellä asuessa hän ei tuntenut rakkaustunteita mutta heti pois muutettuaan rakastui 
luokkakaveriinsa. Häntä puistattaa ajatuskin, että tytöllä saattaa hyvinkin olla poikaystävä. Jim 
yrittää vatuloida, että jos ei olisi muuttanut, niin ehkä heistä olisi tullut pari. Tämä on pelkkää 
jossittelua. Lukemattomia kertoja Jim on suudellut Nancyn lähettämää kirjettä ja piirrellyt 
sydämiä niin, että kirjeen hän joutui heittää roskiin, ettei vain pikkusisko sitä äkkäisi.  
 
Eräänä syyspäivänä Jim lähetti salaa uuden kirjeen Nancylle koulu kautta koska hänellä ei 
ole tämän kotisoitetta. Kyllä hän muistaa kadun nimen, muttei tiedä postitunnuksia.  
Kirjeessä hän kirjoitti rakastavansa niin maan perusteellisesti. Hän ei laittanut uutta osoitetta, 
kun ei uskalla kertoa vanhemmilleen kaipuusta takaisin. Nancyn nimeä hän ei kykene lausua 
isälle ja äidille, sillä nimi on hänen mielessänsä vahvasti erotisoitunut.  



 

 

 
 
Kirjeeseen Jim ei ostanut postimerkkiä vaan liimasi postimerkkikokoelmastaan käytetyn 
postimerkin, jossa näkyi mahdollisimman vähän leimaa. Loputkin leiman jäljet hän kevyesti 
raaputti pois. Hän ei koskaan saanut tietää, että menikö kirje perille. Kirjekuorikin oli käytetty 
ja nuhruinen, jossa on ollut hänen tilaama saksalainen koululaisten kuukausilehti.  
Hän ei uskaltanut ottaa puhdasta kirjekuorta isän kirjoituspöydän laatikosta.  
 
Iltaisin kun hän painaa pään tyynylle niin silloin hän unelmoi Nancystä, että sitten kun hänellä 
on ajokortti ja auto, niin hän matkustaisi salaa Länsi-Berliiniin lempimään Nancyn kanssa.  
Jim tietää, ettei tämä tule koskaan toteutumaan mutta ainahan voi unelmoida.  
 
Eräänä syksyisenä iltana, kun muu perhe oli nukkumassa, niin silloin Jim piehtaroi 
sängyssään ilkosilleen riisuuntuneena. Hän on hyvin kiimainen ja kaipaa pikaisesti 
tyttöystävää mutta missä ihmeessä sellainen kuppaa.  
Hänestä tuntui hyvältä, kun täkki kosketti paljasta ihoa. Hänelle riittää kosketus kuin kosketus 
mutta totta kai olisi kiva peuhata oikean tytön kanssa, ajatteli Jim-Adolf samalla, kun piehtaroi 
ja hinkkasi reisiänsä yhteen. Hän pohti kuinka oppisi nukkumaan alasti.  
Yhtäkkiä hänelle tuli idea; hän vei kalsarit ja yöpaidan alakertaan, olohuoneen kirstun päälle, 
jotta oppisi nukkumaan alasti ja sitten aamulla luonnollisesti tulisi alasti aamiaiselle, ajatteli 
hän samalla, kun hiippaili narisevat puurappuset alas.  
Eteisessä oli hämärää. Isä ja äiti ovat nukkumassa perimmäisessä makuuhuoneessa. 
Olohuoneen eteisen puoleinen ovi on yläkerran rappusia vastapäätä. Olohuoneessa, oikealla, 
on valkoinen pönttöuuni, jota vastapäätä on ukkivainaan nikkaroima kirstu. Arkussa äiti 
säilyttää ikkunaverhoja. Niihin ei parane koskea, ellei halua akanilmaa. 
Jim asetti yöpaidan ja alushousut kirstun päälle ja sitten kipaisi takaisin yläkertaan.  
 
Raymond kuuli jonkun hiippailevan olohuoneessa ja meni katsomaan, että oliko se 
murtovaras. Hän ei nähnyt muuta kuin pojan alusvaatteet lojuvan appiukon tekemän kirstun 
päällä, siispä hän arvasi tämän ollessa vauhdissa. Hän siirsi vaatteet nojatuolin päälle ja meni 
yläkertaan katsomaan, että mitä ihmettä poika oikein hommaa. Kun hän avasi huoneen oven, 
niin silloin hän näki pojan olevan nukkuvinaan aivan ilkosillaan peitto lattialla lojuen.  
Hän kysyi: ”Schlafen Sie?” Ei vastausta. Hän seisoi hetkisen huoneen ovella ja tarkkaili 
poikaansa. Hän tiesi tämän olevan nukkuvinaan. ”Nukkukoot alasti, ehkä pojalla on kuuma… 
Kotioloissa on ihan okei olla alasti.” sanoi Raymond ääneen ja sitten meni takaisin alakertaan 
jatkamaan nukkumista. Hänelle muistui mieleen, että myös hän oli Jimin iässä nukkunut alasti 
ja unelmoinut alastomuudesta tulevan niin luonnollista, että uimarannallakin voisi 
luonnollisesti olla nakuna. Nyt Raymondilla oli vain alushousut. Hän nukkuu lähes joka yö 
ilman paitaa. Vankilassa oli pakko nukkua paita päällä, kun siellä oli viileää.  
 
Jim yritti olla nukkuvinaan, ettei tarvitsisi alkaa selittämään alastonseikkailujaan. Silmän 
raosta hän näki isän seisovan huoneen ovella. Häntä kiihotti, kun isukki näki hänet alasti.  
Jimillä ei ole aavistustakaan, että myös isä oli samanlaisia nakuajatuksia nuorena miehenä.  
Nukkumisesta ei tule mitään, kun pippeli on pystyssä ja sydän hakkaa rajusti.  
 
Heti kun isä oli poistunut, niin silloin poika hiippaili olohuoneeseen hakemaan alusvaatteitaan, 
jotta pystyisi nukkumaan.  
Olohuoneessa hän huomasi kauhukseen, ettei aluspaita ja alushousut enää olleetkaan 
kirstun päällä. Hän raotti kirstun kantta, että olisiko siellä alusvaatteet. Ei ollut muuta kuin 
äidin verhoja. ”Oho, Veronika Verho…” ajatteli Jim ääneen. Tämä ääneen ajattelu tuli täysin 
spontaanisti, vaikkei tavallisesti hän ajattele ääneen. Häntä kummastuttaa myös se, kun oli 
suomeksi ajatellut ääneen, kun tavallisesti kaikki hänen ajatuksensa ovat saksaksi. Häntä 
myös ihmetyttää mikä ihmeen Veronika, ehkä verhojen suomenkielinen sana muodosti 
kyseisen nimen. Sitten hän huomasi nojatuolin päällä valkoisen yöpaitansa ja valkoiset 
alushousut, joiden etumus on kellertävä ja takana on ruskea rantu.  
Hän tempaisi alusasunsa ja hiippaili takaisin yläkertaan pukeutumaan, jotta nukkumisesta 
tulisi tolkkua. Huomenna on rankka koulupäivä, ajatteli hän. Sitten sängyssä pohti 
kuumeisesti, että olisiko koulussa ketään Veronika nimistä tyttöä ja jos olisi, niin ehkä tämä 
olisi se oikea, vatuloi Jim-Adolf.  
 



 

 

Makuuhuoneessa sängyssä Raymond kuunteli olohuoneesta kuuluvia hiippailun ääniä. Lattia 
narisee ja poika puhuu itsekseen jostain Veronikasta. Ehkä tällä on tyttöystävä, ajatteli hän.  
 
Aamulla kahvipöydässä Raymond naurahti, kun poika tuli unisena syömään Corn Flakes 
muroja: ”Guten Morgen, Haha, yöllä kummitteli!” Eva keskeytti aamuaskareet ja katsahti 
miestään kysyvästi: ”Mitä ihmettä? Miten niin?”, johon Raymond: ”Haha, kun Jimin yö vaatteet 
olivat kirstun päällä ja nukkui alasti…” ja hörppäsi kahvia ja jatkoi: ”Taitaa poika olla 
melkoinen nakupelle, Haha!”  
Tytär, joka istui pöydässä takimmaisena, kertoi lisää salaisuuksia veljestään: ”Haha, sillä oli 
Lamminkadulla salainen vihko, jossa tämä haaveili omasta huoneesta, jotta voisi olla alasti!”  
Isältä ja äidiltä pääsi räkänauru yhdestä suusta: ”Hölle!”  
 
Jim punastui ja alkoi änkyttää: ”Eeh, ei minulla ollut mitään salaisia vihkoja, taitaa olla Vivin 
hommia…”, johon Vivi: ”Miksi sitten olet noin punainen? Punainen kuin Neuvostoliiton lippu, 
Haha!”, johon Jim änkytti: ”Täällä on kuuma, siksi olin alasti.”, ja oli pyyhkivinään otsaa.  
Raymond naurahti, että jos on kuuma niin silloin pitääkin ottaa vaatteet pois ja nauroi 
räkäisen naurun.  
 
Kun lapset olivat lähteneet kouluun, niin silloin Raymond ja Eva menivät pojan huoneeseen 
katsomaan, että mitä tämä oikein duunaa. Tämän läsnä ollessa huonetarkastuksesta ei tulisi 
mitään, kun tämä koko ajan sähisisi ja tiuskisi.  
Kirjoituspöydän laatikosta löytyi vihkonen, jonka päällä luki saksaksi Salainen vihko. Eva 
totesi, että Vivi oli oikeassa. Vihkosta kävi ilmi, että poika rakastaa Nancya ja fanittaa 
serkkujaan Ulrikaa ja Jenniferiä. Ulrikan fanituksen he hyväksyvät mutta Jenniferhän on vasta 
noin 2-3 vuotias eli melkein vauva. Myös Eva itsekin tykkää kovasti veljensä, Rubenin 
vanhimmasta tyttärestä, joka on jotain seitsemän vuotta, ajatteli Eva. Totta kai pojalla ja 
Ulrikalla on iso ikäero mutta kyllä poika saa tykätä serkustaan, ajatteli hän.  
Eva tietää, että Nancy on pojan entinen luokkakaveri, joka silloin tällöin kävi leikkimässä. 
Hänestä tuntuu haikealta, kun tämä ei enää näe sitä fiksua tyttöä, ajatteli Eva. Hän ja 
Raymond päättivät, etteivät alkaisi tenttaamaan tytöistä, sillä oikeastaan tämä salainen vihko 
on pojan yksityisasia. Eva laittoi vihon takaisin laatikkoon.  
 
Silloin tällöin nukkumaan mennessä Jim kirjoittelee mustalla tussilla navan viereen Nancyn 
nimen ja piirtelee punaisella tussilla sydämen kuvia nimen ympärille. Hän on todella 
rakastunut Nancyyn, vaikkei ole mitään mahdollisuutta tavata. Tämä mahaan piirtely kiihottaa 
häntä niin paljon, että se ajaa melkein saman asian kuin yhdyntä. Ihoon kirjoittelu on Jimille 
sama kuin onanointi toisille pojille. Tussin jäljen hän antaa kulua itsestään.  
Saunassa hän on alkanut käydä yksinään, kun on jo iso jätkä. Brandzerit ovat innostuneet 
saunomisesta, kun talossa on sauna. Saksassa asuessa heitä ei saunominen kiinnostanut, 
kun siellä jotkut julkiset saunat ovat pornopaikkoja.   
Saunassa Jim tapaa pitää kuumaa kiukaankiveä mahansa päällä. Se tuntuu hyvältä, kunnes 
alkaa polttaa. Mahaihoon tuli paljon palorakkuloita, mutta niistä hän ei ole moksiskaan.  
 
Ulrika nimeen Jim on ihastunut koska pari vuotta sitten Saksassa nuori, suurin piirtein saman 
ikäinen, Ulrika Catrameterra niminen laulajatar nousi listoille nuorekkaalla korvamatoa 
aiheuttavalla teinirenkutuksellaan, Ich und Du. Tämä mukaansa tempaava laulu kertoo 
kahdesta rakastavaisesta. Laulusta ja laulajattaren nimestä Jimille tulee mieleen Ulrika-
serkku, kun tämä on ainoa laulajan kaima, jonka hän tuntee. 
Catrameterran ihastus heijastuu samannimiseen serkkuun. Jimille on muodostumassa Ulrika 
fetissi, eikä osaa aavistaakaan mihin tämä johtaa.  
 
Jim ja Vivi osaavat jo ihan kiitettävästi suomea. Vaikuttaa siltä, että Vivillä on parempi kielipää 
kuin veljellään. Se johtunee siitä, kun Vivillä on jo monta kaveria, kun taas Jimillä ei yhtään. 
Ainoastaan koulussa hän pelleilee Guntherin kanssa.  
 
Välitunneilla Gunther tapaa mennä erityiskoulun pihalle jututtamaan Jimiä, jotta saisi lisää 
ideoita kertomuksiinsa. Guntherille Jim on väittänyt, ettei hän käy tavanomaista erityiskoulua, 
vaan erityisesti lahjakkaiden oppilaiden koulussa. Ihan muutaman kerran Gunther on 
piipahtanut Sukevalla Jimin luona.  
 



 

 

Charles Brick on kivenkova liikemies. Hän on vastikään vuokrannut Lohtajan 
kaupunginosasta pienen liikehuoneiston, johon hänellä on tarkoitus perustaa pieni 
ruokakauppa. Liikehuoneisto sijaitsee Lohtajan urheiluhallin tiloissa, jonka omistaa Kajaanin 
kaupunki. Urheiluhallin tiloihin on tehty pieni liikehuoneisto. Charlesilla on tavoitteena ostaa 
koko rakennus itselleen mutta ensin on katsottava miten ruokakaupan pitäminen kannattaisi. 
 
Vappuna 1985 Retkutsenkon veljekset kävivät ensimmäisen kerran Brandzereilla kylässä. Nyt 
Eva ja lapset tapasivat heidät ensi kerran. Myös Boel oli mukana, joka nopeasti ystävystyi 
Evan kanssa. Onneksi yhteisenä kielenä on englanti.  
 
Eva vitsaili miehelleen, kun vieraat istuivat olohuoneessa: ”Tältäkö näyttää nämä sun 
salakuljettajakaverisi?” ja tietenkin hän sanoi saksaksi, kun oletti, ettei vieraat osaisi saksaa 
mutta yllätys, yllätys; Igor naurahti: ”Ja, Ja, kyllä me olemme entisiä salakuljettajia mutta nyt 
voisimme salakuljettaa paljon turskaa tänne Sukevalle!”. Eva nolostui ja anteeksi pyytäen 
sanoi, että hän vain vitsaili, johon Igor: ”Ei se mitään, me olemme Humorist, Humorist, Haha!” 
ja nauroi räkäisen naurun, joka tarttui jokaiseen paikalla olleeseen.  
Sitten Eva esitteli Boelille kukkiaan, joita hänellä on runsaasti ikkunalaudoilla. Boel antoi 
kukanhoitovinkkejä sekä Aloe Vera näytepurkkeja. Boel on täysin hurahtanut Aloe Veraan. 
Lähes jokaiseen vaivaan hän sekoittaa yrttirohtoja. Boelin mukaan Aloe Vera on hyväksi 
stressiin ja voi jopa parantaa psykopaatinkin, kuten hän asian ilmaisi.  
 
Ivanin mustat tuuheat viikset tekivät Jimiin lähtemättömän vaikutuksen. Tämän jälkeen hän 
piirteli lähes joka päivä viiksekkäitä ukkoja piirustuslehtiöönsä, ja päätti itsekin kasvattaa 
samanlaiset viikset. Lähes päivittäin hän alkoi katsoa peilistä, että joko viikset ovat tulossa. 
Jimin harmiksi viiksien kasvu on kovin hidasta. 
 
Kesällä 1986 Eva kävi yksin Länsi-Berliinissä tervehtimässä äitiään koska Raymond ei 
haluttanut lomailla, kun Länsi-Saksan nähtävyydet on jo moneen kertaan nähnyt. 
Reissaamisen sijasta hän päätti maalata talon. Talo tarvitsee pikaista maalaamista, kun 
entinen maali on päässyt rapistumaan.  
Jim olisi halunnut isän maalavan talon siniseksi mutta isän mielestä sininen on kylmäväri. Hän 
maalasi talon uudelleen vihreäksi. 
Pihalla, taloa vastapäätä, olevan autotallin Raymond purki, kun se oli hyvin ränsistynyt. Tilalle 
hän rakensi puutarhavajan. 
 
Syksyllä Jim aloitti yhdeksännen ja Vivi viidennen luokan. 
Vapaa-aikana Vivi tapaa olla usein kavereidensa kanssa. Useimmiten hän on samalla 
luokalla käyvien Annikka Hopeaisen ja Vivianne Palosen kanssa. Vivianne puhuu 
äidinkielenään ruotsia mutta osaa sujuvaa suomea.  
Usein tytöt ovat Vivin huoneessa kunnostaen vanhoja vaatteita, jotka he sitten myyvät 
kirpputoreille. Vaatteista tulee yllättävän hienoja. Vaatteista, joista ei enää tule kalua, Annika 
tekee niistä pehmoeläimiä. Hän on hurahtanut pehmoeläimiin ja antaa niille 
mielikuvituksellisia nimiä. Nallen, jonka hän antoi Viville, sai nimeksi Sukeva.  
 
Jim on enimmäkseen yksikseen, sillä hän on tottunut yksin oloon ja toiseksi Gunther 
mielellään työstää kertomuksiaan. Hänkin on tottunut olemaan yksin. Kun hän haluaa ideoita 
kertomuksiinsa, niin silloin hän tulee Jimin luokse rupattelemaan. Jimin pistävä 
psykopaattinen katse inspiroi häntä kirjoittamaan jännäreitä. Gunther haluaisi kirjoittaa tosi 
väkevän vampyyritarinan mutta se on vaikeaa. Hän on kysynyt vinkkejä Jimiltä, kun tällä on 
psykopaattinen vampyyrimäinen katse.  
Viime aikoina Jim on alkanut voimaan henkisesti huonosti. Silloin tällöin korvissa humisee ja 
tekisi mieli tehdä jotain tosi hullua. Ehkä tämä johtuu rakkauden puutteesta ja kieliongelmista. 
Kyllä Jim osaa suomea mutta huonolla suomella on vaikea vikitellä tyttöjä kuten hän tapaa 
usein itse mielessään surkutella. Guntherille hän väittää harrastaneensa lukemattomia kertoja 
seksiä ja väittää, että hänellä olisi tyttöystävä nimeltä Nancy. Gunther näyttelee yksinkertaista 
ja on antanut kaverilleen sellaisen kuvan, että hän uskoisi kaikkeen tämän kertomaan.  
 
Kun pikkusiskon kaverit tulevat, niin silloin Jim kuuntelee korva seinässä kiinni, jotta kuulisi 
tyttöjen keskustelua. Ehkä siitä voisi olla hyötyä tyttöystävää etsiessä, kuten hän tapaa 
vatuloida. Pikkusiskon ystävättäret ovat vaaleatukkaisia, joka tietenkin kiihottaa Jimiä.  



 

 

 
Tätä nykyään Jimin luokalla käy hyvin kaunis, ruskeatukkainen, Marika Peltonen, johon hän 
on hyvin kiintynyt ja on jo ehtinyt kirjoitella lukemattomia rakkauskirjeitä mutta aivan turhaan, 
sillä tytöllä on jo poikaystävä. Marikaa pelottaa Jimin psykopaattinen katse. 
Marikan ystävätär, Mirja, yrittää flirttailla Jimille, jotta tämä jättäisi Marikan rauhaan mutta se 
osoittautui erittäin vaikeaksi tehtäväksi. Jim on toivottoman itsepäinen; hän on päättänyt ottaa 
Marikan, vaikka tämä on varattu.  
 
Jim väittää Guntherille, että Marika olisi hänen uusi tyttöystävänsä ja ovat lukemattomia 
kertoja olleet sukupuoliyhdynnässä. Gunther ei tietenkään moiseen usko. Hän tietää tytön 
olevan varattu pastorin pojalle.  
 
Jotkut tytöt ovat aivan hulluina Guntherin perään. Eräällä välitunnilla, kun Gunther oli 
juttelemassa Jimin kanssa, niin silloin jotkut tytöt viheltelivät hänelle ja nipistelivät tätä 
takapuolesta. Silloin Jim tunsi mustasukkaisuutta, mutta pystyi kuitenkin peittämään 
tunteensa. Hän väitti kaverilleen, että tytöt varmasti viheltelivät hänelle ja nipistelyt menivät 
väärään osoitteeseen. Gunther kääntyi tyttöjä päin ja sanoi, että he nipistelisivät vaihteeksi 
tuota kiimaista sakemania, jolloin Jim innostui tarjoamaan itseään.  
 
Eräänä koulupäivänä, kun Gunther oli vessassa, niin silloin koulun kovimmat menopimut 
avasivat kynsiviilallaan vessanoven ja kävivät tämän kimppuunsa. Tytöt riisuivat väkisin hänet 
ilkosilleen ja sitten suutelivat vuoron perään ja päälle kikattivat. Guntheria oksetti nämä 
vahvasti meikatut tytöt.  
Myöhemmin kun Gunther oli kertonut tästä Jimille, niin silloin Jim tuli kateelliseksi. Hän toivoo, 
että joku hemaiseva tyttö raiskaisi hänet. Silloin Jim ei menisi poliisille itkemään vaan nauttisi 
pillun saannista.  
Seuraavalla välitunnilla Jim meni kyseisten menopimujen luokse ja sanoi huonolla suomella 
rintaansa pullistaen: ”Riisu minut alasti! Raiskaa minut!” Kuten saattaa arvata, tytöt olivat 
läkähtyä nauruun. Yksi heistä sanoi: ”Sun pitää hankkia punainen pellenenä!” ja nauroivat 
todella makeasti. Jim katsahti käytävän molempiin suuntiin ja sitten meni lähemmäksi tyttöjä. 
Hän nosti paidan helman ylös ja sanoi: ”Haa, anna palaa!” Tyttöjä nauratti kovasti ja yksi 
heistä sanoi: ”Ei käy sillä Anna on pyykillä!” Jim kosketti sormellaan keskimmäisen tytön 
rintaa: ”Oi, söpö!” Tyttö tarttui Jimiä kädestä ja moiskautti kunnon pusun keskelle suuta ja 
sitten potkaisi munille niin, että tämä lensi päin käytävän keltaista tiiliseinää ja kolautti päänsä 
niin että pökertyi. Tytöt säikähtivät ja nostivat Jimin käytävän punaiselle penkille lepäämään.  
He kaatoivat Jimin päälle kylmää limsaa. Jim virkosi ja kiitteli tyttöjä ihanasta käsittelystä ja 
lisäsi: “Tapa minut, minä olen psyko!” Tytöt hätkähtivät ja poistuivat juosten alakertaan.  
 
Myöhemmin Jim kertoi Guntherille tapahtuneesta, että kyseiset tytöt ovat tosi kilttejä, kun 
olivat elvyttäneet hänet.  
Myöhemmin Gunther kysyi varmuuden vuoksi kyseisiltä tytöiltä, että mitä Jim oli heille 
sanonut tai tehnyt, jolloin he kertoivat kuten asia on, että tämä oli kosketellut poskesta ja 
kehottanut raiskata ja sitten vielä tappaa. Lisäksi he kertoivat Jimin höpisseen psykosta.  
Gunther totesi, että vaikuttaa siltä, että Jim voi huonosti ja toivottavasti tämä hakeutuisi 
hoitoon. Tytöt ovat samaa mieltä. Harmi, kun kukaan ei auta häntä pääsemään hoitoon.  
 
Silloin tällöin Gunther tapaa leikillään kysellä Jimiltä iskuvinkkejä, että kuinka isketään oikea 
seksipommi. Silloin Jim innostuu ja antaa kaverilleen pienen kiertokäynnin koulun käytävillä ja 
esittelee tyttöjä, mutta vain niitä, joista hän ei ole kiinnostunut. Blondiineja Jim ei missään 
nimessä halua suositella kaverilleen koska hän itse haluaisi sellaisen mutta ongelmana on 
vain Jimin psykopaattinen katse. Ensin hänen tulisi laittaa pönttönsä kuntoon ennen kuin 
alkaisi etsiä akkaa, on Gunther lukemattomia kertoja vatuloinut.   
 
Vuoden kuluttua Jimin viikset ovat alkaneet kasvaa. Toisinaan hän on hyvin ylpeä viiksistään 
mutta toisinaan häntä ujostuttaa, kun mustat karvat alkavat törröttää nenän alla.  
Isä oikein kannustaa poikaansa kasvattamaan kunnon viikset, ei mitään mursun viiksiä vaan 
arabimalliset räkäjarrut, kuten Raymond kutsuu tuuheita viiksiä.  
Brandzerin suvussa lähes kaikilla miehillä on joko parta tai viikset. Raymondilla on aina ollut 
tuuhea koko parta, johon Eva oli aikoinaan ihastunut.  
 



 

 

Silloin tällöin pikkusisko tapaa kiusoitella isoveljeään viiksien kasvusta: ”Mitäs mustaa on 
nenän alla?” Tähän Jim tapaa vastata: ”Äh, ne ovat vain koirankarvoja!”  
Joululahjaksi Jim sai paristokäyttöisen partakoneen merkkiä Braun.  
Kun Jim avasi paketin, niin silloin viikset melkein nousivat pystyyn, kun näki tällaisen 
kauneuskoneen, joksi hän partakonetta kutsuu. Partakone tarkoittaa sitä, että hänestä on 
tullut iso partasuu-ukko tai paremminkin sanottuna viiksihuuliukko.   
 
Syksyllä 1986 Jim ja Marika aloittivat rippikoulun. Jim halusi samaan rippikouluryhmään.  
Vuotta aiemmin muut luokkakaverit kävivät rippikoulun mutta silloin Jimiä ei kiinnostanut 
Raamatun lukeminen.  
Keväällä rippikoululaiset tekivät viikonloppuretken Manamansalon saarelle, pieneen 
seurakunnan omistamaan lomakylään nimeltä Ruokolahti.  
Jim oli kahden vaiheilla, että lähtisikö mukaan, kun ei ole vielä kertaakaan yöpynyt ilman 
vanhempia. Jim on yksityisesti konservatiivi mutta poliittisesti liberaali ha haluaa yhteiskunnan 
uudistuvan mutta yksityisesti hän haluaa edetä tuttua tietä.  
Hän päätti ottaa härkää sarvista ja lähteä rippileirille, kuka ties saisi pillua Marikalta, kuten 
hän itse mielessään ajatteli.  
 
Pojat ja tytöt nukkuivat omissa teltoissaan. Illalla kun kaikki olivat nukkumassa, niin silloin Jim 
hiippaili ulos poikien teltasta ja meni tyttöjen teltan luokse ja kurkisti vetoketjun raosta, että 
missä päin Marika nukkuu. Tyttö nukkuu reunimmaisena. Sitten hän meni teltan taakse 
samalle puolelle. Hän viilsi puukolla reiän telttakankaaseen ja sitten työnsi kätensä sisään. 
Hän tarttui rautaisotteella Marikan tissistä ja puristi hampaat irvessä. Marika heräsi ja näki 
käden pitelevän lujasti vasemmasta rinnastaan niin, että se teki todella kipeää. Jim veti 
rinnasta ja sitten päästi otteensa, kun tyttö alkoi kirkua. Jim meni suorinta tietä telttaan, jonka 
hän jakoi poikien kanssa. Hän kömpi makuupussiin ja piilotti puukon jalkopäähän, sama 
puukko, joka tappoi kolme luokkakaveria.  
 
Marika herätti kaverinsa ja sanoi, että joku perverssi oli tarttunut häntä rinnasta ja näytti viiltoa 
telttakankaassa. Tytöt menivät ulos teltasta mutta ketään ei näkynyt.  
Aamulla Marika kertoi rippipapille, että yöllä joku oli kopeloinut häntä.  
Pastori piti puhuttelun koko ryhmälle, että kopelointi on syntiä ja siitä voi joutua helvettiin. Jim 
onnistui näytellä tietämätöntä.  
Marika epäilee Jimiä, sillä tämähän on silmittömästi ihastunut häneen. Hänellä ei kuitenkaan 
ole todisteita mutta on melko varma.  
 
Toukokuun lopulla oli Jimin konfirmaatiojuhla. Rippijuhliin tuli lähisukulaiset kuten kummit 
Helmut ja Annette, sekä Arthur ja Karina perheineen sekä ukki ja mummi. Tietenkin Jimiä 
kiihotti pikkuinen Jennifer, muttei tietenkään alkanut flirttailemaan, kun serkku on vielä niin 
nuori.  
  
Kevätlukukauden päättäjäispäivänä Jim seisoo luokkahuoneenoven edustalla odottamassa 
sisälle pääsyä. Hänen vieressänsä Mirja sitoo kengännauhoja, joka katsahtaa Jimiin päin ja 
ihmettelee kun tämä ei moikkaa. Jim hätääntyneenä alkaa änkyttää: ”Kyllä... moi!”, jolloin tyttö 
hymyilee kauniisti niin, että Jimille tulee ajatus; kun tyttö hymyilee, niin tietenkin mielessä on 
pillun antaminen. Tätä hän ei sanonut ääneen, sillä jonkin verran älliä on Jim-Adolfin päässä.  
Sitten opettaja tuli ja päästi oppilaansa sisälle, jossa jakoi todistukset ja piti pienen kesäisen 
puheen.  
Mirja antoi Jimille kutsukortin rippijuhlaansa, joka on heinäkuun lopulla jossain Kuhmon 
perukoilla. Jim kiitti kortista ja vastasi, että ehkä on mahdollista. Hän on varma, ettei pääse 
tulemaan, kun on hyvin ujo tyttörintamalla, vaikka uskaltaa tehdä hullutuksia hetken 
mielijohteesta.  
 
Syksyllä koulujen alkaessa Mirja ja Marika päättivät olla erityisen varovaisia Jimin suhteen. Ei 
koskaan tiedä mitä tämä voi saada päähänsä. He kertoivat Guntherille, että Jim on seksihullu 
ja tälle pitäisi antaa kunnolla turpiin. Gunther sanoi, ettei väkivalta ole koskaan ratkaisu 
ongelmiin vaan Jimin pitäisi passittaa pakkohoitoon, sillä mielensairaus on sairaus siinä missä 
muutkin sairaudet. Siitä voi parantua, valisti Gunther. Tytöt eivät ainakaan halua alkaa 
tohtoroimaan hullua sakemannia. Gunther jatkoi, ettei ketään saisi kutsua hulluksi. Hullu on 
se, joka toisia kutsuu hulluksi.  



 

 

Tämän kuultuaan Marika ja Mirja pahoittivat mielensä ja alkoivat karttaa myös Guntheria: 
”Hulluus on tarttuvaa!”, tytöt huusivat hänelle yhdestä suusta ja juoksivat takaisin erityiskoulun 
puolelle. Gunther jäi pohtimaan ratkaisua. Kuinka voisi auttaa kaveriaan saamaan 
ammattiapua? Se on todella vaikea juttu.   
Pitäisikö sitten tapahtua jotain todella vakavaa, ennen kuin yhteiskunta reagoisi, on Gunther 
monesti vatuloinut.  
 
Jim on alkanut tuntea vahvaa rakkautta Mirjaa kohtaan. Välitunneilla hän ihailee tämän 
hentoa kehonrakennetta. Lemmenliekki Marikaan on sammumassa. Ehkä ihastus Mirjaan 
johtunee siitä, kun tämä on näytellyt rakastunutta, jotta sakemanni jättäisi Marikan rauhaan. 
Nyt hän itse on samassa liemessä. Öisin Mirja Lehmus on alkanut nähdä painajaisia, jossa 
hän kutistuu kirppumaiseksi jätkäksi ja sitten vaaleatukkainen metallivaatteisiin pukeutunut 
tyttö astuisi hänen päällensä. Mirja ei käsitä yhtään mitä tällainen painajainen oikein 
tarkoittaa. Unessa hän kuulee kummallista puheensäkätystä, joka kuulostaa osittain Kainuun 
murteelta.  
 
Tytöt ovat pohtineet jo lukemattomia kertoja tehdä rikosilmoitus Jimistä, mutteivat jaksa 
moiseen. Pitäisi olla vedenpitävät todisteet.  
Mirjalla on dysleksia – luki- ja kirjoitusvaikeuksia. Hän häpeää toimintarajoitettaan, kun 
kirjoittamisesta ei tule mitään. Aina vaan tulee käsittämättömiä virheitä, lukemisesta 
puhumattakaan.  
Tyttöjen onneksi ensi syksyllä Jim siirtyy ammattikouluun, sillä tämä on Jimin viimeinen 
kymmenes vuosi peruserityiskoulussa. Vuoden ajan tytöt saavat sinnitellä. Heidän 
harmiksensa opettajat lellittävät Jimiä, kun tällä on hassuja sanontoja ja kääntää sananparsia 
suoraan saksasta suomen kieleen. Mirjaa ja Marikaa ei yhtään huvita sakemannin jutut. 
Kieltämättä jätkä olisi komea mutta psykopaatin katse sekä kummalliset päähänpistot.  
 
Vuoden kuluttua Jim aloittaa Vuohengin lukiossa, aivan Kajaanin keskustassa. Siellä on 
erityislukiokoulu, jossa opetellaan ruuanlaittoa, pyykinpesua sekä muita käytännön asioita. 
Alun perin Mirjallakin oli tarkoitus aloittaa samassa lukiossa. Jim pilasi hänen uraputkensa. 
Sama juttu Marikankin kohdalla. Marika päätti alkaa lukemaan diakonissaksi. Hänellä on 
haaveena tulla papiksi, Kajaanin ensimmäiseksi naispapiksi.  
Mirjalle tuli yksi vaihtoehto; kansankorkeakoulu. Hänellä on suhteita dysleksia yhdistyksen 
kautta erääseen Jussi Lintuvuoreen, joka tarvittaessa hommaisi töitä kaupungintalon 
vahtimestariosastolta. Siellä hän voisi olla niin pitkään, kun pääsisi kansankorkeakouluun, on 
hän suunnitellut.  
 
Juhannuksena 1988 Brandzerit kokoontuivat Josén ja Hildan kesämökille, joka sijaitsee 
Münchenin ulkopuolella, pienen alppijärven rannalla.  
Mökille kokoontui koko suku ja oli eräänlainen pienimuotoinen sukukokous ilman 
puheenjohtajia ja sihteereitä.  
Tanssittiin saksalaisia valsseja ja nautittiin Josén tekemää kotiviiniä. Hän on oikea 
viiniekspertti. Mökin etupihalle José ja Arthur olivat nikkaroineet pienen tanssilavan. 
Orkesterina oli Hildan nauhuri, jota José vihaa yli kaiken. Hän ei kerta kaikkiaan siedä 
musiikkia. Ihan joskus hän tapaa kuunnella tosi hävyttömiä pornolauluja, kun akka ei ole 
kotona. Vaimon kuullen hän ei uskalla kuunnella suosikkilaulujaan tai muuten kaulin voi 
heilahtaa.  
Nyt Hildan nauhuri soittaa vanhoja saksalaisia slaagereita ja mukana on muutama ikivanha 
valssikin.  
 
