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Igor, Boel ja Ivan tapaavat silloin tällöin käydä Brandzereilla kylässä.  
Vierailut ovat Jimille oikeita juhlahetkiä. Ivan on opettanut Jimille kyrilliset aakkoset ja jonkin 
verran venäjää. Jimistä on tullut melkoinen russofiili.  
 
Ivan on yhä poikamies ja asuu Igorin ja Boelin luona. Vuokran hän maksaa talouspalveluina 
ja saa ruokapalkan.  
Hän on silloin tällöin käynyt tansseissa, muttei löydä sitä oikeaa. Hän pohtii muuttaa 
etelämmäksi, ehkä Kajaani olisi sopiva kaupunki asua, kuten Ivan tapaa vatuloida.  
Suomeen uskaltaa muuttaa nyt, kun on Nato-maa Norjan kansalainen.  
Tätä nykyään Retkutsenkon veljekset uskaltavat käydä Pietarissa sukuloimassa, sillä 
Neuvostoliitto on kaatunut ja Venäjästä on tullut vapaampi, ihanan vapaa, jotta siellä pystyy 
vapaasti liikkua. Myös Boel on käynyt miehensä kanssa Pietarissa.  
 
Veljesten kalasäilyketehdas on jotenkuten kannattava. He eivät kalasta vaan istuvat 
konttorissa ja johtavat kalastusveneitä. Firmalla on neljä venettä. He maksavat palkan 
kalastajille; mitä enemmän kalaa, sitä isompi palkka.  
 
Konttorissa Igor ja Ivan tapaavat useimmiten kuunnella radiota. Heidän suosikkikanavansa on 
uusi kaupallinen P4 Hele Norge. 
Radionauhuri on Igorin selän takana. Ivanin työpöytä on Igorin työpöytää vastapäätä. Ivanin 
takana on suuri panoraamaikkuna, josta on upea näkymä Jäämerelle. Heistä tuntuu 
mukavalta asua raikkaassa Jäämeren ilmastossa, kun edellisen vuosikymmenen alussa he 
asuivat keskellä Eurooppaa, DDR:n saasteiden keskellä.  
 
Eräänä päivänä radionauhurissa olikin kasetti, jonka Ivan oli laittanut vaihtelunvuoksi. 
Kasetilla oli venäläistä iskelmää. Igor ei ajatellut, että kasetti oli päällä.  
Yhtäkkiä puhelin pärähti soimaan ja Igor sammutti radion mutta se menikin päälle. Hänelle tuli 
paniikki, kun toosaa ei saa hiljenemään. Igorin kasvoilla häilähti pelottava sinipunasävy. 
Lopulta hän tempaisi radionauhurin töpselin irti seinästä.  
Puhelun aikana hän otti esiin oranssiset aggressiolaput ja repäisi yhden lapun, jota hän runteli 
hetkisen ja heitti päin seinää.  
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän käytti aggressiolappujaan oikeaan käyttötarkoitukseen. 
Aikaisemmin hän on käyttänyt niitä muistiinpanoihin.  
Aggressiolaput hän on saanut vaimoltaan, kun tämä on huomannut miehensä hermojen 
olevan riekaleina. Boel pelkää, että ukko pahoinpitelisi jonkun poloisen ja sitten saisi istua 
käräjillä, kuten hän tapaa ilmaista.  
 
Ivania huvitti, kun veli sai melkoisen hepulikohtauksen yhden radiolaitteen takia mutta onnistui 
pidättämään naurun, sillä Igoria ei parane ärsyttää tirskumisella, kun tämä on stressaantunut.  
Stressaantuneena Igorin käsivarsiaan nykii pelottavasti. Jälkikäteen hän pystyy nauraa 
omalle hepulikohtaukselleen.   
Tästä hän onkin vitsaillut Brandzereilla käydessä. Joka kerta Boel puuttuu keskusteluun, ettei 
stressi ole leikin asia.  
 
Eräänä marraskuisena päivänä Jimille ilmoitettiin työvoimatoimiston erityisinstituutiosta, että 
saa harjoittelupaikan Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosastolta. Tämä oli Jimille 
ilouutinen, kun kyseessä on samankaltainen työ kuin keskussairaalan arkisto, josta hän 
hommasi itselleen potkut.  
Kuun lopulla hän kävi työterapeutti, Raili Virran kanssa katsomassa työpaikkaa, joka on 
kaupungin painon seinän takana ja sen tähden Jimiä jännitti, kun ajatteli Reijo Lillukkaa, että 
mitä tämä tuumaisi, kun hän palaa takaisin kaupungintalolle. Jim päätti, ettei enää piirtelisi 
töissä eikä tekisi muutakaan joutavuuksia. Hän haluaa satsata uraputkeensa ja kukaties joku 
kaunis päivä hänestä leivottaisiin kunnanjohtaja, ajatteli Jim samalla, kun meni työterapeutin 
kanssa vahtimestariosaston sinisen muovipäällysteisen oven taakse. Oven alapuolella on 
metallivahvistus.  
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Oven avasi mustaleukapartainen Jussi Lintuvuori toivottaen tervetulleeksi.  
Jussilla on alaspäin kaareutuva kyömynokka sekä eteenpäin kaareutuva leuka. Jussi esitteli 
juurta jaksain vahtimestariosaston työtehtävät ja kertoi, että täällä lajitellaan kaupungintalon, 
palvelutalojen, koulujen sekä päiväkotien postia. Jimistä työtehtävät vaikuttavat 
mielenkiintoisilta. Jimin ei tarvinnut paljoakaan esittäytyä, kun Jussi muistaa hänet 
kesätyöajoilta.  
Jussin kasvoilta heijastui pienoinen pettymys, kun nuorisoharjoittelija olikin se hassu 
sakemanni eikä nuori nainen. Jussilla on tapana nuorten naisharjoittelijoiden kanssa ratkoa 
heidän henkilökohtaisia ongelmiansa. Kyllä Jimilläkin ongelmia riittäisi, vaikka toisille jakaa.  
Kesätöissä Jim ja Jussi näkivät toisiaan ainoastaan kahvihuoneella, kun Jim oli piirtelemässä 
ja Jussi syömässä savustettua makrillia. Muuten he eivät olleet tekemisissä toistensa kanssa.  
 
Yhä Jussi, Marja sekä painajat ihmettelevät, että mihin Mirja katosi kesken työpäivän. 
Vaikuttaa siltä, että hän katosi kaupungintalon tiloissa, kun päällystakki jäi 
vahtimestariosaston pukukaappiin. Tämä on täysi mysteeri, johon vastauksen tietää 
ainoastaan yksi henkilö; Jim-Adolf Brandzer, sama jätkä, joka nyt aloittaa nuorisoharjoittelun 
osastolla, joka jäi Mirjan viimeiseksi harjoittelupaikaksi.  
 
Pitkään aikaan asia ei ole ollut Jimin mielessä mutta nyt asia putkahti mieleen, kun näki tutut 
ympäristöt kesätyön ajoilta. Tietenkään hän ei uskalla puhua Mirjasta mitään, ettei tulisi 
potkuja. Jim on päättänyt, että nyt on potkut potkittu.  
 
Mirjan äiti, Marianne, on etsintäkuuluttanut tyttärensä useiden lehtien ja tv-ohjelmien 
välityksellä mutta tuloksetta.  
Jim on ohittanut kaikki Mirja-jutut ja näin onnistunut jotenkuten pitää omatunnon tuskat 
aisoissa. Nyt kun hän aloittaa vahtimestariosastolla, niin häntä alkoi ahdistaa tekosensa. Olisi 
saanut jäädä koulukaverin tappo. Yläasteella Jim oli onnettomasti rakastunut tähän niin 
paljon, että tyttö alkoi häntä välttelemään. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, kuten Jim tapaa 
vatuloida. Jos Jim kykenisi tunnustaa tekosensa, niin silloin ehkä löytyisi Mirjan ruumis 
Kajaanin kaatopaikalta jätekasojen seasta. Tunnustaminen tarkoittaisi potkuja ja pitkää 
linnatuomiota. Jim ei halua vankilaan, vaikka nyt katumus alkaa vahvistua. Ehkä jollain 
kiihottavalla tavalla voisi surmata itsensä, kuten hän yhä useammin pohtii itse mielessään. 
 
Kun Jussi oli kertonut kaiken oleellisen vahtimestariosaston työtehtävistä, niin silloin 
kurkistettiin osaston pieneen konttoriin, jonka perällä, kirjoituspöydän ääressä, istuu 
harmaatukkainen käheä-ääninen Marja Koponen. Konttorihuoneen lattialla lämpöpuhallin on 
täysillä päällä, kun Marjaa usein viluttaa.  
Heti, kun Marja oli nähnyt Jimin, niin silloin naurahti Hannele Lauri tyyppisellä 
viskiäänellä: ”No terve, kukas se sieltä tulloo?” ja nousi ylös ja juoksujalkaa halaamaan Jimiä. 
Jim otti pari askelta taaksepäin, kun ei ole tottunut syleilyyn. Halaamisen sijasta hän ojensi 
oikean kätensä tervehtiäkseen. Marjaa nauratti makeasti, kun Jimillä yhä on hali ujous.  
 
Konttorin perällä, ikkunan vieressä olevalla työpöydällä on toimistotietokone, jonka 
näyttöruudulla näkyy olevan Windows pasianssi kesken. Marja tapaa pelailla samalla, kun 
hoitaa osastojen laskutuksia.  
 
Jim kertoi tavanomaisella änkyttävällä puheäänellään, että vuodenvaihteessa alkaa 
nuorisoharjoittelu ja on mukava päästä pitkästä aikaan työskentelemään tuttuun taloon.  
Marja toivotti tervetulleeksi samalla, kun Jussilta pääsi rykimiskohtaus. Jussi itse mielessään 
ajatteli, ettei näin pitäisi olla.  
Muutama kuukausi sitten Jussi menetti osastopäällikön viran, kun tällä oli kummallisia ideoita 
kuten esimerkiksi suihkulähde keskellä osastoa sekä katon ilmastointiputkien peittäminen.  
Tietenkään ylemmät esimiehet eivät tuollaisia alkaneet kuunnella ja nimittivät uudeksi 
esimieheksi kiinteistöviraston päällikkö Veikko Hallikaisen. Nyt Jussi, Marja ja painajat ovat 
tasa-arvoisia työntekijöitä mutta Jussi yhä olettaa kaikille, että olisi osaston pomo.  
 



 

 

 

 

Marja pitää kovasti Jimin hersyvästä huumorintajusta koska tällä on aina niin hyvät jutut ja 
sananparret, joita hän suomentaa suoraan saksasta.  
 
Jonkin ajan kuluttua Jussi kehotti kurkistaa painon puolelle. Jim meni polvet tutisten painon 
puolelle ja tunsi ihan kuin kävelisi suoraan leijonankitaan.  
Hän päätti näyttää Reijolle, että hänestä on tullut kova jätkä eikä enää sorru piirtelemään. 
Spaßvogel Lifestory saa olla historiaa, ajatteli Jim-Adolf. Hän päätti joku työpäivä pyytää 
Reijoa antaa takaisin jokaisen kopion.  
 
Raili seurasi Jimiä painon puolelle. Totta kai Railia kiinnosti nähdä klienttinsä kesätyöpaikka. 
Kun he olivat tulleet painosaliin, jossa on sininen muovitettu lattia ja keltaiset pehmustetut 
äänieristetyt seinät.  
Pitkulaisen kopiokoneen ääressä seisoi lihava viisissäkymmenissä oleva mies pukeutuneena 
kuluneeseen valkoiseen t-paitaan. Hihoissa näkyi Kajaanin vaakunat.  
Heti, kun Reijo huomasi Jimin, niin silloin tähän tuli eloa ja lähestyi käsiojossa:  
”No helevetti, sehän on pikku Jimmeli!” Jim kertoi, että hän aloittaa tammikuussa 
vahtimestariosastolla, johon Reijo: ”Tervetulloo talloon!”  
Vähän myöhemmin Jimin painajainen toteutui, kun Reijo otti esiin kesätyönaikaiset 
piirustukset ja selasi työterapeutin edessä. Jimiä hävetti ja pelkäsi, jos nuorisoharjoittelu 
peruttaisiin vanhojen mokien takia. Jim onnistui pitää pokkansa ja sanoi 
otsarypyssä: ”Piirustukset joutaa roskiin!” Reijolta pääsi oikea räkänauru: ”Se on alakanut 
pelekkäämään piirustuksiaan, Haha!” ja nauroi räkäisen naurun.  
Jim otti piirustukset käteensä ja laittoi ne lähimpään roskikseen. Oikeastaan hänen olisi tullut 
ottaa ne mukaansa ja vasta talon ulkopuolella heittää roskiin, mutta kun on sama pää kesät 
talvet niin minkä teet. Vaikka hän olisikin ottanut piirustuksensa mukaansa, niin sillä ei 
kuitenkaan olisi ollut mitään merkitystä, sillä piirustukset ovat vain kopioita ja alkuperäiset 
ovat jossain painon kätköissä.  
 
Reijo oli yksin painolla koska Lauri oli jossain asioilla ja Keijo on lopettanut kaupungin 
palveluksessa ja perustanut oman painon Sotkamoon.  
 
Kaupungintalon aulassa Raili kysyi Jimiltä: ”Pahastuitko niistä piirustuksista?” Jim kohautti 
olkapäitään: ”Äh, en välitä niistä... Oli todella lapsellista piirrellä kesätöissä!” Myöhemmin 
Jimiä kadutti, että oli vastannut noin. Ehkä hänen olisi pitänyt valittaa Reijon piirustusten 
panttaamisesta. Tällä hetkellä Reijolla ei olisi mitään painostus asetta, sillä edellisestä 
nuorisoharjoittelupaikasta saanneilla potkuilla Jim on pessyt syntitaakkansa, ainakin osan 
niistä; kevyemmästä päästä. 
 
Vuosi1994 
Tammikuun alussa alkoi Jimin nuorisoharjoittelu Kajaanin kaupungintalon 
vahtimestariosastolla. Aluksi kuukauden pituinen ja sitten jatketaan vielä kuukaudella, jos 
kaikki lähtisi rullaamaan oikein.  
Jim päätti näyttää, että nyt hänestä on tullut rehtityömies eikä sortuisi leikkimään työpaikalla. 
Jo muutaman viikon kuluttua Jussi kehua retosteli, koska tämä tekee työtehtävät tunnollisesti 
ja oma-aloitteisesti. Itse asiassa tämä on vain falskia, sillä Lintuvuori itse mielessään toivoo, 
että Jimistä tulisi lyhytaikainen harjoittelija ja toivoo hartaasti, että tämä tekisi jonkun mokan.  
 
Jimin lisäksi osastolla on toinenkin harjoittelija. Puolalaissyntyinen, tummanruskeatukkainen 
pitkäkasvuinen ruipelomaisen laiha Joanna Karjalainen. Tyttö on suurin piirtein Jimin ikäinen.  
 
Jim sai olla Joannan kanssa postikierroksella, jotta oppisi eri osastojen postiasemat.  
Postikierroksen aikana Jim ihaili salaa tytön kauniita paljaita sääriä, mutta muuta ihailtavaa 
hän ei löytänyt. Sääret ovat todella kauniit, huoramaisen kauniit, ajatteli Jim.  
Joannalla on kummallisen muotoinen nenä sekä tuuhea kiharainen tukka.  
 
 



 

 

 

 

Jimiä kiihottaa tytön nimi, koska se alkaa samalla kirjaimella kuin hänen oma nimensä. Harmi, 
kun en ole Taika-Jim, jolloin olisi ollut kiva taikoa Joannasta oikea seksipommien pommi, 
ajatteli Brandzerin poika. 
 
Joanna tapaa jutella enimmäkseen Marjan kanssa. Jussilla ja hänellä näkyy olevan joitakin 
erimielisyyksiä.  
Muutaman kerran Joanna jutteli Jimin kanssa, kun on hyvin sosiaalinen. Hän kysyi muun 
muassa tämän isän nimeä. Jim vastasi nopeasti saksalaisella korostuksella: ”Se on 
Raymond!”, jolloin tyttö kuuli väärin: ”Mita sina sanoa, Raivotar?” Jim kirjoitti nimen paperille, 
jolloin tyttö ymmärsi oikein. Jim sadatteli itse mielessään, että näköjään joillekin pitää vääntää 
malli rautalangasta. 
 