Jim istuu valkoisella puisella penkillä, jonka ukki on joku aika sitten ihan itse nikkaroinut. 
Penkkiä vastapäätä, tanssilavan toisella puolella, on valkoinen puutarhakeinu.  
 
 
Jim filmaa videokamerallaan tanssivia sukulaisia. Viisivuotias Jennifer tanssii itsekseen ilman 
paitaa. Jimille tulee kummallisia tunteita ja miettii itsekseen, että mitähän Jennifer tuumaisi, 
jos tanssittaisin ja mitä muut tuumaisivat, vatuloi Jim. Sinänsä ei olisi mitään kummallista 
tanssia viisivuotiaan kanssa mutta toisaalta se voisi herättää kummastusta, kun tavallisesti 
Jim ei tapaa tanssia, saati halata. Hän ei edes osaa tanssia.  
 



 

 

Jim laittoi videokameransa penkille filmaamaan tanssijoita. Jalustaa hänellä ei ole. Jim meni  
mökin taakse pissalle. Hän kusi mökin kellarinluiskan vieressä, kun ei uskaltanut mennä 
leikkimökin taakse, kun alkaa hämärtää. Onneksi ketään ei ole näkemässä, kun hän pissaa 
kellarinluiskaan. Mökin kellari on niin matala, että siellä pitää kävellä kyyryssä. Kellarissa 
mummo säilyttää juureksia kuten porkkanoita ja perunoita.   
Jimiä pissatti paljon, kun oli juonut paljon Coca Colaa. Pissatessa hän ajatteli itse mielessään, 
että olisi kiva kehittää kokonaan uusi kolalimsa ja nimeksi voisi tulla vaikkapa German Cola, 
ajatteli Jim-Adolf samalla, kun lorotti pissaa yhden askelman betonirappuselle.  
Kun hän oli sulkemassa vetskariaan, niin silloin hän hätkähti. Jennifer oli hiippaillut oikealle 
puolelle, niin lähelle, ettei vahingossa pissannut tämän päälle.  
Jim siirtyi vähän kauemmaksi mutta serkku tuli perässä ja kysyi: ”Tanssitaanko?” Jim änkytti: 
”Nein, tanssi äitisi kanssa.” Jennifer sanoi lempeällä lapsen äänellä: ”Minä tykkään sinusta!”  
Jim tunsi kiihottuvan, vaikka kyseessä on viisivuotias. Hän hiljaa itse mielessään kiroili, että 
miksi serkun pitikin mennä herättämään nukkuvaa karhua. Jim on alkanut pelkäämään 
itseään, kun on vaistonnut olevansa psyykkisesti sairas, muttei uskalla hakeutua hoitoon. 
Vielä tästä puuttuisi hullunpaperit, on Jim-Adolf monesti itsekseen ajatellut.  
Jim änkytti aivan tulipunaisena: ”Niin minäkin, sinä olet hieno tyttö.” ja tunsi kiihottuvan 
entisestään samalla, kun käveli kohti ukin lehtivarastoa, joka on leikkimökin toisessa 
päädyssä. Varastossa ukki säilyttää vanhoja Reader’s Digest lehtiä.  
Jim avasi lehtivarastonoven ja ajatteli ääneen: ”Let’s Go!” Samassa Jennifer huudahti 
innoissaan: ”Joo, tehdään se!” ja ryntäsi lehtivarastoon. Jim meni perässä ja sulki oven. Hän 
päätti selittää kaikessa rauhassa serkulleen, että mitä tarkoittaa tykkääminen ja olevansa 
päästään sekaisin. Ehkä viisivuotiaalle olisi helppo avautua, ajatteli Jim. Näin nuori lapsi, ei 
ehkä luokittelisi hulluksi ajatteli hän.  
Jim istahti lehtivaraston seinän viereen. Seinät ovat tapetoidu valkoisilla tapeteilla. Tämä 
varastohuone on aikaisemmin toiminut ulkohuussina.  
 
Jim kehotti serkkua istuutumaan syliin, levälleen levitettyjen jalkojen väliin.  
Tyttö teki käskettyä ja tuntui olevan intoa täynnä.  
Jim tunsi pippelin olevan pystyssä ja pelkäsi sitä. Jennifer hipaisi housun halkoa ja tunsi jotain 
kovaa pullottavan. Jimiä alkoi heikottaa ja nojasi seinää vasten.  
Jennifer riisui sortsit ja pikkuhousut. Jim tunsi pulssin kiihtyvän. Sydän hakkasi kiivaasti. Hän 
ei tohtinut hipaistakaan serkkuaan, kun tietää siitä entisestään kiihottuvan. Hän päätti yrittää 
hengittää rauhallisesti ja sulki silmänsä samalla, kun nojasi taakse päin.  
Jim tunsi, kuinka tyttö laittoi kätensä paidan sisälle. Hän päätti antaa serkkunsa leikkiä 
tahtomallaan tavalla täysin vapaaehtoisesti. Samalla saisin hyväilyä, ajatteli Jim. Hän piteli 
silmiään kiinni ja hengitti rauhallisesti, vaikka sydän hakkasi ja pippeli oli pystyssä. Hän 
pelkäsi, jos vetskari avautuisi ja serkku säikähtäisi isoa kalua.  
Jennifer pikkukätösillä riisui Jimiltä paidan ja painoi kasvonsa vasten mahaa. Jim tunsi halua 
halata serkkuaan, muttei uskaltanut antaa himolleen valtaa. Lopulta hän kuitenkin päätti 
hieman halata Jenniferiä samalla, kun piteli silmiään kiinni kuvitellen hyväilijän olevan Nancy 
tai Ulrika.  
Jennifer avasi Jimin housut ja otti pippelin esiin. Jim oli hyvin lähellä viheltää pelin poikki, 
muttei kuitenkaan hennonut. Leikkiköön nyt, ajatteli hän ja raotti silmäluomiaan ja näki 
serkkunsa pienet kädet olevan ihan valkoisenaan spermasta. Jim sulki silmänsä uudestaan, 
ettei näkisi totuutta. Jim ajatteli itse mielessään, etten ole ainoastaan psyykkisesti sairas vaan 
myös pedofiili. Tuskin Jennifer edes tietää mikä on pedofiili, ajatteli hän. Sitten hän lohdutti 
itseään, ettei ole tehnyt mitään väärää, sillä Jenniferhän hyväilee ihan omasta tahdostaan.  
Jim kuiskasi serkulleen: ”Tee mitä tahdot.” ja piteli silmiään kiinni. Hän tunsi kevyet toistuvat 
suukot huulillaan ja sitten tunsi, kuinka jokin pieni kostea lämmin meni huulien välistä suuhun. 
Hänen oli pakko raottaa silmiään ja näki serkkunsa hyvin lähellä. Hän ymmärsi, tämän 
työntäneen kielensä suuhun. Jim ajatteli, ettei se olisi vaarallista, vain pieni lapsen kieli, 
ajatteli Jim. Hyvä, kun tuli laitettua oven sisäpuolelta säppiin, ajatteli Jim. Ajatella, jos joku 
avaisi oven, niin ilman muuta käsittäisi väärin ja sitten tulisi sanomista, ajatteli hän.  
Jennifer kysyi lempeällä äänellä: ”Miksi olet noin hiljaa? Oletko sairas?” Jim änkytti: ”Ööh, ei 
ole sanottavaa, haluan olla kiltti, en ihan ole sairas mutta…” Jim ei tiedä kuinka kertoa 
viisivuotiaalle psyykkisestä sairaudesta, jota ei ole edes virallisesti diagnosoitu.  
Jennifer antoi kunnon pusun ja vielä kerran laittoi kielensä Jimin suuhun ja sitten nousi 
pystyyn ja laittoi sortsit jalkaansa. Lopuksi hän silitti Jimin mustaa taaksepäin kammattua 
tukka: ”Ai kiltti…” Jim halasi hellästi serkkuaan: ”Myös sinä olet ai kiltti.” ja nousi pystyyn ja 



 

 

puki paitansa ylleen ja kurkisti oven raosta, ettei ulkopuolella olisi ketään. Hän ei nähnyt 
ketään, niinpä avasi säpin ja sanoi: ”Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus.” ja piteli 
sormeaan suun edessä. Jennifer iski silmää: ”En kerro, tämä on meidän salaisuutemme, 
Liebling Jim!” Jim kiihottui entisestään. ja poistui varastohuoneesta. Jennifer tuli perässä ja 
sitten juoksi mökin etupuolelle jatkamaan tanssimista. Jim jäi seisomaan varaston ovelle ja 
tunsi olonsa sekavaksi. Hän pelkäsi kuin ruttoa, jos serkku kuitenkin kertoisi kaiken. Mitä 
sitten, ajatteli Jim ja lähti talsimaan kohti laajaa nurmikkoa, joka on pienen ojan toisella 
puolella. Nurmikon keskellä on isän asuntovaunu.  
Raymond on monesti pohtinut vaihtaa asuntovaunun matkailuautoon, jotta olisi helpompi 
liikkua keskustoissa.  
 
Ojan yli menee ukin rakentama valkoinen kaarisilta. Pienenä poikana Jim oli usein rakennellut 
patoja, kunnes ukki oli kieltänyt moiset puuhat, jotta vesi pääsisi virtaamaan. Vesi tulee 
ylempänä olevien mökkien ulkohuusseista eli suureksi osaksi virtsaa.  
 
Asuntovaunun ovella Jim kääntyi mökille päin ja sitten katse suuntautui mökin taakse 
lehtivarastolle. Sitten katse menee takaisin mökin etupuolelle ja näkee, kuinka serkkutyttö 
tanssii ihan kuin ei olisi mitään tapahtunut. Jimille tulee mieleen videokamera, joka yhä filmaa 
penkillä, ellei kukaan ole sitä sammuttanut tai akku loppunut.  
 
Jim avaa asuntovaununoven ja menee sisälle. Jääkaapista hän ottaa Coca Colan. Jälleen 
hänelle tulee mieleen oman kolalimsan keksiminen mutta ensin pitäisi sada pääpönttö 
kuntoon. Hän istahtaa punaiselle sohvalle miettimään asioita. Jimin päässä pyöri hirveästi 
asioita, ja suurin osa koskee lehtivarastoa ja Jenniferiä. Oliko väärää antaa viisivuotiaan 
hyväillä ja suukotella? Ehkä, kun en itse laittanut rikkaa ristiin vai olisiko pitänyt heti pistää peli 
poikki, ajatteli Jim-Adolf. Ajatuksia yhteenkuuluvuudesta, vaikka toinen on vasta viisivuotias. 
Viisivuotias, herranen aika, ajatteli hän. Selkäpiissä kulki vilunväre. Hänellä kävi mielessä, jos 
menisi metsään ja hirttäytyisi mutta sitten tuli ajatus, että sehän järkyttäisi äitiä ja isää. 
Parempi sittenkin jatkaa elävien kirjoissa ja yrittää hoitoon, ajatteli Jim.  
 
Samaan aikaan mökin etupihalla Jennifer jatkoi tanssimista muiden joukossa. Isä ja äiti eivät 
huomanneet, että hetki sitten nuorimmainen oli muualla.  
Arthur ja Karina ovat enemmän tai vähemmän päihtyneitä. Ehkä Arthur enemmän kuin 
vaimonsa. He molemmat räkättävät Hildan ja Helmutin vitseille, jotka Arthur pistää aina 
paremmaksi. Arthurin videokamera filmaa kaiken jalustan päällä. Hän ei ole sammuttanut 
kameraa koko iltana. Kukaan ei tule ajatelleeksi, että myös Jimin kamera on käynnissä. 
Tokkopa hänenkään poistumistansa on noteerattu.  
Filmaavia videokameroita on vielä kaksi; Helmutin tytär ja Hilda tapaa vähän väliä filmata 
kännistä räkättämistä. Jokainen kamera kuvaa eri suunnilta. Hildan kamera on mökin 
kiviportailla. Helmutin tytär kuvaa keinusta ja Arthurin kamera seisoo mökkiä vastapäätä, 
tanssilavan toisella puolella.  
 
Jenniferillä on veitikkamainen hymy, kun sai vapaasti pelleillä Jim-serkun kanssa. 
Aikaisemmin muut aina alkavat toppuutella, kun hän työntäisi kätensä paidan sisään, saati 
sitten pusutella. Jenniferistä Jim on tosi reilu. Hän itse mielessään päätti sitten isona tyttönä 
mennä naimisiin Jimin kanssa.  
 
Kokiksen juotuaan Jim menee takaisin mökin edustalle katsomaan, vieläkö kamera on 
käynnissä. Kamera on käynnissä ja kasetille on tullut paljon materiaalia, ajatteli Jim. Ajatella, 
jos hänellä olisi vakoojien videokamera paidan napissa, niin silloin olisi tullut tosi kiihottava ja 
hullu filmaus, ajatteli hän.  
Kun Jim istuutuu valkoiselle puutarhapenkille, niin silloin Jennifer keimailevasti vilkuttelee 
silmiään. Jim vilkuttaa takaisin kädellään ja sanoo: ”Sinähän tanssit hyvin, tanssi lisää, niin 
filmaan!”  
Annette naurahtaa tuhahtaen: ”Älä Jim kehtaa, sillä kummitäti on humalassa!”. Karina 
naurahtaa: ”Me ollaan tosi filmaattisia, kun joka suunnalta kuvataan!”  
 
Jimiä on aina huvittanut känniset räkänaurut, varsinkin silloin kun paikalla on kummisetä 
Helmut ja pellemäinen Arthur-setä.  
 



 

 

José itse istuu mökin olohuoneessa katsellen televisiota ja siinä välillä lueskelee Reader’s 
Digestin saksankielistä painosta. Josélla on valtava määrä ufokirjoja, joita Hilda ja muut 
sukulaiset paheksuvat, kun pelkäävät tämän sekoavan ufoihin. José on toista mieltä. Hän on 
lukenut eräästä kirjasta, jonka on kirjoittanut anonyymikirjailija The JT. Kirjassa paljastetaan 
tulevaisuuden keksintöjä sekä kirjailijan aikakonetta. Josén hämmästykseksi aikakone 
muistuttaa melkoisesti Takaisin tulevaisuuteen -trilogialeffan aikakonetta. Ehkä tämä The JT 
on inspiroitunut kyseisestä leffasta, on José Brandzer monesti vatuloinut.  
Kirja on myös ainutlaatuinen. Teos oli ilmestynyt Josén postilaatikkoon ilman mitään kirjettä. 
Kirja ei tullut postitse vaan joku yksityinen on sen laittanut hänen postilaatikkoonsa. Miksi, sitä 
hän ei tiedä. Hänestä kirja on hyvin mielenkiintoinen ja on yrittänyt kysellä kirjastoista, jos 
siellä tiedettäisiin jotain The JT:stä. Ei mitään tietoa.  
José on päättänyt testamentata kirjan vanhimmalle lapsenlapselle, joka sattuu olemaan Jim-
Adolf.  
 
Kerran José suuttui vaimonsa nalkutukseen niin, että löi kirveellä levysoittimen säpäleiksi. 
Silloin Hilda aloitti muutaman päivän mykkäkoulun ja kostoksi kirjoitti ukon pornokasetin 
kotelon päälle; Scheißeliede, nur schmutzig. José piilotti kasettinsa baarikaappiinsa, ettei 
akka siihen enää kajoaisi. José rakastaa pornoa mutta vain maalaisjärjellä. Hän ei kuitenkaan 
siedä mitä tahansa paskapornoa vaan ainoastaan tyttöpoika rakkautta.  
The JT:n kirjoittamaa kirjaa José säilyttää pankkilokerossa, ettei vain akka siihen kajoaisi. 
Hän pelkää kirjan katoamista, kun se on hyvin harvinainen. Kirjan kannet ovat viininpunaiset, 
jonka keskellä kultaisin kirjaimin; Eurooppalainen kansalliseepos. Painovuosi on 
käsittämätön; 2960 eli kaukana tulevaisuudessa. Ehkä kuitenkin kirjailijalla on käytössään 
aikakone, maailman ainoa aikakone, on José Brandzer asiaa vatuloinut.  
 
Syksyllä Jim aloitti nelivuotisen erityislukiokoulun hotelli- ja ravintola alalla. Toinen vaihtoehto 
olisi ollut verstastekninen ammattikoulu mutta se ala ei kiinnosta. Jimiä kiinnostaa lähinnä 
konttoriala. Erityislukiokoulun puolella ei ole suoraan konttorialalle johtavia opintoja. 
 
Gunther aloitti ammattikoulun verstasteknisellä ja yritti houkutella Jimiä sinne, jotta olisi 
muiden jätkien kanssa ja olisi kaukana tytöistä mutta itsepäinen kun Jim on, niin mikä teet. 
Gunther pelkää kuin ruttoa, että kaveri menisi niin pitkälle, että hommaisi itselleen 
raiskaussyytteen.  
 
Jimistä tuntui haikealta jättää Mirja ja Marika Keskuskouluun. Tytöt puolestaan riemuitsivat, 
että vihdoinkin päästiin eroon hullusta sakemannista, mutta valitettavasti he näkevät tätä joka 
aamu Kajaanin linja-autoasemalla. 
Mirja asuu Teppanan kaupunginosassa ja käy koulua bussilla. 
Heti kun Jim näkee Mirjan, niin silloin hän innoissaan tervehtii. Mirja kääntää mutisten 
selkänsä: ”Pure nenääs jätkä!”, jolloin Jim menee tytön etupuolelle hullunkiilto silmissä niin, 
että tätä pelottaa ihan tosissaan ja menee odotushalliin lippuluukun läheisyyteen.  
 
Syksyllä Jim täytti yhdeksäntoista vuotta. Vuosi sitten hän tuli ajokortti-ikään mutta toistaiseksi 
häntä ei kiinnosta autoilu. Totta kai hän haluaisi oman auton, jotta olisi helpompi katsella 
kunnon keuhkoja, kuten hän tapaa kutsua tyttöjen katselua. Hän on hyvin saamaton eikä viitsi 
itse mennä autokouluun. Näköjään isän ja äidin pitäisi hankkia hänelle ajokortti, kuten 
Raymond on monesti todennut.  
Muutaman kerran Jim on isän kanssa harjoitellut autolla ajamista mutta hän jännittää 
inssiajoa sekä teoriakoetta, miten äijän kävisi, kuten Jim tapaa itsemielessään vatuloida.  
 
Raymondilla on vihreä Ford Escort. Se on vanha ja kulunut vaikka olisi vara loistoautoon 
mutta hän ei oikein viitsi pröystäillä, kun tietää kainuulaisen kateuden. Hän on päättänyt ostaa 
lapsilleen kunnon autot, kun ensin ovat saaneet ajokortin. Hän on varma, että tytär ehtisi 
saada ajokortin ennen poikaa.  
 
Kyllä myös Ford Escord on melkoinen vauhtihirmu, jolla Raymond tapaa ajaa tuhatta ja sataa 
työmatkalla Sukevan ja Kajaanin välillä. Viitostie on mitä mainioin auton testausrata. Siellä on 
hyvin harvoin poliisin tutkia.  
 
 



 

 

Nyt syksyllä Gunther sai ajokortin ja siitä Jim oli hyvin kateellinen, kun kaveri ennätti saamaan 
kortin ennen häntä, vaikkei itse ole näyttänyt kiinnostusta ajokorttia kohtaan. Jim tuntee jonkin 
asteista alemmuuden tunnetta ja se voi olla vaarallista hänelle itselleen sekä kanssa ihmisille. 
Nyt Jimillä on tavoitteena saada ajokortti ennen pikkusiskoa.  
Ehkä Jim on epävarma huonon mielenterveytensä takia ottaa ajokorttia ja sitten ostaa auton, 
autohan on mielenterveyspotilaan käsissä melkoinen tappoväline, kuten hän itse tapaa 
vatuloida. Hän ei myöskään uskalla mennä lääkäriin, kun pelkää hullun leimaa.  
 
Vivi on neljätoistavuotta. Keväällä syntymäpäivälahjaksi hän sai upouuden mopedin; 
vaaleanpunainen Zündapp. Kun Jim täytti viisitoista, niin silloin hän sai käytetyn ja hyvin 
kuluneen ja äänekkään Puck Dakotan. Vihreä satula oli epämiellyttäväntuntuinen. Pian hänen 
kiinnostuksensa mopoon lopahti täysin ja vuoden kuluttua isä möi mopon työkaverilleen 
komisario Arvolle, kun tämä oli monesti kahvitauoilla haaveillut moposta.  
Raymond on oppinut tuntemaan monta poliisia. Komisario Arvo tapaa opettaa hänelle 
suomen kieltä. Vastapalvelukseksi Raymond opettaa saksaa. Heistä on tullut hyviä ystäviä ja 
silloin tällöin Arvo tapaa tulla kylään, jolloin joka kerta Raymond tarjoaa mexicolaista 
Tacopiirakkaa, josta Arvo tykkää kuin hampaaton mummo korpusta. Raymond tapaa vitsailla, 
että hän haluaa aina tarjota parasta ja tämä tacopiirakkakin on naapurin kissa parasta.   
Kellariin Raymond ei uskalla päästää kaveriaan koska kellarissahan on pontikkapannu ja 
Arvohan on poliisi. Ehkä kaveri saattaisi pitää pontikasta mutta Raymond vanhana 
linnakundina ei uskalla ottaa riskiä.  
 
Mopon myyntirahat Raymond antoi pojalleen, joilla tämä osti Commodore 64:n, kun sellainen 
on myös Guntherilla. Tuplanauhurilla hän kopioi pelejä. Vivin mielestä tietokoneen osto on 
parasta mitä veli on pitkään aikaan tehnyt. 
 
Lukiossa Jim rakastui samalla luokalla käyvään, silmälasipäiseen, lihavaan Miina Norrilaan. 
Tälläkin kertaa Jimillä oli epäonnea rakkaudessa, kun Miinalla on jo poikakaveri, tarkemmin 
sanoen Gunther Brick. 
Gunther on kehottanut Miinaa olla paljastamatta Jimille, että he ovat yhdessä. Muuten Jim 
tulisi mustasukkaiseksi. Guntherista on harmi, kun kaveri sattui rakastumaan samaan tyttöön.  
Gunther ja Miina ovat sopineet, etteivät kuhertele koulussa.  
 
Silloin tällöin viikonloppuisin Gunther tapaa tulla Sukevalle hakemaan Jimiä autoajelulle. Ilo 
mielin Jim lähtee mukaan. Hänellä on kielen päällä kysyä kaveriltaan apua 
mielenterveysongelmaansa, muttei löydä oikeita sanoja. Jim pelkää Guntherin säikähtävän 
eikä osaa aavistaakaan, että myös tämä usein ajattelee samaa; kuinka hommata Jimin 
hoitoon. Olisiko se hänen tehtävänsä?  
 
Perjantai-iltaisin Jim ja Gunther tapaavat istua Kajaanin Raatihuoneentorilla katsellen tyttöjä. 
Pojat oppivat nopeasti, että paikalliset kutsuvat paikkaa sippikulmaksi.  
Gunther yrittää normalisoida kaverinsa seksualiteettia mutta se on vaikeaa. Guntheria 
ihmetyttää se, kun Jim ei uskalla hänen läsnä ollessa mennä yhdenkään tytön luokse ja 
pyytää tätä istuutumaan penkille, kun muulloin on suurisuinen.  
 
Eräänä perjantai-illalla mukana oli myös Guntherin serkkupoika John, joka makasi 
tyttöystävänsä kanssa Guntherin valkoisen Mersun konepellin päällä. 
Tietenkin Jimistä tämä oli mahtavaa ja alkoi valehdella, että hän olisi jo lukemattomia kertoja 
harrastanut seksiä Miinan kanssa. Tähän Gunther ei tietenkään usko, sillä hän luottaa 
tyttöystäväänsä. Jos Guntherin tilalla olisi joku toinen, niin aivan varmasti Jim olisi saanut 
turpiin.  
Usein Jim tapaa näytellä kovaa jätkää sanomalla Amerikanenglanniksi: ”Phew damn how 
randy I am… already countless aisles Miina has been without pairs of trousers!”. Tietenkin 
Guntheria, Johnia ja tämän tyttöystävää naurattaa makeasti. Gunther on vannottanut 
serkkuaan olla paljastamatta Jimille, että hän seurustelee Miinan kanssa.  
Gunther on varoittanut tyttöystäväkandidaattiaan olemaan erittäin varovainen Jimin kanssa, ja 
kertonut kuudennen luokan aikaisesta tapahtumasta.  
 
 
 



 

 

Vuosi 1989 
Huhtikuussa Jim oli kaksi viikkoa työharjoittelussa Kajaanin kaupungintalon painolla. 
Siellä hänen piti muun muassa rei’ittää sekä nitoa vasta painettuja asiakirjoja. Heti kun hän 
sai tehtävänsä valmiiksi, niin silloin hän kysyi Reijo Lillukalta, hyvin lihava painaja, lisää 
hommia. Joka kerta tällä ei ole sopivia työtehtäviä antaa. Oikeastaan paino ei tarvitsisi 
harjoittelijoita, mutta esimiehet ovat puolipakotettuja ottaa kehitysvammaisia 
lukioerityislukiosta tai muuten joutuisivat huonoon valoon.  
 
Eräänä kevätpäivänä Reijo kysyi Jimiltä leveällä Kainuun murteella: ”No Jim, mitä sie 
hommoot kotona vappaa-ajalla, mistä oot kiinnostunu ja sillee?” Jim vastasi ehkä liiankin 
rehellisesti: ”Minä tapaan piirrellä!” Reijo ojensi tyhjän paperiarkin kynän kera ja sanoi:  
"Piirräppä jottain jännää kahavihuoneessa!” ja näytti edellisen työharjoittelijan piirtämää 
sarjakuvaa, jossa painajat nukkuvat työharjoittelijan saapuessa ja pian työharjoittelija 
samaistuu porukkaan ja nukahtaa. Viimeisessä ruudussa paino räjähtää ilmaan.  
Reijo sanoi: ”Sie voit piirtää tämmöstä, olis kiva muisto susta!” Jim hihkaisi: ”Oboy!” ja otti 
paperiarkin kainaloonsa ja meni siniseksi maalattuun pitkulaiseen kahvihuoneeseen 
piirtelemään. Jimille muistui mieleen Berliinin aikaiset koulumuistot, jolloin oli tehnyt 
luokkalehteä ja kukaties täälläkin hänestä tulisi yhtä suosittu, vaikka hän on työpaikalla ja nyt 
hän on yhdeksäntoistavuotias.  
Jim piirteli sukupuolielinten kuvia ja kirjoitteli härskejä sepityksiä Mirjasta, Marikasta sekä 
Miinasta. Piirustukset ja sepitykset hän laittoi kahvihuoneen pöydälle, jotta painajat voisivat 
niitä katsella kahvia juodessa. Jimin onneksi Reijo on samalla aaltopituudella. Myös hän pitää 
härskistä huumorista. 
Painolla työskentelee Reijon lisäksi kaksi painajaa; ruipelomainen ruskeisiin nahkaliiveihin 
pukeutunut Lauri Lehto sekä jussipaitaan pukeutunut lihaksikkaan roteva Keijo Virtanen.  
Lauri on painajista nuorin ja Reijo on vanhin ja lihavin. Keijo muistuttaa ulkonäöltään Kari 
Salmelaista viiksineen päivineen. 
 
Painon seinän takana on vahtimestariosasto, jossa Reijo tapaa käydä tupakalla, vaikka 
kaupungintalon tiloissa on tupakointikielto. Hän ei ole ainoa, joka uhmaa kieltoa.  
Heti kun hän menee osastolle, niin silloin konttorista tulee harmaatukkainen käheä-ääninen 
Marja Koponen, joka kaivaa esiin tupakka-askinsa ja pistää palaamaan.  
 
Eräänä päivänä Reijo näytti Marjalle Jimin piirtämiä piirustuksia, niin heti tämä ihastui 
mustatukkaisen ja mustaviiksisen jätkän mielikuvitukseen sillä hänkin pitää härskistä 
huumorista. 
 
Toinen vahtimestareista on hintelän oloinen, lyhyt leukapartainen, Jussi Lintuvuori. Hänellä on 
noita-akkamainen koukkunenä. Jussilla on punertavat kasvot. Heti stressaannuttuaan 
kasvoille nousee pelottava sinertävä sävy. Jimille tulee Igor mieleen, sillä he muistuttavat 
hyvin paljon tosiaan. Igor on hieman tukevampi mutta pärstäkerroin on lähes identtinen.  
 
Kaksi viikkoa kului kuin siivillä ja Jim palasi takaisin koulunpenkille. Toukokuun alussa Jimin 
luokka teki viikon pituisen luokkamatkan Lappeenrantaan.  
Jim oli kahden vaiheilla, että lähtisikö mukaan. Hän itse mielessään ajatteli, että uskaltaisiko 
lähteä, kun korvien välissä humisee eli tohtiiko hullu lähteä luokkamatkalle, ajatteli Jim. Hän 
on monesti miettinyt kuumeisesti, jos avautuisi opettajilleen, että haluaisi hoitoon, muttei 
uskalla.  
Opettajat onnistuivat Jimin ylipuhutuksi, kun lupasivat hänelle oman hotellihuoneen. Oma 
huone siksi, kun tämä on ensimmäinen kerta, kun Jim on reissussa ilman vanhempiaan, jos ei 
lasketa sitä yhtä ainoaa yltä rippileirillä.  
 
Kun vihdoin ja viimein he tulivat Lappeenrannan rautatieasemalle, niin silloin he kävelivät 
hotelliin, joka sijaitsee ihan keskustassa. Oli vuoden ensimmäinen hellepäivä. 
Kun Jim oli saanut huoneensa avaimen ja astunut sisään pieneen vihreätapettiseen yhden 
hengen huoneeseen, niin ensimmäiseksi hän teki turvallisuustarkastuksen; kurkisti sängyn 
alle, ettei olisi akillesjänteen viiltäjiä. Vaikuttaa siltä, että Jim on katsonut liikaa Eläinten 
hautausmaa kauhuleffaa. Sitten hän katsoi pöydällä olevan television taakse. Siellä oli 
mystillinen injektioruisku, jonka hän otti varovasti käteensä ja katsoi jos sen sisällä olisi 
kamaa. Ruisku oli tyhjä ja ilmeisesti käyttämätön.  



 

 

Jimiä alkoi pelottaa, jos saisi hulluja päähänpistoja, niinpä avasi sivuikkunan ja heitti ruiskun 
ulos, sisäpihalle. Kuului metallinen kopsahdus, kun ruisku putosi metalliselle katokselle.  
 
Sitten hän laittoi television päälle ja hieman kanava surffaili. Ykkösellä alkoi uutislähetys. 
Jim keskittyi katsomaan uutislähetystä, kun on varsinainen uutisnarkomaani.  
Uutisten katsomisen keskeytti puhelin. Pöydällä oleva musta näppäinpuhelimesta kuului 
vaimea summeri. Hän nosti varovasti kuulokkeen: ”Halloo?” langan toisesta päästä kuului 
tyttömäistä kikatusta. Jim kuuli heti Miinan pornoäänen ja sanoi huonolla suomellaan:  
”Miina on minun hunajapupu, anna karvatupsu!” Langan toisesta päästä kuului tyttömäistä 
kikatusta.  
 
Yöllä Jim näki jälleen unta vaaleatukkaisesta metallivaatteisiin pukeutuneesta tytöstä, joka söi 
kermaleivoksia, joita änkyttäen kutsui Norppaleivoksiksi. Unessa taustalla kuului Jimin oma 
änkyttävä ääni, joka koko ajan vaimeni.  
Aamulla herättyään Jim ihmetteli kovasti, että mitä ihmettä semmoiset Norppaleivokset ovat 
ja vielä enemmän häntä ihmetytti unessa esiintynyt metallivaatteisiin pukeutunut blondityttö.  
Jim kirjoitti muistiin unensa. Siitä voisi olla hyötyä kertomuksia väsätessä.  
Sitten hän meni reseptioon kysymään, että onko olemassa Norppaleivoksia.  
Reseptiovirkailijaa nauratti makeasti: ”Mitä ihmettä… Norppaleivos? Norppahan on Saimaalla 
elävä uhanalainen hylje… Ehkä hylje tykkää leivoksista.” sanoi reseptiossa työskentelevä 
keski-ikäinen mies, jonka rinnassa olevassa nimikyltissä lukee; Järvimerkki. 
Jim kiinnitti huomionsa nimikylttiin ja kysyi, että mitä Järvimerkki tarkoittaa, johon mies 
vastasi: ”Se on minun sukunimeni, se on vanha karjalainen sukunimi luovutetusta Karjalasta, 
jota esiintyy myös Helsingin alueella.” Jim nyökkäsi: ”Jännittävää!” ja sitten kertoi unestaan, 
jossa vaaleatukkainen metallivaatteisiin pukeutunut tyttö oli herkutellut Norppaleivoksilla.  
Virkailijaa huvitti mustatukkaisen ja mustaviiksisen jätkän sepitys. Kyllä aikaisemminkin on 
esitetty hullunkurisia kysymyksiä mutta tämä oli kaiken huippu; Norppaleivos ja metallinen 
blondityttö. 
 
Myöhemmin Jim hiffasi, että uni saattaa olla linkki kauas tulevaisuuteen. Iltaisin hän yrittää 
kaikkensa, jotta uni jatkuisi. Ihan muutaman kerran hän on nähnyt samaa unta, jossa hän on 
yrittänyt tiedustella tytön nimeä. Eräässä unessa tyttö vihdoinkin paljasti nimensä; Johanna. 
Jim kiihottui niin paljon, että aamulla herätessä pippeli oli pystyssä.  
Hän kiinnostui Takaisin tulevaisuuteen trilogiakomediasta ja alkoi haaveilla omasta 
aikakoneesta mutta samalla toivoi, ettei sellaista saisi, kun voi psyykkisesti huonosti. Ei minun 
kaltaisteni hullujen pidä aika matkailla, ajatteli hän.  
 
Miinalla on sama harrastus kuin Mirjalla. He ovat mukana samassa kuorossa. Jos Jim osaisi 
laulaa, niin ilman muuta menisi mukaan. Tyttöjen onneksi Jimiltä puuttuu lauluääni. 
Kyllä kuoroon pääsisi ilman laulutaitoakin mutta Jim ei halua mennä kuoroon örisemään.  
Gunther liittyä kuoroon, jotta tekisi Miinan iloiseksi. Hän päätti pitää kuoroharrastuksensa 
salaisuutena, ettei vain Jim innostuisi ja liittyisi siihen. Guntherillakaan ei ole kaksinen 
lauluääni. Hänellä on vähän samankaltainen käkättävä änkyttävä puheääni kuin Jimillä. 
Laulaessa menee joka kerta nuotin vierestä niin, että kuulostaa kuin sonnilauma mörisisi. 
Miina kohteliaisuuttaan kehuu Guntherin lauluääntä. Koulussa Guntheria on silloin tällöin 
haukutti teleprintteriksi.  
 
Koulujen päätyttyä Jim sai ensimmäisen kesätyöpaikan kaupungin painolta. 
Kesätyöstä Jim saa kiittää opinto-ohjaaja Erkki Hannulaa. Palkka ei ole kovin suuri mutta 
kuitenkin sen verran, ettei maha menisi tyhjäksi kerta pieraisulla. 
 
Kun Jim vahingossa rei’ittää paperiarkin väärästä päästä, niin silloin Reijo leikillään toteaa, 
että hän soittaisi opinto-ohjaajalle. Silloin Jimille tulee hätä ja tempaisee puhelimentöpselin irti 
seinästä. Joka kerta Reiskaa naurattaa makeasti, kun sakemanni näyttää pelkäävän 
opettajaansa. Jokaisen pienen huolimattomuusvirheen jälkeen Reijo on soittavinaan Erkki 
Hannulalle. Joka kerta Jimin töppösiin tulee vipinää ja nykäisee puhelimen töpselin irti 
seinästä.  
Kesätöissä oli paljon luppoaikaa, koska Reijolla ei ole sopivia tehtäviä. Kopiokoneiden 
kimppuun hän ei uskaltanut päästää näin lapsellista jätkää ja vielä vähemmän paperileikkurin 
käyttäjäksi.  



 

 

Silloin aivan varmasti kesätyöläinen menettäisi sormensa, jolloin olisi näpelöinnit näplätty. 
Työtehtävien puutteessa Jim tapaa järjestellä painon hyllyjä, kun ne ovat hyvin sotkuisia. Jim 
on aina ollut järjestyksen ystävä. Reijoa ärsyttää, kun sakemannin sormet koko ajan tanssivat 
pöydillä ja hyllyissä. Tämän vuoksi hän suosittelee Jimille piirtämistä.  
Jimin keväällä piirtämät piirustukset ovat yhä kahvihuoneen seinähyllykön ylimmällä hyllyllä, 
jonne hän itse oli ne laittanut. Niitä on jo kertynyt melkoinen pino ja lisää tulee. 
 
Eräänä kesäkuisena päivänä Reijo ja Lauri päättivät pilailla Jimin kustannuksella. Lauri soitti 
vahtimestariosaston puolelta, ja väitti olevansa opinto-ohjaaja Erkki Hannula.  
Jim meni lankaan, koska Lauri onnistui hyvin imitoida Erkin möreähköä pornoääntä:  
"Sun työkaverisi soitti, ja kertoivat, että sä näpelöit joka paikkaan." Jim selitti änkyttäen ja oli 
aivan kalpea: "Minä tarkoitin vain… järjestellä pöytä ja hylly... en tarkoita näpelöidä... on 
väärinkäsitys." Lauri kehotti Jimiä pyytämään anteeksi työkavereiltaan. Puhelun jälkeen Jim 
pyysi ihan kädestä pitäen anteeksi. Arvaa naurattiko painajia? Keijo on parhaillaan 
kesälomalla mutta jälkikäteen kuuli tästä vuosisadan kusetuksesta. 
Jim ihmetteli, että mikä siinä noin naurattaa. Hän ei osannut aavistaakaan, ettei soittaja 
ollutkaan Erkki. Syksylläkin koulujen alettua Jimiä ihmetytti, kun Erkki ei kertaakaan ottanut 
puheeksi näpelöintijuttua. Vasta usean vuoden kuluttua Jimille valkeni, että kyseessä oli 
kusetus. Ennen sitä on ehtinyt tapahtua paljon ja Jimistä on tullut kuin uusi mies.  
 
Silloin tällöin Reijo tapaa vähän painostaa Jimiä, jotta tämä olisi huolellisempi työtehtävissään 
ja lopettaisi näpelöinnin. Hän uhkasi soittaa joko Erkki Hannulalle tai Isi-Raymondille.  
 
Eräänä kesäkuisena perjantaina työpäivän päättyessä Reijo uhkasi tulla Sukevalle 
juttelemaan isi-Brandzerin kanssa, että mitä ihmeen nestettä pojan päässä oikein virtaa.  
Kuten saattaa arvata, Jimille tuli hätä. Ihan paniikin vallassa Jim seurasi Reijoa 
kaupungintalon parkkipaikalle, ja istahti Reijon autonkonepellin päälle, ettei tämä pystyisi 
lähteä ennen kuin oli perunut uhkauksensa. Loppujen lopuksi Reijo naurahti:  
”Mie vaan kuijeilin… menes siitä kottiis!” Reijoa huvittaa, kun Jim pelkää omaa isäänsä ja 
pohti jos tämä olisi kova ukko.  
 
Jimiä alkoi toden teolla vituttaa tämän lihavan miehen painostus ja haluaisi nitistää tämänkin, 
mutta siihen hänen voimansa eivät taida riittäisi, sillä Reiska on Jimiin nähden huomattavasti 
vahvempi. Jos puukotus epäonnistuisi, niin silloin alkaisi aivan varmasti infernaalinen 
painostus, todennäköisesti linnareissu, sillä Jim on jo täysi-ikäinen.  
 
Heti kun Reijo on perunut uhkauksensa tulla Sukevalle, niin silloin Jim laskeutuu konepellin 
päältä ja toivottaa hauskaa viikonloppua ja lähtee talsimaan kohti linja-auto asemaa. 
Jim ei halua, että isä ja äiti saisivat tietää niistä pienistä huolimattomuusmokista, joita hän on 
vahingossa tehnyt kesätöissä koska 70-luvulla hän on ollut aivan kauhea; näpelöinyt ihan 
joka paikkaa. Hitusen Jim-Adolf on rauhoittunut mutta toisaalta mieli on sairastunut.  
Päivittäin hän itse mielessään vatuloi, että kuinka uskaltaisi hoitoon.  
 
Jimin onneksi painajat ovat samalla aaltopituudella, eivätkä halua toteuttaa uhkailujaan. 
He pitävät Jimiä pelkkänä pellenä. Heistä on mukava, kun osastolla on tällainen ilontuoja. 
Jim on eräänlainen vastapaino kaupungintalon huonolle henkilöstöpolitiikalle. Muuten painajat 
eivät jaksaisi puurtaa pitkää päivää huonolla palkalla. He kuuluvat palkkasuhteessa 
kaupungintalon alimpaan mahdolliseen kastiin, mutta virkailijoiden paperien kopiointi on hyvin 
tärkeää. Kaikkia töitä on mahdoton laittaa tärkeys järjestykseen, kun jokaisen asiakkaan työ 
on hyvin kiireellinen. Painon esimiehistäkään ei ole paljon apua koska he eivät vaivaudu 
näyttäytymään. Kokouksissa he vaan läpättävät joutavuuksia eikä mitään uudistuksia 
tapahdu tai jos tapahtuu, niin uudistukset ovat susia jo syntyessään.  
Tällä hetkellä osastopäällikkönä on vahtimestari Jussi Lintuvuori. Hän on erittäin surkea 
pomo, jolla on kummallisia ideoita ja rykii päivittäin ihan kuin oksennus olisi tulossa. 
On vain ajan kysymys, milloin hän menettää esimiehen tittelin. Jim ei ole työpaikan ainoa, 
jolla on mielenterveydellisiä ongelmia.  
 
Eräänä kesäpäivänä, kun Reijo oli toden teolla painostanut Jimiä, niin silloin tämän vatsa 
meni kuralle, että hänen oli vähän väliä juostava vessassa, joka on siniseksi maalatun 
käytävän varrella aivan painonovea vastapäätä.  



 

 

Eräänä syyspäivänä Brandzerien Collie kuoli vanhuuden heikkouteen. Muutamaa päivää 
ennen se teki yhden elävän pennun, jonka vasen käpälä oli puutteellinen; tassu osa puuttui. 
Tästä huolimatta koira oppi juoksemaan kolmella jalalla ja oli hyvin vikkelä. 
Kun emo kuoli, niin silloin pentu lopetettiin koska sillä oli tuollainen vamma ja toiseksi koiralla 
ei enää ollut imettäjää. 
Raymond ja Eva veivät koiranpennun eläinlääkäriin lopetettavaksi. Raymondilla ei ollut 
sydäntä tappaa suloista koiravauvaa omin voimin. Tätä Eva kovasti ihmetteli, kun tavallisesti 
ukko on olevinaan kovaa ukkoa, joka ei vähässä kummassa tunteile. Häissäkin tämä vain 
virnuili ihan kuin olisi kuullut pierun paukahtavan. Totta kai Evasta tuntui hyvältä, kun 
aviomiehestä paljastui pehmeämpi puoli.  
 
Molemmat koirat haudattiin kotipuutarhaan, lipputangon juurelle. Hautakummulle Eva aikoo 
ensi kesäksi istuttaa hienoimpia ruusuja mitä Kainuun kukkakaupoista löytyy. 
Lisäksi hautakummulle tulee kaksi pronssista koirapatsasta.  
Raymond suunnittelee ostaa toisen lipputangon, jotta voisi juhlapyhinä nostaa Suomenlipun 
rinnalle Saksanlipun. Emokoirahan on saksalainen, kun taas pentu on suomalainen.  
Keväällä Raymond kävi erään työkaverin luona astuttamassa koiraa mutta ehkä hauva oli 
liian vanha tai jotain meni vikaan, kun pentu syntyi vaivaisena.  
 
Brandzerit surivat koirien poismenoa. Jimiä se suretti niin paljon, ettei halunnut tavata edes 
Guntheria. Jim pohti itse mielessään, että eläinlääkärin pitäisi antaa hänellekin lopetuspiikki, 
kun ei kykene hakeutumaan hoitoon. Hänestä eutanasia olisi hyvä juttu. Yhtä asiaa hän ei ole 
ottanut huomioon; hän itse ei ole parantumattomasti sairas.  
Ajatus eutanasiasta alkoi kiihottaa niin paljon, että iltaisin nukkumaan mennessä sai 
useammin riisuutumiskohtauksia. Ensin hän lukitsi huoneensa oven ja sitten riisuutui 
ilkosilleen ja pidätteli hengitystä. Jonkin ajan kuluttua keho alkoi kouristella niin, että 
suupielistä hengitys pääsi virtaamaan. Kohtauksen aikana hän pohtii kuumeisesti, että mikä 
tapa olisi kiihottavin tapa kuolla. Hirttäytyminen sekä viiltely ei yhtään kiihota, sillä ne ovat 
hänestä liian karmeita tapoja kuolla. Ehkä itsensä tukehduttaminen, ajatteli Jim-Adolf.  
Riisuutumiskohtauksen jälkeen hänelle tulee toistamiseen tulevaisuudelta vaikuttava unikuva, 
ilmeisesti hän nukahtaa kohtauksen aikana. Unessa metallisiin vaatteisiin pukeutunut blondi 
silittelee hänen tukkaansa ja kehottaa jaksamaan elää 3000-luvulle. Kun Jim herää, niin 
silloin joka kerta pippeli on pystyssä ja mahan päälle on kerääntynyt melkoinen 
spermalammikko. Seuravana päivänä Jimin on vaikea olla isän ja äidin kanssa, kun koko ajan 
mielessä pyörii eutanasia-ajatukset.  
 
Tätä nykyään Brandzerit ovat Suomen kansalaisia, ettei Jimin tarvitsisi lähteä Natomaa 
Saksan armeijaan. Hänet on vapautettu Suomen asepalveluksesta koska käy erityiskoulua. 
 
Berliinin-muurin murruttua Jimiä alkoi tehdä mieli ottaa takaisin Saksan kansalaisuuden mutta 
silloinhan saattaisi joutua armeijaan. Todennäköisesti hän saisi vapautuksen myös Saksan 
asevelvollisuudesta samasta syystä kuin Suomessa. Oikeastaan ei olisi mitään hyötyä 
Saksan kansalaisuudesta. Kylläkin saisi äänestää Saksan vaaleissa mutta se olisi vaikeaa, 
kun ei asu maassa eikä tiedä poliittista tilannetta. Brandzerit lukevat ahkerasti saksalaisia 
lehtiä ja kuuntelevat lyhyiltä aalloilta Saksan radiota. Heillä on myös lautasantenni, jotta voisi 
katsoa synnyinmaansa televisiokanavia. Heidän suosikki kanavansa on RTL, kun siellä on 
paljon viihdettä.   
 
Jimistä ei ainakaan tule sotaherraa eikä poliisia, vaikka hän haaveilee poliisin ammatista.  
Guntherille hän tapaa väittää, että hän kävisi erityisten lahjakkaiden koulua, josta olisi suora 
pääsy poliisikorkeakouluun. Tietenkään Gunther ei tällaiseen usko mutta näyttelee tyhmää, 
jotta saisi ideoita kertomukseensa. Hän aikoo tarkkailla kaverin kehitystä, että mitä tämä vielä 
saa päähänsä. Totta kai hän on huolissaan Jimin jaksamisesta.  
Ilmeisesti Raymond ja Eva eivät ole noteeranneet poikansa heikkenevää mielenterveyttä, kun 
näkee tätä liian usein. He olettavat pojan olevan muuten vain lapsellinen.  
  
Kun Jimin vapautettiin asevelvollisuudesta, niin silloin isä päätti vihdoinkin selittää pojalleen, 
että minkä takia tällä on kaikki nämä vuodet ollut niin vaikeaa.  
Raymond kaivoi mustasta nahkaisesta lompakostaan pienen lehtileikkeen ja näytti sitä 
pojalleen: ”Tästä voit lukea vaivastasi.”.  



 

 

Jim ehdi nähdä lyhenteen MBD, kun käänsi päänsä pois päin. Hän ei siedä kuulla tai lukea 
mahdollisesta vammastaan. Jim tunsi kuin kaikelta olisi irronnut pohja. Hän antoi takaisin 
pienen lehtileikkeen eikä suostunut lukea. Hän sanoi pelokkaalla äänellä: ”Papa, minulla ei 
ole mitään vaivaa!” Isä vastasi: ”Pitää paikkansa, se ei ole iso vaiva, se on pieni… Sinä olet 
normaali, Meine Junge!” Jim tunsi maailmanlopun tulleen, ja meni järkyttyneenä 
huoneeseensa. Kirjoituspöytänsä ääressä hän ajatteli itse mielessään; olenko normaali, okei, 
ei minulla ole MBD:tä, saati sitten CP:tä vaan se on lääkärin erehdys mutta armeijan kannalta 
hyvä juttu, ajatteli hän. Hän otti vapisevin sormin vanhan kouluvihon, josta oli pyyhkinyt pois 
koulunaikaiset kirjoitukset. Vihkoon hän piirsi mopon kuvia ja ajatteli, että hän on täysin terve. 
Eihän muuten hän osaisi piirtää näin hienoja mopon kuvia. Sitten hän ajatteli itse mielessään, 
että mielenterveydelle pitäisi tehdä jotain, jos ei, niin ainakin eutanasia auttaisi, ajatteli Jim-
Adolf ja kiihottui.  
 
Erityiskoulusta on sekin hyvä puoli, että Jimille myönnettiin työkyvyttömyyseläke. Se tarkoittaa 
sitä, että rahaa tulee, vaikka hän olisikin kotona. Muutenkaan hänen ei tarvitsisi hakea töitä 
koska hänhän kuuluu ylempiluokkaiseen miljonääriperheeseen. 
 
Guntherille Jim ei aio hevillä paljastaa, että papereissa on jälkeenjäänyt. Hän väittää, ettei 
hänen tarvitse mennä armeijaan koska käy erityisen lahjakkaidenkoulussa, jossa hän 
opiskelisi superpoliisiksi. Guntheria hymyilyttää tuollainen väite. Kyllä Gunther tietää, että Jim 
on kehitysvammainen, jopa enemmänkin, jolta puuttuu ruuvi, joka toisilla on löysällä.  
Totta kai hän tietää, että Jim käy erityislukiokoulua eikä sieltä ainakaan ole pääsyä poliisiksi, 
korkeintaan siivoojaksi, kuten Jimin isä.  
 
Myös Brickin perhe on ottanut Suomen kansalaisuuden. Gunther, Einar ja John on myös 
vapautettu asevelvollisuudesta ja syynä olisi heidän uskonnollisuutensa. Tämä on vain 
tekosyys, ettei poikien tarvitsisi mennä Suomen kovakuriseen armeijaan, jossa kuulemma on 
paljon simputusta. Guntherin osalta uskonnollisuus pitää paikkansa, sillä hänellä on vahva 
usko Jumalaan. Einaria ei uskonto voisi vähempää kiinnostaa. John-serkku ei tiedä mihin 
uskoa.  
Brittiarmeijaan he kaikkein vähiten haluavat koska silloin saattaisi joutua jonnekin päin 
maailmaan tapettavaksi. Charles itsekin oli aikanaan vähällä joutua ulkomaille sotimaan, 
mutta viime hetkellä hän nyrjäytti nilkkansa. Taisi hän nyrjäyttää nilkan tahallaan, jotta saisi 
vapautuksen.  
 
1990 kevät 
Jimin luokka teki viikon pituisen matkan Hampuriin. He lähtivät Kajaanin lentokentältä ja 
tekivät vaihdon Vantaalla. 
Hampurissa Jim sai olla tulkkina, kun oli ainoa, joka osasi sujuvasti saksaa. Kyllä opettajat 
osasivat jonkin verran mutta oli helpompaa antaa Jimin tulkata ruokalistat sekä bussien 
aikataulut. 
 
Lentokoneessa Jim istui luokkakaveri Laurin sekä Miinan välissä. Perillä Hampurissa hän 
jakoi hotellihuoneen Laurin kanssa koska tällä kertaa yhdenhengenhuone oli varattu Juhalle, 
kun tämä oli vasta ollut leikattavana. Häneltä on leikattu märkäpaiseita takapuolesta ja siitä 
tämä jaksaakin jauhaa. Juhalla on melkoinen moottoriturpa, kuten Miina on monesti vitsaillut.  
Juhan höpinät märkäpaiseista raivostuttaa Tiinaa, koska tämä ei puhu muusta kuin paiseista 
tai sitten tangokuninkaista. Lisäksi Juha tapaa höpistä syömisistään, että mitä ruokaa hän 
milloinkin syö. Joka syksy hän kauppaa partiolaisten puolukka-arpoja. Ruokapuheiden takia 
Tiina kutsuukin häntä Ruoka-Juhaksi, ja siitä tämä ei oikein pidä. Joka kerta kun joku kutsuu 
häntä tällä liikanimellä, niin silloin hän tulee kutittelemaan mahasta. 
 
Tiina on sama pimu, joka oli taannoin rakastunut Jouniin mutta tällä hetkellä hän seurustelee 
Petri Vuorelan kanssa, jota hän kutsuu jostain syystä rintsikka-Peteksi. 
Jimillä on sekalaisia tunteita Tiinaa kohtaan; saattaisi jopa rakastua häneen mutta toisaalta 
häntä inhottaa tytön pyöreähkö kehonrakenne. Tavallisesti Jimiä kiihottaa läski, jopa omat niin 
kutsutut läskit vaikkei sellaisia juurikaan ole. Tiinan läskinaama näyttää aivan liian limaiselta, 
ainakin Jimin mielestä.  
Vuonna 1984 tyttö oli vielä normaalipainoinen mutta sitten vähitellen tuli pullukaksi. 
 



 

 

Yhä Virpikin käy samalla luokalla mutta häneen Jim ei vieläkään syty koska on 
tummatukkainen ja hänestä kiertää huhuja, että tämä olisi joskus koulunkäytävällä pistänyt 
lapinleu’ulla jotain poikaa takapuoleen. Tuskinpa huhussa on perää. Todennäköisesti huhu on 
päässyt leviämään Virpin ulkonäön perusteella; tumma ja mystisen rauhallinen 
saamelaistyttö. 
Jimistäkin kiertää paljon huhuja, että tämän kanssa on oltava varovainen, jos ei halua joutua 
väkivallan uhriksi.  
Jim ja Lauri tulevat ihmeen hyvin toimeen keskenään, vaikka he molemmat ovat ihastuneet 
Miinaan. Lauri on hitusen verran Jimiä rohkeampi naisrintamalla mutta hänkin ujostelee aika 
lailla. Miina ei ole kiinnostunut kummastakaan, sillä hänellähän on Gunther. Hän on myös 
katsellut erästä papinpoikaa. Kokeilusuhde Guntherin kanssa näyttää loppumisen merkkejä, 
kun nuoriherra Brick on aivan liian lapsellinen ja mitään saamaton. Aina vaan Miinan pitää 
tehdä aloitteita.   
  
Koulujen päättäjäisten jälkeen Jim sai jälleen kesätöitä Kajaanin kaupungintalon painolta. 
Tällä kertaa hän ei enää piirrellyt. Viimekesäiset piirustukset ovat yhä kahvihuoneen 
seinähyllykön ylimmällä hyllyllä. Talven aikana painajat ovat katselleet ja naureskelleet 
sakemannin lapsellisille piirustuksille sekä sepityksille.  
Alemmalla hyllyllä on pornoaiheiset pelikortit, joita Jim tapaa silloin tällöin silmäillä, muttei 
osaa korttipelejä. Hän katselee vain korttien kääntöpuolen alastonkuvia. Jim ei oikein käsitä, 
että mikä hauska on pornossa; sitä tulee itse harrastaa livenä eikä katsella pornokuvia ja 
videoita. Harmi vaan, kun Jim ei kertakaan ole päässyt seksiä harrastamaan. Kaksi kertaa se 
oli hyvin lähellä; ensin Nancyn luona silloisessa Länsi-Berliinissä ja juhannuksena 1988 ukin 
lehtivarastossa Jenniferin kanssa.  
 
Todennäköisesti pelikortit kuuluvat Reijolle tai Laurille koska heillä on härski huumorintaju. 
Joskus nuoruudessaan Reijo on ollut töissä pornopainolla, jossa valmistettiin tuhmia tuotteita, 
ja nämä pelikortit voivat olla sieltä lähtöisin. 
Lauri puolestaan on ollut nuorena miehenä töissä Sakemanien puutarhalla, hieman 
Kajaanista pohjoiseen, jossa oli karski isäntä, joka komenteli poikia töihin ja sitten palkaksi 
jakoi pornolehdet. 
  
Eräänä kesäpäivänä Jim huomasi kauhukseen, että Mirja, hänen entinen ihastuksensa, oli 
saanut pätkätöitä vahtimestariosastolta. Jimiä alkoi pelottaa koska nyt on suuri vaara, että 
Mirja läpättäisi hänestä Reijolle, joka puolestaan saattaisi alkaa vittuilla. Jim ajatteli itse 
mielessään, että hänelle ei vittuilla. Tätä nykyään hän ei tunne yhtään rakkautta Mirjaa 
kohtaan ja jopa ihmetyttää se, että mikä häntä oli kiehtonut tässä kirppumaisessa tytössä. 
Mirjahan on erityiskoulujen vakiotursake, kuten Jim tapaa itse mielessään pohtia.  
Tursake sanan hän on kuullut unessaan, jossa mystinen metallivaatteisiin pukeutunut kaunis 
blondi oli sen hänelle kertonut. Jim on ihastunut unityttöön. Harmi, kun unitytön kanssa ei 
pysty harrastaa seksiä, on Jim surkutellut.  
 
Eräänä kesätyöpäivänä, kun Jimin piti viedä paperisäkki roskahuoneelle, niin siellä oli myös 
Mirja katsomassa, jos löytäisi pois heitettyjä kyniä. Jimiä alkoi ärsyttää entinen ihastuksen 
kohde, kun aiemmin tämä oli yrittänyt vältellä häntä. Enää Jim ei tunne yhtään rakkautta 
Mirjaa kohtaan.  
Jim napsautti metalliseinäisen roskahuoneen oven lukkoon ja katsoi Mirjaa silmiin niin, että 
tätä alkoi pelottaa ja perääntyi.  
Jim sammutti valot ja juoksi tytön kimppuun ja salamana naksautti häneltä niskat nurin niin, 
että Mirja vetelänä kaatui. Jim avasi tytön housut ja tunki pimppiin tämän löytämiä kyniä. 
Sitten Jim tyhjensi sinisen muovisen roskasäkin ja tunki Mirjan elottoman ruumiin säkkiin ja 
sitten muovisella narun pätkällä sulki säkin suun. Hän nosti hampaat irvessä säkin pyörillä 
varustettuun roska-astiaan. Hän kasasi roskasäkkejä päälle niin, ettei ruumis löytyisi ennen 
roska-auton saapumista. Hän tietää, että torstaiaamuisin jäteauto käy kaupungintalolla ja nyt 
on keskiviikko iltapäivä.  
 
Jim poistui hymyissä suin roskahuoneelta ja meni takaisin painolle. Häntä alkoi kiihottaa 
Mirjan kohtalo; tuo olisi kiihottava tapa kuolla ja alkoi pohtia, kuinka itse voisi tappaa itsensä 
roskasäkissä. Kuka sitoisi säkin pään, ajatteli Jim-Adolf.  
 



 

 

Hänen mielenterveytensä on melko lailla huonontunut. Korvien suhina on voimistunut eikä 
mikään kiinnosta, paitsi kiihottavalla tavalla kuolla. 
 
Iltapäivällä vahtimestarit, Jussi ja Marja ihmettelivät, että mihin Mirja oli mennyt. He epäilivät 
tämän lähteneen kotiin. He eivät kehdanneet soittaa hänelle. Ehkä tyttö haluaa levätä.  
Seuraavana päivänäkään tätä kuulunut eikä puhelimitsekaan tavoita. Mirja asuu äitinsä 
luona. Äiti, Marianne Lehmus, ihmettelee, että minne tytär on kadonnut. Hän toden teolla 
huolestui, kun työkaverit kysyivät häntä.  
Marianne lähti kaupungille ystävättärensä Madden kanssa etsimään Mirjaa mutta tätä ei 
löytynyt. He menivät poliisille tekemään katoamisilmoituksen. Poliisi sanoi, että muutaman 
päivän kuluttua virkavalta aloittaisi etsinnän, sillä täysi-ikäisellä naisella on oikeus olla 
tavoitettavissa. Poliisin vastaus ei miellyttänyt Mariannea ja Maddea.  
 
Ennen Mirjan syntymää Marianne ja Madeleine tapasivat sattumalta ja sekin järkyttävissä 
merkeissä. Nuoruudessa Marianne asui Tukholmassa ja päätti pitkän pohdinnan jälkeen 
tehdä Turun risteilyn M/s Charisma laivalla. Risteily päättyi järkyttävissä merkeissä, todella 
painajaismaisesti. Laivalla oli kummallisia psykopaatteja, jotka purivat kanssa matkustajia 
ihan kuin olisivat vampyyreja. Laivalla psykopaatteja paetessa Marianne tapasi Madeleinen ja 
lopulta onnistuivat paeta pelastuslautalle, josta pelastushelikopteri nostivat heidät turvaan. 
Laiva upposi jossain Kihdin paikkeilla.  
Naiset päättivät vaihtaa maisemaan ja aloittaa uuden elämän. Madeleine muutti Turkuun ja 
asui jonkin aikaa novellikirjailija Luusalmen luona. Marianne muutti Kajaaniin, kun on 
suomalaisjuuret. Aluksi hän ei osannut kieltä mutta sitten sisukkaasti opiskeli suomen kielen 
ja tapasi miehen, Mirjan isä. He erosivat, kun Mirja tuli täysikäiseksi. Myös Madde ja Luusalmi 
erosivat, kun äijä oli lievästi sanoen kummallinen. Hän muutti Kajaaniin, kun siellä asuu 
Marianne.  
Nyt kun Mirja on kadonnut, niin Madde päätti asua Mariannen luona niin kauan, kun tyttö 
löytyisi, elävänä tai kuolleena.  
 
Torstaiaamulla, kun jäteauto peruutti lastauslaiturin edustalle, niin silloin Jimiltä pääsi 
helpotuksen huokaus; kaatopaikalla säkit sekoittuvat eli murha ei paljastuisi, ajatteli hän. Jim 
tuijotti pitkään jäteautoa, kunnes Reijo kysyi: ”No Jimmeli, et sie oo ennen roska-autoa 
nähnyt?” Jim hätkähti hereille: ”Juu, hieno auto!”. Reijo puisteli päätään: ”Mitä väkkee sitä 
onkaan!”  
 
Kun Jim kuuli tiedotusvälineistä entisen luokkakaverinsa katoamisesta, niin silloin häntä 
entisestään alkoi kiihottaa muovisäkissä kuoleminen. Ilman muuta hänen tulisi olla alasti, 
ajatteli Jim-Adolf.  
 
Painajat eikä vahtimestaritkaan osaa aavistaakaan, että Jim on tappanut Mirjan, kun ei ole 
pienintäkään johtolankaa. Jäteauton miehet tietenkin kiroilivat, kun roskahuoneen lattialla oli 
paljon roskia: ”Perkele, kun kunnan virkailijat eivät viitsi pitää roskahuonetta siistinä!” He ovat 
kurkkuaan myöden täynnä herrojen kotkotuksia. Kunnallisvirkailijoilla hyvät palkat ja saavat 
istua mukavissa konttoreissaan, kun taas he itse kiertävät ympäri kaupunkia keräämässä 
jätesäkkejä.  
 
Tänäkin kesänä Jimillä on runsaasti luppoaikaa mutta tällä kertaa hän ei piirtele vaan seuraa 
Reijon työskentelyä, että kuinka käytetään kopiokonetta. Muutaman kerran Lauri ja Keijo ovat 
kertoneet homovitsejä, että Jim olisi kiinnostunut Reiskan valtavasta perseestä. He ovat myös 
kutsuneet Reijoa Jimin idoliksi ja suureksi mieheksi, jollainen tämä onkin, ainakin vatsan 
kohdalta.  
 
Jussia ja Marjaa ihmetyttää, kun Mirja katosi kesken työpäivän. Aikaisemmin tytöllä ei ollut 
tapana lähteä töistä ennen aikojaan. He eivät tiedä, että samaan aikaan Jim oli 
roskahuoneessa. Tietenkin Reijo tietää, kun antoi tehtäväksi viedä paperisäkin 
roskahuoneeseen, muttei tietenkään tule ajatelleeksi, että tämä hassu sakemanni olisi 
tappanut entisen luokkakaverinsa.  
 
Mirja on neljäs luokkakaveri, jonka Jim on tappanut. Saa nähdä kuinka monta vainajaa hän 
vielä saa aikaiseksi.  



 

 

 
 
Muutama vuosi sitten Ruben Kartoffel erosi, koska ei enää jaksanut kuunnella Beatrixin ja 
anopin jankutusta. Muutamaa vuotta ennen avioeroa hän rakensi hienon punatiilisen 
omakotitalon, joka avioeron jälkeen jäi ex-vaimolle ja tämän äidille.  
Totta kai tämä pistää vituttamaan mutta päätti kuitenkin antaa periksi, kun ei jaksanut ruveta 
riitelemään. Talosta on sentään iloa heidän yhteisille lapsillensa, jotka jäivät äidille. Totta kai 
Ruben tulee tapaamaan lapsiaan viikonloppuisin.  
Ex-vaimo lapsineen asuvat entisen läntisen Berliinin koillispuolella, kun taas Ruben muutti 
vanhalla, hieman ränsistyneelle omakotialueelle nimeltä Bach.  
Jonkin ajan kuluttua avioerosta hän tapasi lihavahkon Emilia Röntgenin, taitava pizzaleipuri ja 
työskentelee eräässä pizzeriassa Kurfürstendammilla.  
Lapset ihastuivat Emilian pizzoihin, ja saattaisivat jopa muuttaa isänsä luokse asumaan, jos 
äiti ja mummi sallisivat.  
      
Elokuussa, viikkoa ennen koulujen alkamista päättyi Jimin kesätyö, niin silloin hänelle tuli 
suurikokoinen kirje Kajaanin kaupungilta. Lähettäjän nimi oli Reijo Lillukka, jonka alapuolella 
luki kolme kertaa sana pelle. Kirjekuori sisälsi Jimin viimekesäiset piirustukset ja sepitykset.  
Eva näki ensimmäisenä piirustukset eikä heti osannut sanoa mitään. Kun Raymond oli tullut 
töistä, niin silloin Jim puoliksi ylpeänä näytteli isälle, joka oli juuri istuutunut pyörivään 
vaaleansiniseen nojatuoliin. Raymond räjähti, kun näki lapselliset sepustukset:  
”Hölle junge, Mitä vittua, tämä saa olla viimeinen kerta, kun piirtelet töissä!” Jim yritti 
puolustautua, ettei piirrellyt tänä kesänä mutta vahinko oli jo tapahtunut.  
Äiti ehdotti, että Jim menisi painolle hakemaan pois piirustuksensa sillä näki selvästi, että 
kuoressa olleet sepustukset ovat kopioita, jotka Reijo on nitonut yhteen ja tehnyt kannen; 
Pellen Lifestory. Se on helpommin sanottu kuin tehty.  
Eva ei tunne Reijoa ja tämän luonnetta.  
Jim nolona naama punaisena lupasi käsisydämellä, ettei enää koskaan piirtelisi ja sepittäisi 
työpaikalla. Harmi, kun vanhemmat eivät tiedä, että painajat ovat pojan kanssa samalla 
aaltopituudella. Muissa työpaikoissa tällainen ei olisi mahdollista.  
  
Jim ajatteli itse mielessään, ettei enää koskaan piirtelisi töissä, saati sitten tappaisi ketään. 
Mirjan tappo, joka paremminkin on murha, sillä Jim tappoi tämän tarkoituksella.  
 
Koulut alkoivat ja Jim meni lukion kolmannelle vuosikurssille. Vielä on jäljellä yksi vuosi ja 
sitten on aika etsiä töitä. Oikeastaan hän voisi aloittaa työpaikan etsinnän, vaikka heti mutta 
haluaa käydä koulunsa loppuun, kun niin on alun perin sovittu. Hänen on vaikea tehdä 
yhtäkkisiä muutoksia aikatauluunsa. Yksityiselämässä Jim-Adolf on erittäin konservatiivi 
mutta hänen pikkuhiljaa heräävä poliittinen mielipide on hyvin liberaalinen.  
 