Lounaan Jim syö kaupungintalon lounasravintolassa, joka on osittain yksityisomistuksessa. 
Ravintolan osaomistaja on vaalea kaksikymppinen Monika Kallio. Hän tapaa kerran viikossa 
jättää painolle ruokalistat kopioitavaksi.  
Eräänä päivänä, kun Jim oli juttelemassa Reijon kanssa, niin silloin hän sattui mainitsemaan, 
että tuo Monika vaikuttaa mukavalta naiselta, johon Reijo naurahti: ”Voe helevetti, oot sie taas 
retkahtanut, mitä väkkee sitä onkaan!” ja puisteli päätään ja jatkoi: ”Sie oot kyllä 
yliseksuaalinen ja rakastut jopa naisten polokupyörään, mitä väkkee sitä onkaan!” johon 
Jim: ”Ei ole kummallista, jos nuori mies rakastuu kaunis tyttö.” Reijo naurahti:  
”Totta, mutta se on helevetin kummallista, kun sie oot kysseessä.” ja nauroi niin, että valtava 
vatsa hytkyi valkoisen T-paidan alla.  
 
Silloin tällöin Jim yrittää epätoivoisesti taivutella Reijoa antaa takaisin kesätyön aikaiset 
piirustukset mutta turhaan. Reiska vaan jankuttaa, että ne ovat mukavia muistoja ja niissä ei 
olisi mitään pahaa. Jimillä tekee pahaa, kun Reijo panttaa lapsellisia töherryksistä ja 
vanhemmat tuomitsevat ne jyrkästi. Jim katuu katkerasti, että oli piirrellyt kesätöissä. Jos ei 
olisi, niin silloin Reijo suhtautuisi häneen eri lailla, asiallisemmin. Jim yritti kaikkensa, jotta 
tämä lihava painaja ymmärtäisi asian vakavuuden ja antaisi jokaisen kappaleen.  
Jim kertoi keskussairaalan potkuista, jotta tämä ymmärtäisi yskän, mutta Reijo vain nauroi 
katketakseen päätään puistellen: ”Haha, vae, että potkut! Sehän on tyypillistä sua!”  
Reijo ei osaa yhdistää kesätyönaikaisia piirustuksia keskussairaalan potkuihin koska hän itse 
oli kehottanut piirtelemään ja keskussairaalassa Jim oli omanpään mukaan piirrellyt ja 
sepittänyt. Reijo on ainoa henkilö, jolle Jim kertoi sanatarkasti mitä oli kirjoitellut 
pikkulappusiin, jotta tämä osaisi yhdistää lappuset Spaßvogel Lifestoryyn, mutta turhaan.  
Reijon mielestä niillä ei ole mitään tekemistä toisensa kanssa.  
Reijo väittää, että Spaßvogel Lifestory oli eräänlaista sosiaalista harjoittelua, jotta saisi Jimin 
ojennukseen, ja juuri sen vuoksi hänen mielestänsä Jim on nyt paljon rauhallisempi, kuin 
silloin kesätöissä. Jim sanoi, että vanhemmat ovat saaneet hänet miehistymään, johon Reijo 
nauroi räkänaurun: ”Kuule, sun vanhempas ovat epäonnistuneet kasvatuksessas ja kyllä asia 
on niin, että MINÄ oon soanut sut miehistymään, ja siitä saamme kiittää painostusta sekä 
Laivstooria!” Sitten Jim sanoi, että myös keskussairaalan läski-Antti sai minut ajattelemaan 
käyttäytymistä, johon Reiska: ”Se mahto olla melekonen läski-Antti! HAHA!”  
Jimille tuli mieleen Antin ottamat lounaskupongit eikä shekistä ole tietoakaan. Jim kertoi 
tämänkin asian Reijolle, jotta keskustelunaihe vaihtuisi asiallisempaan suuntaan.  
Hän kuvaili Antin ulkonäköä erilaisilla adjektiiveilla, johon Reijo naurahti: ”Olipa melekonen 
läskimaha!” ja nauroi niin, että oma läskimahansa hytkyi.  
 
Reijolla ei ole kovin hyviä käytöstapoja. Esimerkiksi kahvitauolla, kun joku työkavereista 
tarjoaa kahvileipää, niin heti ensimmäisenä Reijo on rohmuamassa suurimman palasen, 
jolloin muille jää vain pieni käntty. Heti perään Reijo ottaa uuden palasen sanoen, ettei ehtinyt 
tuntea miltä se maistui. Kun Reijo puolestaan tarjoaa pullia, niin silloin hän sanoo:  
”Äläkää sitten kiittäkö, vaan tarjotkaa!” Reijon puhe oikein vilisee kirosanoja sekä kaikki on 
minämuodossa.  
 
 



 

 

 

 

Joanna Karjalainen lopetti maaliskuun alussa, kun ei tullut toimeen Jussin kanssa. 
Maanantaisin hän tapasi tulla töihin myöhästyneenä, kun edellisenä iltana oli juhlinut rankasti, 
ja sellainen elämäntyyli ärsyttää Jussia koska tälle pitää kaiken olla niin merkillistä. Jussi 
juorusi työharjoittelijan myöhästymisistä Veikko Hallikaiselle, jotta tytön työharjoittelu 
lopetettaisiin. Tämän jälkeen Jussi alkoi kyylätä Jimiä, jos tämä tekisi jonkin mokan, jotta saisi 
potkaistua tämänkin pois.  
 
Jonkin aikaan Joanna seurusteli Laurin kanssa, kunnes tämä kyllästyi tähän kummalliseen 
huorahtavaan tissuttelijaan.  
 
Tässä kerran, kun Veikko Hallikainen tuli käymään painolla, niin silloin Lauri leikillään nosti 
oikean kätensä yläetu viistoon ja tervehti pomoaan, niin silloin Veikko sai melkoisen 
raivokohtauksen ja tuhahti: ”Stop tykkänään tuollaiset mauttomat tervehdykset tai muuten 
sinusta työttömän teen!” Myöhemmin Laurille selvisi, että pomolla on saksalaisjuuret mutta 
haluaa kovasti suomalaistua, kun häpeää toisen maailmansodan tapahtumia. Totta kai Lauria 
nolotti, kun teki Hitler-pilan esimiehelleen. Hän pyysi anteeksi käsi sydämellä. Onneksi 
Veikolla on kuitenkin hersyvä huumorintaju ja jälkikäteen pystyi itsekin nauraa omalle 
reaktiolleen.  
 
Lauri on huomannut, että Jimin kanssa on helpompi laskea koninleikkiä, kun tämä on ylikiltti.   
Jussin kanssa Lauri ei viitsi alkaa kujeilla koska tämä on hyvin falski; toisinaan Jussi itse 
pilailee lähes kaikella mutta toisinaan saattaa vetäistä herneen nenäänsä. Jussi Huugo 
Lintuvuori on hyvin falski.  
Jussi tapaa auttaa kaupungintalon naispuolisia virkailijoita ja erityisesti respassa istuvaa Pirjo 
Ollikaista, vaikkei se kuuluisi vahtimestarin työtehtäviin.  
Marja Koposta ottaa päähän, kun kollega saattaa jättää postit lajittelematta ja menee Pirjoa 
auttamaan. Eikä tässä kaikki; lähes päivittäin Jussi rykien repii kurkkuaan niin, että kuulostaa 
ihan kuin oksennus olisi tulossa, vaikkei sieltä mitään muuta tulekaan kuin ärsyttävä 
rykimisääni, jonka päätteeksi äijä vielä komentaa itseään olemaan hiljaa.  
Jussin rykimisestä on tullut jo tapa, jota on jatkunut jo usean vuoden ajan. Hän itse väittää 
rykimiskohtauksien johtuvan kaupungintalon huonosta ilmastoinnista, vaikkei työkavereilla ole 
vastaavia vaivoja, jos ei lasketa Marjan pientä astman kaltaista yskimistä, joka johtuu 
runsaasta tupakoinnista. Jussi ei ole koskaan tupakoinut ja rykimisen syy voi olla pääkopan 
sisällä, kuten painajat ovat monesti vitsailleet. Pakkohan on vitsailla, jotta jaksaisi kuunnella 
jatkuvaa kurkun repimistä.  
 
Lähes päivittäin Jussin vaimo, tummanruskeatukkainen Birgitta, tulee miehensä työpaikalle 
läpättämään heidän yksityisasioistansa. Akka korostaa ärsyttävästi Karjalanmurretta. Jos ei 
tule työpaikalle, niin soittelee iltapäivisin vähän ennen postiauton saapumista.  
Myös Lintuvuorien murrosikäiset tyttäret, Elli ja Sanna, tulevat isänsä työpaikalle juttelemaan 
ja hakemaan ruokarahaa.  
 
Tyttärillä ja vaimolla on luki- ja kirjoitusvaikeuksia, ja ovat Dysleksia yhdistyksessä. Jussi 
tapaa auttaa yhdistyksen toiminnassa. Hän on lahjoittanut vahtimestariosaston huonekaluja ja 
kansioita yhdistykselle. Äijä selvästi kuvittelee yhä olevansa pomo ja antaa kaikille sellaisen 
kuvan. 
 
Maaliskuun lopulla vahtimestariosastolla aloitti uusi työharjoittelija, nuori chileläinen Rosita 
Figurosa. Huhtikuussa tuli vielä kolmas harjoittelijatyttö, eritrealainen Rabia Mohammed. 
Kaiken tämän takana on Jussi Lintuvuori, joka tällä tavoin yrittää kiillottaa kilpeään, että olisi 
yhä osastopäällikkö ja voisi kehuskella, että nyt on tarpeeksi työvoimaa. Hän ei ymmärrä, 
ettei kaikille riitä työtehtäviä. Jussi yrittää teetättää harjoittelijoilla ylimääräisiä hommia, jotka 
eivät kuuluisi vahtimestarien työtehtäviin.  
Postia lajitellessa on hyvin ahdasta, kun jokaisen lokeron edessä on kaksi lajittelijaa niin, että 
kädet menevät ristiin. Marjalla ei ole paljoa sananvaltaa, kun Jussi selän takana inisee ja 
läpättää esimiehilleen, että osastolle pitää saada työharjoittelijoita.  



 

 

 

 

Kun työharjoittelijat käyvät tutustumiskäynnillä, niin silloin Marja ei voi olla harjoittelijoita 
vastaan.  
 
Toukokuussa Jussi onnistui jälleen saamaan uuden harjoittelijan, Sanna Savolaisen. Hänellä 
on kummallista ihottumaa käsissään. Jussi alkoi sääliä tyttörukkaa ja he menivät usein 
kahvihuoneeseen keskustelemaan käsi-ihottumasta ihan kuin olisi joku lääkäri.  
 
Painajat vitsailivat, että nyt vahtimestariosasto on oikea ulkomaalaisvirasto; ensin tuli 
puolalainen, saksalainen, chileläinen, eritrealainen ja nyt jopa savolainenkin. Mikä hassuinta; 
Sanna on kotoisin Savosta. 
 
Jimistä on mukava rupatella ja hassutella Reijon kanssa koska tämä on samalla 
aaltopituudella. Reijon kanssa voi jutella melkein mistä asiasta tahansa paitsi tämän läskeistä, 
joka on ehdoton tabu. Jos Jim sattuisi huomauttamaan, että Reijo on lihava niin silloin alkaisi 
infernaalinen painostus, toki leikkimielinen mutta tosikkomainen Jim ottaa tuhdin huumorin 
tosissaan.  
 
Eräänä kevätpäivänä sattui pieni haaveri, kun Jim oli työntämässä pakettikärryä ulos painolta 
niin silloin kärryn etuoikeakulma törmäsi lajittelukoneen veiviin, jonka nuppi räsähti poikki. 
Reijo kuuli räsähdyksen ja meni katsomaan, että mitä se sakemanni on tällä kertaa saanut 
aikaan. Heti kun hän oli nähnyt rikkinäisen veivintyngän, niin silloin hän alkoi päivitellä:  
”Voe saatana, sie oot kyllä surkee! Nyt tämäkin kone on ihan sökö!” johon Jim änkytti 
huonolla suomen kielellä: ”Voi veivata veivintynkä!” johon Reijo: ”Housussas on tynkä, mie 
luulen, että kohta tuun Sukevalle rupattelemaan isi Brandzerin kanssa!”. Kuten tavallista, 
Jimin pöksyihin meni vipinää ja alkoi käkättää: ”Ei, älä tule, älä tule, ei toistu enää!” Tietenkin 
tällainen stressireaktio huvittaa Reijoa. Lukemattomia kertoja hän on nauraa räkättänyt Jimille 
persettään repien.  
 
Silloin tällöin Reijo alkoi muistutella rikkinäisestä veivistä ja kyseli, että milloin Jim korvaisi 
sen. Itse asiassa Lillukka laskee vain leikkiä eikä oikeasti vaadi korvausta koska lajittelukone 
toimii moitteettomasti veivin tyngälläkin ja toiseksi kone on hyvin vanha ja kulunut. Tuskin 
siihen olisi enää varaosia saatavilla.  
Painajat ovat pitkään vaatineet, että kaupunki modernisoisi painokoneet mutta aina vaan 
vedotaan kaupungin huonoon talouteen mutta kuitenkin raha riittää kaupungintalon 
hallintopuolen remontteihin. Joka kerta, kun jollain osastolla aloittaa uusi päällikkö, niin tämän 
työhuone pitää remontoida.  
 
Tästä lähtien Jim alkoi välttää tulemasta kärryjen kanssa painolle, ettei enää sattuisi 
haavereita. Jimiä ärsyttää Reijon omahyväisyys eikä hän ole siinä yksin. Myös Lauria vituttaa 
Reiskan egoismi.  
 
Silloin tällöin Reijo mieluilee Jimille, että milloin voisi tulla kahville. Jim ei oikein uskalla kutsua 
työkaveriaan kylään koska pelkää tämän läpättävän isälle ja äidille kesätyönaikaisista 
kommelluksista sekä tästä tuoreesta veivi jutusta. Jim ei yksinkertaisesti halua tuottaa huolta 
vanhemmilleen. Eihän he edes tunne koko ukkoa, kuten Jim tapaa usein vatuloida. He 
voisivat olettaa, että poika olisi oikeasti mahdoton töissä ja pian olisi edessä uudet potkut. 
Näin ei todellakaan ole. Toki Jim voisi hieman ryhdistäytyä ja lopettaa joutavan päiväiset 
vakiorepliikkien hokemiset painajille.  
Työpäivän päätteeksi Jim menee ulos painon kautta, jossa hän hetkisen rupattelee Reijon 
kanssa. Monesti Lauri on jo ehtinyt lähteä kotiin ja ottaa komppivapaata.  
Kompensaatiota hän saa, joka syksy, kun Reijo on metsästysvapaalla. Lauria vituttaa Reiskan 
aikaiset metsästys- ja kalastusjutut.  
 
Töiden jälkeen Lauri tapaa teini-ikäisen Juha pojan kanssa mennä pelaamaan tennistä tai 
sitten hän rassaa moottoripyöräänsä.  
 



 

 

 

 

Kesäaikaan hän tapaa tulla moottoripyörällä töihin, jolloin Jussi katsoo kateellisena ikkunasta, 
kun Lauri kurvaa motskarillaan kaupungintalon pysäköintipaikalle. Silloin Jussi rykimisen 
ohella sanoo ääneen: ”Onpas ärhäkkä prum-prum!”  
 
Iltaisin Lauri tapaa istua telkkarin ääressä litkien virolaista Saku olutta, johon hän on aivan 
hulluna. Miltei heti pikasuhteen jälkeen hän tapasi uuden naisen, virolaisen Eelinin, vaalea ja 
erittäin hyvännäköinen vekkuli, kuten hän itse tapaa leuhkia naisystävästään.  
Eelin Temapoeg vielä asuu Pärnussa mutta suunnittelee vakavissaan Kajaaniin muuttoa. He 
tapasivat toisensa Vironlaivalla, kun Tax Freessä katseet kohtasivat ja se oli menoa.  
Lauri on hieman vatuloinut Viroon muuttamista ja pestautua Pärnun meijeriin mutta tuskin 
siitä tulisi mitään, kun Kajaanissa asuu hänen kaksi lastansa aiemmasta suhteesta.  
Heti, kun oluet on juotu, niin hän käy Tallinnassa ostamassa lisää. Viime aikoina hän menee 
Pärnuun asti lempimään Eelinin kanssa.  
 