Lokakuussa Jim osti Commodore 64:ään diskettiaseman. Tähän asti hän on kitkutellut 
kasettiasemalla. Hänellä on paljon tietokonepelejä, jotka hän on kopioinut tuplanauhurilla 
Guntherilta ja osa pikkusiskon ystävättäriltä.  
Diskettiaseman lisäksi hän osti tekstinkäsittelyohjelman, kun on kiinnostunut kirjoittamisesta. 
Hänellä on tarkoitus alkaa kirjoittaa omaelämänkerran mutta ongelmana on nämä neljä 
murhaa. Ehkä hän voisi kirjoittaa puolifiktiivisen omaelämänkerran, on Jim monesti vatuloinut.  
Jimin pää oikein pursuaa ideoita. Hänellä on punainen muovikantinen vihko, joka on jo täynnä 
kesälomakertomuksia sekä kertomuksia hänen naisrintamaltansa. Vihon tarinat pitäisi 
puhtaaksikirjoittaa tietokoneella. Hän on yrittänyt kirjoittaa matkakirjoituskoneella mutta 
homma käy liian hitaasti ja toiseksi virhelyönnit pistävät vituttamaan.  
 
Jimillä ei ole aavistustakaan, että Gunther on jo ajat sitten alkanut kirjoittaa kirjaa hänen 
elämästään ja kaikki Jimin läpättämät valheet ovat mukana. Saa nähdä kumpi jätkistä ehtii 
julkaista kertomuksen ensimmäisenä. 
 
Marraskuun puolivälissä Jimin ja Vivin serkkupoika Hans täytti kaksikymmentävuotta. Kerta 
he asuvat eri maissa, niinpä Eva lähetti onnittelut hampurilaisen paikallisradion välityksellä ja 
sitten kehotti Annettea huolehtimaan, että tämän poika kuulisi kyseisen onnitteluohjelman.  
Jim ehdotti äidilleen onnittelukappaleeksi Raptorin Oi Baby biisiä, mutta tietenkään Eva ei 
moiseen suostunut monestakin syystä.  



 

 

Ensinnäkin kappale on suomeksi eikä Hans ymmärrä suomea ja toiseksi kappale on hyvin 
härski. Mitähän Annettekin ajattelisi, jos pojalle soitettaisiin radiovälityksellä hyvin tuhma 
RAP-biisi, sanoi Eva. Tokkopa tämä edes ymmärtäisi ja tuskin hampurilaisilla radioasemilla 
olisi suomalaisia RAP-biisejä.  
Raptorin sijasta Eva toivoi erään vanhan saksalaisiskelmän, Nicht Hasten, jossa kehotetaan 
ottaa rauhallisesti.  
Harmi vaan, kun Evalla ei ole mahdollisuutta kuunnella kyseistä paikallisradiota, sillä se ei 
lähetä lyhyillä eikä keskipitkillä aalloilla.  
 
Saman viikon keskiviikkoiltana José soitti järkyttyneenä keskimmäiselle pojalleen, että 
yhtäkkiä äiti pökertyi kesken television katselun eikä virkoa. Hän kertoi soittaneensa Arthurille, 
jotta tämä soittaisi ambulanssin sillä hän itse ei sitä järkytykseltään kyennyt tekemään.  
Raymond lohdutti hysteerisesti itkevää isäänsä, että varmasti äiti siitä virkoaa, kun on saanut 
levätä sairaalassa.  
Siinä Raymond oli väärässä. Hilda ei enää herännyt vaan poistui tästä maailmasta myöhään 
perjantai-illalla. Hän sai veritulpan aivoihin, joka puolestaan aiheutti sisäisiä verenvuotoja.  
 
Kuolin hetkellä Hilda näki mustaviiksisen miehen seisovan punaisen tiiliseinän vieressä ja 
huusi äänettömästi, kunnes haihtui savuna ilmaan. Savujen haihduttua hän tunsi olevansa 
pitkässä tunnelissa, jonka toisesta päästä pilkisti kirkas pyöreä valo. 
Tunnelin puolivälissä oli punaisia hissinovia, joihin hänellä ei ollut pääsyä, vaan vahva voima 
työnsi häntä kohti kirkasta valoa tunnelin päässä.  
Lopulta hän päätyi vihreälle kukkaniitylle, jossa vastaan tuli harmaa partainen mies, joka 
esittäytyi Pyhäksi Pietariksi ja toivotti hänet tervetulleeksi taivasten valtakuntaan.  
Sitten esiin leijailivat valkoisilla joutsenen siivillä kaikki aiemmin kuolleet sukulaiset, joiden 
joukossa Josén veli Enewald ja tämän vaimo. Hilda kysyi hänelle tyypillisellä nauravan 
kimakalla äänellä: ”Tännekös te olette menneet?”, johon Enewald: ”Juu, tännepä hyvinkin, 
kun täällä on niin hauskaa, ei vaivoja eikä murheita!” Hilda tunsi olonsa ihmeen pirteäksi.  
 
Enewald menehtyi elokuussa, jolloin Raymond yksin matkusti hautajaisiin, kun koulutkin olivat 
jo alkaneet. Eihän hautajaiset ole mitään iloisia asioita ja toiseksi Enewald on läheisempi 
Raymondille kuin muulle perheelle. Enewald on Raymondin setä, isän veli.  
 
Lauantaiaamuna kun Jim ja Vivi olivat heränneet ja tulleet keittiöön, niin silloin pöydällä paloi 
pitkä valkoinen kynttilä. Jimin sydän hyppäsi kurkussa asti, kun oli kuullut äidiltään, että nyt 
Hilda-mummo on poistunut tästä maailmasta. Jimistä tuntuu haikealta, kun muistelee 
mumminsa härskin hassuja juttuja. Jimistä hauskin mummin koskaan sanoma kirosana oli 
Vaterkatzefotze, jonka tämä oli osoittanut Josélle, kun olivat pikkuriidoissa.  
Jimistä Tuntuu haikealta, kun ei enää koskaan tule kuulemaan mummin hassuja juttuja.  
Hän vatuloi itse mielessään, jos eutanasian kautta pääsisi mummin luokse mutta olisiko 
mahdollista, ajatteli Jim samalla, kun joi aamukahvia.  
 
Joulukuun alussa oli hautajaismatka. Raymondille toinen surumatka Saksaan, uuteen 
yhdistyneeseen Saksaan. Länsi-Saksa ja Itä-Saksa ovat historiaa samoin Länsi- ja Itä-
Berliinit.  
 
Kyseessä oli tuhkaus. Se oli Hildan oma tahto. Hän on monesti sanonut, ettei halua matojen 
ruuaksi, niin hauskaa ei lieroilla pidä olla, että saisivat herkutella hänen suurella lihavalla 
ruumiilla. Hän oli jopa tehnyt itselleen keraamisen tuhkauurnan, jota hän säilytti 
makuuhuoneen yöpöydällä. Se ei kuitenkaan olisi täyttänyt virallisia tuhkauurnan vaatimuksia 
koska siinä oli yksinkertainen kansi, siispä Hildan tuhkat laitettiin kauniiseen nelikulmaiseen 
tammiuurnaan, jonka päällä on puuristi.  
Ennen tuhkaamista hänet siunataan vaaleassa tammiarkussa. Hautajaiset pidettiin 
punatiilisessä kappelissa, Münchenin keskustan tuntumassa.  
 
Kun Raymondin perhe oli saapunut kappelin eteiseen, niin silloin Jim kävi isän kanssa 
kappelin puolella katsomassa arkkua. Heti kun Jim oli nähnyt arkun, niin silloin sydän hyppäsi 
kurkussa asti, kun aiemmin ei ollut nähnyt ruumisarkkua livenä.   
 
 



 

 

Kun siunaustilaisuus alkoi, niin silloin Jimille tuli kyyneleet silmiin. Hän ajatteli, että mummi oli 
hyvä ihminen, joka ei hänen tietojensa mukaan ollut tappanut ketään. Hän kuivasi vaivihkaa 
kyyneleet, ettei pikkusisko näkisi hänen itkevän, vaikkei siinä olisikaan mitään hävettävää 
itkeä hautajaisissa. 
Pikkusisko istui vasemmalla puolella ja oikealla puolella istui Jennifer. Jim yritti olla 
katsomatta serkkuaan, ettei vain kiihottuisi. Hän ajatteli itsekseen, että jo ovat markkinat, kun 
kiihottuu jopa hautajaisissa kyyneleet silmissä. Joutaisi jo hautaan tai hoitoon. Ehkä kuitenkin 
olisi parempi vaihtoehto hoito mutta miten hakeudutaan psykiatriseen hoitoon ilman, että saisi 
hullun papereita, ajatteli Jim samalla, kun laulettiin hautajaisvirttä.  
 
Seuraavana päivänä Raymondin perhe lähti kotimatkalle. Onneksi läpi Saksan menee hyvä 
moottoritie niin, että matka sujuu joutuisasti.  
Finnjetin hytissä Raymondille tuli idea perustaa oma laivavarustamo, Finnjetille kilpailija mutta 
mistä löytäisi hyväkuntoisia laivoja, ajatteli hän.  
 
Hautajaisten jälkeen José asui Arturin luona, kun vähän ennen hautajaisia hänkin sai 
veritulpan mutta onneksi lievempi mutta tulppa teki hänet hajamieliseksi.  
José Brandzer ei uskaltanut olla yksin kotona, kun pelkäsi akkavainaan ärtyvän 
kummittelemaan. Hän väitti, että Hilda kummittelisi makuuhuoneessa soittaen valssia.  
Arthur tutki makuuhuonetta ja löysi äidin puoleisesta yöpöydänlaatikosta soivan joulukortin, 
joka oli jäänyt hieman raolleen. Sitten José väitti, että kellarissa lepattaisi paholaisenlintuja, 
jotka koko ajan kirkuvat, että joku tulevaisuudessa joutuisi tiiliseinän väliin, jos sitä ennen ei 
päättäisi päiviään. Eräänä päivänä kellarissa käydessään hän oli nähnyt suuren mustan 
linnun, joka oli rääkynyt ja sitten nurkan takaa kurkisti metallivaatteisiin pukeutunut lihava 
nainen, joka hieman muistutti Hildaa. José säikähti, vaikka aiemmin oli ollut olevinaan kovaa 
ukkoa. Arthur tutki isänsä kellarin läpikotaisin eikä siellä ollut lintuja eikä lihavia naisia.  
Hautajaisten yhteydessä myös Helmut kävi isän kellarissa eikä nähnyt mitään tavallisesta 
poikkeavaa. Todennäköisesti José on sekoittanut UFO-kirjat todellisuuteen.  
 
Vuosi 1991 
Keväällä Charles Brickin perhe muutti valkotiiliseen kaksikerroksiseen omakotitaloon Kajaanin 
Lohtajalla. Talon takana on pitkulainen nurmikko, jonka takana on Lohtajan urheiluhalli, jonka 
tiloissa on Charlesin ruokakauppa. Siitä on tullut kannattava, vaikka lähistöllä on suurempi  
K kauppa. Charlesin piskuisessa K kaupassa on aina jännittäviä tarjouksia sekä brittiläisiä 
tuotteita.  
 
Koulujen päättäjäisten jälkeen Jim ilmoittautui autokouluun. Nyt hän on toden teolla 
kiinnostunut autoilusta ja haluaa saada ajokortin ennen pikkusiskoa. 
Tänä kesänä hän ei saanut kesätöitä, siispä hän voi laiskotella riippumatossa kuunnellen 
vastaperustettua Radio Mafiaa, joka on todellista balsamia Jimin mafiakuumeeseen. 
Lukemattomia kertoja hän on pohtinut, että miten ihmeessä Suomen Yleisradio tiesi hänen 
mafiakuumeestansa ja perusti juuri oikeanimisen radiokanavan, jossa on kaikkea sitä mistä 
hän on tähän asti unelmoinut.  
 
Elokuussa Jim aloitti neljännen ja viimeisen lukiovuosikurssin.  
Hän olisi halunnut käydä autokoulussa kouluajalla mutta se ei tietenkään käynyt päinsä. Siitä 
hän oli hyvin pahalla tuulella ja haukkui koko yhteiskunnan aina presidenttiä myöden ihan 
mädäksi. Hän inisi äidilleen, että vapaampaa on jopa Neuvostoliitossa, johon tämä naurahti: 
”Meine Junge, etkö ole vielä kuullut päivänuutisia? Parhaillaan Moskovassa ollaan 
kuoppaamassa Neuvostoliittoa!” Jim juoksi olohuoneeseen ja avasi television. Hän näki, kun  
Jeltsin seisoi panssarivaunun katolla ja synnytti Venäjän uudelleen. Jim tunsi voitonriemua 
koska edellisen vuosikymmenen alussa oli toivonut Berliinin-muurin murtumista ja 
kommunismin kaatumista, Nyt ihme on tapahtunut, huudahti Jim. Ilman Neukkulaa Varsovan 
liitto on kuin auto ilman rattia, ajatteli hän. 
 
Myös Igor ja Ivan ovat kiitollisia Gorbatšoville ja Jeltsinille, kun Venäjästä on tulossa vapaa 
valtio eli heidän sukulaisensa pääsevät pian osallisiksi Sveitsin pankin rahoihin ja ennen 
kaikkea pääsevät kyläilemään.  
 
Jimin on pakko ottaa ajotunnit kouluajan jälkeen. Onneksi autokoulu sijaitsee lähellä 



 

 

Vuohengin lukiota. Kun Jim avaa koulunoven ja astuu jalkakäytävälle, niin silloin hän kaivaa 
povitaskustaan punaisen muovisen silmälasikotelon ja sujauttaa rillinsä koteloon. Tätä 
proseduuria hän kutsuu muodonmuutokseksi. Autokoulussa hän on ilman silmälaseja, koska 
ilmoittautuessaan hänellä ei ollut rillit päässä. Hänen on vaikea pitää silmälaseja niiden 
henkilöiden läsnä ollessa, jotka eivät ole nähneet häntä lasit päässä. Poikkeuksena on 
ainoastaan Gunther. Vapaa-aikana hänen seurassansa Jim on ilman rillejä mutta koulussa 
rillit päässä. Gunther ei kertaakaan ole huomauttanut silmälaseista, kun ei halua olla 
nipottaja. 
Koulussa, välitunneilla, Jim tapaa kävellä koulukorttelin ympäri, jotta saisi raitista ilmaa.   
Heti kun hän näkee punaisen Saab 9000 henkilöauton ajavan ohi, niin silloin häntä alkaa 
ujostuttaa ja kääntää päänsä tieltä poispäin koska autokoulussa hän ajaa samanlaisella 
autolla eikä halua ottaa riskiä, että auto olisi sama. Häntä hirvittää, jos autokoulunopettaja 
ajaisi ohi ja huomaisi, että Jimillä on silmälasit ja sitten vaatisi lasien käyttöä ajotunneille. 
Tuskinpa autokoulunopettaja huomauttaisi silmälaseista mutta tällainen ajatus vaan pyörii 
Jim-pojan päässä. Hän ei oikein käsitä, että miksei hän osaa olla luonnollisesti rillit päässä. 
Kerran ala-asteella ollessaan joku oli kutsunut häntä silmälasikäärmeeksi mutta tuskin tämä 
on syy tähän hirveään silmälasirumbaan, joksi hän itse mielessään kutsuu päähän pinttymää. 
Se on vaan yksi Jimin kummallisista ideoistaan. 
Ehkä lasit päässä Jim tuntee olevansa eri persoona kuin ilman laseja. Silmälasit päässä hän 
on tuottanut neljä ruumista, kun taas ilman silmälaseja ei yhtään.  
 
Silloin tällöin bussissa Jim tapaa kujeilla joidenkin tuntemattomien ala-asteen oppilaiden 
kanssa. Ala-astelaiset astuvat bussiin Kajaanin linja-autoasemalla ja jäävät pois Mainuan 
risteyksessä. Aamulla toisin päin.  
Oppilaille Jim tapaa sönköttää englanniksi: ”I’m Mr. Arrow… I’m coming from London town!” ja 
yrittää vääntää brittienglantia mutta se väkisin vääntyy jenkkienglanniksi.  
Tietenkin pikkunaperoita naurattaa mustaviiksisen nuoren miehen änkyttävä säkätys.  
 
Eräänä syksyisenä kotikielentunnilla Jim kävi kotikielenopettajan kanssa katsomassa 
saksalaisen teatteriesityksen Lohtajan urheiluhallin tiloissa. Siellä urheilusalin ja piskuisen 
kahvilan välissä on lähiöteatteri.  
 
Paikalla oli samat ala-asteen oppilaat, joille Jim oli pelleillyt bussissa. Kaiken kukkuraksi heillä 
sattui olemaan sama opettaja, joka oli Jimillä kuudennella luokalla.  
Kun Jim jutteli entisen opettajansa kanssa niin silloin oppilaat kuulivat, että tuo hassu 
engelsmanni olikin saksalainen. Jimin kuudennen luokan opettaja osaa hyvää saksaa ja siitä 
oli suunnattomasti hyötyä Jimin suomen kielen opiskelussa.  
 
Oppilaat hyppivät Jimin edessä hokien: ”Hello Mr. Arrow, how are you?” Jimiä alkoi ottaa 
pattiin riehuvat pennut. Kotikielenopettajakin katsoi edessä hyppiviä pentuja otsakurtussa ja 
kysyi: ”Sprachen du englisch?” johon Jim vastasi vain olkaansa kohauttaen vähättelevästi: 
”Nicht, enpä juuri, haha!” ja päälle nauroi viattoman naurun. Kyllä Jim puhuu sujuvaa 
englantia. Jo ala-asteella hän oli opiskellut englantia.  
 
Vähän myöhemmin, kun oli siirrytty teatterin puolelle, niin silloin pennut ryömivät Jimin tuolin 
alla ja yrittivät availla kengännauhoja mutta yllätys, yllätys; Jimilläpä on tarranauhakengät.  
Jim painoi jalallaan heidän sormensa lattiaa vasten, jolloin he menivät kiroillen omille 
paikoilleen. Jimiä huvitti, kun sattui olemaan ovelampi.  
 
Myöhemmin syksyllä Jim oli työharjoittelussa Kajaanin keskussairaalan arkistossa. Hänen piti 
kirjoittaa kirjoituskoneella arkistokansioiden etikettejä, jotka sitten kiinnitettiin pahvisiin 
arkistobokseihin. 
Etikettiarkin marginaaliin jäi ylimääräinen kapea tarrasuikale, joka tavallisesti menee roskiin, 
mutta Jimpä kirjoitti koneella; Arrow & Co.  
Hän on jostain saanut päähänsä sanan Arrow, ja kuvittelee omistavansa sen nimisen 
yrityksen. Sana esiintyy myös hänen kertomuksissansa. Parhaillaan hänellä on hirveä mafia- 
ja bisnesbuumi.  
 
 
Kotona piirustuslehtiöihin hän on piirrellyt toimistokuvia, jossa pukutakkinen puoliksi 



 

 

kaljuuntunut mies istuu konttorissaan.  
Bisneskuume pahenee pahenemistaan ja on sekoittunut mafiakuumeen kanssa niin, että 
nämä villitykset aiheuttavat impulsiivisia päähänpistoja. Työharjoittelu keskussairaalan 
arkistossa inspiroi entisestään Jimin mafia- ja bisneskuumetta. 
Ehkä osa mafiakuumeen aiheuttaja on Suomen Yleisradio. Jim on mennyt sekaisin Radio 
Mafiasta.   
 
Lounaan hän syö lähellä olevan elektroniikkafirman ruokalassa. Ruokalan ulko- ja 
vessanoviin hän liimailee ylijäämä tarrasuikaleet; Arrow & Co.  
Joka päivä hän katsoi, että tarra on yhä ovessa. Jos joku oli sen poistanut, niin silloin hän 
liimasi uuden samanlaisen tilalle. Tarrasuikaleet hän kuljetti rannekellon rannekkeeseen 
liimattuna, jotta ne nopeasti voisi irrottaa oven edessä.  
Ruokalan henkilökunta ihmetteli, että kuka ruoja niitä tarroja oikein liimailee. He eivät ehtineet 
saada selville liimailijaa, koska Jimin työharjoittelujakso päättyi muutaman viikon kuluttua, 
jolloin hän palasi takaisin koulunpenkille. 
Elektroniikkafirma valmistaa muun muassa yksinkertaistettuja puhelimia yhteistyössä 
ruotsalaisen Telin kanssa.  
 
Tänä syksynä Jimin luokalla aloitti uusia oppilaita, joiden joukossa Mari Juntunen, 
ruipelomainen keskiruskeatukkainen pimu. Jim-Adolf ihastui tästä kuvankauniista tytöstä.  
Mitä enemmän hän katsoi kaunotarta, sitä enemmän hän meni sekaisin Marista.  
Jim ajatteli itse mielessään, että miten ihmeessä lukioerityiskouluun on eksynyt seksipommi.  
Hänen ajatuksissansa Miina meni paitsioon. Mari on nyt ykkönen.  
Toinen upeavartaloinen neitokainen samalla luokalla on muuan Veera Eerikäinen, kaiken 
kukkuraksi blondi, ajatteli Jim.  
Mari ja Veera käyvät lukioerityiskoulun ensimmäisellä vuosikurssilla ja Jim viimeisellä, joka 
surettaa häntä, kun ensi vuonna ei enää tule näkemään kaunottaria.  
Jim vatuloi, että kannattaisiko satsata tyttöystävään ennen kuin olisi saanut 
mielenterveytensä kuntoon mutta kroppa kaipaa romantiikkaa ja sielu seksiä, kuten Jim tapaa 
usein ajatella. Hänen mieleensä on iskostunut tämä Mikko Alatalon biisi, todellinen 
korvamato, kuten hän tapaa ajatella. Hän on jo kääntänyt biisin saksaksi mutta harmi vaan, 
kun ei osaa laulaa. Ehkä Jimistä voisi tulla Saksan Alatalo, jos vain osaisi laulaa.  
 
Jimin harmiksi Marikin on jo varattu mutta silti hän elättelee toivoa, että tämä retkahtaisi 
häneen. Ehkä Veera on sinkku mutta se jokin kiehtoo Marissa.  
 
Mari tykkää Jimistä koska tällä on niin hyvät jutut paitsi pistävä psykopaatin katse mutta 
muuten kelpo jätkä, kuten Mari on monesti vatuloinut.  
Eräänä lokakuisena päivänä, kun he istuivat vierekkäin kotitaloussalissa, niin silloin Mari 
hyväili Jimin reisiä. Jim tunsi potenssin, hyvä kun pöytä ei noussut ilmaan.  
 
Eräänä lokakuisena perjantaina Mari houkutteli Jimiä vuokattilaisen vammaisyhdistyksen 
diskoon. Aluksi Jim empi mutta lopulta tyttö onnistui ylipuhumaan hänet, että he voisivat 
tanssia.  
Koulun jälkeen Jim pyysi isää kyyditsemään hänet Vuokattiin, kun ei jaksa mennä bussilla.  
Totta kai Raymond suostui kyyditsemään poikansa bilettämään, jotta näkisi toisia ihmisiä.  
 
Jim tanssi Marin kanssa muutaman diskotanssin koska tämän poikaystävä, Mikko Eerikäinen, 
möi virvokkeita eikä ehtinyt tanssimaan. Koko illan Jimillä seisoi. Hän olisi halunnut pelehtiä 
Marin kanssa, joka oli pukeutunut tosi seksikkäästi lyhyeen nahkaiseen minihameeseen. Jim 
ei tohtinut ehdottaa kuhertelua, kun tämän poikaystävä oli läsnä. Jim pelkäsi Mikkoa, vaikka 
tämä vaikutti ihan kesyltä ja kiltiltä.  
 
Jim ihmettelee, että minkä takia hänen on aina vaikea ottaa ensi askelia naisrintamalla. Häntä 
oikein pelottaa, jos ei koskaan löytäisi tyttöystävää ja jatkuuko suku. Häntä myös ärsyttää 
oma kehno mielenterveytensä. Ei hulluna oikein nauti parisuhteesta, kuten hän on monesti 
vatuloinut. Jimillä on jonkinlainen ennakkotunne, että jotain dramaattista tulisi tapahtumaan 
muutaman vuoden kuluttua, muttei osaa aavistaa mitä se voisi olla.  
 
Marraskuussa Jim oli jälleen työharjoittelussa. Tällä kertaa oli vuorossa Pokavirran 



 

 

tukkukauppa, joka sijaitsee Kajaanin itäpuolella, vasta valmistuneella pienteollisuus- ja 
kauppa-alueella. Pokavirran vieressä on halpahalli Ilmat pois, jossa Jim käväisi muutaman 
kerran kahvitauolla. Siellä on vaikka mitä jännittävää, kuten mystistä elektroniikkaa. 
Pakkauksen päällä lukee; Rakenna oma aikakoneesi. Jim oli hyvin lähellä ostaa mutta päätti 
kuitenkin olla ostamatta, kun ei ymmärrä elektroniikasta yhtikäs mitään.  
Seuraavan kerran, kun Jim kävi katsomassa aikakone elektroniikkaa, niin niitä ei enää ollut. 
Jim pohti, että ehkä joku tekninen elektroniikkanero päätti rakentaa maailman ensimmäisen 
aikakoneen ja miltähän sellainen näyttää? Kun hän ajattelee aikakonetta, niin silloin hän 
ajattelee amerikkalaisleffa, Takaisin tulevaisuuteen aikakonetta eli urheiluauto. Sama käsitys 
aikakoneesta on myös José ukilla.   
 
Pokavirran tukkukaupassa Jimin piti muun muassa hinnoitella tavaroita ja laittaa niitä 
hyllyihin. Hänestä työ on erittäin mukavaa ja pitää kovasti tavaroiden järjestelystä.  
Hänen piti myös postittaa asiakkaiden laskuja, joiden joukossa hän huomasi, että yksi 
laskuista oli osoitettu painaja Lauri Lehdolle, joka on näköjään perustanut oman kirjapainon.  
Eräänä päivänä tukkukaupan varastossa hän tapasi Laurin, joka oli ostamassa 
kopiointipaperia.  
 
Eräänä päivänä, kun Jim oli lakaisemassa lattiaa varaston perällä, niin silloin seinäpuhelin 
alkoi soida. Jim katsoi oven vieressä olevaa puhelinta ja päätti hetken mielijohteesta vastata: 
”Hallo, Sizilien?” langan toisessa päässä äimisteltiin: ”Eiks tämän pitäny olla Pokavirran 
tukkukauppa?” Jim vastasi: “Joo, kyllä tämä on Sisiliassa ja faxatkaa mafialle!” hän 
varovaisesti laski kuulokkeen alas ja meni jatkamaan lakaisemista. Hänellä oli naurussa 
pitelemistä, kun ajatteli soittajan ilmettä.  
Jimillä oli tuuria, ettei kukaan saanut selville, että kuinka hän oli mennyt vastaamaan 
puhelimeen, jota hänen ei olisi kuulunut tehdä. Muutaman kerran hän pelleili saman 
seinäpuhelimen kanssa varaston perällä.  
Kun hän oli konttorin puolella auttamassa laskujen postituksessa, niin silloin eräs keski-
ikäinen konttoristi, Lillu-Anne, näytti kuinka sisäpuhelimen kautta voi kuunnella radiota.  
Yksi sisäpuhelimen kanavista oli omistettu Radio Suomelle, jota sai ihan vapaasti kuunnella. 
Jimin harmiksi Radio Mafia ei ollut saatavilla.  
 
Työharjoittelun päätyttyä Lillu-Anne matkusti Teneriffalle, josta lähetti Jimille kotiin 
maisemakortin. Korttiin hän kirjoitti varmuuden vuoksi; Lillu-Anne tukkukaupalta.  
Se oli Jimin kannalta hyvin tehty, etteivät vanhemmat luulisi turhaan Lillu-Annea 
tyttöystäväksi. 
 
Raymond ja Eva tietävät, ettei pojalla ole tyttöystävää, kun tämä istuu enimmäkseen 
huoneessaan piirtelemässä ja sepittämässä tarinoitaan siitä hassusta kaljupäisestä  
Mr. Arrowista. Ihan muutaman kerran Jim on antanut isän lukea kertomuksen.  
Raymondista pojan tarina on ihan kohtalaisen hyvä, kyllä hän on lukenut huonompiakin 
tarinoita. 
 
Raymond ja Eva ovat huomanneet pojan kummalliset öiset rituaalit. Keskiyöllä tämä tapaa 
hiippailla puolialasti olohuoneessa ja keittiössä. Ei siinä mitään väärää olisi, jos tämä olisi 
luontevasti ilman paitaa. Heti, kun he nousevat ja menevät katsomaan pojan touhuja, niin heti 
tämä jäykistyy ja stressaantuu.  
 
Jim haluaisi kyetä luontevasti olla ilman paitaa vanhempiensa seurassa mutta se on vaikeaa, 
kun koko ajan pippeli on pystyssä ja sydän hakkaa kiivaasti. Hän tietää, että tämä on vain 
pieni ongelma. Tärkeämpää olisi saada hoidettua mielenterveydelliset ongelmat.  
Jim itse on huolestunut, kun ei tunne huonoa omatuntoa koulukaverisurmista. Hän saattaa 
niille nauraa ja pitää niitä hauskoina juttuina. Jim on aivan liian älykäs hulluksi ja sen vuoksi 
hän haluaisi hoitoon ilman hullun mainetta. Se vahinko on jo tapahtunut. Koulukaverit selvästi 
karttavat häntä, paitsi Mari Juntunen. Ehkä myös hänellä on samankaltaisia 
mielenterveydellisiä ongelmia, kun mielellään kujeilee Jimille ilman pelkoa. Ehkä tytön 
ennakkoluulottomuus ja kaveeraaminen pelastanee hänen henkensä. Marikalla oli tuuria, kun 
ei sattunut olemaan kahden kesken Jimin kanssa. Mirjakin yritti välttää kahden kesken oloa 
mutta kaupungintalon roskahuone osoittautui kohtalokkaaksi työpaikkaonnettomuudeksi.  
Raymondilla on monesti ollut mielessä asentaa valvontakameroita eteiseen ja 



 

 

olohuoneeseen, mutta siitä ei ole tullut mitään. Hän ei jaksa alkaa vetää kaapeleita seinien 
välistä ja porailla reikiä kauniin puutalon seinärakenteisiin.   
 
Vuosi 1992 
Tammikuussa Jimin luokalla aloitti uusi oppilas, mustatukkainen Petri-Kullervo Kallela, jolla on 
kevyet amisviikset. Hän Viihtyy hyvin Jimin seurassa, koska tällä on niin hyvät jutut.  
Usein välitunneilla Jim ja Petri-Kullervo, jota kutsutaan Peteksi, tapaavat kävellä koulun 
lähikortteleissa niin, ettei autokoulunopettaja näkisi Jimiä rillit päässä.  
Jätkät keskustelevat tytöistä aivan kuin sen ikäisten tuleekin tehdä. Kyllä Jim osaa olla 
sosiaalinen mutta hän itse yrittää vältellä sosiaalista kansakäymistä juuri huonon 
mielenterveytensä takia. Hän itse mielessään kutsuu itseään humaaniksi psykopaatiksi, 
tokkopa sellaista olekaan, kuten hän tapaa vatuloida samalla, kun kävelee Peten kanssa.  
 
Eräällä ruokavälitunnilla he kävivät kaupunginpainolla. Jim yritti hakea kaverin kanssa 
sepityksensä pois mutta turha vaiva. Reijo persettään repien nauroi eikä edes ottanut esiin 
sepityksiä. Hän naurahti: ”No pikku-Jimmeli, mitäs faijas sano, kun näki piirustukses?” Jim 
vastasi: ”Hän pahastui niistä.”, jolloin Reiskalta pääsi oikea räkänauru: ”Piirustukses on 
mukavia muistoja kesätyö ajoiltasi ja ne voi ihan hyvin olla tiällä painolla tallessa!”  
Jimistä tekee pahaa, kun tämä läskipainaja panttaa lapsellisia piirustuksia eikä suostu edes 
näyttää. Jimiä todella kaduttaa, että sattui piirtelemään kesätöissä. Jos hän ei olisi piirrellyt ja 
käyttäytynyt asiallisemmin, niin nyt olisi täysin erilainen keskusteluaihe, ajatteli Jim 
kaihoisasti. Reijo kehotti kurkistamaan vahtimestariosaston puolelle. Totta kai Jim kävi 
tervehtimässä hassuäänistä Marjaa. Jussista Jim ei niinkään piittaa, kun tämä vaikuttaa 
kummalliselta, melkein kuin hän itse.  
 
Marja Koponen ilahtui, kun näki pitkästä aikaa Jimiä. Jussi Lintuvuori sai rykimiskohtauksen, 
kun näki änkyttävän sakemannin. 
 
Petestä oli mukava nähdä Jimin vanha työharjoittelupaikka, kukaties joku kerta he voisivat 
poiketa hänenkin vanhalla työharjoittelupaikallansa. Hän on ollut kesätöissä Kajaanin 
rautatieaseman rahdin vastaanotossa. Siellä oli mukava Suomen ruotsalainen, saman ikäinen 
jätkä, Jean-Sixten.   
 
Eräänä maaliskuisena päivänä Arthur soitti veljilleen ja välitti suru-uutisen; nyt on isäukko 
poistunut tästä maailmasta.  
José Brandzer menehtyi eturauhassyöpään. Hän meni huonoon kuntoon heti Hildan 
kuoleman jälkeen. Ehkä suru, järkytys ja lievä aivoveritulppa altistivat hänet syövälle.  
Aluksi José yritti olla kotona, muttei siitä mitään tullut. Hänellä oli kipuja alavatsassa sekä 
lähimuisti tahtoi pätkiä eikä aina muistanut mikä tahtoo pätkiä ja pätkiikö hänellä joku. Lisäksi 
hän puhui sekavia, kuten esimerkiksi, että akkavainaa olisi keittänyt kahvia tiskivedestä.  
Arthur on saanut lukemattomia kertoja varoittaa vanhaa hajamielistä isäukkoaan olla 
käyttämättä itse tehtyä sirkkelisahaa, josta puuttui kaikki suojaukset. Ajatella jos tämä olisi 
kaatunut rinta edellä pyörivän terän päälle, niin silloin olisi saanut karmean lopun. Sahaa José 
tapasi kutsua lasersahan edeltäjäksi. Ilmeisesti tämän hän on lukenut mystisestä The JT:n 
kirjoittamasta kirjasta. Loppuajan hän säilytti kirjaa pankkilokerossa, ettei perinnönjaon aikana 
sitä heitettäisiin roskiin. Hän tiesi sukulaisten vierastavan tällaista yliluonnollista kirjallisuutta.  
 
Hän saattoi hetken mielijohteesta alkaa maalaamaan huonekaluja ja eräänä päivänä oli 
sotkenut valkoiseen maaliin hienon ja kalliin nahkatakkinsa. Myöhemmin oli Arthurille 
kommentoinut: ”Kylläpä roiskui, huhhuh!”  
 