Kotiin lähtiessä Jim tapaa hetkisen hassutella Reijon kanssa ja sitten menee ulko-ovelle, 
jolloin Reiska huudahtaa leikillään: ”Nähhään sitten puoli seittämän illalla!” samassa Jim 
kääntyy ympäri ja sanoo änkyttäen: ”Tänään et voi tulla koska minulla on tapaaminen 
Guntherin kanssa.” Vaikka viime aikoina Jim ei ole kovin usein tavannut Guntheria, niin silti 
hän väittää Reijolle kaveeraavansa usein tämän kanssa. Lisäksi Jim väittää usein olevansa 
erään Mr. Arrowin seurassa.  
Aluksi Reijo uskoi, että Jimillä olisi näin paljon menoja mutta sitten Jim innostui liioittelemaan 
Mr. Arrowin ja Guntherin ominaisuuksia, jolloin paljastui valehtelusta.  
Pian Reijo hiffasi, ettei ketään Mr. Arrowia olekaan mutta Guntherin olemassa olon hän tietää, 
kun tämän puhelinnumero löytyy Kajaanin puhelinluettelosta. Reijo epäilee, että tuskinpa 
Gunther Brick olisi Jimin kaveri vaan sakemanni olisi summamutikassa löytänyt 
puhelinluettelosta tämän jännittävä nimisen henkilön. Ketään Mr. Arrowia ei löydy 
puhelinluettelosta eli ilmiselvä valhe. Monesti Reiska tapaa päätään puistellen sanoa:  
”Kohta sie et ees tiiä ommaa nimmees, mitä väkkee sitä onkaan!”  
Jimin on pakko valehdella, ettei Reiskalle tulisi tilaisuutta tulla kylään. Hän on väittänyt, että 
Mr. Arrow olisi uhannut viiltää autonrenkaat, jos ei olisi tämän kanssa. Tähän Reijo tapaa 
kysyä: ”Oot sie tollasten hämäräveksojen kanssa?”  
 
Reijo yrittää arvailla syytä siihen, miksei saa tulla Jimin luokse kahville. ”Mikä siinä on niin 
voarallista, ettet peästä vanahhaa työkaverias kahaville?” ja jatkaa: ”Kenties isi Raymond 
tekkee pontikkaa... ahaa siis sen tähen mie en saa tulla!” ja Reijon silmät alkaa loistaa ihan 
kuin olisi keksinyt superinnovaation, jolloin Jimille tulee hätä selittää, joka kerta yhä 
uudelleen: ”Ei tietenkään siksi, vaan kun pontikan teko on kielletty!”, johon Reijo nauraa joka 
kerta yhtä makeasti: ”Te sakemannit viis veisaatte laista. Sehän vittu nähtiin Lapin sodassa, 
kun te menitte ja poltitte puol Lappia! Mitä väkkee sitä onkaan!” ja puistelee päätään ihan kuin 
Lapin polttaminen olisi ollut Jimin syytä, vaikkei tämä ollut edes syntynyt. Ei Reijokaan. Tähän 
Jim tuhahtaa pellemäisesti naurahtaen: ”Tuo oli törkeästi sanottu!”, johon Reijo: ”Tuliko 
mamman pikkupoju surulliseksi, tulehan Reijo-sedän sylliin!”.  
 
Eräänä keväisenä viikonloppuna Jim väitti Guntherille, että syksyllä aloittaisi 
poliisikorkeakoulussa. Tietenkään Gunther ei moiseen usko mutta on uskovinaan, jotta tekisi 
kaverinsa iloiseksi ja itse saisi lisää materiaalia tulevaan kirjaansa. Jimistä on tullut mahtava 
ideariihi. Jokaisen valheen jälkeen Jim itse mielessä nauraa kihertää, kun olettaa, että kaveri 
uskoisi. Jim itse mielessään olettaa Guntherin olevan tyhmän yksinkertainen, vaikka itse 
onkin erittäin yksinkertainen, oikea pässien pässi. 
 
Guntheria kovasti huvittaa Jimin tyhmyys, kun tämä yrittää niin kovasti syöttää pajunköyttä. 
Antaa vaan jätkän valehdella niin, että kirjasta tulisi hauska, on Gunther monesti itse 
mielessään ajatellut.  
 
 
 



 

 

 

 

Elokuussa, kesälomien jälkeen Reijo uteli Jimiltä, että mitä tämä oli tehnyt kesälomilla, että 
joko pillua on saatu. Jim-Adolf innostui sepittämään suullisesti: ”Juu, minulla on pimu, 
lukemattomia kertoja olen saanut nussia!”  
Reijo kysyi mahdollisen tyttöystävän nimeä, johon Jim: ”Ööh... tuota... hän on Veera 
Eerikäinen!” Jim kaivoi lompakostaan Pamela Andersonin valokuvan, jonka hän oli hetki sitten 
saanut Jussilta. Kuvassa Pamela poseeraa vaaleanpunaisessa Baywatch-asussa valtameren 
rannalla. Kuvan takapuoli on valkoista tukevaa paperia siis kuva muistuttaa tavallista 
valokuvaa. Tätä kuvaa hän näytti Reijolle ja väitti tytön olevan Veera Eerikäinen ja ottaneensa 
kuvan Paltaniemen uimarannalla.  
Reijo katsoi kuvaa ja huomasi uima-asun alapäässä keltaisen kirjoituksen, josta ei oikein 
saanut selvää, niinpä hän suurensi kuvan ja katsoi uudestaan. Reijo puisteli päätään:  
”Voi vittu siun kanssas, siinähän lukkee Baywatch, ja pimuhan on Pamela Anderson!” ja antoi 
kuvan takaisin, jolloin Jim mukamas vilkaisi kuvaa: ”Kas kummaa, kun Veera muistuttaa 
Pameraa ja hänellä on Baywatch-asu!” Reijo vaan puisteli päätään: ”Se ei oo mikkään Veera 
vaan ilimiselevä Pamela Andersoni... Voe roaato kun sie valehtelet! Kohta sie et tiiä ees 
ommaa nimmees!” Jim änkytti: ”Kyllä tämä on Veera Eerikäinen, tapasimme koulussa... ja 
kuva on otettu Paltaniemen uimarannalla!” Reijo naurahti: ”Siinä tappauksessa mie oon 
Roger Moore… Vanahhaa painajjaa ei noin voan jymmäytetä!” Reiska vaipui ajatuksiinsa, kun 
alkoi ajatella spontaanisti mieleen tullutta Roger Moorea; olenko minä Roger, ajatteli Reijo 
hiljaa itse mielessään. Eipä yhtään hassumpi nimi painajalle, ajatteli hän.  
Reijo säpsähti todellisuuteen ja suositteli Jimille tyttöystävän hankkimista, ettei tarvitse 
valehdella. Hän suositteli erästä kainuulaista kehitysvammaisten kirkkokuoroa, sama kuoro, 
josta Mirja oli paljon puhunut. Jim hätkähti, kun Reijo mainitsi Mirjan nimen. Reiska 
lisäsi: ”Kuorosta löytäisit jonkun ihanan mongoloidin.”, johon Jim: ”Äh ei ihan sellaista…”, 
johon Reiska: ”No, mitä vikkaa on mongossa? Nekin ovat ihimisiä.”  
 
Jimiä ottaa pattiin, kun Reijo sattui olemaan tarkkasilmäinen ja huomasi Baywatch-logon. 
Sinä iltana kotona Jim katseli kuumeisesti valokuva-albumiaan, että olisiko siellä Reijolle 
tuntemattomien tyttöjen kuvia. Albumissa ei ole yhtään sopivaa nuoren tytön kuvaa. 
Pikkusiskon kuvaa Jim ei tietenkään näytä eikä serkkutyttöjen kuvia. Kaikkein vähiten Ulrikan 
ja Jenniferin kuvia, kun nämä ovat hänelle liian pyhiä ja rakkaita.  
 
Syksyllä vahtimestariosastolla aloitti jälleen uusi työharjoittelija, pitkäkasvuinen 
vaaleatukkainen, Nancy Arola, vaikka on jo liikaa väkeä niin, ettei työtehtäviä riitä kaikille.  
Kerta tyttö on vaaleaverikkö ja Jimin Berliinin aikaisen luokkakaverin kaima, niinpä Jim ihastui 
tähän korviaan myöten. Tälläkään kertaa hän ei tohtinut paljastaa tunteitaan sillä 
keskussairaalan potkut yhä kummittelevat mielessä. Häntä myös hirvitti oma rakastuminen, 
että olisiko hän kunnollinen poikaystävä tälle kauniille Nancylle. Jim on alkanut pelkäämään 
omaa psyykkistä vaivaansa, että satuttaisi ihanaa tyttöä.  
Jim ei myöskään ehtinyt alkaa flirttailla, kun tyttö lopetti jo lokakuussa, sillä tämä sai 
vakituisen työn Helsingin Meilahden sairaalan laboratoriosta.  
 
Eräänä lokakuisena perjantai-iltana iltakävelyllä Sukevan keskustassa Jim meni 
puhelinkoppiin ja pirautti Guntherille. Hän väitti soittavansa Helsingistä ja olisi 
tutustumiskäynnillä poliisikorkeakoulussa. Jim sattuu tietämään, että kaverilla on 
numeronäyttö eli kotinumerosta ei voi soittaa tällaisia kusetussoittoja.  
 
Tietenkään Gunther ei mennyt lankaan, sillä Jimhän on käynyt vain erityiskoulun eikä se 
riittäisi poliisikorkeakouluun ja toiseksi Helsingissä ei ole mitään poliisiopistoa vaan sehän on 
Tampereella. Näköjään Jim ei ole viitsinyt ottaa selvää faktoista silti Gunther näytteli tyhmää 
ja oli uskovinaan.  
Jimiä tekisi kovasti mieli oikeasti käydä Helsingissä, jotta voisi vahvistaa 
poliisikorkeakouluvalhettaan.  
 
 
 



 

 

 

 

 
Retkutsenkot ovat tulleet koviksi liikemiehiksi ja silloin tällöin he käyvät Helsingissä ja 
Tukholmassa asti ostamassa käytettyjä autoja, sellaisia, jotka muuten menisivät 
romuttamolle. Autot he rahtaavat Pohjois-Norjaan omalla hinausautollaan, jossa he 
kunnostavat ne ja myyvät Icesea Kingin työntekijöille työautoiksi. Jotkut kalastajat, perkaajat 
ja pakkaajat ovat ottaneet vastaan työauton, kun taas toiset eivät halua mitään romua. 
 
Kirkkoniemen paikallislehdessä heillä on usein myynti-ilmoituksia ja autot menevät ihan 
kiitettävän hyvin kaupaksi koska ovat kohtuuhintaisia. 
Viime aikoina he ovat alkaneet myös järjestää Ravebileitä Helsingissä. Samalla on kätevä 
piipahtaa Brandzereilla kylässä.  
Ravebileitä järjestettäessä he käyttävät peitenimeä Molskaya Men, etteivät viranomaiset saisi 
selville heidän oikeita nimiänsä. Peitenimen he kirjoittavat hotellien varauslistoihin kyrillisillä 
kirjaimilla.  
Ravebileitä he järjestävät Vanhalla Kaapelitehtaalla vanhassa teollisuushallissa, jonka he 
vuokraavat viikonlopuiksi ja tietenkin peitenimellä. Maksu tapahtuu käteisellä.  
 
Kerta Jim niin mielellään kävisi Helsingissä, niinpä Igor ja Ivan onnistuivat suostutella hänet 
Dj:ksi. Jim osti paljon teknolevyjä ja miksaili saksalaisista iskelmistä parhaita paloja kasetille. 
Jopa Ulrika Catrameterran teinirenkutuksesta hän on miksannut teknotyyppisen biisin.  
 
Perjantai iltapäivisin, kun Jim tulee töistä kotiin, niin silloin Retkutsenkot odottavat häntä 
olohuoneessa rupatellen Raymondin kanssa.  
Heti kun Jim on juonut töistä tulo kahvit ja syönyt päivällisen, niin silloin he lähtevät ajamaan 
kohti Helsinkiä. Jimin mukaan ottaminen on Ivanin idea, kun tämä on huomannut hänen 
musiikkikiinnostuksensa. Jim on esitellyt Ivanille itsetehtyjä miksauksia, jotka kuulostavat tosi 
hyviltä. Raymondin mielestä pojalle tekisi hyvää käydä tuulettumassa. Evaa hieman 
huolestuttaa, että Ravebileissä sattuisi jotain ikävää. Raymond on sanonut vaimolleen, että 
Jimistä voisi tulla kivenkova tiskijukka, joka tienaisi paljon rahaa.  
Eva ei ole vakuuttunut asiasta ja on erittäin huolissaan, että pojasta saattaisi tulla hirveä 
konna, pahimmassa tapauksessa sortuisi huumeisiin. Niin on käynyt monille 
kehitysvammaisille, jotka Eva sattuu tietämään.  
 
Pian Jimiin iski kova Ravekuume, joka vaikuttaa kovemmalta kuin mafiakuume. Yhä Jimin 
suonissa pulppuaa mafiakuume. Hän innolla lähtee Retkutsenkojen kyydissä Helsinkiin. 
Hotellista hän voi hyvällä omalla tunnolla soittaa Guntherille. Silloinhan tämän 
numeronäyttöön tulisi Helsingin suuntanumero, kuten hän tapaa monesti ajatella.  
 
Helsingissä he yöpyvät huoneistohotelli Fennossa, Kallion kaupunginosassa. Jim saa oman 
huoneen, ettei kuulisi kaikkea Retkutsenkojen keskusteluita. He olivat hyvin lähellä aloittaa 
huumeiden myynnin mutta onneksi eivät sellaiseen ryhtyneet. Sen sijaan he tapaavat myydä 
Ravebileissä Raymondin tekemää pontikkaa. Totta kai rahat menevät pontikan keittäjälle. 
 
Kun Jim soitti hotellihuoneesta Guntherille, niin silloin hän väitti aloittaneensa poliisiopinnot.  
Guntheria suorastaan naurattaa, kun Jim tosissaan väittää poliisikorkeakoulun olevan 
Helsingissä, vaikka lähes kaikki sen tietää, että se on Tampereella.  
 
Guntheria on alkanut mietityttää, että mitähän hullua Jim mahtaa puuhata Helsingissä ja 
oikeastaan onkin hyvä, ettei hän ole mukana, kuten hän itse mielessään vatuloi.   
 
Ravebileet ovat, joka toinen perjantai kello 23 jälkeen. Jim seisoo salin edessä, korokkeella, 
soittaen teknolevyjään ja kasetteja. Välillä hän sanoo mikrofoniin jotain vitsikästä.  
Jimin peitenimi on Dj Kukkola, ja se on lähtöisin hänen Kukkola-kertomuksestansa. Jim ei 
osaa aavistaakaan, että Vantaalla asuu oikea Urho Kukkola. Onneksi tämä ei ole Ravebileistä 
kiinnostunut. Nimen valinta on puhdas sattuma.  
 



 

 

 

 

Kertomuksessa Jim esiintyy Urhon roolissa, ja se on eräänlainen omaelämänkerta.  
Arrow-kertomuksesta hänellä on tarkoitus tehdä hieman tuhdimpi. Kukkola-kertomus soveltuu 
paremmin herkille ihmisille kuten uskovaisille, muttei missään nimessä Arrow-kertomus. 
 
Ravebileet Jim aloittaa mikrofoniin örähtäen: ”This is Dj. Kukkola Finland and now I’m playing 
techno music and Welcome to Rave party on Old Cable factory!” sitten Jim vääntää soittimien 
volyymit täysille ja teknojumputus täyttää vanhan teollisuushallin.  
Nuoriso alkaa tanssia. Igor ja Ivan vahtivat ovella, etteivät esimerkiksi viranomaiset tulisi 
paikalle. He ovat varautuneet poliisirynnäkköön. Silloin he juoksisivat Jimin luokse ja ottaisivat 
hänet mukaansa ja pakenisivat takakautta. Perässään he lukitsivat takaoven, jotta saisivat 
etumatkan. Heillä on tuuria, etteivät viranomaiset ole saaneet vihiä näistä laittomista 
Ravebileistä. Se on suorastaan ihme, sillä Kaapelitehtaan tiloissa toimii joitakin konttoreita 
sekä lehtientoimituksia.  
 
Jimistä on todella jännittävää olla tiskijukkana näin isossa diskossa, joksi hän Ravea kutsuu. 
Kappaleiden välissä hän soittaa omia miksauksia sekä päälle örähtelee, kuten on nähnyt 
televisiossa.  
 
Pääkaupunkiseudun kouluissa on alkanut kiertää huhu mahtavasta Dj. Kukkolasta. Siitä Jim 
ei paljoakaan hyödy koska hän ei voi paljastaa oikeaa nimeään.  
Ivan tapaa hoitaa tarjoilun ja pontikan myynnin. Igor vahtii ovella kuin gorilla. Hän katsoo, ettei 
kenelläkään ole huumeita mukana. Jos on, niin silloin hän takavarikoi kamat ja huuhtelee ne 
vessanpytystä alas. Retkutsenkojen auto on pysäköity hotellin parkkihalliin. Kaapelitehtaalle 
he menevät peitenimellä vuokratulla autolla. 
 
Charles Brick on hulluna erilaisten viinien perään. Hänellä on hyvin varustettu baarikaappi ja 
sen avain on aina hänen taskussaan, ettei vain kukaan menisi juomaan hänen kalliita ja 
arvokkaita juomia. 
Hänen ikääntynyt äitinsä Fanny on pirteässä kunnossa oleva eläkeläinen mutta silloin tällöin 
muisti tahtoo pätkiä, eikä hän oikein muista mikä tahtoo pätkiä. Kun häneltä kysyy, että onko 
muisti heikentynyt, niin silloin hän naurahtaa: "What is memory, it's food?" Hänellä on joitakin 
kummallisia dementian kaltaisia oireita. Monesti avainnippu on löytynyt jääkaapista sekä 
maitotölkki naulakon päältä. Mutta hän muistaa erittäin hyvin Guntherin kertomuksen hahmot 
sekä kauan sitten omien tarinoidensa juonen käänteet.  
Swanseassa asuessaan Fanny on kirjoittanut kirjastolevitykseen paljon romaaneja, joista 
suosituin on Hidden Lover romaani salarakkaista. Nyt hän aikoo auttaa vanhinta 
lapsenlastaan kirjoittamaan ensimmäisen menestys romaanin, joka perustuu Jimin elämään 
ja tämän valheisiin. Lukemattomia kertoja Fanny on nauranut riippurinnat hytkyen ja ei oikein 
usko, kun Gunther kertoo, että kirja perustuu tositapahtumiin. Fannyn on vaikea uskoa, että 
on olemassa Jimin kaltainen hupakko. Hän ei ole vielä tavannut Jimiä koska Fannylla on 
ennakkoluuloja saksalaisista eikä Gunther halua tutustuttaa mummiaan psyykkisesti 
sairaaseen kaveriin.  
Guntherista Jimin touhut ei oikeastaan ole hauskoja vaan paremminkin pelottavia, sillä hän on 
vuosien saatossa huomannut kaverissaan psykopaatin kujeita. Gunther on päättänyt kirjoittaa 
Jimin kohelluksista jännärin. Kertomuksessa Jim esiintyy nimellä Jimmy Dubois, joka asuu 
kuvitteellisessa pohjoiseurooppalaisessa Raspberry Townissa.  
 
Kun Jim käy Guntherin luona niin silloin hän piilottaa kertomuksensa, ettei kaveri sitä näkisi ja 
apinoisi, sillä Gunther tuntee Jimin läpikotaisin. Jim saattaisi myös saada raivarin. Ei voi 
koskaan olla varma mitä Jim voi saada päähänsä.  
 
Charlesin ruokakauppa Lohtajan urheiluhallin tiloissa on hyvin kannattava, sillä siellä on aina 
tarjouksia sekä uusia jännittäviä tuotteita.  
90-luvun alussa hän vihdoinkin onnistui ostamaan koko kiinteistön ja nimesi sen 
Leijonahalliksi. Rakennuksessa on myös pieni kahvila, jossa työskentelee nuori 
vaaleahiuksinen Anni.  



 

 

 

 

Anni on väsynyt koulunkäyntiin ja sai töitä urheiluhallin kahvilasta, jossa leipoo suussa sulavia 
Keravan pikkuleipiä, joiden resepti on kulkenut suvussa. Äiti, Sirkka, on opettanut pikkuleipien 
reseptin tyttärelleen.  
Sirkka on kasvanut Keravan ulkopuolella, pienessä Harjulan kylässä, niin pieni kyläpahanen, 
ettei sitä löydy kartalta. Siellä Anni ehti syntyä, kun isä, Sulo, sai töitä Vuokatin 
laskettelukeskuksesta, niinpä perhe muutti Kajaaniin.  
Sirkka on töissä kajaanilaisessa cateringfirmassa. Hän on erittäin taitava kokkaamaan 
meheviä kyljyksiä lohkoperunoiden kera. Kerta äiti on elintarvikealalla töissä, niin oli itsestään 
selvää, että tyttärestä tuli kahvilan valvoja. Hän saa kiittää Kajaanin kaupunkia, että sai töitä 
Lohtajan urheiluhallin kahvilasta, joka sittemmin siirtyi Charles Brickin omistukseen. Totta kai 
näin rehtityöläinen saa jatkaa kahvilassa, joka kantaa Annin nimeä.  
 
On maanantai-iltapäivä. Työpäivän jälkeen Gunther makaa sänkynsä päällä ja kuuntelee  
pop-musiikkia. Sitten hän menee huoneensa ovelle ja vääntää sen lukkoon ja hakee 
kaapistaan pumpattavan Barbaran, jonka hän oli saanut työkaveriltaan. Tietenkään isä ja äiti 
eivät tiedä mitään poikansa seksilelusta.  
 
Muutama vuosi sitten hänen ja Miinan suhde kariutui, kun tyttö tapasi uuden jätkän.  
Tietenkin tämä oli kova paikka Guntherille. Sitten hänellä on ollut lyhyempiä suhteita. Tällä 
hetkellä hänellä ei ole tyttöystävää. Onneksi sentään hän sai työkaveriltaan seksinuken, jotta 
voisi kuiva harjoitella.  
Hän asettaa vaalea tekotukkaisen pumpattavan seksinuken sänkynsä päälle ja puhaltaa 
siihen ilmaa. Nukke on tehty kevyestä muovista, jotta puhaltaminen olisi mahdollisimman 
helppoa eli ei tarvitse olla kummoiset keuhkot. Kun nukessa on tarpeeksi ilmaa, niin silloin 
hän könyää nuken päälle ja avaa housunsa sepaluksen auki ja sujauttaa pippelinsä nuken 
keskiosassa olevaan aukkoon ja alkaa keinua Barbaransa päällä.  
Nukke tuntuu erittäin miellyttävältä paljasta ihoa vasten. Hän ajattelee itsemielessään, että 
varmasti joskus tulevaisuudessa tulee olemaan seksirobotteja.   
Ajatuksen katkaisee äidin ääni oven ulkopuolella, että ruoka on valmis.  
Hän laskeutuu nuken päältä ja laittaa sen sänkynsä alla olevaan valkoiseen 
petivaatelaatikkoon. Hän huolellisesti sulkee sepaluksen ja avaa oven ja menee keittiöön. 
Ruokapöydässä on lihapullia, perunoiden ja puolukkahillon kera. Tämä on Guntherin 
mieliruokaa.  
 
Syönnin jälkeen, kun hän on juuri mennyt huoneeseensa ja oli ottamassa Barbaraa, kun 
ovikello soi. Hän jäi kuuntelemaan, että kuka tulee. Äiti kuuluu avaavan ulko-oven.  
Sitten kuuluu Jimin monotonisen puheääni kysyvän Guntheria. Gunther itse mielessään 
kiroilee, kun samperin sakemanni tuli juuri nussimishetkellä. Ei auttanut muu kuin mennä 
eteiseen tervehtimään kaveria.  
Jim tuntuu olevan intoa täynnä. Gunther kysyy, että mitä on tapahtunut ja kehottaa kaverinsa 
tulla huoneeseen. Jim sipsuttaa sukkasillaan Guntherin huoneeseen ja alkaa tavalliseen 
tapaan englanniksi selittää: ”Tiedätkö mitä, mä olin viikonloppuna Helsingissä tiskijukkana ja 
näin paljon seksikkäitä tyttöjä!” Guntheria huvitti kaverin energisyys ja on vakuuttunut, että 
tämäkin on pelkkää pötypuhetta. Kyllä Jim on voinut käydä niiden kahden venäläisen kanssa 
Helsingissä ja olla tiskijukkana, ajatteli Gunther. Tuskinpa tämä on ollut tyttöjen kanssa. Hän 
on nähnyt puhelimennumeronäytöstä Helsingin suuntanumeron. Sitä itse ei voi kyhätä, ajatteli 
hän. Gunther istahti vihreälle toimistotuolilleen ja kysyi, että miksi DJ:nä, eihän se kuulu 
poliisiopintoihin, virnisti hän. Jim vastasi, että viikolla hän opiskelee poliisiksi mutta 
viikonloppuisin toimii tiskijukkana Ravebileissä. Gunther nyökkäsi hyväksyvästi. Tietenkään 
hän ei niele poliisiopintoja mutta tiskijukkanahan voi olla kuka tahansa, kuten hän itse 
mielessään ajattelee.  
 
Sitten Jim kertoi, että Ivan on kehottanut olemaan Igorin kanssa varovainen koska tällä on 
huonot hermot. Hän on hyvin lähellä kertoa omasta terveydentilastaan, että korvissa on 
alkanut enemmän ja enemmän humista ja tunnustaa koulukaverimurhat, muttei uskalla. 
Ajatella, jos kaveri säikähtäisi ja alkaisi vältellä.  



 

 

 

 

Jim ei tiedä, että Gunther on aikoja sitten aistinut hänen huonon mielenterveytensä. 
Vähän myöhemmin Jim nousee ylös Guntherin sängyn laidalta ja sanoo, että on aika lähteä 
takaisin Helsinkiin opiskelemaan poliisiksi.  
Gunther toivottaa onnea opintoihin, vaikka tietää varsin hyvin, että kyseessä on pelkkä valhe. 
Hän tietää, että Jimillä on työharjoittelupaikka Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosastolla, 
jonka tämä itse on jossain välissä lipsauttanut.  
 
Jimin lähdettyä Gunther katsoo ikkunasta, kun tämä menee tärkeän näköisenä valkoiseen 
BMW:hen ja peruuttaa tielle ja lähtee renkaat vingahtaen kuin amerikkalaisissa elokuvissa 
ikään. Hän antaa seksinuken olla petivaatelaatikossa, kun nussimishalut ovat tipotiessään.  
 
Itse asiassa Jim meni kotiin Sukevalle. Hän viihtyy hyvin vahtimestariosastolla. Työtehtävät 
ovat mielenkiintoisia sekä vaihtelevia; ei tarvitse olla koko päivää samassa paikassa.  
Työtehtäviin kuuluu muun muassa pakettien jakelu eri osastoille sitä mukaa kun ne ilmestyvät 
lastauslaiturille. Aamuisin lajitellaan kaupungintalolle tuleva posti jokaisen osaston, koulun, 
esikoulun sekä palvelutalojen lokeroihin. Kun posti on lajiteltu, niin silloin pakataan koulujen 
posti ruskeisiin kannellisiin laatikkoihin, jotka parrakas Veikko Veilahti kantaa valkoiseen 
pakettiautoon. Sitten lähtee jakamaan postia kouluihin esikouluihin sekä palvelutaloihin.  
Kun ulkoapäin tullut posti on lajiteltu, niin sitten pakataan postikärryt. Jim saa ottaa 
kouluviraston, sosiaaliviraston sekä energialaitoksen postikierroksen.  
 
Jimiä kaduttaa, että kesätöissä oli piirrellyt ja nyt Reijo panttaa hänen piirustuksiansa jossain 
painon kätköissä. Silloin tällöin hän yrittää taivutella Reijoa antaa takaisin jok’ikisen kopion 
sekä originaalit mutta turhaan. Reijon mielestä piirustuksissa ei ole mitään hävettävää ja on 
päättänyt säilyttää piirustukset painolla, jotta pystyisi pitämään tämän ojennuksessa.  
Jimiä hirvittää ajatuskin, jos Reiska lähettäisi vielä yhdenkin kopion hänelle kotiin ja silloinhan 
vanhemmat saattaisivat luulla, että hän piirtelisi yhä työpaikalla. Näin ei todellakaan ole.  
Silloin tällöin Reijo yrittää houkutella Jimiä piirtämään uusia piirustuksia, jolloin saisi vanhat 
takaisin. Sitä mokaa Jim ei halua tehdä.  
Pitkän taivuttelun jälkeen Reijo antoi yhden Spaßvogel Lifestory kopion Jimille ja vannotti, 
ettei sitten heittäisi sitä roskiin. Jim päätti piilottaa piirustuksensa kotona vaatekaapin päälle 
omassa huoneessaan, ettei isä ja äiti sitä huomaisi. Reiska on sanonut, että vanhana ukkona 
Jim voisi näytellä nuoruudenaikaisia piirustuksiaan lapsilleen ja lastenlapsilleen. Tämä tekee 
Jimin haikeaksi; miten tehdä lapsia, kun ei ole tyttöystävää? Tämä lisäsi hänen ahdinkoansa.  
 
Kerta Reijo ei suostu antamaan kaikkia kopioita, niinpä Jim päätti ottaa lain omaan käteen ja 
alkaa itse etsiä piirustuksia heti tilaisuuden tullen. Eräänä päivänä, kun painajat ja 
vahtimestarit olivat kokouksessa, niin sillä välin hän meni painolle ja alkoi kuumeisesti etsiä 
piirustuksiaan paperivarastosta. Ylimmältä hyllyltä hän löysi kokonaisen pinon Spaßvogel 
Lifestooreja. Jim lukitsi ne omaan pukukaappiinsa ja oli ylpeä saavutuksestaan, että oli 
löytänyt piirustukset. Hän luuli, ettei enää olisi yhtään kopiota jäljellä. Alkuperäiskappaleista 
Jimillä ei ole tietoa. Reijo väittää, että ne olisivat olleet niin huonossa kunnossa, että olisi 
heittänyt ne kopioinnin jälkeen roskiin. Tätä Jim ei oikein uskalla uskoa.  
Jimin harmiksi Reijo huomasi Lifestoorien puuttuvan ja arvasi, sakemannin olleen asialla. Hän 
alkoi painostaa Jimiä, jotta tämä ottaisi ne heti paikalla esiin tai muuten uhkasi mennä 
Sukevalle keskustelemaan Raymondin kanssa asioista. Jimin oli pakko ottaa yksi kopioista 
esiin ja antaa sen Reiskalle.  
Reijo tyytyväisenä selaili Lifestoorya ihan kuin olisi joku arvokaskin julkaisu.  
Monesti Jim on itse mielessään ajatellut, että tämähän on kaupungin verorahojen tuhlaamista, 
kun Reijo on kopioinut hänen lapselliset piirustuksensa moninkertaisiksi. Paperia on kulunut 
satoja tuhansia määriä. Toisinaan Reijo väittää kiven kovaan, että piirustukset olisivat 
kaupungintalon arkistossa ja Jim voisi kysellä niitä arkistonhoitaja Veikko-Aake Hietaselta.  
 
Reijo Gunnar Lillukka asuu Vuokatissa avovaimo Maritan kanssa pienessä 
kaksikerroksisessa vuokratalossa, aivan Vuokatinvaaran kupeessa. Heillä on kaksi 
mäyräkoiraa, joita Reijo käyttää metsästyksessä, sillä joka syksy hän käy hirvimetsällä. 



 

 

 

 

Jok’ikinen syksy hirvenmetsästyksen aikoihin hän ottaa töistä vapaata, joka ärsyttää Lauria 
koska silloin tämä on yksin töissä. Kaupungin esimiehet ovat aivan liian lepsuja ja myöntävät 
Reiskalle metsästysvapaata.  
Sitten kun Reijo palaa töihin, niin silloin tämä kertoo juurta jaksain metsästysjuttuja, joka ovat 
liioiteltuja ja minäkeskeisiä.  
Ennen metsästyskautta hän höpisee kalastuksesta. Hänellä on Manamansalon saarella 
vuokramökki, lomaosuuskunta.  
Reijo on oikea kalastus- ja metsästyshullu. Jos häneltä kysyy, että saiko hän kaloja, niin heti 
hän alkaa levitellä käsiään: ”Sain semmosen ison jeevelin!”  
Tässä kerran kaupungintalon siivooja olisi halunnut ostaa Reijolta hirvenlihaa, jota tällä on 
hirveät määrät pakasteessa, jolloin Reiska murahti: ”Ei käy!” Joskus hän saattaisi myydäkin 
kalaa ja hirvenlihaa mutta niistä hän vaatii niin hirveitä summia, että kaupasta saisi 
halvemmalla. Korkean hinnan hän perustelee sillä, että Manamansaloon hän menee autolla 
sillan kautta, ja sitten vielä moottoriveneellä verkkopaikalle. 
 