Joulun aikaan José joutui sairaalaan. Eräänä iltana hän oli soittanut itkukurkussa Arthurille ja 
ihmetellyt, että mihin karhunpesään hänet on viety ja tuossa vieressä on nukkuva karhu ja 
lattiat täynnä havuja.  
Arthur lohdutti itkevää isää, että tämä on sairaalassa hyvissä käsissä ja se karhu on ilmeisesti 
toinen potilas. Hän kommentoi myös havujuttua, että vaikuttaa siltä, että huoneessa on 
joulukuusi ja sehän on mukava juttu. José oli tuhahtanut: ”Housussas on mukava juttu!”, 
johon Arthur oli nauranut katketakseen: ”Kyllä, pitää paikkaansa, kyllä housuissani on hyvin 
hauska ja suuri asia!”  
 



 

 

Viimeisten elinkuukausien ajan José oli sairaalan yksityishuoneessa, ettei häiritsisi ketään. 
Hän sai sädehoitoa mutta syöpä oli jo ehtinyt levitä niin pitkälle, ettei enää ollut mitään toivoa 
paranemisesta. Välillä hän oli sekaisin kivuista ja säryistä niin, ettei edes morfiini auttanut. 
Myöhemmin kävi ilmi, että lääkeaineita väärinkäyttänyt sairaanhoitaja oli salaa laimentanut 
morfiinia, jotta itse saisi mahdollisimman vahvoja annoksia. Totta kai sairaanhoitaja sai 
potkut. Tästä ei tietenkään kerrottu potilaille, ettei sairaala joutuisi huonoon valoon.  
 
Muutamaa päivää ennen kuolemaa, José näki, kuinka miehet tuijottivat häntä 
sairaalanikkunasta, vaikka huone on kolmannessa kerroksessa.  
Yhdellä hallusinaatiomiehistä oli tumma parta ja toisella tummat tuuheat viikset.  
Parrakkaalla miehellä oli sininen ja viiksekkäällä punainen pukutakki. Miehet sanoivat 
möreällä äänellä: ”José, oletko valmis?”, johon José vastasi: ”Kyllä, joutaakin tässä kuolla 
pois, kun eturauhasesta ei tullut enää kalua!”. Miehet poistuivat ikkunan takaa. José huusi 
heitä takaisin. Hän oli kuulevinaan teknomusiikin jumputusta ja silmissä näkyi tiiliseinää 
muistuttava kuvio. Hän ajatteli, että taasko joku kaheli soittaa tuollaista höpöhöpöä, ja siltä 
pitäisi vääntää niskat nurin. Hän ei jaksanut nousta sängystä. Hän huuteli miehiä takaisin. 
Hän ei ollut varma, että olivatko miehet todellisia vai pelkkää harhaa.  
Samassa huoneen ovi avautui. Arthur astui sisälle kukkakimppu kädessä. Arthur kysyi 
samalla, kun laittoi kukat maljakkoon, joka oli yöpöydällä: ”Mikä hätänä?”  
José vaikersi, että ikkunan ulkopuolella oli kaksi pukutakkista miestä. Arthur kurkisti ikkunasta 
ulos eikä nähnyt ketään. Ei ollut edes tikapuita tai tellinkejä. Hän sanoi, että se oli varmasti 
harhanäky, johon José: ”Enpä usko, kun ihan itse näin.” Sitten José sanoi, että kohta tulee 
aika lähteä tästä maailmasta. Arthur yritti lohduttaa ja antaa tahdonvoimaa, että varmasti 
ammattitaitoiset lääkärit onnistuvat poistaa syövän. Hän eikä José tiedä mitään laimennetusta 
morfiinista eikä tule koskaan tietämään. Josén kohdalla ei ole mitään merkitystä onko morfiini 
vahvaa vai vaimeaa, kun syöpä on edennyt hyvin pitkälle. Jos hän saisi vahvempaa morfiinia, 
niin silloin ei tuntisi yhtä vahvoja kipuja.  
 
José antoi Arthurille kirjekuoren ja sanoi: ”Anna heti kuolemani jälkeen tämä kirje Jimille, kun 
tämä on ensimmäinen lapsenlapsi.” Arthur lupasi antaa kirjeen Jimille. Lisäksi José kehotti 
antaa kultasormuksen Jimille, sillä sormus on hänen mukaansa oikea onnen sormus. Sormus 
ei kuitenkaan onnistunut poistaa eturauhassyöpää mutta muuten sormuksen voima vahvistuu 
sukupolvelta toiselle. Siitä on pidettävä hyvää huolta, kertoi José Brandzer.  
 
Eräänä maaliskuisena aamuna vuonna 1992 José Adolf Brandzer tunsi hirvittävää kipua. 
Sairaanhoitajat ja lääkärit huomasivat, että morfiinihan on laimennettua ja alkoivat epäillä 
Marlenea, nuori sairaanhoitaja, joka oli joku aika sitten aloittanut. Hänen käsivartensa oli 
täynnä injektioruiskun jättämiä reikiä. Hänet pidätettiin heti siltä seisomaltaan. Samaan aikaan 
José kouristeli viimeisillään sairaalasängyssään. Hän huusi kurkkusuorana, että Arthurin pitää 
tulla heti paikalla jättämään hyvästit: ”Missä ihmeessä poika oikein kuppaa, vittuako se 
nuohoaa?” sanoi José samalla, kun kiemurteli sängyssään.  
 
Hoitajat soittivat Arthurille. Hän oli juuri syömässä aamiaismuroja, kun sairaalasta soitettiin. 
Hän ei malttanut syödä murojaan loppuun ja antoi loppu murot nuorimmalle tyttärelleen koska 
tämä rakastaa suklaamuroja. Hän sanoi Jenniferille, että pitää mennä katsomaan ukkia. 
Jennifer olisi halunnut lähteä mukaan mutta siihen isä ei suostunut, kun kyse on kuoleman 
lähteisyydestä niin, että aivan varmasti tyttö järkyttyisi, sanoi Arthur. Karina jäi lohduttamaan 
pikkuista, joksi Jenniferiä kutsutaan.  
Onneksi sairaalaan on lyhyt matka niin, että Arthur oli nopeasti paikalla.  
Perillä pienessä yksityishuoneessa José sanoi nuorimmaiselleen, että nyt on aika poistua 
tästä maailmasta, ja kehotti pysyä kaukana viinasta, ettei kävisi kuin Martinille.  
 
Josén Martin-veli on pahasti alkoholisoitunut ja asuu myös täällä Münchenissä. Juuri 
alkoholiongelmansa takia hän ei oikein kykene tulemaan sairaalaan, siispä Arthur on ainoa 
lähistöllä asuva lähiomainen. On vain ajan kysymys, milloin Martin Bramdzer menehtyisi. 
Maksakin alkaa olla poksahtamisen partaalla.  
 
Arthur vastasi samalla kun puristi isänsä kättä, ettei enää tässä iässä kehtaa alkaa juopotella, 
ja Martin on aloittanut viinanryystämisen aikoja sitten. José hymyili: ”Oh, tiesin, että mulla on 
niin järkeviä poikia!” Sitten hän sanoi viimeiset sanansa: "Auf Wiedersehen meine junge…" 



 

 

José ummisti silmänsä viimeistä kertaa ja poistui tästä maailmasta. Hän tunsi olevansa 
pitkässä tunnelissa, jonka toisesta päässä loisti kirkas valo. Valtavavoima ohjasi häntä kohti 
kirkasta valoa. Käytävän puolivälissä näkyi punainen hissinovi, jonne hänellä ei ollut pääsyä, 
vaan voima ohjasi kovaa vauhtia kohti tunnelin toisessa päässä olevaa valoa.  
Tunnelin päädyssä on kaunis kukkaisniitty. Häntä oli vastassa harmaapartainen mies, joka 
toivotti tervetulleeksi taivasten paratiisiin. Sitten esiin tuli Hilda, jolla oli selässään valkoiset 
joutsenen siivet, ja halasi hellästi miestään. José tunsi olonsa yhtä keveäksi kuin 
pikkupoikana eikä eturauhanen enää vaivannut.  
 
Samaan aikaan sairaalassa Arthur purskahti itkuun. Hän yritti herätellä isäänsä mutta 
turhaan. Josén kasvoille ilmestyi helpottunut levollinen ilme. Lääkäri totesi José Brandzerin 
kuolleeksi. Arthur sai keskustella sairaalapastorin kanssa.  
 
Sitten alkoi hautajaisten järjestely, jotka pidettiin maaliskuun lopulla. José haudataan Hildan 
viereen, samaan hautaan. Heti hautajaisten jälkeen oli perinnönjako, kun kaikki sukulaiset 
olivat läsnä.  
 
Arthur antoi Jimille kirjeen. Hän avasi sen innoissaan. Kirjeessä ukki kirjoitti monta kertaa, 
että hän kuuntelisi sydämensä ääntä sekä välittäisi terveydestään. Heti, kun voisi hyvin, niin 
silloin alkaisi etsiä sitä oikeaa. José kirjoitti myös, että uskoo Jimin löytävän 
elämänkumppanin lähempää kuin uskookaan mutta sitä ennen saa todella hyviä kavereita 
epätavallisesta paikasta. Hän myös kehotti pitää kultasormuksesta hyvää huolta, sillä se on 
hyvin arvokas onnen sormus. Jokainen tuleva sukupolvi tulee saamaan enemmän ja 
enemmän onnea, kunhan vaan pitää sormuksesta hyvää huolta, kirjoitti José.  
Kirjeessä oli myös pankin tallelokeron avain, jossa on kultasormus sekä The JT:n mystinen 
kirja. Kotimatkalle lähtiessä Jim kävi isän kanssa tyhjentämässä Josén pankkilokeron.  
Sormusta Jim aikoo säilyttää visusti isän kassakaapissa. Kotimatkalla autossa hän lueskeli 
kirjaa. Hänestä se on erittäin mielenkiintoinen. Jimiä on aina yliluonnollisuus kiinnostanut eli 
ukin poika. Hän päätti, ettei kirjan sisällöstä kannata höpistä vanhemmilleen. Tuskin he 
ymmärtäisivät yliluonnollisesta mitään vaan pikemminkin huolestuisivat. Jim ajatteli, että ehkä 
lisätietoa maailman kaikkeudesta sekä tulevaisuudesta voisi parantaa mielen.  
Kun äiti kysyi, että mikä kirja se on, jolloin Jim punastellen änkytti: ”Öh, tämä on romanttinen 
romaani…” Vivi arvasi, että kirja lienee niitä ukin ufokirjoja. Häntä ei koskaan ole 
yliluonnollisuus kiinnostanut vaan pitää koko aihetta hölynpölynä.  
 
Josén valkopeltinen pienkerrostalo siirtyi Arthurin omistukseen. Hän aikoo pitää sen suvussa, 
jotta tulevillakin sukupolvilla olisi jotain arvokasta. Myös Josén Espanjan kartanot siirtyivät 
Arthurin ja Helmutin omistukseen koska Raymond ei halunnut niitä. Hän paljasti veljilleen, että 
hän suunnittelee yrityksen perustamista ja sitten rakennuttaisi uuden kartanon jonnekin päin 
Kainuuta. Hän sai noin puolen miljoonan perinnön isältään, jonka hän aikoo jakaa lapsilleen. 
 
Jim otti kaikki mummin musiikkikasetit. Mukaan oli eksynyt ukin pornokasetti, jonka päällä 
lukee mummin käsialalla; Scheißeliede, nur schmutzig. Heti Jim ei huomannut 
pornolaulukasettia vaan myöhemmin kotona. Silloin hän melkein ulvoi riemusta. Todellinen 
kulttuuriaarre, ajatteli Jim. Hän ei uskaltanut sitä näyttää vanhemmilleen.  
 
Keväällä Jimin rakas luokkakaveri, Mari Juntunen, meni kihloihin Mikkonsa kanssa ja Jim jäi 
toiseksi. Joka tapauksessa hän onnitteli kihlauksen johdosta, koska ei halua missään 
nimessä olla huonoissa väleissä näin seksikkään ja kauniin tyttösen kanssa.  
Nyt kun Mari on virallisesti varattu, niinpä Jim alkoi enemmän ja enemmän unelmoida Ulrika-
serkustaan ja hieman myös pikku Jenniferistä, vaikka tämä on sakkolihaa. Ulrika on äskettäin 
poistunut sakotuslistalta. Jim muistaa tarkoin naispuolisten serkkujen iät. Mitä lähempänä 
kahdeksaatoista, sitä enemmän hän tulee kiimaisemmaksi.  
 
Yhä Jim silloin tällöin näkee unta metallivaatteisiin pukeutuneesta nuoresta vaaleatukkaisesta 
tytöstä. Hän on alkanut myös nähdä painajaisia kasvavasta punaisesta tiiliseinästä, joka 
saartaa hänet sisään, jolloin herää hiestä märkänä. Jimistä uni vaaleatukkaisesta tytöstä on 
miellyttävämpi. Hän on pohtinut unessa näkyvää tyttöä, joka muistuttaa hyvin paljon Ulrika-
serkkua. Jim on vakuuttunut, että Ulrika olisi se oikea mutta kuinka ilkeäisi ottaa yhteyttä? Jim 
pelkää kuin ruttoa, että mokaisi ja sitten tulisi sanomista.  



 

 

Toukokuun alussa Jimin luokka teki viikonpituisen koulumatkan Tukholmaan, joka oli Jimin 
ensimmäinen Ruotsinmatka. Hänestä tuntui hienolta olla tässä Pohjolan suurimmassa 
maassa, jossa puhutaan saksansukuista kieltä.  
 
Ensimmäisenä iltana kun he olivat juuri syöneet eräässä ravintolassa, niin sen ulkopuolella 
Mari kysyi yllättäen Jimiltä, jos tämä saisi kävellessä pitää kädestä. Jim kieltäytyi vedoten 
painavaan videokameralaukkuun mutta myöhemmin katui päätöstään, kun näki Peten ja 
Juhan kulkevan Marin kanssa käsikkäin kohti bussia. Jimillä oli lähellä mennä käämit, kun ei 
älynnyt sen vertaa käyttää tilaisuutta hyväkseen, että olisi antanut kättä rakkaalle 
luokkakaverilleen. Jim päätti, ettei tekisi väkinäisiä Petelle ja Juhalle koska silloin joutuisi 
huonoon valoon Marin silmissä. Juuri tällä viimeisellä lukion vuosikurssilla Jim on tullut 
suosituimmaksi eikä monikaan pelkää häntä. Mari vaikuttaa olevan hulluna hänestä. Harmi 
vaan, kun tämä ehti mennä kihloihin. Tällä Jim lohdutti itseään, ettei Petellä ja Juhalla ole 
mahdollisuutta saada pillua varatusta tytöltä. Näin Jim ajatteli samalla, kun käveli 
mustasukkaisena kolmikon takana. Täytyy todella olla hullu, kun ei käytä tilaisuutta 
hyväkseen, ajatteli Jim.  
 
Juhannuksena Arthurin perhe tuli kylään Sukevalle. Aikaisemmin he eivät ole käyneet 
Suomessa. Moni tuttava on kehunut Suomea kauniiksi keskiyönauringon maaksi.  
Sukevalta he jatkavat Nordkappiin.  
Nyt kun José ja Hilda ovat poissa, niin ei ole kovinkaan mukava omin porukoin istua 
kesämökillä siispä nyt on hyvää saumaa matkailla ja nähdä maailmaa.  
Matkalla oli vain Arthur, Karina ja Jennifer. Vanhimmat lapset, Mark ja Emilia haluavat 
mieluummin olla kotosalla, kun heillä on omat menonsa.  
Jenniferillä oli rullaluistimet mukana ja luisteli Veistolan talon edustalla. Äskettäin Raymond 
on asfaltoinut talonedustan, ettei tarvitse kitkeä rikkaruohoja.  
 
Jennifer on yhdeksänvuotias ja on taitava rullaluistelussa. Hän on oikea menopimu, joka koko 
ajan haluaa touhuta jotain, aivan kuin äitinsä.  
Äskettäin myös Arthur on innostunut baijerilaisista kansantansseista ja mennyt mukaan 
tanssiryhmään tehdäkseen vaimonsa iloiseksi. Jennifer on lasten tanssiryhmässä. 
 
Sillä välin, kun isät ja äidit istuivat olohuoneessa rupattelemassa ja katsomassa satelliitilta 
saksalaisia tv-kanavia, niin Jennifer meni Jimin huoneeseen. Jim oli parhaillaan 
kirjoituspöydän ääressä kirjoittamassa kertomustaan punamuovikantiseen vihkoon, niin hän 
oikein hätkähti, kun kuuli serkkunsa äänen: ”Jim, saanko halata?” Jim tunsi, kuinka patukka 
alkoi heti seistä ja etukumarassa meni serkkuaan vastaan kädet levällään. Siitä tuli pitkä 
halaus. Hänen oli pakko olla etukumarassa, kun tyttö on melkein kainalosauvan kokoinen ja 
toiseksi mulkku on pystyssä.  
He keskeyttivät halaamisen, kun rappusista kuului narinaa. Joku on tulossa. Karina päätti 
kurkistaa, että tännekö se tyttö on mennyt. Jennifer sanoi äidilleen, että hän päätti tervehtiä 
Jim-serkkua. Jim turhaan pelkäsi, jos serkku läpättäisi halauksesta.  
 
Jim on todella ihastunut Jenniferiin ja itse mielessään tapaa vatuloida, että kumpi olisi se 
oikea; Jennifer Brandzer vai Ulrika Kartoffel? Molemmat yhtä rakkaita mutta vain yhden 
kanssa saa mennä naimisiin. Jenniferin suhteen pitää odottaa useita vuosia, kun tämä 
poistuu suojaiästä.  
 
Kun Arthurin porukka oli lähtenyt jatkamaan kesälomamatkaa kohti pohjoista, niin silloin 
Sukevalle tuli lisää saksalaisia kesävieraita ja kaikkein harvinaisimmasta päästä, nimittäin 
Ruben ja Emilia sekä Rubenin lapset edellisestä suhteesta.  
Monena kesänä heillä on ollut aikomus tulla Brandzereille, mutta aina vain on tullut esteitä. 
Varsinkin vanha Elisabeth heittää kapuloita rattaisiin heti kun kuulee suosikki henkireikänsä 
suunnittelevan lomamatkaa.  
Päivittäin Ruben tapaa auttaa äitimuoriaan lääkkeiden annostelussa. Ihan hyvin Volkhard 
voisi tuurata veljeään mutta Elisabeth ei oikein luota kovaotteiseen Volkhardiin. Kerran tämä 
oli hypännyt äidin sänkyyn niin, että pohja irtosi sekä kopeloi tämän selkää niin, että luomet 
uhkaavat irtoilla, ainakin Elisabethin mielestä.  
Tänä kesänä Ruben sopi isoveljensä kanssa, että tämä kävisi annostelemassa äidin lääkkeet 
sillä välin, kun hän käy Suomessa.  



 

 

 
Rubenin porukka meni lentokoneella Berliinistä Helsinkiin ja sieltä Kajaaniin, vaikka Rubenilla 
ja Emilialla on ajokortti. He eivät ole tottuneet ajamaan pitempiä matkoja. Ajokortin sijasta 
Ruben otti mukaan sotilaspassin, vaikkei sellaisia tarvita.  
 
Raymond haki kesävieraat Kajaanin lentokentältä. Sillä välin muu perhe odottivat kotona ja 
laittoivat paikkoja kuntoon.  
Jimiä jännitti kovasti koska hänhän on tulen palavasti ihastunut Ulrika-serkkuunsa. Koko ajan 
korvissa soi Ulrika Catrameterran teinirenkutus Ich und Du.  
Jim tunsi olonsa kuumeiseksi, niin paljon hän rakastaa serkkuaan. Hän päätti yrittää olla 
ajattelematta orpanaansa, ettei kukaan huomaisi ihastusta ja alkaisi kiusoitella. 
 
Kun kesävieraat tulivat ulos Raymondin äskettäin ostamasta matkailuautosta, niin silloin Jim 
rohkeasti avasi ulko-oven ja edustavasti seisoi rappusilla. Hän toivotti vieraat tervetulleeksi 
Suomeen. Hän huomasi, että Ulrikasta on tullut komea nuori neiti, joka tuoksui hurmaavan 
hyvältä. Tuoksun Jim tunsi. vaikkei uskaltanut halata. Totta kai teki mieli halata, muttei 
uskaltanut. Kertaakaan hän ei ole halannut Ulrikaa ja se johtuu siitä, kun he näkevät liian 
harvoin. Viimeksi he näkivät kesällä 1986 Saksan lomalla. Silloinkaan ei tullut halauksia, kun 
Ullis oli aivan liian nuori ja Jimin ajatukset yhtä sillisalaattia. Jollain tasolla Jimin mielenterveys 
on eheytynyt mutta kaukana terveestä. Sen hän itsekin tuntee. Korvissa kuuluu usein 
kohinaa, joka ei ole tinnitusta vaan kohina tulee korvien välistä, kuten hän monesti itse 
mielessään vatuloi.  
 
Lemmentuskissaan Jim meni huoneeseensa ja lukitsi oven ja riisuutui ilkosilleen. Hän 
unelmoi Ulrikasta samalla kun katseli tämän valokuvaa muutaman vuoden takaa. Samaan 
aikaan kesävieraat istuivat alakerrassa, olohuoneessa.  
Jim oli niin sekaisin orgasmista, että pohti jos houkuttelisi serkkunsa kävelylle jonkin 
metsätien varteen, muttei uskaltanut. Lähtisikö Ulrika, jos hän pyytäisi? Jim ei uskalla edes 
kysyä, ettei pettyisi, ellei serkku haluaisi.  
 
Mitä Jim ei tiedä, myös Ulrikaa jännitti Jimin läsnäolo. Kun hän laskeutui matkailuautosta, niin 
silloin häntä jännitti Jim-serkku. Kylläpä sillä on komeat mustat viikset ja taaksepäin kammattu 
mustatukka, ajatteli Ulrika samalla, kun käveli Jimin ohitse kohti rappusia ja kiipesi verannalle, 
jossa riisui kengät. Sitten meni suureen eteishalliin. Vasemmalla puolella on olohuone, jonne 
hän meni isän, sisartensa sekä Emilian perässä.  
 
Raymond ja Eva eivät oikein pitäneet Rubenin lasten käytöstavoista koska he olivat liian 
vaitonaisia. Ei saanut kunnon vastausta ruokapöydässä. Kuului epämääräistä tuhinaa sekä 
kuiskuttelua, että tulee tuo ja tuo oksettaa. Jälkikäteen Evaa nauratti veljen lasten 
huonokäyttäytyminen koska muutama vuosi sitten äiti oli sanonut samoin, kun Eva oli 
tarjonnut makeisia, niin Elisabeth oli tuhahtanut: ”En syö, kun oksettaa!” mutta sitten kuitenkin 
otti pienen karkkipalan ja totesi, ettei tämä oksetakaan.  
 
Enimmäkseen Rubenin lapset istuivat nenä kiinni Jimin Mad-lehdissä, jotka he olivat 
löytäneet kellarinhyllystä. Jimiä kiihotti, kun hänen suosikkiserkkunsa on kiinnostunut 
samanlaisesta huumorista ja patukka seisoi. Isä huomasi pojan hellät katseet Ulrikaan ja 
pullottavan housunhalon. Hän ei sanonut mitään, kun kommentti olisi saattanut loukata 
lankoa tai vaimoa.  
 
Kesävieraat majoitettiin matkailuautoon, jotta he voisivat kaikessa rauhassa nukkua. 
Raymondilla on ollut tarkoitus rakentaa piharakennukseen aitan mutta se on jäänyt tekemättä. 
Siinä oli hirveä työ, kun vanha autotalli pitäisi eristää ja vetää sähköt. Autotallirakennuksessa 
on joskus muinoin ollut piskuinen navetta, niin kertoi talon edellinen omistaja.  
Talon rappusilta päin katsottuna vasemmalla nurmikkokaistaleella on pieni painautuma. Talon 
entisen omistajan mukaan painauma on sodan aikainen pommikuoppa.  
Keskelle kuoppaa Eva on istuttanut ruusupensaan.  
Rappusilta katsottuna oikealla on laajempi nurmikko, jonka takana on kuiva oja. Ojan takana 
on pitkää heinää ja horsmaa kasvava rakentamaton niitty.  
Keskellä nurmikkoa on lipputanko. Raymondilla on monesti ollut aikomus hankkia toinen 
lipputanko, jotta voisi liputtaa saksalaisia liputuspäiviä.  



 

 

Autotalli on rappusia vastapäätä. Matkailuauto seisoo pommikuopan vieressä. Autotallin 
edustalla on Raymondin henkilöauto, hopeinen Mercedes-Benz. Jimin suosikki automerkki on 
BMW mutta ensin pitäisi selvittää inssiajo. Teoriakoe on jo hanskassa. Hän selvitti teoria 
kokeen keväällä. Ennen koetta hän sai onnenhalauksen Marilta. Inssiajo osoittautui vaikeaksi, 
kun ei saa tulla virheen virhettä.  
 
Illalla kun kesävieraat olivat menneet nukkumaan, niin silloin Raymond ja Eva päivitellen 
puistelivat päitään, kun Rubenin äimänkäillä ei ole käytöstapoja eikä Ruben mitenkään 
reagoi. Eva oli järkyttynyt, kun aikaisemmin on pitänyt Ulrikaa fiksuna tyttönä.  
Viviä huvitti isän letkautus, äimänkäki. Jimiä koski sydämeen, kun rakasta Ulrikaa moititaan. 
Hän yritti kaikkensa, ettei ihastus paistaisi läpi. Aivan varmasti pikkusisko nauraisi rinnat 
hytkyen, että isoveli rakastaa äimänkäkeä. Jim onnistui sulautua jengiin ja oli mukamas 
nauravinaan samalla, kun ajatteli, että olisi väärä henkilö moittimaan rakasta Ulrikaa, kun 
itsekin on tehnyt yhtä ja toista. Häntä kiihottaa, kun hän ja Ullis ovat samanlaisia, yhtä 
rauhattomia. Tällä kertaa Ulrika on kaikkea muuta kuin rauhaton. 
 
Heinäkuun alussa alkoi kesälomamatka Saksaan. Kesävieraat menivät samassa kyydissä. 
Raymond oli varannut laivapaikan koko seurueelle. Ruben tulee jakamaan hytin lastensa 
kanssa ja Emilia yöpyy Evan kanssa. Hän itse jakaa hytin pojan ja tyttären kanssa. Jim 
saattaisi mielellään jakaa hytin Ulrikan kanssa mutta sitä hän ei uskalla sanoa ääneen, 
varsinkin nyt kun isä on kutsunut tätä äimänkäeksi.  
 
Matkalla Helsinkiin Rubenin lapset nukkuivat melkein koko matkan ajan ohjaamon yläpuolella. 
Levähdyspaikoilla oli vipinää, kun kolme vekkulia kömpivät alas nukkumapaikalta.  
Jim yritti olla katsomatta Ulrikaa, ettei turhaan kiihottuisi mutta se oli vaikeaa, kun tämä on 
nukkuessaan hyvin suloinen ja tuoksui hurmaavalta. 
 
Ennen matkalle lähtöä Jim tarkisti huolellisesti musiikkikasettinsa, jotka hän otti mukaan, ettei 
vain niiden joukossa olisi Ulrika Catrameterran kappaleita. Ajatella jos Ich und Du alkaisi 
soida kesken kaiken, ajatteli Jim.   
 
Kuten tavallista, he menivät Finnjetillä Helsingistä Travemündeen. Satamassa, 
lähtöselvityksessä, Ruben avasi lompakkonsa ja aikoi maksaa oman osuutensa laivapaikasta 
mutta Raymond ei ottanut maksua, sillä matka on jo maksettu: ”Ei tule kuuloonkaan, että 
harvinaiset kesävieraiden pitäisi maksaa!”, johon Ruben: ”Laivapaikkahan maksaa maltaita…” 
Raymond naurahti: ”Ennemmin koiralta kusi loppuu ennen kuin minulta raha! Haha!”  
 
Illalla he menivät laivan yökerhoon kuuntelemaan suomalaissaksalaista tanssimusiikkia. 
Siellä oli myös punaiseen huppariin pukeutunut taikuri, joka teki monta uskomatonta 
taikatemppua. Parhain oli se, kun hän avasi lompakon, niin sieltä leimahti tulenlieskat.  
Sitten hän kysyi Jimiltä, joka sattui istumaan lähimpänä: ”It’s your wife?” ja osoitti Ulrikaa.  
Jim punastui ja ajatteli itse mielessään, että jopas sattui totuuden torvi, miten nyt klaarataan, 
ajatteli hän samalla, kun suusta tuli spontaanivastaus: ”No, it’s my cousin!” 
Heti perään Jimille pukkasi katumus. Olisi pitänyt vastata myöntävästi ja samalla koko seurue 
olisi kuullut salaisuuden. Jimin oli vaikea istua yökerhon tuolissa, kun mulkku seisoi.  
Isä nauroi makeasti ja toisti taikurin kysymyksen saksaksi kääntäen. Kyllä hän näki selvästi 
pojan kasvoista, että tämä on punainen kuin liiankin tuttu punaruplalippu, ajatteli Raymond.  
 
Vähän myöhemmin Raymond ja Eva sekä Ruben ja Emilia kävivät tanssimassa yökerhon 
hienolla tanssiparketilla. Jim vatuloi, jos tanssittaisi Ulrikaa, muttei uskaltanut. Mitä hän ei 
tiennyt, Ullis odotti, että serkkupoika pyytäisi tanssimaan. Myös häntä kiihotti Jimin läsnäolo ja 
tunsi, kuinka munasolu alkoi aktivoitua. Hänkin on hyvin ujo poikarintamalla ja ihastuksesta 
mykkänä ihailee Jimiä ja tämän mustia, tuuheita viiksiä. Hän huomasi serkkunsa lempeät 
katseet, muttei uskaltanut pyytää tanssimaan.  
 
Ennen nukkumaan menoa he kävivät avokannella haukkaamassa raitista meri-ilmaa. Eva, 
Emilia ja Ruben ottivat iltasauhut. Viime vuonna Raymond lopetti tupakanpolton koska haluaa 
säästää rahaa sekä terveyttä. Evan on vaikeampi lopettaa sauhuttelua. Syynä lienee pojan 
lapsellisuus; Jim tapaa usein inistä kuin vihtarae pakkasessa. Ihme kyllä nyt laivalla Jim 
käyttäytyy kuin aikamiehet. Tavallisesti lomamatkoilla poika koko ajan hokee papaa ja mamaa 



 

 

niin, että saa hävetä silmät päästään. Nyt poika käyttäytyy todella hyvin, ajattelee Eva 
samalla, kun avokannella veljensä ja tämän avovaimon kanssa vetää röökiä. Heillä on huulien 
välissä valtavat Marlborot. Evan otsalla on pystyasennossa niin kutsutut vihan rypyt.  
 
Vähän matkan päässä avokannella Ulrika vaivihkaa menee Jimin taakse ja nipistää tätä 
pakaroista: ”Piip! Tule perässäni!” Jim lähti kävelemään serkkunsa perään. Ulrika johdatti 
Jimin savupiipun taakse. Ulrika kysyi haikealla äänellä: ”Saanko halata?”, Jim nyökkäsi 
hyväksyvästi: ”Juu, ilon mielin!” ja halasi hellästi suosikkiserkkuaan ja kuiskasi tämän 
korvaan: ”Ich Liebe Dich!” Ulrika painoi purppurahuulensa Jimin jäykkiä huulia vasten, ja he 
molemmat työnsivät kielensä toistensa suuhun niin, että kielten päät törmäsivät toisiinsa. Jim 
tunsi piparminttu purukumin maun. Purkka tipahti Jimin suuhun mutta siitä hän ei välittänyt 
vaan alkoi purra kuin omaa. He halasivat lujemmin ja suudelmasta tuli pitkä ja kiihkeä.  
Sitten Jim keskeytti suutelun ja päätti paljastaa salaisuutensa: ”Ööh, rakas Ulrika, en tiedä 
olisiko meistä yhteen, kun… Öh, asumme eri maissa ja toiseksi… minulla on 
mielenterveysongelmia…”. Ulrika silitteli serkkunsa pulleita poskia ja kokeili sormellaan tämän 
nenän päätä ja sanoi: ”Ei se mitään, sinun kannattaisi mennä hoitoon ja sitten, kun olet 
parantunut, niin silloin voidaan olla yhdessä ja jopa muuttaa yhteen.” sanoi Ulrika. Jimkin 
koetti sormellaan serkun pientä nöpönenää: ”Juu, sitä olenkin vatuloinut mutta hullun 
paperit… en haluaisi olla hullu.” Ulrika halasi ja samalla sanoi: ”Et sinä ole hullu, vaikka on 
vaikeaa, sinä selviät… psyykkinen sairaus on kuin mikä tahansa sairaus, eihän nuhakaan ole 
hulluus, vaikka räkä valuu ihan hulluna!”. Jim naurahti: ”Pitää miettiä asiaa!” ja halasi hellästi 
serkkuaan. Jim pelkää, jos pimahtaisi serkun kanssa ja surmaisi tämän. Siitä en kyllä toipuisi, 
ajatteli Jim.  
He kuulivat kuinka Raymond ja Ruben huutelivat heitä mutta he päättivät, jatkaa suutelemista 
eivätkä välittäneet kutsuhuudoista. Kerrankin he haluavat jakaa hellyyttä toisilleen. He 
molemmat tunsivat itsensä kiimaisiksi. Ulrika tunsi, kuinka serkun mulkku pullotti housun 
vetoketjun takana.  
 
Avokannen ulko-oven luona Eva ja Emilia pelkäsivät pahinta, että Jim ja Ulrika olisivat 
pudonneet laivasta. Ruben lohdutti, että varmasti he ovat menneet sisälle pelaamaan 
kolikkopelejä.  
Kannella oli hämärää. Savupiipun luona ei ollut yhtään valolamppua. Ainoastaan ovien 
lähettyvillä on valolamput.  
 
Raymond meni neuvontaan pyytämään kuulutusta, kun tavallinen huuto ei kuulunut. Hän itse 
sai puhua mikrofoniin: “Jim-Adolf und Ulrika Kartoffel! Kommen zu Information!”  
 
Jim ja Ulrika keskeyttivät suutelemisen, kun kuulivat henkilökohtaisen kuulutuksen.  
Ulrika sanoi, että nyt on korkea aika mennä sisälle, etteivät faijat huolestuisi. He menivät 
laivan sisääntuloaulaan, jossa neuvontatiski sijaitsee. Jimin kasvoilla oli punoitusta, kun 
ihastus on paljastumassa koko porukalle. Entä nyt, ajatteli hän samalla, kun käveli serkkunsa 
perässä.  
 
Jim näki äidin vihanrypyt otsalla. ”Meine junge, missä sitä on oltu luuhaamassa, me kun 
huolestuimme, että olisitte pudonneet mereen?”, kysyi Eva. Jim änkytti: ”Ööh, me… oltiin vain 
katsomassa keulakannella, että joko Saksan valot näkyvät ja keskustelimme siitä, öh, 
taikurista!” Raymondia hymyilytti, kun arvasi asianlaidan; poika on rakastunut serkkuunsa. 
Ihan hyvä juttu, ajatteli hän.  
Myös Ulrikan kasvoilla oli punoitusta. Ruben ei siitä ollut moksiskaan vaan selaili Finnjetin 
saksalaista esitettä. Emilia seisoi kauempana olevan pelinurkkauksen suulla. Sisällä 
pelinurkkauksessa Ulrikan veli ja pikkusisko oli pelaamassa. Vivi ivallisesti virnuili veljelleen.  
 
Myöhemmin hytissä, kun Vivi oli suihkussa, niin sillä välin Raymond sanoi pojalleen:  
”Meine junge, kyllä minä tiedän, että sä oot ihastunut äimänkäkeen!” Jim mukamas äimisteli: 
”Kuka on äimänkäki?” johon Raymond: ”Paraskin kysyjä, no Ulrika, ihan kuin et tietäisi… 
Haha!” Jim kysyi, että miten niin, johon isä: ”Luuletko, etten ole huomannut kuinka sä 
punastelet heti, kun on puhetta Rubenin lapsista sekä Catrameterran renkutuksesta.” 
Raymond naurahti ja sitten jatkoi: ”Ei siinä ole mitään väärää, jos on ihastunut serkkuunsa, ja 
kyllä sä saat minun puolestani kuherrella sen kanssa. Voit vaikkapa kokeilla sen rintoja, 
Haha!”  



 

 

Jim karahti tulipunaiseksi ja kiihottui entisestään. Parhaillaan hän oli hytin kerrossängyn 
yläpetillä, jonka hän oli varannut itselleen, jotta voisi nukkua ilman paitaa ja sitten aamulla 
herättyään salamana pukeutua, ettei isä ja sisko näkisi läskejä, kuviteltuja läskejä.  
Jim vannotti isää, ettei tämä kertoisi tästä kenellekään, ei edes äidille ja Viville.  
Isä nousi alapetiltä ja pörrötti poikansa mustaa taaksepäin kammattua tukkaa sanoen: “En 
tietenkään mene juoruamaan mutta kyllä hekin ovat asian huomanneet. Ei 
serkkurakkaudessa ole mitään väärää, ainoa huonopuoli on mahdolliset perinnölliset 
sairaudet mutta muuten ihan Yes!”  
 
Aamulla laivan saavuttua Travemündeen he ajoivat yhtä soittoa Berliiniin. Autossa Ulrika ja 
Jim vähän väliä vilkuilivat toisiaan. Heistä kumpikaan ei uskaltanut edes koskettaa toisiaan, 
ettei vain paljastuisi.  
 
Nykyään on paljon helpompi ajaa Berliiniin, kun ei tarvitse pysähtyä Itä-Saksan rajalle.  
Jimistä tuntuu mahtavalta, kun Berliinin-muuri on purettu ja Saksat ovat yhdistyneet. Unelma 
80-luvun alussa on toteutunut. Myös Raymond riemuitsee Saksojen yhdistymisestä eli ei ihan 
hukkaan mennyt salakuljetus, kuten hän sanoi samalla, kun sompaili matkailuautoa.  
 
Kun he olivat juuri saapuneet Berliiniin ja kääntyneet 60-luvulla rakennettuun Bachin 
omakotialueelle, jossa Ruben ja Emilia asuvat, niin silloin Jim ja Vivi alkoivat naureskella tälle 
kuluneelle omakotialueelle. Evaa alkoi hävettää. Hän kuiskasi pojalleen, joka etunenässä 
pilkkaamassa Bachin katukuvaa: ”Pssst, suut suppuun.” Tytär kuuli äidin suhahduksen ja 
hiljeni. Jimiä alkoi pelottaa, että millaista sanomista tulisi myöhemmin.  
Bachin omakotialue on todella kulunut ja kadut ovat sorapintaisia, vaikka alue onkin vanhaa 
Länsi-Berliiniä. Jopa Kajaanin Purola on siistimpi, ajatteli Eva.   
Ruben ja Emilia eivät kuulleet Jimin ja Vivin ivailua, kun olivat kovasti innoissaan, kun 
kotimaisemat tulevat esiin. Varma merkki siitä, etteivät pahoittaneet mieltään on, että he 
suorastaan vaativat heitä asettumaan heidän talonsa edustalla, jotta naapurit näkisivät, että 
heillä käy ulkomaisia vieraita. Yksi naapureista on eläkkeellä oleva poliisi, joka on kovasti 
mieltynyt Rubenin itse valmistamaan akvaviittiin. Juomalle hän on antanut huvittavan nimen;  
Wildfeigen.  
 
Seuraavana päivänä Brandzerit kävivät Berliinin keskustassa ostoksilla ja katselivat vanhaa 
kotikaupunkia. Totta kai he kävivät entisellä Checkpoint Charlien rajanylityspaikalla, jolloin 
Raymond esitteli entistä työpaikkaansa. Rajavartiokoppi on osittain säilytetty; ainoastaan 
kahvihuoneen puolisko on purettu. Laatoitettu vartiointikäytävä, jota pitkin hän oli kävellyt 
viimeksi talvella 1980, kun oli kantanut viimeiseksi jäänyttä laatikkoa, on yhä jäljellä. 
Nyt hän käveli perheensä kanssa käytävää pitkin entiselle itäpuolelle. Itäpuolen rajavartio 
koppi on poissa. Tilalla on suuri mainostaulu, jossa nainen pitelee Coca-Cola pulloa.  
Jim filmasi videokamerallaan, kun isä esitteli entistä rajavyöhykettä.  
Eva muistutti miehelleen, ettei tämä enää koskaan aloittaisi mitään laittomia puuhia ja paljasti, 
että 80-luvun alussa oli hyvin lähellä ottaa avioeron. Raymond naurahti: ”Liebe ist gewinnen!” 
ja vilkuili vaimoaan ja sitten heti perään poikaansa. Jim ajatteli itse mielessään, että 
toivottavasti rakkaus voittaisi ja saisi Ulrikan. Sitten hänelle tuli mieleen oma 
mielenterveytensä, että kuinka uskaltaisi hoitoon. Jimiä alkoi erityisesti vaivaamaan 
mielenterveytensä, kun käytiin katsomassa sitä kerrostaloaluetta, jossa he olivat asuneet.  
Jim ja Vivi halusivat nähdä entisen koulun, koulu, jossa Vivi aloitti koulunkäynnin. Jim katsoi 
liiankin tuttua mäenrinnettä, rinne, jossa Mikael kiusasi ennen kuin Jim päästi kiusanhengen 
elävien kirjoista. Jimille tuli ensimmäisen kerran tapahtuneesta omantunnontuskia. Hän 
ajatteli itse mielessään, että vieläkö tapaus on poliisin X-mapissa. Sitten hän katsoi 
kerrostalopäätyä, jossa oli hänen ja Markin erityisluokka. Jimille tuli tippa silmään, kun ajatteli, 
että ruumis on mädäntynyt kaatopaikalla ja nyt olisi vain luut jäljellä. Sama kohtalo myös 
Mirjan kohdalla. Mirjan ruumis ehkä on vielä jotenkuten ehjä, ellei rotat ja lokit ole sitä repinyt, 
ajatteli Jim. Hän ei uskalla puhua tästä kenellekään. Jos puhuisi, niin joutuisi vastuuseen 
teostaan. Ei olisi mukava istua vankilassa huonolla mielenterveydellä, ajatteli hän.  
Isä ja äiti huomasivat, kun poika allapäin katsoi ensin mäen harjalta kohti alapuolella olevaa 
kerrostaloa ja sitten mäenharjan toisella puolella samanlaisen talon päätyä.  
Eva oletti pojan vain ikävöivän takaisin ja sanoi: ”No, älä itke, kyllä Suomessa on hyvät 
oltavat.” Jim kuivasi kyyneleet. Sitten hänelle tuli mieleen ihana Nancy. Hän ajatteli, että 
onkohan neito yhä sinkku. Tuskinpa niin komea tyttö pitkään sinkkuna pysyy, ajatteli hän.  



 

 

 
Berliinissä Brandzerit olivat viikon ja sitten lähtivät kotimatkalle.  
He pysähtyivät Pohjois-Saksassa uimaan pienen järven rannalle koska oli hirmuhelle. Sillä 
välin, kun Eva oli keittämässä kahvia, niin silloin Jim teki pienen kävelylenkin.  
  
Päiväsaikaan rannalle on pienoinen pääsymaksu mutta näin iltamissa on vapaapääsy.  
Jim meni punaisen maksukopin etupuolelle ja katsoi sen seinässä olevaa ilmoitustaulua, 
jossa on tanssi-ilmoituksia sekä tietoa rantamaksusta. Maksukoppi on tältä päivältä suljettu. 
Hän kaivoi taskustaan pienen paperilapun, jonka oli vaivihkaa autossa kirjoittanut. Hän 
kiinnitti sen ilmoitustaululle; Sie, das dieses liest, telefonieren zum Kainuun Radio und eine 
gute Melodie wünschen… Eli hän toivoo, että lapun löytäjä soittaisi Kainuun radioon ja toivoisi 
jonkun hyvän kappaleen. Loppuun hän oli kirjoittanut radioaseman osoitteen ja 
puhelinnumeron suuntanumeroineen päivineen. Jim ajatteli, että tällä tavoin hän edistäisi 
Euroopan integraatiota, että Kainuun radioon tulisi musiikkitoiveita Saksasta asti ja myös 
Saksassa ihmiset saisivat tietää kaukaisesta Kainuun radiosta.  
 
Sitten Jimin katse osui suureen julisteeseen, jossa joku paikallinen teatteriryhmä ilmoitti, että 
muutaman viikon kuluttua tällä uimarannalla olisi ulkoilmateatteriesitys nimeltä Gespenst von 
Lidl. Julisteessa luki, että kaamea Lidlin riiviö käy joka paikassa kummitusasu yllään 
rallatellen hassuja laulujaan. Jim päätti lainata kyseistä kummitusideaa omiin kertomuksiinsa.  
 
Jim jatkoi kävelylenkkiään hieman kauempana olevalle rantakioskille, joka oli myös suljettu. 
Kioskin takana on katettu tanssilava ilman seiniä. Ei ollut ristinsieluakaan.  
Jim ajatteli samalla, kun käveli autiolla tanssilavalla, että olisi kiva pyörähdellä Marin tai 
Ulrikan kanssa. Sitten hän palasi takaisin matkailuautolle. 
 
Autossa pikkusisko otti esiin paperilapun, jonka oli juuri hakenut ilmoitustaululta. Hän oli 
nähnyt, kun veli seisoi pitkään maksukopin takana ja meni katsomaan. Hän otti lapun ja vei 
sen äidille nähtäväksi.  
 
Vivi heilutteli lappua veljensä edessä ja sanoi haukotellen, että näköjään täällä on käynyt 
muitakin Suomen saksalaisia ja kumma kun myös heillä on samanlainen käsiala kuin Jimillä 
ja antoi lapun äidille.  
Eva tunnisti heti poikansa käsialan ja sanoi valtava Marlboro suupielessä väpättäen:  
"Hölle Junge, tosi lapsellista. Älä koskaan enää tee tällaista!" Jim tunsi punan nousevan 
kasvoilleen ja ajatteli, että mitä nyt taas oli mennyt tekemään. Hänelle tuli mieleen kesätyön 
aikaiset piirustukset. Aluksi Jim yritti kiistää kirjoittaneensa lappua mutta turhaan, sillä äiti ja 
pikkusisko tuntevat hänen kujeensa läpikotaisin.  
Isää vain hymyilytti koska tämä on vain tyypillistä poikaa. 
 
Seuraavana päivänä Suomen puolella ja kun Iisalmen jälkeen Radio Savon taajuus alkoi 
pikkuhiljaa heiketä, niin silloin Jim sanoi äidilleen, että tämä virittäisi autoradion Kainuun 
radion taajuudelle, niin silloin pikkusisko naurahti: ”Haha, sinnehän yritit lähettää sen 
paperilappusen!” Jim nolostui eikä vähään aikaan tohtinut mainita kotimaakuntaradion nimeä, 
ettei muistuttaisi tapahtuneesta.  
 
Keväällä Jim sai valkolakin. Hän sai ihan kiitettävän päästötodistuksen mutta siitä ei ole 
kovinkaan paljon hyötyä, kun koulumuoto on lukioerityiskoulu eli ei yhtä vaativa kuin 
tavallinen lukio. Jimiä harmittaa, kun ei voi hakea kaikenlaisia vapaita työpaikkoja. Häntä 
myös stressaa oma mielenterveys. Korvissa silloin tällöin suhisee, varsinkin iltaisin 
nukkumaan mennessä.  
Matematiikasta ja liikunnasta tuli tosi huonot avosanat mutta suomen kielestä tuli ihan 
kiitettävän hyvä arvosana. Kotikielestä tuli yhdeksikkö ja se ärsyttää häntä, kun haluaa olla 
kivenkova saksalainen. Ilmeisesti Jim on hieman unohtanut saksan kielioppia, eikä kotikielen 
opettaja ole ollut riittävän pätevä.  
 
Elokuussa Jim kävi työvoimatoimistossa kysymässä työpaikkoja. Ei ollut yhtään vapaata 
työpaikkaa, joihin ei olisi korkeita pääsyvaatimuksia ja häntä kehotettiin palaamaan takaisin 
koulunpenkille, jotta olisi jotain järkevää puuhaa. Tämän kuultua Jim pohti, että mikä olisi 
kiihottavin tapa kuolla, ehkä Mirjan ja Markin kohtalo muovisäkissä mutta kuka laittaisi hänet 



 

 

säkkiin, ajatteli Jim samalla, kun talsi työvoimatoimistosta Kajaanin linja-autotorille.  
Ehkä Jim saisi viimesyksyisestä arkistosta nuorisoharjoittelupaikan mutta ensin 
työvoimatoimiston pitää käsitellä tapausta ja kuulostella, jos harjoittelupaikka järjestyisi.  
 
Jim meni hymyissä suin takaisin koulunpenkille ja syynä on tietenkin Mari Juntunen. 
Kesäloman aikana Jim on lämmennyt myös Veera Eerikäiseen.  
Veerasta on mukava hassutella Jimin kanssa koska tällä on niin hassut vastarepliikit, että saa 
nauraa rinnat hytkyen. Jim on alkanut vastaanottaa halauksia myös Veeralta.  
 
Gunther sai töitä Kontiomäen Shelliltä. Hän tulee vuorottelemaan huoltoaseman sekä 
ravintolan puolella. Tietenkin Jim on kateellinen kaverilleen, kun tällä oli parempi säkä 
työnsaannin suhteen, muttei tietenkään aio paljastaa kateuttaan. Jim on alkanut väittämään 
Guntherille, että olisi lähettänyt hakemukset poliisikorkeakouluun. Tietenkään Gunther ei 
moiseen usko vaan tavalliseen tapaansa on uskovinaan. 
 
Gunther on jo kirjoittanut monta liuskaa Jimin elämästä. Ehkä joskus tulevaisuudessa voisi 
näyttää Jimille kertomuksen ja kysyä lupaa julkaisemiseksi.  
Kirjoitusapuna on Guntherin mummo, Fanny, joka on nuorempana kirjoitellut paljon 
pöytälaatikkoonsa ja jonkin verran julkaissut arvovaltaisissa brittiläisissä julkaisuissa. 
Fanny on julkaissut pieniä kertomusvihkosia Swansean pääkirjastoon ilmaiskäyttöön. Hän on 
hyvin vaatimaton ja ujo hengentuotteittensa. Hän yrittää rohkaista lapsenlastaan 
julkaisemaan kertomuksen. Gunther on luvannut julkaista heti kun kertomus tulisi valmiiksi, 
mutta koko ajan tulee uutta kirjoitettavaa. Gunther kuulee huhupuheina paljon juoruja Jimistä. 
Fannysta Guntherin kertomus vaikuttaa hauskalta, ja erityisesti häntä huvittaa ne kohdat, 
joissa käydään läpi Jimin valheita.  
 
60-luvun lopulla Fanny jäi leskeksi, kun aviomie, Emil Brick, menehtyi pahalaatuiseen 
aivokasvaimeen. Emil oli Charlesin ja Kenin isä. Kuoleman jälkeen Fanny on asunut 
Charlesin perheen luona, kun siellä on eniten tilaa. Erityisesti hän on kiintynyt Guntheriin, 
jonka kanssa hän on monesti hassutellut.  
Viime aikoina Fannylla on ollut tähtäimessä uusi miesystävä, eläkkeellä oleva tilintarkastaja 
Kyösti Kivinen. Vielä Charles ja Ken eivät tiedä mitään äitimuorin retkahtamisesta.  
 
Syyskuun puoli välissä Jim sai vihdoinkin nuorisoharjoittelupaikan Kajaanin keskussairaalan 
hallintorakennuksesta, jossa tulee olemaan neljä viikkoa neljällä osastolla; siivousryhmä, 
sairaalapaino, vahtimestariosasto sekä keskusarkisto. Nämä neljä osastoa kuuluu 
palveluryhmään, jonka päällikkönä on tukevahko silmälasipäinen Antti Jussila.  
Jim aloitti siivousryhmästä, joka siivoaa hallintopuolella. Parhaillaan siivotaan 
vastaremontoidun hoivahallinnon tiloja, jotka ovat sairaalan lähettyvillä vastanimetyssä 
Ystävänpuistossa. Siitä on tarkoitus tehdä yrityshotellialueen. Ehkä alueelle tulee muun 
muassa seikkailu-uimala sekä korkeakoulu. Rakennusten välissä on suuria tammia sekä 
koivuja. Takimmaiseksi kaavaillaan lasten- ja nuortenpsykiatriaa.  
 
Ensin Jimin piti istua siivousryhmän konttorissa ja laskea hoivaosaston remontoitujen tilojen 
pinta-alat, että kuinka paljon pesuainetta menee tiloihin. Hänen apunansa oli taskulaskin, ja 
sen vuoksi tehtävä oli helppo. Hänestä tuntui hienolta istua ihka oikeassa konttorissa ja 
naputella numeroita taskulaskimeen ja sitten kirjoittaa ne pohjapiirustukseen. Mafiakuume 
alkoi jälleen nousta.  
Kun homma tuli valmiiksi, niin silloin hänen piti siirtyä Ystävänpuistoon, 
seitsemänkerroksiseen keltatiiliseen rakennukseen siivoamaan hoivaosaston tiloja.  
Siivousryhmässä kaikki olivat keski-ikäisiä naisia. Ei yhtään nuorta pimua, kuten Jim itse 
mielessään ajatteli. Kaikki ovat vanhoja mätisäkkejä, kuten hän itse mielessään sadatteli.  
Yksi naisista on saksalaistaustainen Birgit Schädel, joka sanoi Jimille muutaman sanan 
saksaa ja se tietenkin lämmitti hänen sydäntänsä.  
 Jim sai kuurata oranssisella lattiankuurauskoneella vastaremontoiduissa huoneissa. Hänestä 
homma oli mielenkiintoista, kun heti näkee tuloksen.  
Hänen piti myös kontallaan pyyhkiä remonttipölyt pois käytävän kumilistojen päältä. Tämäkin 
homma kiehtoi Jimiä. Hän ajatteli samalla kun pyyhki lattialistoja, että nyt tulee niin puhdasta, 
ettei täällä puhtaampaa ole ennen nähtykään.  
Kun hän pyyhki pölyjä ovien Abloy-lukkojen päältä, niin silloin jostain syystä hänelle tuli Ulrika 



 

 

mieleen.  
Hän ei käsitä minkä tähden Abloy-malliset lukot assosioivat ajatukset Ulrikaan, vaikkei 
Saksassa olekaan kyseisiä lukkomalleja. 
 
Hoivahallinto tulee olemaan ylimmäisessä seitsemässä kerroksessa. Saman rakennuksen 
muihin kerroksiin tulee muun muassa apuväline- ja terveyskeskus. Kellaritiloihin tulee kätilö. 
Rakennuksen siivoaminen huipulta katutasoon kesti kolme viikkoa, jonka jälkeen Jimin piti 
olla neljäs ja viimeinen viikko Kajaanin hoitolukion siivousryhmässä. Siellä hän oli kahden 
keski-ikäisen naisen apuna. Täällä Jim tunsi olevansa paratiisissa koska suurin osa 
opiskelijoista ovat seksikkäitä hyvältä tuoksuvia tyttöjä. Käytävillä leijaili parfyymin tuoksu niin, 
että Jim kiihottui entisestään.  
 
Seuraavat neljä viikkoa Jim oli sairaalapainolla, jossa oli enemmän väkeä kuin 
kaupunginpainolla; kolme miestä ja yksi ruipelomainen nainen.  
Jimin piti muun muassa paketoida lämpöhitsillä vastakopioituja lomakkeita. Paperiarkki 
laitetaan muovikelmun päälle ja sitten lasketaan alas kupu, jolloin kuumailma hitsaa 
paperiarkin ympärille suojamuovin. Joskus muoviin muodostui reikä, jolle naispainaja nauroi, 
että sehän muistuttaa ihan muotipaitaa, jossa navan kohdalla on reikä. Jimistä tämä oli 
hauska oivallus.  
Painaja Risto Juntunen kertoi tuntevansa Mari Juntusen, muttei ole sukua, vaikka on sama 
sukunimi. Kainuussahan on hirveästi Juntusia. Risto kertoi olevansa vain perhetuttu ja kertoi, 
että pikkutyttönä Mari on ollut melkoinen pusukala. Jimiä alkoi naurattaa ilmaisu pusukala, 
kun ei ennen ole moista kuullut. Nauru paljasti Jimin rakkauden Maria kohtaan.  
 
Eräänä syyspäivänä sairaalapainolla käväisi Keijo Virtanen, jonka on joku aika sitten 
irtisanottu kaupungintalolta säästösyihin vedoten. Keijopa ei moisesta masentunut vaan 
perusti oman kirjapainon Sotkamoon. Hänellä ei vielä ole taittokonetta ja sen vuoksi kävi 
sairaalapainolla taittamassa mainosesitteitä. Se ei tietenkään ole täysin suotavaa, kun 
julkisen painon koneita käytetään yksityispainon tarpeisiin. Keijo sattuu tuntemaan Riston, 
niinpä taitattaminen onnistui. Keijo maksoi kahvileivällä.  
 
Heti kun Keijo oli nähnyt Jimin, niin silloin hän naurahti: ”Heh, piirteletkö sä täälläkin?” Jim 
karahti tulipunaiseksi ja kuiskasi häpeillen: "Minä en enää piirrä töissä…" Jimiä hävetti, kun 
Keijo muistutti kesätyön aikaisesta piirtelystä nykyisten työkaverien kuullen. Onneksi sentään 
kyseessä oli Keijo eikä Reijo, joka olisi aivan varmasti kertonut juurta jaksaen kaiken mitä 
kesätöissä oli tapahtunut. Sillä ei olisi ollut sen kummempaa seksuaalista merkitystä, jos 
katsoo tulevaan, että kuinka nuorisoharjoittelu päättyy mutta eipä mennä asioiden edelle.  
 
Kun Keijo oli poislähdössä, niin silloin Jim lähetti terveisiä Reijolle ja Laurille. Silloin Keijo 
kertoi, ettei enää ole kaupungin palveluksessa eikä alkanut kertomaan tarkemmin. Vasta 
myöhemmin Jim kuulu Reijolta ja Laurilta syyn Virtasen lopettamiseen.   
 
Neljän viikon kuluttua Jim siirtyi viereiselle vahtimestariosastolle. Täällä hänen piti pestä ja 
imuroida virka-autoja. osaston nimestä hänelle tulee mieleen kaupungintalon 
vahtimestariosasto ja sitä kautta Mirja-vainaa. Jimiä on alkanut omatunto soimaan, kun meni 
ja tappoi entisen idolinsa. Tappo oli vain katkeruutta, kun tyttö ei halunnut häntä ja koulussa 
oli mieltään osoittanut mieleltään sairaalle jätkälle.  
 
Sairaalan vahtimestariosaston käytössä on tumman sininen Ford pakettiauto, johon Jim 
ihastui. Hän ajatteli, että ehkä hän hankkisi tällaisen auton sitten kun on saanut ajokortin.  
Hänellä on jo ollut muutama inssiajo, jotka aina vaan menevät ihan munien koetteluksi, kun ei 
saa tulla yhtään virhettä. Hylättyjen ajokokeiden jälkeen hän on hyvin pahalla tuulella, ja 
haukkuu koko yhteiskunnan aina presidenttiä myöden paskaksi. Jimin tekisi mieli puukottaa 
ajattajan, ajoinsinöörin mutta sitä hän ei tee, sillä silloinhan olisi vaikea saada uutta 
inssiajoaikaa. Puukotus olisi todella raskauttava asianhaara, on Jim asiaa pohtinut.  
Jim ei aio luovuttaa. Hän aikoo näyttää suomalaiselle yhteiskunnalle, ettei saksalaisen sisun 
kanssa ole leikkimistä. 
 
 
 



 

 

 
Lounaan Hän syö viimesyksyiseen tapaan elektroniikkafirman ruokalassa. 
Hänelle muistui mieleen viimesyksyinen lapsellinen yritysleikki etikettitarrojen kanssa, siispä 
hän päätti jatkaa samaa rataa eikä osaa ajatella nokkaansa pitemmälle mitä tapahtuisi, jos ja 
kun paljastuisi. 
Ennen arkisto-osastoa hänellä ei ole etikettejä vaan tyytyi pelkkiin muistiolappuihin, joita hän 
saa pääsisäänkäyntiaulan puhelinhytistä. Siellä hän ennen syömään menoa kirjoittelee 
lapsellisia lappusia; Hei! Minä olen Mr. Arrow, ja omistaa firman. Vaihtakaa kyltit Arrow Co, ja 
minä olen kalju parrakas mies… 
Lappuset hän laittoi vaivihkaa ruokalan tiskille tarjottimien luokse ja oletti, ettei henkilökunta 
huomaisi. Jo muutaman viikon kuluttua henkilökunta kuitenkin huomasi lappusten alkuperän.  
Kukaan ei sanonut mitään ja sen vuoksi Jim oletti, ettei ole paljastunut. Päivittäin Jim kirjoitti 
lisää lappusia. Sisältö oli sama niin, että ruokalan henkilökunta alkoi kyllästyä.  
 
Eräänä syyspäivänä Jimin piti istua eräässä pienessä kokoushuoneessa postittamassa 
vuoden 1993 taskukalentereita, musta muovikantisia kalentereita, jonka päällä on sairaalan 
Kainuun keskussairaalan logo. Kalenterit postitetaan kaikille julkisen sairaanhoidon työläisille.  
Kalentereita on satoja tuhansia. Jim teki homman niin hyvin kuin osasi jotta saisi hyvän 
maineen eikä osaa ajatella loogisesti, että lapsellisuudet ruokalassa pilaa kaiken.  
 
Piskuisessa pitkänomaisessa kokoushuoneessa, on pehmeähkö kokolattiamatto. Jimin mafia- 
ja bisnesmieskuume alkoi nousta päähän.  
Välillä joku vahtimestareista kävi häntä auttamassa ja sitten pitkän tovin hän oli aivan yksin. 
Yksinollessa hän huomasi sivupöydällä, ikkunan vieressä, puhelimen ja sai idean soittaa 
Ulrikalle Saksaan.  
Hän kaivoi ruskeasta nahkaisesta lompakostaan serkkunsa puhelinnumeron ja nosti 
kuulokkeen. Hän katsahti ympärilleen ja näppäili vapisevin sormin serkkunsa puhelinnumeron 
tai paremminkin tämän äidin numeron.  
Jim rykäisi pari kertaa ja sitten kuuli langan toisesta päästä Beatrixin akkamaisen narisevan 
äänen: ”Hallo, Kartoffel-Röntgen?” Ulrikan äiti on omasukua Röntgen ja vatuloi parhaillaan 
ottaa takaisin tyttönimensä, mutta lapset haluaisivat säilyttää isän sukunimen. Beatrix inhoaa 
ex-miehensä sukunimeä koska sehän tarkoittaa perunaa. Hän ei halua olla mikään pottu eikä 
osaa ymmärtää, että miksi lapset tykkäävät entisen ukon hullusta sukunimestä.  
 
Jim pohti kuumeisesti, että kysyisikö Ulrikaa vai katkaisisiko puhelun. Hän päätti ottaa härkää 
sarvista ja kysyä. Samalla hän toivoi, ettei enon entinen akka tunnistaisi äänestä.  
Beatrix vastasi: ”Ulrika on koulussa, kuka soittaa?” Jim änkytti, ettei ole mitään erikoista ja 
väitti olevansa koulukaveri, ja sitten laski kuulokkeen paikoilleen, kun ei enää tohtinut puhua 
Rubenin entisen akan kanssa, kuten hän tapaa kutsua Beatrixia kotona vanhemmilleen. 
Jimillä on käsittämätön nimi ujous. Isälle ja äidille hän ei kykene lausua nuorten tyttöjen nimiä. 
Vaikkei Beatrix olekaan enää nuori tyttö, niin silti häntä ujostuttaa lausua tämän nimen.  
Jim ajatteli aivan tulipunaisena, että mitähän Beatrix mahtaa sanoa tyttärelleen, kun tämä 
tulee koulusta kotiin? Ehkä kaikki menee jonkun koulukaverin piikkiin. Jimiä alkoi hirvittää, jos 
teki palveluksen jollekin jätkälle. Häntä myös hirvittää ajatuskin, jos Beatrix tunnisti äänen ja 
läpättäisi enolle. Sitten tulisi taas sanomista, ajatteli Jim-Adolf.  
Sinänsä ei ole mitään väärää soittaa serkulle mutta Jimiä ujostuttaa Ulrika-unelmat koska 
kesällähän vanhemmat olivat tuominneet tämän käytöstavat ja kutsuneen äimänkäeksi.  
 
Puhelun jälkeen Jim kiihottui niin paljon, että hänelle tuli riisuuntumiskohtaus. Hän riisui 
silmälasit ja laittoi ne pöydälle kalenteripinon viereen. Sitten riisui päällys ja aluspaidan. Hän 
katsoi paljasta napaansa. Karvoja alkaa kasvaa navan ympäri. Sitten hän riisui housut ja 
kalsarit. Nakuna hän meni pöydän alle, jossa hinkkasi alastonta ihoaan pehmeään 
kokolattiamattoon niin, että spermaa valui matolle. Sitten hän kirjoitti pöytälevyn alapuolelle;  
Ulrika und Jim. Sitten hän kirjoitti navan viereen serkkunsa nimen ja piirsi suuren sydämen.  
Juuri kun hän oli saanut sydämen kuvan valmiiksi, niin huoneen ovi aukesi ja huoneeseen 
astui vahtimestari Onni auttamaan kalenterihommassa. Jim kömpi nolona pöydän alta ja 
änkytti huonolla suomen kielellä: ”Minä saada kohtaus ja tuli kuuma, Huh, Huh!” johon Onni: 
”Miks sä oot alasti? Pukeudu hyvä mies!” Jim änkytti: ”Tuli hiki, Huhhuh!” ja pukeutui 
salamannopeasti. Onni kysyi: ”Voitko paremmin?” Jim vastasi: ”Joo, nyt voi paremmin ja 
normaalisti en saa kohtaus, en minä tiedä mikä häiriö, mielenhäiriö…” Jimillä oli kielenpäällä 



 

 

kertoa toiveestaan päästä hoitoon, muttei uskaltanut.  
 
Seuraavan kerran kun Jim oli taas yksin tässä pienessä kokoushuoneessa, niin silloin hän 
taas innostui soittelemaan mutta tällä kertaa talon sisäisiä puheluita.  
Hän soitti vahtimestariosastolle ja kysyi möreällä äänellä: ”Onko kioski?” Vahtimestarit 
arvasivat, että kuka pelleilee. Heillä on tiettyyn pisteeseen ymmärrys, kun tietävät Jimin 
olevan kehitysvammainen. Pikkuhiljaa heidän pikarinsa alkaa täyttyä.  
 
Jimiä otti pattiin, kun ei osaa imitoida. Olisi kiva osata puhua kummisedän äänellä.  
Eräänä päivänä, kun Jim oli yksin vahtimestariosastolla tai ainakin oletti olevansa yksin. 
Puhelin soi. Jim meni puhelimen luokse ja nosti kuulokkeen ja sanoi: "Pekka Heikkisen 
leipomo?" Samassa vahtimestarit tulivat nurkan takaa ja nauroivat: ”Jim, aiot sie ruveta 
leipomaan? Sepä mukavaa, että saahaan kahvileippää!” Jim punastui ja alkoi nolona 
änkyttää, kun paljastui kepposesta: ”Ööh, se oli vääränumero!” Vahtimestarit eivät uskoneet 
selitystä, sillä puhelu oli testi. He soittivat tavarahississä olevasta sisäpuhelimesta, jotta 
näkisivät, jos hassu työharjoittelija vastaisi ja kuinka vastaisi.  
 
Torstai iltapäivisin, kun Jim oli syönyt lounaaksi hernekeittoa, niin hän piereskeli, jotta kuulisi 
työkavereittensa naurua. Vahtimestarit nauroivat ja haukkoivat henkeään, kun ilmassa oli 
kanamunapierua. Jimiä nauratti ja innostui entisestään piereskelemään, jotta saisi aikaan yhä 
kamalampia hajuja. Hän jopa nieleskeli ilmaa, etteivät pierut loppuisi. Häneltä pääsi mopo 
käsistä. Jo edellisellä osastolla ollessaan hän oli piereskellyt. Itse työtehtävät hän suoritti 
tunnollisesti, mutta niiden välissä hän teki paljon lapsellisuuksia, jotka pilasivat ammattitaidot. 
Yksinkertaisesti hän oletti, että työkaverit pitäisivät pieruhuumorista, mutta siinä hän on 
väärässä. 
 