Reijo metsästää pienessä metsästysporukassa, johon kuuluu muun muassa kaupungintalon 
lounasravintolan kokki, Jorma Kallio. Kerran kun Jorma ampui Reijon kiväärillä isosarvisen 
hirven, niin silloin Reijo omi koko saaliin huomauttaen, että lihat kuuluvat ilman muuta hänelle 
koska se oli ammuttu hänen kiväärillänsä. Reijo on erittäin omahyväinen, eikä ota huomioon 
toisten tunteita. Töissä hän on painostanut kokkia tuomaan ylimääräiset pannukakut painon 
puolelle. Totta kai ylikiltti kokki tekee käskettyä. Jormalla on pitkät vaaleat hiukset sekä 
ankkuritatuointi käsivarressa.  
 
Syksyllä kun Estonia upposi, niin silloin Jimille muistui mieleen Berliinin aikainen 
höyrylaivapurjehdus. Hän kertoi osittain Reijolle, että neljännellä luokalla oli ollut lähellä 
upottaa pienen höyrylaivan Berliinin halki virtaavalla joella. Reijo sanoi päätään puistellen:  
”En ollenkaan ihmettelisi, jos se olisikin totta! Mitä väkkee sitä onkaan, muuten tietääkö isä-
Raymond tästä?” Jim valehteli, että totta kai faija sai tietää, ja sitten tuli armoton selkäsauna.  
Reijoa nauratti niin, että valtava vatsa hytkyi.  
Jimin oli pakko valehdella, koska muutenhan Reijo olisi saanut lisää vettä myllyynsä ja 
alkanut tälläkin asialla painostaa. 
 
Estonian uppoamispäivänä, kun radiosta tuli runsaasti ylimääräisiä uutislähetyksiä, niin silloin 
ruokatunnilla syönnin jälkeen Jim kävi Kajaanin tuomiokirkossa esirukoilemassa vielä 
pelastuslautoilla olevien puolesta, ja silloin hän tunsi ihan kuin selkäpiitä pitkin olisi kulkenut 
sähkövirta ja kämmeniä kuumotti. Jim oivalsi, että hänellä voisi olla yliluonnollisia kykyjä, ja 
asetti kämmenensä silmänsä päälle ja yritti parantaa taittovikaa, muttei onnistunut. Jimiä alkoi 
vituttaa ja meni kirkon vessaan ja kusi kämmenien päälle koska ne eivät parantaneet 
taittovikaa. Sitten hän pesi kätensä ja poistui kirkosta ja kiirehti kohti kaupungintaloa koska 
ruokatunti alkoi olla lopullaan.  
 
Euroopan unionin kansanäänestyksen alla Reijo suositteli Jimiä äänestää unionia vastaan 
koska Jim on muutaman kerran kertonut EU:n hyvistä puolista, kun oli kuullut Reiskan olevan 
kivenkova vastustaja. Reijon päätä ei noin vain käännetä. Minkä hän on päättänyt, niin se 
päätös myös pitää. Sama pätee Jimin kohdalla – tässä asiassa päinvastoin; Jim on vahvasti  
EU-jäsenyyden kannalla ja Reijo yhtä vahvasti sitä vastaan.  
Lauri puolestaan on kahden vaiheilla; äänestää kyllä vai ei. Todennäköisesti tulee 
äänestämään vastaan koska hänhän asuu Kainuussa, jossa vastustus on kovinta.  
Jussi Lintuvuorikin on unionia vastaan ja teki työpaikalla pienimuotoisen mielipidekyselyn 
näyttämällä äänestyslipukkeita jokaisen harjoittelijan kohdalla, että kumman niistä he 
valitsevat. Hän aloitti Jimin kohdalta, jolloin tämä luuli muidenkin valitsevan Kyllä-lipukkeen, 
mutta siinä hän oli väärässä sillä, kaikki valitsivat Ei-lipukkeen. 
Jimiä otti pattiin, kun Jussi tällä lailla houkuttelee ihmisiä Ei-puolelle, ja häntä pelottaa, jos Ei-
puoli voittaisi ja sitten Reijo alkaisi tuulettaa, ja samalla ääri-isänmaallisuus kohoaisi ja 
ulkomaalaisille olisi tukalat oltavat. 
 



 

 

 

 

 
Kun radiosta tuli Vicky Rostin kappale, Jos huominen muutoksen toisi, niin silloin Jimin silmät 
alkoivat loistaa kuin se tunnettu Naantalin aurinko. Jimistä tämä kappale on todella hyvä 
koska siinä ylistetään Euroopan integraatiota. Hän on ostanut kyseisen levyn ja miksannut 
siitä strategisia kohtia teknomusiikin keskelle. Seuraavana viikonloppuna hän soitti tätäkin 
kappaletta Kaapelitehtaan Ravebileissä. Mikrofoniin Jim örähtelee EU:n hyviä puolia kuten 
esimerkiksi ikuista rauhaa. rakkautta sekä teknomusiikkia. 
 
Perjantaina ennen kansanäänestystä Reijo sanoi vielä kerran Jimille: "Jos sie eänestät 
puolesta, niin silloin oon taatusti puhunut siulle sanottavani! Sillon alakkaa todellinen helevetti 
ja soat olla soakelin varma!" johon Jim vastasi otsakurtussa: ”Nyt ei saa painostaa, koska 
Suomi on demokraattinen maa.” johon Reijo: ”Siinä tappauksessa eänestät vastaan!”. Jimiä 
teki pahaa, kun Reijo on näin paljon EU:ta vastaan ja olisi tehnyt mieli murhata tämän lihavan 
miehen. Siihen Jimin voimat ei riittäisi.  
 
Brandzerit äänestivät EU:n puolesta, sillä Raymond suunnittelee yrityksen perustamista, 
jolloin EU-jäsenyydestä olisi suunnattomasti hyötyä. Hän on suunnitellut lähinnä 
laivavarustamoa, joka tulisi liikennöimään Suomen ja Saksan välillä. Hän aikoo katsoa  
Etelä-Suomen rannikkokaupunkeja, että löytyisikö hyviä satamapaikkoja. 
 
Kansanäänestyksen jälkeisenä maanantaina Reijo arvasi, että Jim oli kuitenkin mennyt 
äänestämään puolesta ja sanoi päätään puistellen: ”Jaahas, siinä tullee ite petturi! Nyt on 
kaunis Suomi myyty!” Jim ei tunnustanut äänestäneensä puolesta vaan väitti kivenkovaan 
äänestäneensä vastaan. Tietenkään Reijo ei moista väitettä niele koska koko edellisen viikon 
Jim oli kuumeisesti yrittänyt käännyttää häntä EU:n kannalle. 
 
Kun arkistonhoitaja Hietanen oli tavalliseen tapaansa hakemassa postia 
vahtimestariosastolta, niin silloin hän sanoi Jussille äänestäneensä EU:n puolesta, johon 
Jussi naurahti: "Nyt sitten Suomi on myyty, mitä väkkee sitä onkaan!" silloin Hietanen poistui 
osastolta kovin liukkaasti, eikä häntä näkynyt koko päivänä. Sitten Jussi meni painon puolelle 
juoruamaan Reijolle, että Hietanenkin oli mennyt äänestämään puolesta. Reiska huokasi 
raskaasti päätään puistellen: ”Siinä on toinen petturi!” ja katsoi Jimiä ihan kuin tämä olisi 
isokin rikollinen. Jussi ja Reijo vitsailivat Jimille, että he muodostaisivat Kaupungin Yhteisön, 
johon päästettäisiin ainoastaan korhoslaisia. Jimistä tämä oli selvää poliittista syrjintää, muttei 
kuitenkaan sanonut ääneen koska haluaa satsata uraputkeen.  
Jim itse mielessään vatuloi, että ehkä hänestä tulisi joku kaunis päivä Euroopan presidentti 
mutta sitä ennen pitäisi hakeutua hoitoon, jotta päänsisäinen suhina saataisiin loppumaan. 
Hän tuntee voivansa huonosti. Ainoastaan Ravebileissä sekä postia lajitellessa tuntee olonsa 
pirteäksi. Heti, kun hän näkee Jussin ja Reijon, niin pään sisäinen ääni alkaa hokea mantraa; 
tapa, tapa, tapa. Sitä hän ei uskalla tehdä, kun silloin taatusti joutuisi kiinni ja saisi pitkän 
vankeustuomion. Mirjan tappoakin hän on alkanut enemmän ja enemmän katua. 
 
Marja Koponen löysi Kainuun Sanomien yleisönosastolta aiheeseen sopivan ajatuksen;  
Nyt on Suomi myyty, ja on vain yksi asia, jonka voisi sanoa EU:n kannattajille; Pähkinöitä! 
Tämän lukijakirjoituksen Reijo suurensi, jonka Marja sitten teippasi vahtimestariosaston 
nurkassa olevan ruskean kaapinoveen.  
Kun aikaa oli kulunut muutama kuukausi, niin silloin Jim kaikessa hiljaisuudessa laittoi 
Kajaanin taidehallin julisteen lehtileikkeen päälle ja sitten tilaisuuden tullen vaivihkaa poisti 
lehtileikkeen julisteen alta ja pyyhki sillä takapuolen, vaikkei siinä ollut Serlan pehmoa mutta 
hyvin sentään pylly tuli puhtaaksi, virnisti Jim.  
 
Reijo alkoi naljailla Jimille: ”Tietenkin se perkeleen Kuntteri on käskenyt sua äänestämään 
sianpuolikkaan puolesta! Sie olit todella mulukku, kun menit eänestämmään kyllä! Mitä 
väkkee sitä onkaan!” Jokseenkin Reijo uskoo, että silloin tällöin sakemanni veljeilee Guntherin 
kanssa mutta toisaalta epäröi vahvasti, että tällä olisi ainoatakaan kaveria, kun ei päästä 
häntä kahville.  



 

 

 

 

Myöhemmin, kun Ruotsi oli äänestänyt EU:sta, niin silloin Reijo huokaisi raskaasti tuijottaen 
Jimiä ihan kuin tämä olisi pääkonna. ”No niinpä tietysti! Nyt alakkaa todellinen helevetti, kun 
hurritkin peätti liittyä sianpuolikkaaseen!” sanoi Reijo ja hörppäsi kahvia valkoisesta 
posliinikahvikupista ja puisteli päätään. Jimiä ottaa pattiin, kun työkaverit eivät osaa 
kunnioittaa kansanäänestyksen tulosta. Ehkä joukkomurha olisi nyt paikallaan, ajatteli Jim. 
Sitä hän ei todellakaan sano ääneen eikä edes yritä toteuttaa, kun silloin tulisi potkut.  
 
Marraskuussa kun Norja oli äänestänyt unioniin liittymisestä, niin silloin Reijon suu meni 
messingille: ”Haha, kylläpä norskit olivat järkeviä! Pittäis kai annoo poliittista turvapaikkaa!” ja 
vilkaisi Jimiä, joka istuu tavalliseen tapaansa kahvihuoneen pitkulaisen pöydän päädyssä 
Reijoa vastapäätä. Jim tapaa syödä kurkkuvoileipää, jonka hän käy ostamassa seinän takana 
olevasta lounasravintolasta, jotta näkisi edes vilauksen kaunista Monikaa.  
 
Eräänä päivänä Lauri otti Jimistä valokuvan, kun tämä istui kahvihuoneessa kurkkuleipä 
kädessä. Myöhemmin hän piirsi Jimille Hitlerin viikset ja voileivän päälle piirsi pieniä 
hakaristejä. Hän teippasi kuvan kahvihuoneen seinälle. Heti Jim poisti kuvan ja pyyhki sillä 
takapuolensa.  
 
Vuosi 1995 
Tammikuussa Jimin piti auttaa kaupungintalon arkiston puolella kansioiden harvennustyössä. 
Silloin hänelle muistui mieleen keskussairaalan potkut ja sen vuoksi päätti olla 
mahdollisimman asiallinen ja hoitaa työtehtävät niin hyvin kuin osasi eikä alkaa tekemään 
mitään järjettömyyksiä. Täältä kaupungintalolta olisi tosi noloa saada potkut, koska silloin 
Reijo saisi lisää vettä myllyynsä. 
 
Syy, että Jimin pitää auttaa arkistonhoitaja Veikko-Aake Hietasta, on tietenkin se, että 
vahtimestariosastolla on aivan liikaa harjoittelijoita ja kaiken tämän takana on Jussi Lintuvuori. 
Tästä Marja ei pidä koska kollega koko ajan on olevinaan kuin pomo. Marja on kertonut 
Rositalle kaiken oleellisen Jussista, ettei se mies ole kyllä täysissä järjissään. Painajatkin ovat 
kurkkuaan myöden täynnä Jussi Lintuvuorta. Varsinkin Lauria suoraan sanoen vituttaa tämä 
rykivä vahtimestari. Kukaan ei osaa aavistaakaan, että myös Jimillä on psyykkisiä ongelmia.  
Jos Jussi saisi tietää Jimin mielenterveysongelmista, niin silloin tämä aivan varmasti käyttäisi 
tilaisuuttaan hyväksi ja hankkiutuisi Jimistä eroon.  
 
Kun Reijo oli kuullut, että Jim aloittaa viikon pituisen työharjoittelun arkiston puolella, niin 
silloin hän vitsaili: ”Siellä arkistossa tullee olemaan todella ikävää, kun siellä ei ole kettään 
Reijjoo, jonka kanssa vois hassutella!” johon Jim: ”Minä en aio hassutella vaan puskea töitä!” 
johon Reiska vain nauraa röhötti: ”Se Hietanen on tosi ikävä ja hiljanen mies!”  
Pian Jim huomasikin, että Veikko-Aake on hyvin vaitonainen, muttei antanut sen mitenkään 
häiritä. Hietanen tuntee erittäin hyvin Jimin koska Reijo on näyttänyt hänelle kesätyönaikaisia 
piirustuksia ja sopinut tämän kanssa, että hän väittäisi Jimille, että Spaßvogel Lifestory olisi 
arkiston kätköissä. Eräänä päivänä Veikko-Aake näyttikin yhtä kappaletta, jolloin Jim pyysi 
sitä itselleen mutta Hietanen vain naurahti: ”Täältä ei saa mitään poistaa ilman lupaa.”  
Näin hän on sopinut Reijon kanssa. Kerta Jim ei oikein tunne tätä tumma pukutakkista, 
arkistonhoitajaa, niinpä hän ei iljennyt ottaa lakia omiin käsiinsä ja etsiä Lifestoreja, vaikka 
kuinka mieli teki. 
Jimin työtehtäviin kuului poistaa arkistokansioista vanhoja kuitteja sekä kunnanvaltuuston 
asiapapereita. Se oli yksitoikkoista mutta Jim ei valittanut. Hän haluaa hyvän työmiehen 
maineen. Jim on ajatellut, että ehkä työnteko parantaisi mielen.  
 