Neljän viikon kuluttua, kun oli aika siirtyä arkiston puolelle, niin silloin Jim sanoi Onnille: "Ehkä 
minä tulla takaisin… nähdään sitten!" johon Onni päätään puistellen: "Et tasan tuu!” Silloin 
Jim tajusi, että kuinka lapsellisesti oli käyttäytynyt ja päätti ryhdistäytyä, muttei ihan onnistunut 
koska arkistossa on kiusauksena etikettitarrat.  
Viimesyksyiseen tapaan hänen piti kirjoittaa kirjoituskoneella arkistokansioiden etikettejä.  
Etikettiarkin marginaali suikaleisiin hän naputteli: Arrow & Co, jonka hän liimasi 
elektroniikkafirman ruokalan ulko-oveen. Hän huomasi, että ruokalan vessanovessa oli yhä 
viimesyksyinen tarra, siispä hän antoi sen olla. Ruokalan henkilökunta huomasi, että nyt alkoi 
ulko-oveenkin ilmestyä samanlaisia Arrow-juttuja, jotka he poistivat joka aamu, kun tulivat 
työpaikalleen. Lounasaikaan ilmestyi uusi samanlainen tarra sekä pieniä muistiolappuja 
tarjottimien luokse. Jim luuli, ettei ole paljastunut, kun kukaan ei huomauta. 
Tuskin hän edes itsekään kunnolla tiesi mitä oli tekemässä, kun liimailee tarroja ja levittelee 
pikkulappusia ruokalan tiskille. Tarrat ja laput hän salakuljetti taskussa sekä kelloranteen alla. 
Viikkoa ennen joulua hän kirjoitti sen vihoviimeisen lappusen, ja sen täytyy olla kohtalon 
ironiaa, kun kirjoitti; Tämä on viimeinen kerta, vaihtakaa logonne Arrow & Co tai poliisi tulee. 
Vielä ruokalassa ei tapahtunut mitään tavallisesta poikkeavaa mutta iltapäivällä alkoi 
tapahtua, kun hän oli odottamassa Inkeriä, ruipelomainen arkistoapulainen, tämän 
työhuoneessa, kunnes tämä saa hommansa valmiiksi, niin he menevät arkistoon viemään 
valmiit kansiot ja hakemaan uudet, joista puuttuu ajan tasalla olevat etiketit. Jim on saanut 
uudet etiketit valmiiksi. Hän on hyvin nopea ja olisi työnantajan märkäunelma, ellei tekisi 
ylimääräisiä.  
 
Yhtäkkiä joku koputti Inkerin konttorin oveen ja sitten ovi avautui ja sisään astui 
osastopäällikkö Antti Jussila, vatsakas silmälasipäinen hieman byrokraattinen ukkeli, joka 
sanoi kuivalla äänellä: ”Jim, torstaina sinun pitää mennä Vuohenginlukiolle keskustelemaan 
asioista opinto-ohjaajasi Erkki Hannulan kanssa.” Jim änkytti, että mistä on kysymys. Antti ei 
vastannut mitään ja lähti puuskuttaen kävelemään kohti omaa konttoria, joka on viereisessä 
siivekkeessä. Inkeri ihmetteli, että mistä mahtaa olla kysymys. Hän kehui Jimiä ahkeraksi 
työmieheksi, jollainen hän itseasiassa onkin, ellei tekisi ylimääräisiä.  
Kyllä Inkeri on huomannut, että Jim on melkoinen vekkuli, joka saattaa keksiä kaikenmoista 
mutta silti ihmetteli esimiehensä kummaa käytöstä. Inkeri ei tiedä mitään pikkulappusista sekä 
tarrasuikaleista, joita nuorisoharjoittelija liimailee ruokalanoveen.  
 
Kahvitauolla Jim meni Antin konttoriin kysymään, että mistä oikein on kysymys. Jimillä oli 



 

 

aavistus mutta tietenkin ajatteli kiistää todenperäisyys.  
Antti vastasi vihaiseen äänensävyyn: "Tuolta elektroniikkafirmasta ilmoitettiin, että olet 
kirjoitellut pikkulappusia.” Sitten hän korotti ääntään, ja jatkoi: ”Perkele, se saa olla 
laitimmainen kerta, kun teet tuollaista!" Antti oli lähellä lyödä nyrkin pöytään, niin vihainen ja 
pettynyt hän oli Jimiin mutta hillitsi itsensä sillä eihän olisi soveliasta osastopäällikön alkaa 
reuhaamaan. Aluksi hän oli luullut Jimiä rehdiksi työmieheksi, kunnes kuuli esimiehiltään, että 
se mustaviiksinen nuorisoharjoittelija, joka tapaa syödä elektroniikkafirman ruokalassa, on 
levitellyt lappusia ja liimaillut tarroja ruokalan oveen. Elektroniikkafirman ruokalan väki oli 
ottanut yhteyttä keskussairaalan hallintopuolelle, koska lounassetelit ovat sieltä lähtöisin. Tätä 
seikkaa Jim ei tullut ajatelleeksi, että kupongeissa on sarjanumerot.  
Lounassetelien vasemmassa yläkulmassa on elektroniikkafirman logo ja keskellä lukee 
Lounasseteli sekä sarjanumero.  
Tieto alkoi kulkea esimieheltä toiselle ja loppujen lopuksi Antti Jussilalle, kun tämä on 
palveluryhmä esimies.  
Jim tunsi kuin maa olisi pettänyt jalkojen alla. Tätä juttua ei kannata kiistää, ajatteli hän.  
Hän änkytti, ettei tämä tule enää koskaan toistumaan johon Antti: ”Hyvä kun otat opiksesi, 
mutta nuorisoharjoittelusi päättyy nyt vuoden vaihteessa.” Jim sanoi, että senhän piti päättyä 
maaliskuussa, johon Antti murahti: ”Niin olisi pitänyt, ja sinunkin olisi pitänyt olla ihmisiksi!” 
Jim änkytti aivan tulipunaisena: ”Minä jatkaa maaliskuuhun!” johon Antti: "Mutta minä en 
halua, että sinä jatkat. Sinuun ei enää voi luottaa, se on loppu nyt, Let´s Go!" Jim oli lähellä 
purskahtaa itkuun mutta yritti kaikin voimin pitää yllään naamaria. Hän yritti rukoilla, että saisi 
jäädä mutta pomo oli jo tehnyt päätöksensä, ettei tähän poikaan voi luottaa. Ehkä 
sisimmässään hän olisi antanut vielä mahdollisuuden mutta silloin joutuisi ylempien 
esimiesten silmissä outoon valoon. Antti on vain pieni ratas isossa koneistossa.  
 
Sitten Jim kysyi, jos voisi siirtyä jollekin toiselle osastolle mutta pomo oli kovana; Ei, vielä 
kerran ei Jimiä enää tarvita. Antti oli kysellyt kaikilta niiltä neljältä osastolta, joissa Jim on ollut 
syksyn aikana, että kuinka on mennyt. Lähes jokaiselta osastolta paitsi siivousryhmästä tuli 
lisää verta pyttyyn. Jim on todella onnistunut saamaan aikaan melkoisen sotkun. Jimin 
onneksi vahtimestari Onni ei kertonut viuhahduksesta mutta jo piereskelyssä on jo liikaa.   
Arkistosta Antti ei kuullut mitään pahaa sanottavaa Jimistä, vaikka tarrat ovat sieltä lähtöisin. 
Arkistonhoitajat eivät ole mitään tavallisesta poikkeavaa huomannut, paitsi joitakin yksittäisiä 
pilalappusia mutta heidän mielestänsä niissä ei ole mitään pahaa.  
Pomon mukaan hän meni niin pitkälle, että ruokalanväki oli lähellä tehdä rikosilmoituksen.  
 
Jim poistui pomonsa huoneesta allapäin ja meni takaisin arkistonpuolelle. Hän kertoi Inkerille, 
että mitä oli mennyt tekemään ja vuodenvaihteessa päättyy nuorisoharjoittelu. Joulun pyhien 
takia hän lopettaa jo tämän viikon perjantaina.  
Inkeri ihmetteli, että minkä takia oli kirjoitellut lappusia. Tähän Jim ei osannut vastata mitään 
koska itsekään ei tiedä varsinaista syytä. Yksinkertaisesti hän halusi vain leikkiä 
yritysjohtajaa, kun on sitkeä mafiakuume.  
Loppupäivän Jim kyseli Inkeriltä, että kuinka selittäisi tämän vanhemmilleen johon Inkeri:  
”Elä sitten kerro mittään, sillä sinähän oot jo aikuinen. Voithan sannoo, ettei apuasi ennää 
tarvita ja sillee.” Jimiä ei haluta alkaa valehdella koska tämä on sen verran vakava ja 
nolojuttu, että totta kai on pakko kerrottava totuus, ajatteli hän. Jimistä tuntui kummalliselta, 
kun Inkeri mainitsi, että hän on jo aikuinen. Eihän aikuinen mies kirjoittele tuollaisia lappuja 
työpaikallaan, ajatteli Jim-Adolf. Näin hänen olisi pitänyt ajatella ennen kuin alkaa 
kirjoittelemaan lappusia, ajatteli hän. Jim vatuloi, että ehkä kaikki tämä on osa huonoa 
mielenterveyttä. Miten uskaltaisi mennä hoitoon, ajatteli hän. 
Hän yritti miettiä kuumeisesti, kuinka kertoisi kotona, ettei perjantain jälkeen ole enää 
työpaikkaa. Häntä pelotti kuinka isä reagoisi. Todennäköisesti tulisi useita Donnervettereitä ja 
Hölle Jungeja. 
 
Vielä tiistai-illalla Jim ei kertonut kotona sanaakaan potkuistaan, ensimmäisistä potkuista. 
Hän päätti vielä seuraavana päivänä yrittää ylipuhua pomonsa. Ehkä keskiviikko olisi sopiva 
päivä ylipuhumiseen koska silloin syödään jouluateria Vuokatin Katinkullan ravintolassa.  
Jimin viimeinen ruokailu keskussairaalan palveluryhmässä. Ruokapöydässä hän sanoi 
pomolleen: ”Ihan tosi, minä haluan jäädä!” johon Antti: ”Nyt ei puhuta siitä, nyt syödään!” 
pidellen aterimia otsankorkeudella ja tökkäsi haarukan suureen kinkkusiivuun ja tunki sen 
suuhunsa.  



 

 

 
Ruokailun jälkeen, kun he olivat palanneet takaisin työpaikalleen, niin silloin Inkeri sekä 
vanhempi miespuolinen arkistonhoitaja lohduttivat melkein itkuun purskahtavaisillaan olevaa 
Jimiä, etteivät valitukset tulleet heiltä. Se tietenkin jonkin verran lohdutti, muttei kovinkaan 
paljoa koska heillä ei ole päätäntä valtaa. Lohtusana oli samaa luokkaa kuin Jimin 
pikkulappuset; eivät merkitse yhtikäs mitään paitsi antoi hieman lohtua, kun taas lappusilla oli 
päinvastainen efekti.  
Jos Inkeri saisi päättää, niin ehkä hän antaisi vielä yhden mahdollisuuden, jotta oma 
työtaakka keventyisi. Hän ei pysty puolustamaan Jimiä, kun puuttuu valta sekä joutuisi 
huonoon valoon esimiesten silmissä.  
Parhaillaan on menneillään syvä lama ja silloin ei kyllä uskalla mennä pomolle suutaan 
soittamaan, ajatteli Inkeri samalla, kun kuunteli Jimin itkuista ääntä. Ongelman, jonka poika 
on itse aiheuttanut.  
 
Koko keskiviikon Jim oli hyvin rauhallinen ja alakuloinen, liiankin rauhallinen. Työkaverit ovat 
tottuneet näkemään hänet pursuavan iloisena ja energisenä mutta nyt nuori herra Brandzer 
on stressaantunut. Ajattelee isän reaktiota. Sitä hänen olisi pitänyt ajatella kuukausia 
aikaisemmin ennen kuin rupeaa leikkimään aikuisten maailmassa. Tänään Jim ei kirjoittanut 
lapun lappua. Elektroniikkafirman ruokalassa hän ei lounastanut koska lounasaikaan oli 
jouluruokailu. 
Inkeri uskoo vahvasti, haluaa uskoa, että Jim saisi jäädä ainakin arkiston puolelle, kun 
huomenna torstaina on jutellut opinto-ohjaajansa kanssa. Hän jopa varasi torstai-iltapäiväksi 
työtehtäviä, kun itse on samana päivänä vapaalla.  
Jimin pyynnöstä pomo lupasi tulla mukaan Vuohengin lukiolle tapaamaan opinto-ohjaajaa. 
Antti suostui mukaan, jotta kuulisi mahdollisen selityksen, vaikkei sillä mitään merkitystä ole.  
 
Kotona illallisen jälkeen Jim päätti laittaa kaikki kortit pöydälle ja kertoa vanhemmilleen, että 
mitä töissä oli tapahtunut: ”Ööh, huomenna pitää mennä opinto-ohjaajan luokse 
puhutteluun… Nuorisoharjoittelu päättyy jo vuodenvaihteessa koska olin kirjoitellut 
pikkulappusia… Potkut…” ja purskahti hillittömään itkuun. Raymond pomppasi pystyyn: ” 
”Donnerwetter, Hölle Junge! Mitä vittua sinä sanot?” Jim toisti nyyhkyttäen: ”Yhyy, olen 
pahoillani, kun mokasin… Yhyy!” Enempää hän ei voinut kertoa, kun itku sen kuin yltyi, 
katumusitku. Jim tietää, ettei enää itkut auta.  
 
Raymondilla sappi kiehui, kun oli olettanut pojan miehistyneen. Samana päivänä hän oli 
vaimonsa kanssa keskustellut, että nyt näyttää siltä, että poika on miehistynyt, kun on koko 
syksyn käynyt töissä kuin isot miehet. Paskan marjat, ajatteli Raymond. Myös Eva oli erittäin 
pettynyt poikaansa. Hän pelkäsi, jos ukko saisi raivonpuuskassa sydänkohtauksen. Se on 
vaan merkillistä, kun vähiten odottaa, niin silloin tulee pommimainen yllätys.  
 
Raymondin oli pakko mennä ulos talvipakkaseen kävelylle. Hän käveli Sukevan 
keskusvankilan ohi ja pysähtyi hetkeksi ja suuntasi katseensa vankilarakennusta päin ja 
ajatteli, että tuo olisi oikea paikka pojalle, jotta miehistyisi mutta sitten tuli ajatus, että 
todennäköisesti se vankilassakin kirjoittelisi lappusia niin, että konnat alkaisivat hiippailla 
nurkissa. Raymond huomasi hieman kauempana miehen, joka on suurin piirtein hänen 
ikäisensä. Mies katsoi vankilaan päin ja sitten vilkaisi häntä. Raymond ei kehdannut mennä 
kyselemään, kun näki miehen olevan huonolla tuulella. Mies näkyi kävelevän kuin 
ruotsalainen, ajatteli Raymond ja sitten vatuloi, jos ruotsalaisten ja egyptiläisten 
kävelytyyleissä olisi samaa. Tämä pohdinta tuli täysin spontaanisti Raymondin päähän.  
 
Samaan aikaan huoneessaan Jim pohti, että ehkä olisi aika eutanasialle, kun musta ei tule 
kalua, ajatteli hän. Mikä olisi kiihottavin tapa kuolla, ehkä Mirjan metodi, ajatteli Jim.  
Illalla nukkumaan mennessä Jim riisuutui ilkosilleen ja kirjoitti kirjoituspöydälleen kirjeen, 
mahdollinen jäähyväiskirje, jossa ylisti serkkutyttöjen kauneutta ja päivitteli omaa surkeaa 
elämäänsä, kun ei kykene mennä hoitoon. Kirjeen hän laittoi keskelle kirjoituspöytää ja sitten 
meni sänkyyn peiton alle pidättämään henkeä. Aina vaan jostain tuli ilmaa niin, että eutanasia 
ajatukset poistuivat. Jäähyväiskirjeen hän piilotti kirjoituspöytänsä alalaatikkoon niin, ettei 
kukaan sitä näkisi, ei ainakaan hänen elinaikanansa.  
Jimiä vitutti, kun ei osaa käyttäytyä työpaikalla, saati sitten tappaa itseään. Kyllä toisten 
ihmisten tappo onnistuu, muttei itsensä, ajatteli hän samalla, kun meni takaisin sänkyyn 



 

 

nukkumaan.   
 
Torstaiaamulla äiti kyyditsi pojan Vuohenginlukiolle ja sanoi: ”Yritä sitten ylipuhua pomosi, 
jotta saisit vielä yhden mahdollisuuden ja sitten muistakin käyttäytyä kuin iso mies!” Jim 
nyökkäsi ja aikoo yrittää, vaikka pelkää pahinta.  
 
Opinto-ohjaajan konttori on lukion ammatinharjoittelun yhteydessä, jossa opiskelee vaikeasti 
vammaiset. Tätä osastoa Jim inhoaa ja pelkää joutuvansa sinne. Sitten tuntisi itsensä tosi 
vaivaiseksi. Jim käveli suorinta tietä opinto-ohjaajan konttorin oven taakse ja koputti oveen.  
 
Erkki Hannula oli hyvin järkyttynyt, että Jim oli pettänyt hänenkin luottamuksensa. Tämä 
harmaatukkainen mies oli vähällä purskahtaa itkuun. Jimin kyyneleet ovat yönaikana 
kuivuneet.  
Jim yritti vakuuttaa, etteivät lapsellisuudet enää toistuisi. Erkki ihmetteli, kun aiemmissa 
harjoittelupaikoissa oli mennyt erittäin hyvin eikä ole ollut pienintäkään konfliktia.  
Antti kysyi, että johtuisiko rauhattomuus epäonnistuneista inssiajoista johon Jim: ”Niillä ei 
mitään tekemistä työn kanssa!”. Myöhemmin Jimille tuli ajatus, jos olisikin väittänyt kaiken 
johtuvan reputuksista, niin olisiko silloin päässyt takaisin. Ehkä ei, ajatteli Jim.  
 
Antti, joka istui Erkin työpöytää vastapäätä, kertoi myös piereskelystä, jolloin vanha Erkki oli 
hyvin lähellä purskahtaa itkuun: ”Semmostako vielä?” Jimiä nolotti, kun pomo kertoi lisää 
syntejä. Jim istui opinto-ohjaajan oikealla puolella, oven vieressä.  
Sitten Erkki ja Antti kysyivät yhdestä suusta, että olisiko vatsaongelmia, johon Jim vastasi 
kieltävästi. Tätäkin hän on jälkikäteen vatuloinut, että olisiko saanut jäädä, jos olisi laittanut 
kaiken vatsaongelmien piikkiin.  
Jonkin ajan kuluttua Jim sai lähteä kotiin. Hän kysyi Antilta, että hän voisi mennä töihin, sillä 
Inkeri oli varannut hommia mutta Antti oli toista mieltä; palveluryhmässä ei enää nähdä Jimiä 
paitsi huomenna perjantaina, jolloin Jimin pitää käydä hakemassa henkilökohtaiset tavarat ja 
luovuttaa kulkukortti. Jim inhoaa keskussairaalan hallintopuolen kulkukorttia, kun siinä on 
suuren suomalaisen Turvatumin firman logo. Häntä haluttaisi sutata logo mutta sitä ei 
tietenkään oikein uskalla tehdä, koska silloin kortti saattaa vioittua. Kotona hän aikoo kopioida 
kortin muistoksi. vaikka siinä onkin ärsyttävä logo.  
Jimillä ei ole henkilökohtaisia tavaroita työpaikallaan, kun oli vain nuorisoharjoittelija, joka 
ehkä olisi saanut vakituisen palkkauksen, jos olisi osannut käyttäytyä.  
 
Jim katuu katkerasti, kun menetti hyvän työpaikan, eikä voi syyttää ketään muuta kuin 
itseään. Hän yritti lohduttautua, että nythän on lama ja moni muukin menettää työpaikkansa 
mutta Jimin kohdalla oli eri asiasta kysymys; itse aiheutetut potkut, nolot potkut.  
Keskiviikko oli duunipäivä viimeinen ja tänään perjantaina vihoviimeinen käynti 
hallintopuolella. Jim yritti viimeisen kerran ylipuhua pomonsa mutta tälläkin kertaa se 
osoittautui turhaksi vaivaksi. Arkistonhoitajat toivottivat onnea seuraavaan työpaikkaan.  
Antti, joka nyt on Jimin entinen pomo, saattoi hänet pääsisäänkäynnin edustalle. Hänellä on 
auto pysäköitynä sisäänkäynnin vieressä olevalla pysäköintipaikalla.  
Antti avasi autonsa peräluukun ja otti sieltä suuren suklaarasian ja toivotti joka tapauksessa 
hyvää joulua. Jim otti konvehtirasian vastaan ja kiitti ihan kädestä pitäen ja ajatteli itse 
mielessään, että tulihan kultainen kädenpuristus. Sitten hän kysyi ja otti esiin lounassetelit:  
”Mitä teen näille?” Antti vastasi hymyillen: ”Minä voin ottaa ne ja lähetän sulle shekin.” ja 
sujautti lounassetelit povitaskuunsa ja hymyili salaperäisesti. Jim kysyi vielä kerran:  
”Minä kadun syvästi tapahtunutta… olisiko mahdollisuus tulla takaisin muutaman vuoden 
kuluttua?” johon Antti: ”Enpä usko, koska oot tahrannut hallintopuolen ikkunan ulospäin, ei 
ainakaan niin pitkään, kun me nykyiset esimiehet olemme talossa.” Jim vilkaisi nopeasti 
rakennuksen ikkunoita, jotka eivät näytä olevan tahraisia. Kyllä hän tiesi mitä pomo tarkoitti.  
Lopuksi Jim kysyi: ”Kannattaisiko, uskaltaisiko mennä ruokalaan pyytämään anteeksi?”   
johon Antti: ”Totta kai anteeksipyyntö kannattaa!” Jim kysyi änkyttäen: ”Tohtiiko sinne mennä, 
ovatko he vihaisia?” johon Antti: "Ei, jos menet pyytämään anteeksi, mutta jos kirjoitat 
lappusia, niin silloin todennäköisesti alkaa sota!”  
Jim lähti allapäin astelemaan katua pitkin kohti elektroniikkafirman ruokalaa samaa katua, jota 
pitkin hän oli syksyn aikana mennyt syömään ja leikkimään yritysjohtajaa mutta tällä kertaa 
hän ei leikkinyt. Hän mietti kuumeisesti, että miten hän selittäisi lappuset.  
Ruokalan ulko-ovesta hän tarkisti, ettei siinä enää ole hänen liimaamia tarroja.  



 

 

 
Ovessa oli ainoastaan vartiointiliike Turvatumin kullan värinen tarra, joita on lähes jokaisen 
julkisen rakennuksen ovissa ja ikkunoissa ehkä liikaakin. Oikeastaan vartiointiliikkeen tarrat 
häiritsevät enemmän kuin Jimin piskuiset kapeat valkoiset etikettitarrat.  
 
Ruokalan eteisessä hän tarkisti vessanovetkin. Niissäkään ei enää ollut tarroja. Näköjään 
ruokalan väki oli tehnyt joulusiivouksen, ajatteli Jim.  
Sitten hän meni ravintolasaliin. Siellä ei ollut ketään, niinpä hän koputti ja sitten varovaisesti 
avasi keittiönoven. Siellä kokki itse oli hämmentämässä suurta kattilaa.  
Jim meni konvehtirasia kainalossaan lähemmäksi kokkia ja laittoi toisen kätensä rinnan päälle 
ja sanoi: ”Pyydän anteeksi lappusista… ja se ei tule toistumaan!” Kokki kysyi samalla kun yhä 
hämmensi kattilaa: "Säkö olit liimaillut niitä tarroja uluko- ja vessanoviin?" Jim lievästi 
änkyttäen: "Kykykyllä, ja tästä lähtien en enää liimaile enkä kirjoittele lappusia. Anteeksi, että 
tein sellaista!" Jim nielaisi ja jatkoi: ”Onko lappuset heitetty roskiin?” kokki vastasi:  
”Joo, ne ovat roskissa!” Jim sanoi vielä kerran, ettei tämä tule enää toistumaan ja on erittäin 
pahoillaan, että oli tehnyt sellaista, johon kokki vastasi hymyillen: ”Sattunut mikä sattunut, 
okei, saat anteeksi!” Lopuksi Jim toivotti hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, ja poistui 
suklaarasia kainalossa. Häntä hävetti, kun meni keittiöön suklaarasian kanssa ja kuka ties 
kokki oletti saavansa sen korvaukseksi. Jim olisi ihan hyvin voinut jättää sen ruokalan 
eteiseen siksi aikaa, kun oli keittiössä mutta silloin olisi ollut vaara, että joku olisi sen pöllinyt.  
Hän olisi myös voinut antaa suklaarasian kokille korvaukseksi lapsellisuuksista mutta, kun itse 
on herkkusuu, niin mikä teet, ajatteli Jim-Adolf samalla, kun talsi kohti bussipysäkkiä.  
Bussi meni Kajaanin linja-autoasemalle, jossa hän nousi Kontiomäen bussiin ja päätti käydä 
rupattelemassa Guntherin kanssa.  
Potkuista hän ei halua kertoa kaverilleen koska ne ovat aivan liian noloja. Tuskin Guntherille 
olisi shokki, jos saisi tietää Jim-hupakon edesottamuksista.  
 
Gunther ilahtui, kun Jim ilmestyi huoltoaseman lounasravintolan kassalle.  
Jim teki pienen valkoisen valheen, että hän päätti lopettaa keskussairaalan hallintopuolella 
koska, oli lähettänyt hakemukset poliisikorkeakouluun.  
Gunther toivotti onnea poliisiopintoihin ja samalla itse mielessään ajatteli, ettei tuollaisella 
pellellä ole mitään mahdollisuutta poliisiksi. Tokkopa erityiskoulusta pääsisikään 
poliisikorkeaan, ajatteli Gunther. Hän päätti tavalliseen tapaan jatkaa yksinkertaisen 
näyttelemistä, jotta tekisi kaverinsa iloiseksi ja saisi ideoita kirjaansa.  
Gunther kehotti istuutumaan Shellin baariin ja toi kahvikupin ja korvapuustin.  
Kuten tavallisesti, he puhuvat englanniksi, kun se on ainoa kieli, jota molemmat osaavat 
sujuvasti.  
Vieraan kielen pajatus ärsytti joitakin kanta-asiakkaita. Eräs paikallinen maajussi tönäisi Jimiä 
ja murahti: ”Siirry vitun ulukomaanpelle... täällä sitte puhutaan suommee!” Jim sanoi suorat 
sanat maajussille: ”Tiedätkö kuka minä olen? Minä olen tuleva poliisi, minulle ei vittuilla!”  
Maajussi osti olutpullon ja poistui kiroillen ja tuhisten ravintolan kassalta. Ulko-ovella hän 
katsoi Jimiä suoraan silmiin: ”Susta ei tuu mittään polliisia… senkin mutis, turpiin 
tommoselle!” Jim näytti keskisormea. Gunther kiirehti väliin rauhoittelemaan kaveriaan:  
”Take it easy, Not care about him, he is only crazy man!” ja kaatoi lisää höyryävää kahvia 
kaverin kahvikuppiin ja antoi vielä toisen kanelipullan: ”Jim, do you know what is this?”  
Jim änkytti: “It’s bun!” Gunther naurahti: ”It’s Korvapuusti in Finnish and in English it’s 
Cinnamon Roll!” Jim innostui: ”And it’s Schnecke in German!” Sitten Gunther kysyi, että 
milloin poliisiopinnot alkaisivat, johon Jim vastasi, että todennäköisesti keväällä tai syksyllä, 
riippuu miten kokeissa käy.  
Jonkin aikaa juteltuaan Jim palasi takaisin Kajaaniin ja sitten jatkoi bussilla kotiin Sukevalle. 
Yhä vanhemmat olivat surullisia ja pettyneitä kun poika tuolla lailla hommaa itselleen potkut. 
Myös Jim itsekin on pettynyt itseensä ja päässä alkoi pyöriä itsetuhoisat eutanasia ajatukset.  
 
Vivi sai ennakkojoululahjaksi ihka oikean PC:n, perheen ensimmäinen varsinainen tietokone, 
jossa on kovalevyt ja pelit. Heti kun isoveli oli huomannut, että siskon koneessa on hienoja 
tekstinkäsittelyohjelmia, niin silloin häntäkin alkoi haluttaa omaa tietokonetta niin, että 
itsetuhoajatukset alkoivat hellittää, kun oli mielenkiintoista ajateltavaa.  
Totta kai hän saa lainata siskon konetta mutta kertomuksia varten olisi hyvä olla aimokasa 
diskettejä, ettei sisko näkisi niitä ja alkaisi muistuttaa tuoreista potkuista. Niinpä Jim alkoi 
harkita oman tietokoneen hankkimista ja päästää kuusnelonen eläkkeelle. 



 

 

 
Jim on vatuloinut itse mielessään, että menisikö keskussairaalan hallintopuolelle ja murhaisi 
Antin mutta silloin ottaisi liian ison riskin joutua kiinni, ajatteli hän. Hallintorakennuksissahan 
konttorit ovat lähekkäin ohuine seinineen. Ehkä Antin talon polttaminen olisi ehkä parempi 
idea mutta siinäkin olisi omat riskinsä. Kuinka pakenisi mahdollisimman nopeasti, kun ei ole 
autoa, ajatteli Jim-Adolf samalla, kun istuu huoneessaan kirjoituspöydän ääressä piirrellen ja 
kirjoitellen vanhoihin kouluvihkoihin, joista hän on pyyhkinyt pois kouluaikaiset kirjoitukset. 
Vihkoista hän on tehnyt ikioman Undergroundmagazinen.  
Öisin Jim on nähnyt kummallista unta samasta metallivaatteisiin pukeutuneesta blondista, 
josta syntyy kaksoiskappale. Unessa blondin kaksoisolento antaa pillua Jimille niin, että 
pamahtaa paksuksi ja synnyttää pienen robotin, siihen Jim herää hiestä märkänä ja kirjoittaa 
unensa muistiin. Siitä voi olla hyötyä kertomusten rustailussa, ajattelee hän. 
 
Vuosi 1993 
Tammikuussa opinto-ohjaaja Erkki Hannula onnistui löytämään Jimille uuden tilapäisen 
harjoittelupaikan Kajaanin kumitehtaalta, jossa valmistetaan erilaisia kumituotteita kuten 
esimerkiksi poliisipamppuja, erilaisia kumihahmoja sekä hienokumi tuotteita, joista merkittävin 
on eksklusiiviset Kainuun kondomit. Ehkäisyvälineiden valmistus tapahtuu diskreetisti, ettei 
yritys saisi kyseenalaista mainetta pornotehtaana.  
Kerta yritys on kumitehtaan nimellä, niinpä moni tulee kyselemään autonrenkaita. Sellaisia 
sieltä ei löydy. Yritys ostaa käytettyjä poisheitettyjä autonrenkaita, joista valmistetaan 
kumipamppuja. Kajaanin kumitehdas on Suomen poliisin virallinen hovihankkija.  
 
Jimin työharjoittelu alkaa helmikuun alussa ja kestää vain puolitoista kuukautta, jotta 
työvoimatoimiston erityisinstituutio ehtisi käsitellä tapausta.  
Jimin työtehtäviin kuuluu muun muassa tehdä perhosen ohuita kuminauhoja, jotka hitsataan 
kondomipussin suulle. Kuten saattaa arvata, Jimin mielessä alkoi pyöriä paljon kondomiin 
liittyviä hassuja juttuja mutta päätti kuitenkin keskittyä itse työntekoon eikä alkaa pelleillä, ettei 
vaan tulisi uusia potkuja. Ehkä seuraavaksi joutuisi suojatyöpaikkaan, ajatteli hän.  
Hän päätti alkaa satsaamaan uraputkeensa, ellei onnistuisi eutanasiassa. Ajatus kiihottaa niin 
paljon, että pippeli tahtoo nousta pystyyn. Jim itsekään ei käsitä, että miksi kiihottuu moisesta, 
täytyy kyllä olla hullu, kuten hän tapaa usein vatuloida.  
 
Kondomien kuminauhahomma on hyvin yksitoikkoista mutta hän päätti olla valittamatta. Jos 
onnistuisin edes tässä hommassa niin, ehkä saisin hommia konttorin puolelta, ajattelee Jim 
samalla, kun pujottaa kuminauhoja ohuiden kumipussien suulle. Häntä tekisi mieli ryhtyä 
kondomitestaajaksi. Se olisi todella hauskaa puuhaa, ajattelee hän samalla, kun istuu 
työkoneensa ääressä. Vielä kondomit eivät sisällä liukuainetta siispä pussit ovat hyvin kuivia 
mutta ihanan pehmeitä.  
 
Kumitehtaalla Jim ihastui toiseen työharjoittelijaan, vaaleatukkainen Kristiina Virtavuoreen, 
mutta päätti pitää tunteensa salassa, ettei vain mokaisi ja saisi potkuja. Jim päätti, että 
työpaikalla paiskitaan töitä eikä pelleillä, ei edes flirttailla.   
Tämä kuvankaunis Kristiina tupakoi kuin korsteeni ja koko ajan suupielessä tupruaa valtava 
Marlboro samalla kun pakkasi kumipamppuja pahvilaatikoihin, joiden päällä lukee punaisella; 
Superpamppuja Kainuusta!  
Jim ei ole moksiskaan tupakansavusta koska ihastus on savuakin vahvempaa mutta kuitenkin 
päätti pitää ihastuksen salassa. Hän ajatteli, että nyt saa olla potkut potkittu, ainakin hänen 
kohdallaan.  
Samalla kun hän hitsasi ohuita kuminauhoja kondomipussien suulle, niin silloin hän pohti itse 
mielessään, että haluaisikohan Kristiina testata Kainuun kondomeja saksalaisjätkän kanssa. 
Hän on vakuuttunut, että tytöllä on jo munaa tiedossa, siispä ihan turhaan haaveilla tästä 
kauniista tytöstä, ajatteli Jim.  
Maaliskuun puolivälissä työvoimatoimistosta ilmoitettiin, että Jim pitäisi pienen tauon 
kumitehtaalla koska siellä on jo ennestään työharjoittelijoita ja toiseksi hänen pitää tehdä 
joitakin psykologisia testejä kiinnostusalueesta. Tästä Jim innostui, jotta vihdoinkin saisi 
pönttönsä kuntoon. Ehkä saisi sanotuksi, että korvien välissä humisee ja koko ajan ajattelee 
eutanasiaa. Jim vierastaa sanaa itsemurha koska se kuulostaa kamalalta. Sanahirviöstä 
hänelle tulee mieleen valtava puukko, joka sojottaa kohti keskivatsaa. Hänestä suomen, että 
saksan itsemurhaa tarkoittavat sanat ovat yhtä karmeita mutta eutanasia kuulostaa 



 

 

seksikkäältä, ainakin Jimin mielestä.  
Tällä kertaa Jimin työharjoittelu päättyi iloisemmissa merkeissä koska kyseessä ei ollut 
potkuja. Hän ei halua paljastaa Guntherille keskussairaalan potkuja ja että on ollut 
väliaikaisesti kumitehtaalla. Itseaiheutetut potkut ovat erittäin noloja, vaikka kaveri on nähnyt 
paljon kummallisuuksia hänestä, niin silti Jim ei halua retostella potkuillaan. Ei siinä olekaan 
mitään leuhkimisen aihetta, kuten hän tapaa usein vatuloida.  
Kumitehtaastakaan hän ei halua höpistä, vaikka siellä meni erittäin hyvin. Hän on päättänyt 
yrittää vahvistaa poliisikorkeakouluvalheita. Hän on jopa kieltänyt kaveriaan tulemasta kylään, 
ettei vain paljastuisi valehtelusta.  
 