Viikon kuluttua Jim palasi takaisin vahtimestariosastolle, jolloin hän kertoi Reijolle, että 
Hietanen oli kertonut paljon mielenkiintoisia tarinoita talon naisista, että esimerkiksi 
energialaitoksen vastaanottovirkailija on ollut nuoruudessaan punkkari, johon Reiska naurahti: 
"Entäs sitten? Se on hänen mokansa!" ja latasi kopiokoneeseen paperiarkin ja sulki 
paperimakasiinin luukun ja käynnisti vihreästä napista, jolloin valkoinen kopiokone käynnistyi 
ja alkoi jäljentää kaupunginvaltuuston asiakirjoja. Jim nojasi pöydänkulmaan jatkaen:  



 

 

 

 

”Juu... energialaitoksen reseptio nuori nainen on hyvin suloinen.” Reijo kääntyi Jimiin päin ja 
naurahti: ”Oot sie toas rakastunut? Sie oot kyllä yliseksuaalinen!” Jim jatkoi: ”En kai ole… 
kouluvirastossakin näkyy olevan hyvännäköinen pimu!” Reijolta pääsi räkänauru:  
”Sie oot todella yliseksuaalinen ja rakastut jopa naisten polokupyöräänkin!” Tämän Reiska on 
sanonut jo lukemattomia kertoja, ja se kuuluu Jimin ja painajien ikikeskusteluiden 
vakiorepliikkeihin. Reijo lisäsi: ”Siihen kouluviraston pimmuun sie et soa koskkee, sillä se on 
miun varamuija.” ja nauroi makeasti ja jatkoi: ”Siulle sopis hyvin tuo Rosita, ja sillä on jo 
lapsiakin eli siun ei tartte niitäkään tehhä!” Jim vastasi kuiskaten: ”Äh... Rosita tulee Chilestä, 
ja meillä on liian iso kulttuuriero. Minulle sopisi pohjoiseurooppalainen blondi!” johon Reijo 
naurahti: ”Sie et soa olla noin personaiskauneudelle.” Jim mietti hetken ja sanoi:  
”Minulle sopisi viimetalvinen Joanna!” jolloin Reijo kertoi, että Joanna on Laurin tyttökaveri, 
jolloin Jimillä loksahti suu auki, sillä hänellä ei ollut aavistustakaan, että Laurilla ja Joannalla 
olisi suhde. Reijo ei tiedä, että suhde oli lyhytaikainen ja tätä nykyään Lauri seurustelee 
virolaisnaisen kanssa. Hetken hiljaisuuden jälkeen Jim sanoi: ”Tai minulle sopisi Rabia!” johon 
Reijo: ”Sen uskonto ei sovi siulle, sillä muslimit eivät soa syyä sianlihhaa ja siehän oot hulluna 
makkaran perrään mutta tosiaan, tuo Rosita sopis siulle kuin nakutettu… Lapsiakaan siun ei 
tarttis tehhä.” johon Jim naurahti: ”Meillä on isot kulttuurierot ja lisäksi haluan antaa oman 
DNA:n lapsille.” johon Reijo naurahti: "Jaahas, tulihan se sieltä, että sie oot rasisti! Se on 
kuule tyypillistä teillä sakemanneilla!" Reijo väritti paperin palasen mustaksi ja asetti sen 
nenän alle ja nosti oikean käden yläetu viistoon ja sanoi: "Kato Jim, Heil Hitler!" ja nauroi 
makeasti. Jimin otsa rypistyi: ”Nyt keskustelu menee ylihilseen. Ei tuollaisia tervehdyksiä saa 
tehdä!” Jim poistui painolta ja meni takaisin vahtimestariosastolle.  
 
Parahiksi huolintaliikkeen auto oli jättänyt ison kasan paketteja lastauslaiturille, jotka Jim 
lastasi kärryyn ja tarkisti listasta, että kaikki paketit ovat tulleet. Sitten hän lähti jakamaan 
paketteja eri osastoille. Parhaillaan Jussi on jossain auttamassa jotain naispuolista virkailijaa. 
Marja istuu vahtimestariosaston konttorissa rupatellen Rositan kanssa. Marjalla tapaa olla 
lämpöpuhallin päällä koska häntä jatkuvasti viluttaa. Se johtunee kai huonosta verenkierrosta 
koska hän liikkuu aivan liian vähän ja tupakoi kuin korsteeni. 
 
Äskettäin muut työharjoittelijat paitsi Jim ja Rosita ovat lopettaneet, kun saivat koulutusta 
vastaavia töitä. Jussia harmittaa, kun nämä kaksi eivät ole heidän joukossansa.  
Jussi ei myöskään siedä Rositaa, kun tämä ei suostu tanssimaan hänen pillinsä tahdissa. 
Marja on varoittanut Rositaa ja myös Jimiä, etteivät liikaa mielistelisi Jussia.  
Nyt Jussi katuu katkerasti, että oli vahingossa ottanut nämä kaksi harjoittelijoiksi.  
Jussin iloksi piakkoin Rosita lopettaa, kun tämä aloittaa leikkikoulunopettajaopinnot.  
Se ammatti sopii hänelle kuin nakutettu, kun on luonteeltaan hyvin leikkisä.   
 
Jussia ahdistaa, kun Jimin lopettaminen ei ole näköpiirissä. Hänestä voi tulla pitkäaikainen 
harjoittelija. Jim ei ole tehnyt yhtään mokaa ja siitä hän saa kiittää painon läheisyyttä eli 
painostusvaara.  
 
Jussi tulee osastolle, niin useimmiten hänellä on mukanaan säkillinen käytettyjä kansioita, 
jotka hän on saanut eri osastoilta. Kansiot hän niputtaa yhteen ja soittelee kouluihin, että 
tarvittaisiinko kansioita. Tämä ei kuuluisi osaston työtehtäviin, mutta Jussi tällä tavoin yrittää 
näyttää jokaiselle, että olisi todellinen mestari, vahtimestareiden mestari.  
 
Helmikuussa Jimin piti auttaa talousosastolla kansioiden järjestelemisessä. Tämänkin takana 
oli Jussi Lintuvuori. Täälläkin hän oli vain viikon ja sitten palasi takaisin vahtimestariosastolle. 
Talousosastolla Jim huomasi nuoren naispuolisen taloussihteeri Heli Hathayerin.  
Sukunimi pohdituttaa Jimiä, että onkohan naisella saksalaisjuuret. Hän ei uskalla mennä 
luontevasti juttusille, kun pelkää omaa psyykkistä häiriötä, että satuttaisi naista.  
Oikeastaan onkin parempi olla flirttailematta, sillä ollaanhan työpaikalla eikä missään 
bordellissa, kuten hän tapaa itse mielessään lohduttaa itseään. 
 
 



 

 

 

 

Talousosastolla ollessaan Jim lopetti jo kello 14. Työpäivän päätteeksi hän poikkesi painolla 
tervehtimässä Reijoa, koska tämä oli uhannut aloittaa armottoman painostuksen, jos hän ei 
moikkaisi kotiin lähtiessä. Eräänä päivänä, kun Jim lähti suoraan talousosastolta kotiin eikä 
käynyt painolla, niin seuraavalla kerralla Reiska oli saakelin pahalla tuulella:  
”Nyt oon puhunut siulle sanottavani... oli mukavaa niin kauan kuin sitä oli!” ja veti 
riippulukkomaisesti sormillaan huulensa yhteen ja nyökkäsi vahvistukseksi.   
Hänen valtava vatsansa paljasti, että Reijo vain pilaili eikä oikeasti ole aloittamassa 
mykkäkoulua. Heti Jim ei huomannut, että Reiska vain pilaili ja panikoitui, että onko nyt 
hassuttelut hassuteltu. Kaikille muille Reijo puhuisi, muttei minulle, ajatteli Jim kyynelsilmin.  
Lopulta Jimille valkeni, että Reijo vain laski leikkiä. Reiska on yhtä lapsellinen kuin Jim mutta 
tämän mielenterveys on parempi, äärimmäisen hyvä. Seuraavina päivinä Jim poikkesi 
painolla, ettei Reiska alkaisi temppuilla. 
 
Kun Jim oli talousosastolla niin silloin Reijo usein vitsaili: "Oot sie nykyään puoli aikaa, kun 
lopetat jo kahelta? Se on voan kummallista, kun sie onnistut saamaan tollasia herrojen 
työaikoja!” Jim vastasi, ettei hänellä ole mitään luksustyöaikoja eikä saa edes palkkaa. Tähän 
Reiska tapaa naurahtaa: ”Kyllä siulla on kaiken maailman kultaset käenpuristukset vai mitä 
sairaseläkkeitä ne ovatkaan!”  
 
Eräänä talvipäivänä Reijo kysyi Jimiltä, jos tämä haluaisi ostaa häneltä pornofilmin ja näytti 
videokasettia, jonka kannessa oli todella härski pornahtava lähikuva naisen alapäästä. 
Jim vastasi: “Mitä se maksaa?” johon Reijo: “Mie myyn sen kahellakympillä, kun oomme 
työkavereita.” Jim kaivoi esiin lompakkonsa ja ostaa rapsautti itselleen pornofilmin. Hän on 
aivan hulluna pornoon. Hänellä on video ja matkaväri-tv huoneessaan eli pystyy leikiten 
katsoa pornoa vanhemmiltaan salaa. Sinänsä hänhän on jo aikuinen ukko mutta hyvin 
lapsellinen ja sen vuoksi isä ja äiti eivät katsoisi suopeasti pojan pornoharrastuksia.  
Tämän vuoksi Eva on kehottanut Retkutsenkoja katsomaan pojan perään, kun ovat 
Helsingissä, ettei tämä päätyisi bordelleihin tai katsoisi sopimattomia leffoja.  
 
Jim lounastaa kaupungintalon lounasravintolassa ja sitten tekee pienen kävelylenkin. Hän 
tapaa kävellä joenrantaa Linnanraunioille. Kävellessä hän pohtii vaikka mitä hullua. Joskus 
hän tekee pitkän kävelylenkin Onnelanniemen leirintäalueelle.  
Kävellessä hän ripustelee kadulta löytyviä roskia puiden ja pensaiden oksille. Jimin 
suosikkeja ovat mustat koirankakkapussit, jotka hän ripustaa puiden ja pensaiden oksille. 
Pusseja ripustaessa hän kuvittelee niiden sisältävän kokaiinia.  Myöhemmin, kun hän samaa 
reittiä palaa takaisin kaupungintalolle, niin silloin hän itse mielessään nauraa kihertää, kun 
mustat pussukat roikkuvat oksilla.  
Eräänä maaliskuisena lounastunnilla Jim kohtasi eläkeläispariskunnan, jotka olivat 
ulkoiluttamassa isoa Suomenpystykorvaa. He kysyivät häneltä, että onko hän se joka tapaa 
ripustella roskia puiden oksille, johon Jim änkytti suomea murtaen: ”Eeen, en mä ripusta, joku 
toinen ripustaa!” Harmaatukkainen tukevahko mies sanoi sormi ojossa:  
”Kuule, on nähty omin silimin touhus.” Jim yritti nauraa viattoman naurun: ”Haha, täytyy olla 
väärinkäsitys... varmaan sekoittaa minut toiseen.” johon harmaanutturatukkainen 
nainen: ”Kyllä sie oot se ripustelija... voit siivota tiällä joenrannassa mutta elä kehtaa 
ripustella, jooko?” Jimiä alkoi hirvittää, jos kaupungintalolla saataisiin tietää tästä roskien 
ripustelusta ja sitten tulisi taas potkut. Jim järkiintyi sen verran, että lopetti roskien ripustelun 
ainakin työaikana. Ripustelusta olisi myös toinen huonopuoli, kun silloin on vaarana 
vaatteiden sotkeutuminen niin, että äiti ihmettelisi. Pahinta olisi, kun puolityhjistä olutpurkeista 
tippuisi olutta hänen päällensä niin, että loppupäivän haisisi kuin spurgu.  
 
Pariskunta jatkoi matkaansa kohti Kajaanin toria. Suomenpystykorva kusi melkein Jimin 
jalkojen juureen, jolloin hän päästi ilmoille muutaman saksalaisen ärräpään.  
Jim käveli toista kautta torille, jotta näkisi pariskunnan määränpään. Jimiä jännitti, jos he 
menisivät kaupungintalolle valittamaan. He menivätkin erääseen valkoiseen kerrostaloon, 
jossa ilmeisesti asuvat. Jim meni rappukäytävän alatasanteelle katsomaan, että keitä 
kyseisessä rapussa asuu.  



 

 

 

 

Taulussa luki tavallisia suomalaisia sukunimiä; Virtasia, Lahtisia sekä Kemppaisia. Jim ei 
tunne heistä ketään, niinpä hän poistui rapusta ja meni takaisin joenrantaan.  
Näkyvimmät roskat hän poisti pensaiden oksilta, ettei niistä olisi todisteiksi. Roskat hän heitti 
jokeen ja kuvitteli niiden olevan laivoja. Sitten hän kiiruhti takaisin työpaikalleen koska 
ruokatunti alkoi olla lopuillaan. 
 
Seuraavana päivänä lounaskävelyllä Jimin juttusille pakkautui pakolaisjätkiä, jotka kyselivät 
huonolla suomella: ”Sinä ripustaa roskaa pensas?” Jim huomasi, ettei ole ainoa, joka murtaa 
suomea. Jim perääntyi samalla kun vastasi: ”En minä tee sellaista.” Pakolaisjätkät väittivät 
nähneensä hänet. He uhkasivat kertoa poliisille, johon Jim änkytti: ”Minä olen poliisi ja tutkin 
tuota roska juttua!” pakolaispojat kysyivät poliisin tunnuslaattaa. Jim vastasi, että oli 
unohtanut tunnuslaatan poliisilaitokselle ja nyt hänellä on ruokatunti. Sitten jätkät kysyivät 
nimeä, johon Jim: ”Öh, minä olen rikoskomissaari Jean Palonen!” Tämä oli ensimmäinen 
nimi, joka tuli mieleen. Hän oli hyvin lähellä sanoa, että olisi Urho Kukkola mutta päätti 
kuitenkin olla sitä käyttämättä muualla kuin Ravebileissä. Retkutsenkot ovat valistaneet 
häntä, ettei Ravebileissä käytettyjä nimimerkkejä kannata käyttää muualla.  
 
Pitkään aikaan Jim ei ole kirjoittanut Kukkola-kertomusta koska tällä hetkellä häntä kiinnostaa 
Arrow-kertomuksen kirjoittaminen, johon hän saa paljon ideoita Reijon kanssa käydyistä 
ikikeskusteluista.  
 
Pakolaisjätkät uhkasivat ottaa hänestä valokuvan, jonka he näyttäisivät poliisille. Jim päätti 
ottaa jalat alleen ja juoksi mutkitellen kohti Kauppakadun ihmisvilinää, ettei voisi ottaa kuvaa. 
Hän ei kuitenkaan nähnyt kameraa.  
Kauppakadulta hän käveli Välikadulle, jossa näki valkoisen pakettiauton, jonka kyljessä oli 
herkullisen näköisiä leivänkuvia. Auto seisoi Sokoksen takaoven edustalla peräluukut auki. 
Auton uumenista leijaili herkullinen leivän tuoksu niin, että maha alkoi kurista, vaikka hetki 
sitten hän oli syönyt pyttipannua. Jim käveli lähemmäksi avointa peräluukkua, jotta näkisi, että 
mikä leipä noin hyvältä tuoksuu. Hän otti ruskeasta muovilaatikosta Reissumies ruisleivän. 
Juuri silloin tuli autonkuljettaja, lippalakkipäinen, noin viisissäkymmenissä oleva miehen 
köriläs, joka tuhahti: ”Mitä vittuu sie hommaat? Hei, leipä tänne kuin ois jo!” Jim lähti 
juoksemaan leipäkädessään takaisin kohti Kauppakadun ihmisvilinää. Hän huomasi, ettei 
leipäautonkuljettaja lähtenytkään perään.  
 
Jim palasi työpaikalleen koska ruokatunti alkoi olla jo lopuillaan. Leivän hän laittoi 
kahvihuoneen pöydälle ja sanoi painajille: ”Minä tarjoan Reissumiesleivän!” johon Reijo:  
”Mitä väkkee sitä onkaan, tarjoo pelekkää rutikuivaa ruisleipää, kun mie oon monesti tarjonnut 
viinereitä ja ne ovat maistuneet siullekin.” Jim ajatteli itse mielessään, että rotanmyrkkyä 
pitäisi tuolle ihramahalle tarjota. Ajatus jäi Jimin mieleen. Hän mietti samalla, kun lajitteli 
iltapäiväpostia, että tehoaisiko rotanmyrkky ihmisiin.  
 
Työpäivän päätteeksi hän kävi K-raudassa ostamassa rotanmyrkkyä ja piilotti myrkkyrasian 
autonsa peräkonttiin. Illalla, sillä välin, kun isä ja äiti olivat iltakävelyllä, niin Jim haki 
keittiönpöydältä äidin leipoman kanelipullan, jonka hän koversi ontoksi. Sitten meni ulos ja 
avasi autonsa peräluukun ja otti rotanmyrkkyrasian. Hän kaatoi myrkkyä pullan sisälle ja 
sitten puristi sen kasaan. Tuli lättänä pulla. Jimiä alkoi naurattaa pullan ulkonäkö. Pullan hän 
laittoi auton apumiehen istuimelle ja huomenna aikoo antaa sen Reijolle. Sitten hän meni 
sisälle huoneeseensa. Jos myrkky tappaisi läskipainajan, niin sitten voisin itsekin ottaa 
ripauksen samaa myrkkyä, jotta pääsisin tuskistani, ajatteli Jim-Adolf. Hän kiihottui 
itsetuhoajatuksesta.  
 
Ensimmäisen kahvitauon jälkeen Jim antoi Reijolle rotanmyrkyllä terästetyn pullan sanoen: 
“Tässä saat paremman pullan, ettei tarvitse kuivaa leipää järsiä!” ja ojensi lättänän 
kanelipullan Reijolle. Reijo otti pullan käteensä ja katseli sitä kummissaan, kun se oli kuin 
jyrän alle jäänyt. Reijo kiitti pullasta ja vei sen kahvihuoneeseen omalle paikalleen.  
 



 

 

 

 

Jim pyysi, että hän söisi sen nyt heti, johon Reiska: “Syön ruokatunnilla voileipien jäläkkeen 
jälkkäriksi.” Jim nyökkäsi ja meni intoa täynnä hymyissä suin vahtimestariosastolle. Jimin 
mentyä Reijo katsoi pullaa. Se ei ollut yhtään houkuttava, niinpä hän heitti sen roskiin.  

 
Iltapäivällä Jim kyseli Reijolta vointia, että onko vatsa toiminut, johon Reiska: ”Juu, voin ihan 
hyvin, kuule, mitä tarkotit sillä, että miten mahani voi? Tarkotitko, että miulla olisi läskimaha?”, 
johon Jim änkytti: ”Een, tarkoitin, että oliko pulla hyvä?” ja kihersi kuten hänellä on tapana 
tehdä ja haroi ylähuulta ja nenää. Reijo vastasi: ”Juu, se pulla oli todella hyvä, itekö oot sen 
leipassut, ihan omasta piästä?” Jim naurahti: ”Haha, äi… Öh, mutsi on sen leiponut!”  
Jim ajatteli itse mielessään, että kumma, kun ei edes rotanmyrkky tehoa. Ehkä Reijon suuri 
rasvaprosentti laimentaa myrkyn, ajatteli Jim. Hän todella uskoo Reijon syöneen myrkkypullan 
ja päätti, ettei kannata tehdä itsaria rotanmyrkyllä, kun sen vaikutus on kyseenalainen.  
 
Viime aikoina Jim ei ole kovinkaan usein veljeillyt Guntherin kanssa, jotta tämä saisi sellaisen 
käsityksen, että hän olisi poliisikorkeakoulussa. Viikonloppuisin, kun hän käy Helsingissä 
Retkutsenkojen kanssa, niin silloin hän soittaa Guntherille. Hän on alkanut väittää kaverilleen, 
että poliisikorkeakoulussa olisi tavannut sen oikean, jonka hän nimesi Nancy Arrowiksi.   
Tietenkään Gunther ei usko, sillä väitetyllä tyttöystävällähän on sama sukunimi kuin Jimin 
kertomuksen päähenkilöllä ja toiseksi tämähän on monesti läpättänyt samannimisestä 
Berliinin aikaisesta koulukaveristaan sekä syksyisestä Nancy Arolasta. Heti, kun Jim oli 
maininnut neiti Arolasta, niin hän meni hiljaiseksi ja änkytti. Pian änkyttäen väitti, että Nancy 
Arola olisi poliisikokelas.  
 
Viime aikoina Guntherilla on ollut taskussa pieni sanelukone, jotta jokainen Jimin väite 
tallentuisi. Sanelukone on Fannyn idea. Kun Jim soittaa, niin silloin Gunther laittaa 
sanelukoneen puhelimen kuuloketta vasten, jotta kaikki tallentuisi. Sitten on helppo kirjoittaa 
sana sanalta paperille ja tietokoneelle.  
 
Jimillä on hirveä Ravevillitys. Huoneen pöydillä lojuu paljon teknolevyjä, jotka hän ottaa 
mukaan Helsinkiin. Isä ja äiti olettavat, että näin poika miehistyisi, kun näkee muita ihmisiä.  
Jim itsekin olettaa ja toivoo parantuvansa eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää.  
Hän on miksaillut hirveät määrät musiikkia c-kasetille, joita hän soittaa teknomusiikin 
taustalla.  
Ravebileissä hänellä on yllään mummon hautajaisvaatteet; musta pukutakki sekä mustat 
housut. Jaloissa on valkoiset Adidas lenkkarit. Pukutakki hieman puristaa koska hän on 
hieman lihonut. Jim on oikea herkkusuu. Hän ei halua kenellekään tunnustaa lihomistaan 
mutta kiihottuu omista läskeistään. Hän ei kuitenkaan ole ihan ylipainoinen mutta maha 
pullottaa melkoisesti.  
Jim haluaisi olla lihava mutta toisaalta häntä oksettaa lihavana oleminen, kun töissä näkee 
päivittäin Reijon läskimahan. 
Jim ei käsitä miksi hän kiihottuu omista läskeistään. Hän on lähes aina kiihottunut, kun on 
paidatta. Yksin kotona ollessaan hän saa yhä riisuutumiskohtauksia, jolloin alastomana 
juoksentelee jokaisessa huoneessa kuin vähäjärkinen.  
Eräänä päivänä Jim laittoi palavan tulitikun navan päälle, jotta näkisi jos läskit räjähtäisivät tai 
syttyisi palamaan. Hän on kuullut, että ennen muinoin läskillä räjäytettiin kalliota ja sen tähden 
halusi kokeilla omilla läskeillä. Kun tuli alkoi polttaa, niin silloin hän yritti pinnistellä, jotta näkisi 
jos todella räjähtäisi. Ne eivät räjähtäneet vaan mahakarvat vain kärysivät. Sitten hän väsyi 
kokeeseen ja sammutti tulitikun ja pukeutui. Joka kerta, kun hän saa tällaisia kummallisia 
ideoita, niin päässä alkaa kummasti humista eikä äly pääse esille.  
Jimillä on runsaasti sadomasokistisia kujeita ja haaveilee tyttöystävästä, jonka kanssa voisi 
harrastaa mahakarvojen käryttelyä sekä ruoskimista. Sitten, kun pään sisäinen humina 
päättyy, niin hän oikein hätkähtää hereille. Silloin hän alkaa pohtia hoitoon menosta, muttei 
uskalla ottaa asiaa esille vanhempiensa kanssa, saati sitten itse mennä lääkäriin. Hän pelkää 
hullunpapereita.  
 
 



 

 

 

 

Maaliskuun puolivälissä Jim kävi työterapeutti Raili Virran kanssa tutustumiskäynnillä Kajaani-
yhtiön postinlajitteluosastolla, jossa hän aloittaa huhtikuussa kuukauden pituisen 
työharjoittelun. Tämäkin on Jussi Lintuvuoren idea, jotta houkuttelisi Jimin pois 
kaupungintalolta ja sitten hommaisi osastolle nuoria naispuolisia työharjoittelijoita.  
 
Maaliskuun lopulla Rosita lopetti vahtimestariosastolla, kun varmistui 
lastentarhanopettajakoulutus. Koulutus tapahtuu Kajaanin seminaarioppilaitoksessa. Hän on 
hyvin innoissaan, kun hänestä on tulossa leikkikoulunopettaja. Ehkä hän voisi opettaa lapsille 
espanjaa, kuten hän sanoi Marjalle.  
 
Jim haluaisi jatkaa vahtimestariosastolla koska tämä työ on mielenkiintoinen mutta jostain 
syystä Jussi haluaa savustaa hänet ulos. Sitä Lintuvuori ei sano ääneen.  
Ehkä Jussia ärsyttää Jimin monotoninen änkyttävä puheääni, jolle Jim ei voi mitään. Se on 
osa Jimin kehitysvammaa.  
Jussilla itselläkin on omat paheensa, joista ärsyttävin on jokapäiväinen rykiminen eli myös 
hän on omalta osaltaan vammainen. Hänellä on geeneissä dysleksiaa. Jussin toinen suuri 
pahe on selkään puukottaminen, onneksi sentään ei kirjaimellisesti.  
 
Jussi on keskustellut Railin kanssa Jimin selän takana, että olisi hyvä, jos Jimille löytyisi 
toinen työpaikka, kun nykyinen on tälle aivan liian yksinkertainen.  
Jimille Jussi perusteli, että uudessa työpaikassa hän saisi lisää työkokemusta ja sitten voisi 
tulla takaisin vahtimestariosastolle. Itse mielessään Jussi toivoi, että sillä välin tilalle saataisiin 
uusia työharjoittelijoita. Raili meni lankaan, kun ei tunne tätä lyhytkasvuista leukapartaista 
miestä.  
 
Kun Raili tuli ilmoittamaan Jimille, että he tekisivät tutustumiskäynnin Kajaani-yhtiön 
postiosastolle, niin silloin Jussi sanoi lässyttävällä äänellä, että lisätyöharjoittelusta olisi 
pelkkää hyötyä, ja kehui tätä kunnon duunariksi.  
Jimillä ei ollut muutakaan vaihtoehtoa kuin alistua kohtaloonsa. Hänellä ei ole aavistustakaan 
mitä kaikkea Jussi on kertonut Railille.  
 
Jussi Lintuvuori näyttelee erilaisia rooleja eri henkilöille. Työkavereille hän näyttelee hyvin 
äveriästä perheenisää. Todellisuudessa Lintuvuoret ovat velkavankeudessa. Onneksi Jussi ei 
tiedä, että Brandzerit ovat monimiljonäärejä tai muuten alkaisi hirveä perseennuoleminen.  
Painajatkaan eivät tiedä mitään Brandzerien miljoonista. Raymond ja Eva ovat vannottaneet 
lapsiaan olla leuhkimatta, että he ovat ökyrikkaita, Kainuun rikkaimpia.  
 
Heti kun Reijo oli kuullut Jimin aloittavan Kajaani-yhtiöllä kuukauden pituisen harjoittelun, niin 
silloin hän vitsaili: ”Jaahas, keskussairaala-ilimiö taittaa toistuu... kohta persuuksissas on toas 
mustelma!” ja päästi oikean räkänaurun. Jim vastasi: ”Minä tulen takaisin!” johon Reijo:  
"Tai sitten et, sillä siun tilalla soattaa alottaa joku toinen, ilimeisesti naispuolinen” ja 
jatkoi: ”Kerta sie lopetat niin siun pittää tarjota oikein mehevä kakku eikä sitten mittään kuivia 
saksalaisia korppuja tai littanoita pullia!” Jim sanoi otsakurtussa: "Mutta minä en lopeta 
kokonaan… tulen toukokuun alussa takaisin… Jussikin sanoo niin!" Reijo vastasi:  
"Jussi ja Jussi, se sano vain lohuttaakseen sua, jotta menisit lankaan ja näköjään kusetus 
onnistui… Siis sun pittää tarjota jottain hyvvää!” Sitten Reijo naurahti: "Vae susta tulloo 
paperin valamistaja! Lähetäppä ihimeessä paperiarkit mullekin, jotta mäkin voisin piirtää omat 
Laifstoorini, Haha!" Jim naurahti, että hän tulee olemaan vain postiosastolla eikä ole 
tuotannossa.  
 
Eräänä maaliskuisena päivänä Jim otti mukaansa työpaikalle listan kaikista radiosta 
äänittämistään musiikkikaseteista. Listan hän oli naputellut tietokoneellaan ja tulostanut 
paperille, jota oli vahingossa leikellyt ja reunat ovat menneet epätasaisiksi. Nyt hän haluaisi 
saada listan siistiksi sekä kaksipuoliseksi. Edellisenä päivänä hän kysyi varmuuden vuoksi 
Reijolta, että kuinka paljon maksaisi A4-paperin kopiointi sivun molemmille puolin, johon Reijo 
vastasi: ”Mie voin kopioija ilimaseks, kun oomme työkavereita.”  



 

 

 

 

Jim kysyi, että näkisikö, että kyseessä olisi kopio, johon Reiska naurahti: "Meinaaks sie 
kenties jotain väärentää tai sitten oot menny tuhhoomaan jonkin faijasi papereista?" Jim 
naurahti, ettei hän ihan sitä tarkoittanut vaan halusi vain tietää.  
Seuraavana päivänä Jimillä oli mukana noin seitsemänkymmentä sivua musiikkilistaa, josta 
Reijo pystyi kopioimaan vain murto-osan koska Jimin matriisikirjoittimessa on kulunut 
värinauha ja teksti oli niin vaaleaa niin, ettei kopioimallakaan saanut tummemmaksi. Reijo 
nauroi ihan katketakseen: ”Sie soat kyllä kaivvaa kuvettas ja ostaa uuen printterin eikä sitten 
mittään halappaa paskaa!”  
 
Maaliskuun lopulla Rosita lopetti tarkalleen vuoden kestäneen työharjoittelun. Viimeisenä 
työpäivänä hän otti työkavereistaan valokuvia. Hän käski Reijon ottaa kuvan hänestä, kun 
seisoo Jimin vieressä. Hän olisi tahtonut halata mutta siihen Jim ei suostunut koska tämä 
mustakutrinen nainen ei täytä hänen tiukkoja naiskriteereitänsä ja toiseksi kaikki halaukset 
tarkoittavat esileikkiä. Tietenkään tätä Jim ei sanonut ääneen.  
Reijo puisteli päätään ja uhkasi aloittaa maan perusteellisen painostuksen, jos Jim ei halaisi 
Rositaa. Ei auttanut muu kuin antaa pikahalaus, ettei Reijo aloittaisi sitä helvettiä, kuten Jim 
itse mielessään ajatteli. Reijo nauroi persettään repien: ”Mitä vittuu, siehän meinasit veänttöö 
siltä niskat nurin, mitä väkkee sitä onkaan!” Jim änkytti, että kyseessä oli erittäin hellä 
heterohalaus, johon Reiska nauroi räkäisen naurun ja kertoi Laurillekin, että sakemanni on 
oikea niskanvääntäjä. Lauri naurahti: ”Todella klovni Heteroo!”  
 
Rosita sai työkavereiltaan muistolahjaksi kaulakorun sekä kukkia. Hän antoi Marjalle pienen 
posliinipossun koska tämän aikamies pojalla on lemmikkinä miniporsas, johon Marja on 
kovasti kiintynyt. Rosita sanoi samalla kun ojensi posliinipossun: "Minä ajattelin sua, kun näin 
tämän kaupassa!” Marjalta pääsi oikea räkänauru: ”Niinpä tietysti, oonks mie possun 
näkönen?” ja nauroi rinnat hytkyen. Marjasta tuntuu haikealta, kun Rosita lopettaa. He ovat 
monesti kahvitauoilla haukkuneet arabimiehiä koska he kohtelevat kaltoin naisia. Taannoinen 
Rabiakin on kertonut yhtä ja toista arabien tavoista sillä hän itsekin on arabi mutta 
länsimaistunut.  
Kaikki työkaverit pitivät Rabiasta koska tällä on hyvin kauniit kasvot sekä kullanruskea 
ihonväri. Vaikka Rabia on muslimi, niin hän ei suinkaan puolustellut arabimiesten kotkotuksia 
vaan kritisoi omaa uskontoaan. Marjan mielestä Islam on uhka koko länsimaailmalle.  
Samaa mieltä ovat myös painajat ja Jussi. Marja on lukenut Koraanin kannesta kanteen ja 
tietää hyvin paljon Islamista. Hän on monesti sanonut, että kohta arabit ottavat koko Suomen 
haltuunsa. 
 
Marja ja painajat eivät oikein pidä siitä, että Jim aloittaa Kajaani-yhtiöllä koska tämä on Jussin 
idea. He haluaisivat pitää Jimin vahtimestariosastolla, ettei Jussille tulisi enää tilaisuuksia 
ottaa nuoria tytön hupakoita. He saattaisivat jopa vaihtaa Jussin Jimiin, jos olisi valta.  
  