Tietenkään Gunther ei moiseen usko, että kaverilla olisi mahdollisuuksia poliisikorkeakouluun. 
Hän aikoo jatkaa tyhmän näyttelemistä, jotta kirja saisi lisää materiaalia. Joskus hän on itse 
mielessään pohtinut, että kyllä täytyy itsekin olla melko pässi, kun kaveeraa toisen pässin 
kanssa.  
Eräänä maaliskuisena lauantaina Gunther päätti uhmata kaverin kieltoa ja piipahtaa 
Sukevalla, että tekeekö tämä todella poliisikorkeakoulun pääsykokeita. Jos osoittautuisi, että 
Jim puhuisikin totta, niin silloin näkisi poliisikoulun koetehtävät, ajatteli Gunther.  
 
Kun Gunther ajoi Brandzereiden pihaan, niin silloin Raymond ja Eva olivat päiväkävelyllä. Vivi 
oli kavereidensa kanssa kaupungilla. Jim oli yksin omassa huoneessaan kirjoittamassa 
kertomustaan. 
 
Jim kuuli auton ajavan pihaan. Hän kurkisti ulos ikkunasta ja näki kaverinsa nousevan 
autosta. Jim piilotti kertomuksensa ja otti esiin tyhjän paperin, johon kirjoitti nopeasti 
spontaanisti erilaisia poliisin tehtäviä.  
 
Gunther avasi verannanoven ja astui sisään. Hän huhuili Jimiä. Ei vastausta.  
Gunther näki kellarinoven olevan raollaan ja meni katsomaan, että olisiko kaveri siellä. Hän 
laskeutui kellarin narisevat rappuset alas ja näki rappusten alla kummallisen metalli 
putkirakennelman puisen maalaamattoman kaivonkannen päällä. Putken yläpäässä on hana, 
jonka alapuolella keltainen metallitynnyri, jonka päällä on keltainen posliinikuppi.  
Hän otti kupin ja laittoi sen hanan alle ja väänsi kraanasta, josta tuli kirkasta nestettä, jota hän 
kielellään maisteli, että onko se vettä. Sitä se ei todellakaan ollut vaan erittäin väkevää viinaa. 
Gunther sylkäisi viinat lattialle ja samassa kuuli askeleita rappusissa. Hän laittoi kupin 
peltitynnyrin päälle ja näki Raymondin seisovan edessään: ”Gunther, What are you doing?”, 
johon Gunther änkytti: ”Juu, I'm looking for Jim…”, johon Raymond naurahti, ettei se ainakaan 
ole kaivossa, ainakin toivon mukaan ja sitten vannotti Guntheria olemaan hiljaa näkemästään, 
ei sitten mitään höpinöitä ulkopuolisille, sanoi Raymond. Gunther lupasi käsi sydämellä 
vaieta. Raymond pörrötti Guntherin takkuista pörröistä tukkaa ja sanoi, että tosi miehillä pitää 
olla salaisuuksia. Gunther ehdotti, että Kontiomäen Shellillä hän voisi myydä pontikkaa 
puliukoille, johon Raymond: ”Yes, mikä ettei, mutta pontikan myynnin kanssa on oltava hyvin 
varovainen, sillä mitä pienempi piiri siitä tietää sen parempi koska pontikan tekohan on laissa 
kielletty.” Raymond jatkoi, että hän tapaa silloin tällöin myydä pontikkaa Kajaanin torilla 
pultsareille. Usein muuan harvahampainen sähköasentaja tapaa ostaa pari pulloa pontikkaa, 
sanoi Raymond. Gunther kysyi, että onko aineella nimeä, johon Raymond: ”Yes, it’s Sukevan 
kirkas!” ja kertoi, että myy pontikkaa nimettömänä ja joskus nimimerkillä Oulujärven kunkku.  
 
Sitten Raymond opasti Guntherin ulos, pihan perällä, taloa vastapäätä, olevaan autotalliin, 
josta hän otti esiin upouuden moposkootterin ja sanoi: ”Jos tosiaan lupaat olla hiljaa pontikka-
asiasta, niin saat tämän skootterin.” Gunther änkytti, että sehän on aivan liikaa, johon 
Raymond: ”Ei ole yhtään liikaa… se on tavallaan palkkio siitä, että olet Jimin paras kaveri, 
ilman sinua se istuisi liikaa huoneessaan ja erakoituisi.” Gunther katsoi moposkootteria ja 
kysyi: ”Thanks, mutta kuinka pitkällä Jim on niissä väitetyissä poliisikorkeakoulun kokeissa?” 
Raymond raapi päätään ja vastasi: ”Äh, tuota... aika pitkällä kai... Ainahan poika on jotain 
kirjoittamassa.” hän arvasi, että poika oli kusettanut kaveriaan ja päätti hieman auttaa 
valehtelussa, kun ei halua tuhota poikien välistä ystävyyttä koska muuten tämä istuisi 
huoneessaan ja keksisi vaikka mitä hullua. Raymond ja Eva ovat viime aikoina nähneet 
painajaisia pojastaan. Unessa tämä joutuisi keskelle helvetin laaja-allasta, jossa tämä 
pillittäisi vanhemmilleen, kunnes muuttuu luukasaksi. Kummallista, kun molemmat näkevät 
samaa painajaisunta. Heitä huolestuttaa, jos uni olisi enne.  



 

 

 
 
Gunther kiitti oikein kädestä pitäen uudesta skootteristaan ja kantoi peräkonttiinsa. Raymond 
katsoi monttu auki, kun Gunther jaksaa kantaa kokonaisen skootterin ihan yksin: ”Oho, en 
tiennytkään, että olet noin vahva!” Gunther koukisti käsivarttaan, josta pullistui melkoinen 
lihasmöykky.  
Myös Raymond ja Gunther puhuvat englanniksi, kun se on molemmille vahvin kieli. Raymond 
osaa kehnommin suomea kuin Jim. Hän tapaa koko ajan sönkätä niinkua. Suomeksi 
keskusteltaessa Raymond tapaa hokea vittua tyyliin; Tiedät sä vittu... tiedät sä vittu…  
Jim puhuu suomea hieman paremmin kuin isänsä mutta kyllä hänkin melko lailla murtaa ja 
kaiken kukkuraksi änkyttää.  
 
Jim tuli ulos. Jo rappusilta hän huusi kaverilleen: ”Hello friend, how are you?” johon Gunther: 
”I’m well… tulin katsomaan niitä pääsykokeitasi, että millaisia kysymyksiä.” Raymond mulkaisi 
poikaansa murahtaen: ”Hölle, älä huuda tuolla lailla, ei koko Sukevan tarvitse tietää mitä 
sanot!”  
 
Jim opasti kaverinsa huoneeseensa, jossa näytti juuri kyhäilemiään papereita, joihin oli 
kirjoitellut poliisisanoja. Gunther naurahti: “Tuntuu turvalliselta, kun kaverista tulee poliisi niin, 
ettei konnat hiippaile nurkissa!” Gunther ajatteli itse mielessään, että onpa kaverilla vilkas 
mielikuvitus.  
 
Maaliskuun lopulla Jim osti oman moposkootterin, kun aina vaan reputtaa inssiajossa. 
Moposta olisi hyötyä koska silloinhan hän oppisi hallitsemaan paremmin moottoriajoneuvoa.  
 
Huhtikuun puolivälissä Jimin piti käydä muutaman viikon työvoimatoimiston 
erityisinstituutiossa tekemässä palikkatestejä. Instituutio sijaitsee samalla 
pienteollisuusalueella kuin Kumitehdas.  
Jimiä kaduttaa, että hommasi itselleen potkut keskussairaalan hallinnosta ja nyt joutuu 
tekemään psykologisia testejä. Toisaalta hän toivoisi, jos viisaat psykologit hiffaisivat hänen 
vaivansa ja laittaisivat pääkopan kuntoon. Tämä osoittautui pelkäksi toiveajatteluksi.  
Jim ihastui ja samastui Samuli Edelmanin kappaleeseen; Se on niin pienestä kiinni ja on 
kääntänyt laulunsanat saksaksi.  
 
Samoihin aikoihin Jimin pikkusisko sai ajokortin kerta yrittämällä. Tämä kävi isoveljellä kovasti 
kateeksi, kun juuri tätä hän oli pelännyt. Jimillä olisi ollut useita vuosia ottaa ajokortti mutta 
kun ei ole ollut kiinnostunut. Syntinen herää liian myöhään, on Jim itse mielessään vatuloinut.  
 
Vivi osti punaisen Saabin vuosimallia 1991 johon hän hankki mahtavat autostereot 
bassokaiuttimineen.   
Sillä välin, kun isä ja tytär olivat koeajamassa tyttären vauhtihirmua, niin veli kateuksissaan 
kaatoi tilkan moottoriöljyä autonpaikalle, jotta näyttäisi siltä, että öljy olisi valunut autosta.  
Kun sisko ja isä olivat palanneet takaisin, niin he ihmettelivät öljyläiskää. Isä tarkisti, että 
vuotaako auto. Silloin Jimillä oli naurussa pitelemistä ja meni huoneeseensa ja kirjoitti tämän 
kertomukseensa.   
 
Kevään aikana Jimilläkin oli muutama inssiajo, jotka menivät ihan munien koetteluksi. Hän 
lopetti autokoulussa, kun siitä ei enää ole mitään hyötyä. Hän on jo aivan tarpeeksi 
pumpannut rahaa autokoulun tilille, kuten isä asian ilmaisi.   
Kesälomien jälkeen Jim aikoo vielä yksityisesti yrittää suorittaa inssiajon. Samalla hän haluaa 
näyttää suomalaiselle yhteiskunnalle, ettei saksalaisen Ausdauerin kanssa ole leikkimistä.  
Jos sattuisi niin, ettei hän onnistu saamaan ajokorttia niin silloin Jimistä tulisi moposkootteristi 
tai sitten pyöräilijä ja omaksuisi hippiaatteen. Silloin voisi pössytellä hasista ja haistella 
armeijalle, on Jim vatuloinut.  
 
Heinäkuussa Brandzerit kävivät tavalliseen tapaa sukuloimaan Saksaan. Tämä perinne niin 
kauan kun Elisabeth elää. Eva pelkää kuin ruttoa sitä päivää, kun Berliinistä tulisi suru-uutisia.  
Jos heistä ei kuulu mitään, niin silloin Elisabeth alkaisi hätäillä, että joko ne ovat alkaneet 
läträämään sen viinan kanssa, kun ei enää vanha äitimuori kiinnosta. Elisabethille on 
iskostunut mieleen, että kaukainen Suomi kuuluu siihen tunnettuun vodkavyöhykkeeseen, 



 

 

jossa suurin osa väestöstä on alkoholisoitunut. 
 
Tämän vuoksi on pakko käydä edes viikonpituisella kesälomamatkalla koti-Saksassa, kuten 
he yhä kutsuvat entistä kotimaataan.  
 
Elisabeth Kartoffel omasukua Pirogge on nähnyt kummallisia painajaisia. Herättyään hän ei 
muista mitään painajaisistaan, vaikka kuinka yrittäisi pinnistää muistiaan. Unessa 
sukulaispoika joutuu helvetin laava-altaaseen liekkien ruuaksi.   
 
Tänä kesänä Vivi ei enää halunnutkaan lähteä mukaan Saksanmatkalle, koska haluaa 
mieluummin olla kavereidensa kanssa. Häntä kyllästyttää joka kesäiset kyläpaikat ja samat 
naamat. Hän on sen verran suomettunut, ettei halua poistua Suomesta, ei ainakaan siihen 
iänikuiseen Saksaan. Viviä on alkanut ottamaan pattiin isoveljen iänikuiset saksalaiset 
iskelmärenkutukset, joita tämä tapaa soittaa autoradiossa. Kotona Jimillä on vatimaton 
stereolaitteisto, jossa usein pyörii saksalainen musiikki.  
 
Vivi on perheestä ainoa, joka puhuu sujuvaa suomea. Äidinkieltä hän ei ole unohtanut, kun 
saksa on perheen sisäinen kieli.  
Tavallaan Villa Veistola on pikku Saksa. Jos joku perheenjäsenistä alkaisi sekoittaa suomea 
saksan keskelle, niin heti Jim ärähtää sähähtäen, ettei saa sekoittaa kieltä. Jim suorastaan 
vaatii puhdasta saksan kieltä eikä mitään sekakielisyyttä. Jimistä on tullut melkoinen Sprache 
Polizei. 
 
Raymond, Eva ja Jim lähtivät jokavuotiselle Saksanmatkalle.  
He kävivät Berliinin lisäksi Münchenissä ja Hampurissa. Berliinissä he yöpyivät Rubenin 
autotallin edustalla koska talonväki niin vaatii. Ei sitten leirintäalueelle, kuten Emilia tapaa 
sanoa. Jos he uhmaisivat kieltoa, niin silloin Emilia uhkaa loukkaantua sydänjuuriaan myöten. 
 
Eräänä iltana Raymond ja Eva kävivät Raymondin nuoruusystävä, Jack Hamburgerin, luona. 
Vuosi sitten Jack muutti uuteen rajattomaan Berliiniin, samalle kadulle, jossa Ruben asuu.  
Jack on ammatiltaan sähköasentaja ja hänen vaimonsa, Birgitta on toimistoapulaisena 
Berliinin keskussairaalassa. Joka kevät hänellä on psyykkisiä ongelmia ja joutuu käymään 
lataamolla. Ilmeisesti psyykkiset vaivat johtuvat ukon kausijuoppoudesta.  
Jackilla ja Birgitalla on kaksi Jimin ja Vivin ikäistä lasta; Harry ja Tanja.  
Harrylla on rockbändi, joka soittaa kuusikymmentäluvun kappaleita. Kesäaikaan bändi tapaa 
soittaa Kurfürstendammilla.  
Muutama vuosi sitten Harry pyysi Raymondia tuomaan suomalaisia kitarankieliä, samaa 
merkkiä, joita Hurricanes on käyttänyt. Harry on suuri Hurricanes fani ja fanittaa Remu 
Aaltosta. Raymondilta unohtui tai halusi unohtaa kitarankielet, kun ei halua olla 
tavaralähettinä kaiken maailman rokkareille, kuten hän on asian ilmaissut.  
 
Jim ei halunnut lähteä mukaan Jackin luokse koska häntä ei enää kiinnosta vanhojen 
partojen turinat. Nuorempana hän aina kylässä istui vanhempiensa välissä kuunnellen 
aikuisten juttuja eikä leikkinyt ikäistensä kanssa.  
Tuskin enää Harry ja Tanja olisivat kotona, siispä Jim päätti jäädä matkailuautoon 
lueskelemaan saksalaisia huumorilehtiä.  
Joka kerta Saksassa käydessä Jim ostaa Saksan Mad-lehden sekä täysin saksalaisen  
Beulenschweine huumorilehden. Viimeksi mainitun kansikuva tapaa olla eriskummallinen. 
Tällä kertaa kannessa pikkuipana pitelee sylissään vaaleanpunatukkaista vauvanukkea.  
Lehti ei ole tarkoitettu lapsille sillä siinä on usein tuhtiakin huumoria. Jim rakastaa tuhtia niin 
kutsuttua pissi ja kakka huumoria. 
 
Heti kun isä ja äiti olivat lähteneet kukkakimppu kädessä kävelemään Jackin ja Birgitan 
matalaa punatillistä omakotitaloa kohti niin eikä aikaakaan, kun matkailuauton oveen 
koputettiin. Jim kurkisti verhon takaa, että kuka pyrkii sisään. Ensin hän epäili Rubenia tai 
Emiliaa, jotka pyytäisivät häntä kahville ja katsomaan telkkaria. Jim näki, että sehän on Ulrika-
serkku. Sydän hyppäsi kurkussa asti samalla, kun avasi oven vapisevin sormin:  
”Terve rakas serkku!”, johon Ulrika naurahti: ”Aha, tule kahville, Emilia ja faija käskivät 
ilmoittaa, että kahvi on valmis!” Jim kehotti serkkuaan käymään peremmälle. Ulrika istahti 
vastakkaiselle sohvalle.  



 

 

 
Heidän välissänsä on pieni kipattava pöytä, jonka päällä lojuu huumorilehtiä sekä tuorein 
7Tage, jonka Eva oli ostanut päivällä, jotta näkisi tuoreimmat julkkisjuorut.  
 
Jim jatkoi huumorilehden lukemista, vaikkei siitä mitään tullut, kun sydän hakkasi kiivaasti ja 
pippeli oli pystyssä. Ulrika kysyi, että mitä hän tekee tätä nykyään, johon Jim vastasi lehden 
takaa: ”Luen huumorilehteä!” johon tyttö naurahti: ”Juu, tarkoitin, että mitä teet kotona 
Suomessa, opiskeletko vai oletko töiss?” Jim vastasi: ”Öh, olen työtön!” Hän ei missään 
nimessä halua kertoa edes rakkaalle serkulleen, että oli hommannut itselleen potkut täysin 
järjettömän lapsellisen leikin takia.   
Ulrika pyysi anteeksi viimekesäistä käytöstään. Jim kohautti olkapäitään sanoen: ”Äh, kyllä 
minäkin olen tehnyt vaikka mitä tyhmää…” Ulrika totesi: ”Haha, me olemme samankaltaisia, 
kun kiihotumme toisistamme, kuten viime kesällä laivan kannella!” Jimin kasvoille nousi puna 
ja tunsi pulssin kiihtyvän. Mulkku on yhä pystyssä niin, että ejakulaatio saattaa alkaa minä 
hetkenä hyvänsä. Jim yritti hengittää tasaisesti ja näytellä kovista mutta se oli todella vaikeaa, 
kun on vahvasti rakastunut serkkuunsa. Myös Ulrikaa kiihotti niin paljon, että tunsi munasolun 
aktivoituvan.  
Jim haluaisi rakastella orpanansa kanssa mutta pelkää jos tämä pahastuisi. Samaa pelkää 
myös Ulrika eli heistä kumpikaan ei uskalla ottaa ensi askeleita.   
Ulrika kertoi katsoneensa lukemattomia kertoja viimekesäisen lomafilmin, jonka Jim oli 
kopioinut enolleen. Ulrika kertoi myös jännästä unesta, jossa suvulla olisi tietoverkko, jonne 
pääsisi tietokoneiden avulla.  
 
Jimistä ja Ulrikasta voisi tulla hyväkin pari, jos he asuisivat samassa kaupungissa. Mikään ei 
estäisi Jimiä muuttamasta Berliiniin, kun niin kovasti tykkää tästä uusvanhasta 
pääkaupungista. Kaikki uusi on vierasta Jim-Adolfille.  
 
Ulrika ei tunne Jimiä tarpeeksi hyvin, ei todellakaan. He tapaavat aivan liian harvoin. Hän 
olettaa, että serkkupoika olisi ihan tavallinen ujo nuorimies eikä osaa aavistaakaan, että mitä 
kaikkea tämä on jo saanut aikaan; neljä ruumista.  
 
Ulrika päätti ottaa härkää sarvista ja siirtyi serkkunsa viereen ja painautui kiinni ja otti Jimiltä 
pois lehden ja sanoi: ”Wissen du... Ich liebe dich!” Jim änkytti aivan tulipunaisena, että hänkin 
rakastaa. Jim tunsi kosteutta housuissaan. Hän mietti kuumeisesti, jos poistuisi 
matkailuautosta vai halaisiko serkkuaan. Jim ei koskaan voisi ajatellakaan tehdä mitään 
pahaa rakkaalle serkulleen. Ulrika on hänelle rakkaampi kuin Jennifer.  
Nyt olisi siihen oiva tilaisuus. Jim päätti ottaa härkää sarvista ja antoi hellän halauksen 
serkulleen. Ulrika kiihottui serkkupojan halauksesta ja painoi suunsa tämän jäykkien huulien 
päälle ja työnsi kielensä tämän suuhun. Jim jatkoi halaamista ja hänestä tuntui ihanalta, kun 
serkkutytön kieli oli suussa. Jim kuiski tytön korvaan: ”Ich liebe dich!” Ulrika teki samoin.  
Jim antautui orpanansa syleilyyn koska koko pitkän talven oli unelmoinut hänestä. Hän on 
jopa kirjoitellut runsaasti seksifantasioita serkustaan.  
 
Ulrika on juuri päässyt ripiltä ja antoi Jimille rippikuvansa, jonka hän heti laittoi 
ruskeanahkaiseen lompakkoonsa. Samassa Ulrika avasi Jimin housun vetoketjun ja työnsi 
kätensä sepaluksesta sisään ja tarttui summamutikassa jäykkään mulkkuun. Jim kiihottui 
entisestään ja kehotti jatkamaan. Hän tunsi olonsa kovin raukeaksi ja voisi vaikka kuolla 
rakkaan serkkunsa syleilyyn. Jim ajatteli itse mielessään, ettei mitään muovisäkkejä tarvita 
vaan rakkaus tappaa. Jim sulki silmänsä ja toivoi kuolevansa rakkauden tautiin.  
Ulrika avasi serkkupojan puseron napit ja sitten hyväili tämän karvaista mahaa.  
Juuri mahassa on Jimin G-piste. Ulrika painoi kasvonsa pojan paljasta rintaa vasten. Hän 
kuuli sydämen hakkaavan yhä lujemmin.  
Jim riisui Ulrikan harmaan pitkähihaisen paidan ja heitti sen asuntoauton toiseen päähän. 
Paita putosi ohjaamon ja matkustamon välille. Ulrika tarttui munaan ja puristi siitä niin, että 
sormet olivat aivan valkoisenaan spermasta. Jim hoki koko ajan: “Pressen du, Pressen du!” 
Ulrika teki käskettyä ja puristi kovasti pippelistä. Jim oli aivan sekaisin orgasmista ja toivoi 
kuolevansa serkkutytön käsittelyyn.  
 
Ulrika kuuli pihalta askeleen ääniä. Ruben oli tulossa asuntoautoon kutsumaan Jimiä 
iltakahville. Onneksi Jim oli älynnyt napsauttaa oven lukkoon, kun oli päästänyt serkun sisälle.  



 

 

 
Jim oli niin sekaisin orgasmista, ettei kuullut mitään. Ulrika nipisti hänet hereille, jolloin tämä 
säpsähti eräänlaisesta transsista: ”Mikset antanut kuolla?”, johon Ullis: ”En tietenkään halua 
antaa rakasta serkkua kuolla mutta nyt on iskä tulossa!”  
 
Jim pukeutui ja oli nousemassa avaamaan ovea, kun Ulrika piipitti hädissään: ”Missä on 
minun paitani? Iskä on oven takana eikä minulla ole paitaa!” Jim katseli ympäriinsä ja löysi 
paidan ohjaamon ja matkustamon väliltä. Ulrika pukeutui nopeasti ja sitten antoi pusun Jimin 
karhealle poskelle. Jim oli yhä kiihottunut ja olisi saattanut jatkaa kuhertelua mutta oli pakko 
avata ovi, kun eno siellä koputtelee.  
Jim avasi asuntoautonoven, jolloin Ruben ponnistautui sisälle ja kurkisti asuntoautoon ja 
sanoi: ”Kaffee ist fertig… kohta telkkarissa alkaa Disc Jury!” ja hämmästyi, kun näki tyttärensä 
Jimin seurassa ja kysyi, että mitä he ovat puuhaamassa, johon Jim vastasi kasvot punaisina: 
”Mememe katsomme fotoja!” Ruben innostui valokuvista ja kysyi jos hänkin saisi nähdä. Jim 
otti matkailuauton yläkaapista punakantisen paksun valokuva-albumin ja antoi sen enolleen. 
Ruben selasi albumin läpi ja kehui kuvia mestariotoksiksi ja antoi albumin takaisin ja kääntyi 
ovelle päin ja laskeutui pois matkailuautosta. Jim sanoi, että hän tulee ihan pian.  
Heti kun Ruben oli poistunut, niin silloin Ulrika antoi vielä yhden pusun Jimin poskelle ja kysyi 
jos he voisivat tavata useammin. Jim huokasi, että se on vähän vaikeaa, kun asumme eri 
maissa. Ulrika ehdotti, että Jim voisi muuttaa Berliiniin ja huomautti: ”Sinähän olet 
saksalainen etkä mikään suomalainen.” Jim huokasi: ”Juu, ehkä voitaisiin tavata heti sitten, 
kun olen muuttanut omaan kämppään.” Jim itsekään ei tiedä milloin muuttaisi lapsuuskodista. 
Se päätös olisi vaikeaa ja ennen kaikkea pää pitäisi laittaa kuntoon, ajatteli hän. Oli ihan 
kielenpäällä kertoa serkulle huonosta mielenterveydestä, muttei uskaltanut.  
 
Sitten Jim huomasi ikkunasta, että isä ja äiti ovat tulossa. Hän sanoi: ”Nyt olisi korkea aika 
lähteä sillä mutsi ja faija ovat tulossa!” Ulrika halasi Jimiä ja meni matkailuauton ovelle:  
"Bye, Bye baby!" Jim vastasi: ”Pidetään yhteyttä!” Ulrika nyökkäsi ja poistui autosta ja meni 
sisälle taloon. Jim jatkoi sydän jyskyttäen huumorilehtien lukemista. 
 
Kun Raymond ja Eva olivat tulleet asuntoautoon, niin silloin Eva ihmetteli, kun autossa oli 
parfyymin tuoksua. Raymond naurahti, että pojalla tainnut olla naisseuraa.  
Jim änkytti, että varmasti äidin parfyymi vain haisee, johon Eva naurahti, ettei hän käytä 
tuollaisia nuorekkaita tuoksuja. Sitten Raymond sanoi möreällä pornoäänellä:  
"Mulla on hirmunälkä, mennään grillaamaan Rubenin puutarhaan!” ja otti jääkaapista 
grillimakkara paketin ja kaksi pulloa olutta, totta kai saksalaisia.  
 
Samaan aikaan olohuoneessa Ulrika sanoi isälleen: ”Vater, mä haluan kotiin!”  
Ruben pomppasi valkoisesta nojatuolista ja meni eteiseen ja otti avaintelineestä 
autonavaimet ja sitten avasi ulko-oven.  
Ulrika tempaisi mukaansa valkoisen olkalaukkunsa, jossa on vaaleanpunainen lompakko, 
huulipunia sekä paljon muita tytöille tyypillisiä pikkutavaroita.  
 
Oikeastaan Ulrika olisi voinut yöpyä isänsä luona mutta halusi kotiin koska muuten äiti alkaisi 
tenttiä. Ulrikaa alkaa pikkuhiljaa ottaa pattiin mutsin ainaiset räkyttämiset.  
 
Rubenin Datsunista Ulrika vilkutti Jimille, joka oli juuri tullut ulos asuntoautosta. Jim vilkutti 
takaisin. Raymond naurahti: ”Vilkutatko enollesi?” Jim änkytti, että vain verryttelee puutunutta 
kättään, joka oli väsynyt lehtiä lukiessa. Kyllä Raymond ymmärtää ja muistaa, että poika on 
rakastunut serkkuunsa.  
 
Myöhemmin illalla he söivät makkaraa ja samalla rupattelivat Rubenin ja Emilian kanssa. 
Ruben näytteli valokuvia. Hänellä on hyvin hieno ja kallis automaattikamera.  
Siinä sivussa he nauttivat Rubenin itse tekemää Akvaviittiä, joka maistuu taivaalliselta.  
Jimkin sai maistaa puolilasillisen, sillä hänhän on jo iso ukko, ainakin ikänsä puolesta. 
Eva katsoi otsakurtussa, kun veli antoi pojalle väkevää viinaa. 
Onneksi sentään Jim joi pikkuhiljaa niin, ettei humaltuisi, ajatteli Eva. Se vielä puuttuisi, jos 
poika alkaisi kännäämään, ajatteli hän.  
 
 



 

 

 
Loppu viikosta he jatkoivat lomamatkaa Müncheniin tapaamaan Arthuria ja Karinaa. Siellä he 
olivat vain yhden yön koska Raymond ja Eva eivät jaksaneet kuunnella Karinan 
moottoriturpaa. Karinan puheliaisuus ei kuitenkaan voita tämän isää sekä siskoaan mutta 
kyllä Karinankin suusta ehtii tulla sana sanan perään. Jimin harmiksi ja osittain myös onneksi 
Jennifer ei ollut kotona sillä tämä oli lastenleirillä. Ennen Müncheniin saapumista Jim toivoi, 
ettei Jennifer olisi kotona mutta jossain sisimmässään toivoi, että olisi kotosalla, jotta olisi 
edes jonkinlainen mahdollisuus salaa kuherrella. Jimistä on tullut todellinen serkkurakastaja.  
 
Viimeinen kyläpaikka Saksassa oli Hampuri. Helmutin perhe asuu hienossa, muutama vuosi 
sitten rakennetussa omakotitalossa.  
Täälläkin Jimillä on kiihottumiskohde; melkein pikkusiskon ikäinen Wilma-serkku, joka on ihan 
muutamaa vuotta Viviä vanhempi.  
Jimillä on aina ollut käsittämätön viharakkaussuhde Wilmaan. Hän itsekään ei tiedä mistä 
tämä johtuu. Kotona ollessa hän tuntee valtavaa vetoa Wilmaa kohtaan mutta heti, kun on 
paikan päällä, niin silloin ujous pistää vihainhon päälle. Kyseessä ei ole oikeaa vihaa, vaan 
pelkkää lapsellista temppuilua.  
Wilma tykkää kovasti Jimistä, kun tämä on erilainen kuin muut jätkät. Hän saattaisi jopa 
halata kummiserkkuaan.  
 
Muutaman tunnin kuluttua Raymondin seurue jatkoi kotimatkaa. He menivät tavalliseen 
tapaan Traveündestä Finnjetillä Helsinkiin. Hesasta he ajoivat yhtä soittoa kotiin Sukevalle.  
 
Laivalla Raymond katseli yksityiskohtia sekä kyseli neuvonnasta laivan teknisiä tietoja, että 
kuinka paljon polttoainetta tällainen paatti syö. Hän kuuli, että Finnjet on kaasuturpiinialus.  
Hän suunnittelee veljensä, Helmutin, kanssa laivavarustamon perustamisesta mutta laivat 
tahtovat olla tuhottoman kalliita. Raymondia ja Helmutia on aina laivat kiinnostaneet ja 
erityisesti matkustajalaivat.  
 
Elokuun viimeisenä päivänä Jimillä oli jälleen inssiajo. Ennen ajokoetta hän rentoutui 
sänkynsä päällä ja jopa rukoili. Hän taisi hetkeksi torkahtaa ja unen pätkässä kuuli miesäänen 
kehottavan ottaa iisisti ja hakeutua hoitoon heti, kun onnistuisi saamaan ajokortin. Jim on 
samaa mieltä, että totta kai pitäisi yrittää hoitoon, sillä autohan on melkoinen tappokone. 
Herättyään hän pohti, että onnistuisikohan auton avulla saada eutanasia aikaan mutta sitten 
hän tuli siihen johtopäätökseen, ettei kannata, sillä liikenteessä on syyttömiä ihmisiä. Olisi 
moraalitonta tappaa ihmisiä, jotka eivät halua kuolla, ajatteli Jim. Sitten hän pohti, jos 
autotallissa tappaisi itsensä häkämyrkytyksellä mutta se olisi liian karmea tapa kuolla mutta 
kuitenkin Mirjan-metodi olisi parhain ja kiihottavin tapa kuolla. Olisi kuitenkin pitänyt jättää 
Mirja-rukka tappamatta, tapaa Jim monesti ajatella. Hän on alkanut tuntea huonoa 
omatuntoa. Aikaisempia koulukaverimurhia hän ei kadu, sillä heidän viimeinen tekonsahan oli 
kiusaaminen.  
 
Inssiajossa Jim onnistui erinomaisesti ottaa rauhallisesti. Hän tunsi olonsa pirteäksi ja pohti 
samalla, kun ajoi inssin määräämän reitin, että onkohan hän eheytynyt terveeksi.  
Inssiajon jälkeen inssi sanoi, että ajo on hyväksytty. Tuskin Jim uskoi korviaan. Nyt hän 
vihdoinkin saa yksin ajaa autoa.  
Hän päätti visusti noudattaa nopeusrajoituksia, ettei vain menettäisi työllä ja vaivalla saamaa 
ajokorttia. Hän alkoi pohtia hoitoon menoa mutta kuinka uskaltaisi, ajatteli Jim-Adolf samalla, 
kun iloisesti hyppeli bussipysäkille.  
 
Heti seuraavana päivänä hän kävi isän kanssa autokauppakierroksella. Isä suositteli jotain 
pikkuautoa kuten Volkswagenia mutta siihen Jim ei suostunut, sillä hän haluaa ehdottomasti 
upouuden BMW:n. Ei auttanut muu kuin ostaa räväyttää sellainen. Rahasta ei ainakaan ole 
pulaa. Jim valitsi upouuden valkoisen BMW:n.  
 
Tällaiset autot eivät totta totisesti ole halpoja, varsinkaan Suomessa mutta kun ollaan 
monimiljonäärejä niin sellaisen voi ostaa käteisellä. Autokaupan myyjä katsoi monttu auki, 
kun saksalaisisä ostaa rapsautti käteisellä pojalleen ensimmäiseksi autoksi ihka uuden 
Bemarin.  
Uuteen autoon Jim osti vaatimattomat stereot, kun ei ole täysin perillä Hifi-laitteista. Hän ei 



 

 

huomaa äänentoistolaitteiden välistä eroa, kun taas pikkusisko on melkoinen hifisti. 
Autoon Jim vei parhaimmat saksalaiset Cd-levynsä, jotta autoillessa olisi oikeanlainen 
tunnelma. Kajaanin keskustassa hän pyrkii ajamaan sivuikkuna auki ja stereot soittavat 
saksalaisia iskelmiä.  
 
Heti uuden auton saatuaan Jim kävi Guntherille esittelemässä uutta menopeliään. Guntherilla 
loksahti suu auki, kun näki upouuden BMW:n. Hän tutki tarkkaan ajokortin, että onko se 
varmasti aito. Kyllä siltä vaikuttaa, ajatteli Gunther.  
Tästä lähtien perjantai-iltaisin Jim ja Gunther alkoivat elvistellä Kajaanin Raatihuoneentorilla, 
jota paikalliset kutsuvat Sippikulmaksi.  
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