Huhtikuun alussa Jim aloitti Kajaani-yhtiöllä kuukauden pituisen työharjoittelun.  
Samaan aikaan kaupungintalon vahtimestariosastolla aloitti Marjan ja painajien vitutukseksi 
hyvin laiska libanonilainen George Miskin, joka ei halua tehdä pienintäkään työtehtävää vaan 
istuskelee osaston nurkassa, ruskeassa pyörivässä nojatuolissa katsellen, kun toiset 
puskevat töitä niska limassa. Hän lajittelee vain murto-osan ja sitten väsähtäneenä rojahtaa 
nojatuoliin.  Hän on osastolla kaksi kuukautta ja sitten siirtyy kesälaitumille. Syksyllä hän 
aloittaa lukion. Työharjoittelun hän sai työvoimatoimiston ja sosiaaliviraston kautta. 
Todennäköisesti vahtimestariosaston esimiehet kyselivät harjoittelijoita sosiaalivirastosta, kun 
Jussi koko ajan haikailee nuoria harjoittelijoita. Tälläkin kertaa Jussilla oli epäonnea, kun 
kyseessä ei ollutkaan naispuolinen työharjoittelija vaan hänen mielestänsä pahin 
mahdollinen; laiska maahanmuuttaja jätkä. Jussin ja Marjan ennakkoluulot 
maahanmuuttajista vahvistuivat entisestää.  
Marja on varma, että tämä on Jussin syytä, kun tämä jatkuvasti haikailee nuorten 
työharjoittelijoiden perään. Jos Jussi ei olisi ehdottanut Jimille toista työharjoittelupaikkaa, niin 
silloin laiska-Georgea ei olisi.  
 



 

 

 

 

Kajaani-yhtiön postiosasto on pienessä keltaisessa parakkimaisessa puuhökkelissä. 
Osastolla on kuusi postinlajittelijaa, joista puolet keski-ikäisiä naisia ja miehiä.  
Seinän takana on Kajaani-yhtiön paino, jossa työskentelee saksalainen Herman, joka päivänä 
eräänä tarjosi tyypillisiä saksalaisia marsipaanileivoksia työkavereilleen. Ruskeiden 
marsipaanileivosten päällä on pursutettu suklaavaahto. Työkaverit ihmettelivät näitä 
huvittavan ja irvokkaan näköisiä marsipaanileivoksia. Ainoastaan Jim ei ihmetellyt, kun on 
ennenkin nähnyt näitä Kacke Backwaren leivoksia, joita nautitaan keväisin, kun lumi alkaa 
sulaa. Äitikin tapaa joka kevät leipoa näitä ihania leivoksia, ajatteli Jim, samalla, kun seurasi 
työkavereiden reaktioita. Viiksekäs postinlajittelija naurahti, että nehän muistuttavat ihan sitä 
itseään, jolloin kahvihuone raikui räkänaurua. 
 
Musta Zorro viiksinen postinlajittelija, Leevi sinettiruusu, on osaston mustalammas ja tekee 
vaikka mitä hassua. Kotona hän on luonut hullunkurisen tietokoneohjelman, interaktiivinen 
pilapuheluautomaatti, jossa on valmiina pilapuhelufraaseja. Ohjelman hän on laittanut 
kotisivulleen vapaaseen levitykseen.  
Ohjelman hän on nimennyt Loomis Karaokeksi. Fraasit ovat kaksimielisiä ja sen vuoksi 
ohjelmasta on tullut hyvin suosittu nuorison keskuudessa.  
 
Jimistä täällä Kajaani-yhtiön postiosastolla on huomattavasti vaikeampaa kuin 
kaupungintalolla koska täällä on paljon kryptisiä lyhenteitä.  
 
Viikon kuluttua Jimille tuli silmänruokaa, kun osastolla aloitti pitkäruskeatukkainen kuusitoista 
vuotias Liina Anttola, johon Jim silmittömästi ihastui. Jimillä teki kovasti mieli halata näin 
komeaa tyttöä, muttei uskaltanut. Sydän hakkasi kiivaasti, kun edes vilkaisi tätä tuntematonta 
kaunotarta. Hän pakotti itsensä pidättämään halunsa, ettei mopo pääsisi käsistä. Hänellä ei 
ole sydäntä satuttaa tätäkään tyttöä. Häntä vitutti, kun itsellä on huono mielenterveys eikä 
uskalla vakiintua. Hän on useana yönä nähnyt ihania romanttisia unia. Unissaan hän on 
nähnyt Liinan kaltaisen tytön sekä ihanan vaaleaverikön, joka pomppasi esiin Kainuun 
korvesta. Sitten Jim heräsi ja oli hyvin kiihottunut. Pippelikin oli pystyssä mutta sängyssä hän 
makasi yksin niin, että itkuhan siinä pääsi. Jimiä surettaa oma kohtalonsa, kun ei uskalla 
hakeutua hoitoon. Hän on varma, että tämäkin psyykkisen vaivan voisi parantaa lääkityksellä. 
Potenssi ainakin toimii, kuten Jim-Adolf on monesti huomannut.  
 
Jim ja Liina keskustelivat kaikesta muusta paitsi rakkaudesta. Tyttö kertoi pitävänsä teknosta, 
jolloin Jim innostui kertomaan huonolla suomellaan, että viikonloppuisin hän tapaa järjestää 
kahden venäläisveljeksen kanssa Ravebileitä Helsingissä. Liinaa nauratti kovasti, kun Jim oli 
intoa täynnä. Tyttö ajatteli itse mielessään, että tuskinpa tuollainen pelle käy missään 
Ravebileissä.  
 
Heti, kun Liina oli postikierroksella, niin Jim kysyi Leeviltä lisätietoa tytöstä. Tämä vastasi 
naurahtaen, kun arvasi Jimin olevan rakastunut: ”En tiennytkään, että tykkäät sakkolihasta!”  
johon Jim: ”Liina ei ole sakkoliha vaan ihanan eroottinen!”, johon Leevi nauroi:  
”Haha, sitäkin vielä, sie oot melekonen äijä!”  
Jim sai selville, että Liina asuu Lehtikankaan perukoilla, muttei uskalla mennä tämän luokse, 
kun pelkää omaa huonoa oloaan.  
Tästä lähtien Jim alkoi ihastua kaikkiin Liinoihin ja jopa heti, kun kuulee puhuttavan 
pöytäliinoista.  
 
Leevi huomasi, että Jimillä on ihana huumorintaju. Hänen kehittelemänsä Loomis Karaoke 
sisältää juuri tällaista tuhtia huumoria, jota ei todellakaan voi suositella herkille.  
Leevin kotisivuosoitekin on hieman rasistinen koska siinä mainitaan erään hyvin tunnetun 
vähemmistöryhmän kansanomainen nimike. Leevin luoma fiktiivinen hahmo kuuluu juuri 
tähän tunnettuun etniseen väestöryhmään, josta on tehty runsaasti ilkeämielisiä piloja muun 
muassa Pulttibois huumoriohjelmissa. Pulttibois kalpenee Loomis Karaoken rinnalla koska 
siinä on runsaasti mafiaromantiikkaa, kuten esimerkiksi suojaliivejä sekä aseita.  
 



 

 

 

 

Heti kun Leevi oli kertonut Jimille tietokoneohjelmastaan, niin silloin hänkin ihastui siihen 
koska Jimillähän on yhä mafiakuume. Jim antoi muutaman nasevan vinkin 
pilapuhelufraaseihin. Palkkioksi Leevi antoi Jimille disketin, jossa on Loomis Karaoken uusin 
versio. Jimillä ei ole Internetiä eli ei voi tehdä netin välityksellä pilapuheluita.  
Huoneessaan hän kuuntelee pilapuhelufraaseja omaksi ilokseen. Fraasit hän äänittää 
kasetille, jota viikonloppuisin soittaa Ravebileissä musiikin keskellä.  
 
Kuukausi kului nopeasti ja oli aika palata takaisin kaupungintalolle. Viimeisenä työpäivänä 
Kajaani-yhtiön postiosastolla Jim vatuloi kuumeisesti, että kuinka paljastaisi tunteensa.  
Jimistä tuntui haikealta jättää tämä ihana teinityttö, siispä hän päätti paljastaa tavalla tai 
toisella tunteensa. Jim otti esiin paperinpalan ja kirjoitti suomeksi kyrillisillä kirjaimilla; Minä 
rakastan Liina Anttolaa niin paljon... Paperinpalan hän laittoi pöydällä olevan rei’ittimen alle ja 
vaivihkaa siirsi rei’ittimen Liinan eteen. Eikä aikaakaan, kun tyttö siirsi rei’itintä, jolloin 
huomasi sen alla paperilapun.  Hän katsoi lappua; Oho, siinä lukee jotain venäjäksi, ajatteli 
Liina. Pian hänelle selvisi, ettei teksti ollutkaan venäjää vaan suomea mutta kyrillisin kirjaimin. 
Hän on muutama vuosi sitten opiskellut venäjää valinnaisaineena ja osaa kyrilliset aakkoset. 
Luettuaan hän naurahti ja katsoi Jimiä: ”Haha, vai sillä lailla!” Jim punastui ja kiirehti vessaan 
koska pupu tahtoi pujahtaa pöksyihin. Hän ajatteli itsekseen, että joko taas tulee potkut, kun 
tuli kirjoitettua lappusen. Liina juoksi Jimin perään lappukädessä. Hän koputti ruskeaan 
vessanoveen. Pelokkaasti Jim raotti ovea. Liina tempasi oven auki ja tunki vessaan sisälle ja 
alkoi suukottaa Jimiä ja sitten paiskasi hänet päin vessan seinää ja sanoi ivallisesti 
nauraen: ”Sorry, en haluakaan pelleä poikaystäväksi!” Jim änkytti samalla, kun nousi pystyyn 
pytyn ja seinän välistä: ”Minä en ole pelle!”, johon tyttö: ”Äh, no et tietenkään, mä pilailin vain, 
haha!” ja meni takaisin postiosaston isoon saliin, äskeisen pöydän ääreen odottamaan kotiin 
lähtöä. Myös Jim palasi takaisin pöydän ääreen. Leevi näkyi hymyilevän, kun Liina juoksi 
Jimin perään; näinhän rakkaus alkaa, ajatteli Leevi.  
 
Toukokuussa Jim palasi takaisin vahtimestariosastolle. Hän tunsi, kuinka rakkaus korvensi 
rinnassa ja koko ajan päässä pyöri tämä ihanan lutunen Liina.  
 
Kaupungintalolla Jim tutustui Georgeen. Hänestäkin libanonilaisjätkä vaikuttaa 
vastenmieliseltä koska tämä mussuttaa makeisia ruskeassa pyörivässä nojatuolissa eikä 
osallistu työtehtäviin. Marja alkoi kutsua nojatuolia arabi-istuimeksi ja vitsaili: ”Tuo arabi-
istuimen pittäis viiä kirppikselle, ettei kukkaan siihen istuutuis ja muuttuis arabiks, Haha!”  
Tuolin vieressä on vanha reseptiotiski, jonka Jussi on rahdannut joltain osastolta. Tiskin 
takana, alapuolella, on sininen muovinen postilaatikko, johon Jussi on kerännyt 
roskahuoneelta pois heitettyjä tavaroita kuten kyniä, jotka hän myöhemmin vie kotiin. 
 
Jim väitti Reijolle, että Kajaani-yhtiöllä olisi tavannut sen oikean ja nyt hänelläkin on jo pimu. 
Hänen oli pakko valehdella, ettei Reiska enää kutsuisi häntä ikuiseksi poikuudeksi. Silloin 
tällöin Reijo tapaa kiusoitellakseen sanoa, että Jimin pippeli olisi vain pissaamista varten ja 
päälle nauraa röhöttää. Nyt Jim väitti, että sillä pippelillä tehdään tätä nykyään muutakin kuin 
pissataan.  Tietenkin Reiska tuli uteliaaksi ja tiedusteli tytön nimeä. Jim vastasi, että se on 
yksi Liina vain. Reijo huokaisi: ”En oikein uskalla uskoo, että näin noppeesti löytäisit sen 
oikeen mutta toivon, että tää ois totta.” Reijo jatkoi: ”Vanahhaa painajjaa ei noin vaan 
jymmäytetä!” Jim huokasi: ”Kyllä se Liina on ihan oikea tyttö… soita vaikka Kajaani-yhtiölle.” 
johon Reijo: ”Voi olla, että siellä on joku Liina niminen tyttö mutta tuskin sun muijas!” ja nauroi 
päälle räkäisen naurun. Jim kertoi myös, että Liina asuu Lehtikankaalla, johon Reiska: 
”En suosittele, että menisit sen kotikulmille jammailemaan, sillä joku saattais soittaa polliisit.” 
Jim naurahti: ”En minä ole sellainen.” johon Reijo: ”Just semmonen sie olit kesätöissä, jolloin 
hiippailut mulukku pystyssä siivoojien ja Mirjan perässä!” Jim hätkähti, kun kuuli Mirjan 
nimen: ”Miten niin Mirjan, hänhän ei pitkään viihtynyt täällä.” Reijo mietti tovin ja sitten 
sanoi: ”No Jimmeli, mitä sie teit sille?” Jimin kasvoille nousi hämmästynyt ilme mutta onnistui 
kuitenkin pitää pokkansa: ”En minä tehnyt mitään.” Reijo puisteli päätään ja hoki:  
”Mitä väkkee sitä onkaan, että säikyttelee tyttöjä pois työpaikalta!” Jimin kasvoille nousi 
helpottunut ilme, kun Reijo ei arvannutkaan totuutta.  



 

 

 

 

Jim huokasi: ”Asia ei taida edistyä tämän paremmin.” ja meni takaisin vahtimestariosastolle 
katsomaan, että onko tullut paketteja. Lastauslaiturilla oli muutama paketti, jotka oli osoitettu 
kouluvirastolle. Jim otti kirjekuorivarastosta pienen valkoisen pakettikärryn ja lastasi paketit 
kärryyn ja lähti kärräämään paketteja. 
Näköjään George ei ole viitsinyt edes kurkistaa lastauslaiturille. Hän vain loikoilee arabi-
istuimella selaillen jotain arabiankielistä esitettä ja samalla mässyttää imelän hajuisia 
makeisia. Marja istuu konttorissa ja hoitaa osaston laskutuksia ja siinä välissä pelaa 
pasianssia. Jussi on jossain päin taloa auttamassa talon naisia. 
 
Vaikkei Jim pidä Georgesta, niin silti hän rupattelee tämän kanssa. Useimmiten he 
keskustelivat tietokoneista koska George suunnittelee oman koneen ostamista. Hän olettaa, 
että Jim olisi melkoinen hakkeri ja tietää koneen teknisestä puolesta. Näin ei todellakaan ole. 
Jim tietää vain, kuinka käytetään tekstinkäsittelijää. Hän yrittää keksiä sopivia vastauksia.  
Kun lanttu ei säteile, niinpä hän kehottaa kääntyä Laurin puoleen, kun tämä on parempi 
tietokoneiden kanssa. George vierastaa jätkämäistä Lauria. Hän on vaistonnut Laurista 
muukalaisvihamielisyyttä. Jim on yrittänyt muutaman kerran hakea Laurin 
vahtimestariosastolle kertomaan Georgelle tietoa tietokoneista mutta huonoin tuloksin, sillä 
Lauri ei halua puhua sille laiskimukselle.  
 
Lähes joka viikonloppu Jim on Retkutsenkojen kanssa Helsingissä. Ravebileiden ohella he 
myös huvittelevat Linnanmäellä sekä käyvät Korkeasaaressa.  

 
Marraskuisen lauantai-illan Ravebileet jäivät viimeisiksi koska Igorilta paloi käämit erään 
huumekauppiaan takia. Sinä iltana oli paljon reivaajia. Retkutsenkot seisoivat tavalliseen 
tapaan Vanhan Kaapelitehtaan ovella vahdissa, ettei viranomaiset yllättäisi ja samalla 
tarkkailivat, ettei kenelläkään ole huumeita.  
Jim seisoi keskellä vanhaa teollisuushallia pienellä metallisella korokkeella. Hänen edessään 
oli levysoitin, CD-soitin sekä kasettinauhuri, jotka oli kytketty suuriin kaiuttimiin. 
Tehdashallissa oli kova teknomusiikin jumputus. Väliin Jim örähteli mikrofoniin ja soitti 
kasetilta Loomis Karaoken pilapuhelufraaseja samalla, kun musiikin tahdissa heilui. 
Korokkeen takana on muutama teräsovi vanhaan varastotilaan. Jimiä lähin ovi on auki siltä 
varalta, jos tulisi poliisirynnäkkö tai sitten joku juhlijoista ärtyisi väkivaltaiseksi.  
 
Reivaajat nauttivan hyvästä musiikista ja kaikilla oli hauskaa, kunnes yhtäkkiä Igor huomasi 
tuntemattoman vaaleanruskea tukkaisen jätkän jakavan tabletteja. Ensin Igor ajatteli, että 
varmasti ne ovat vain makeisia tai lääkkeitä. Hän meni lähemmäksi ja kysyi 
englanniksi: ”Mitäs nappeja täällä jaetaan?” johon jätkä tuhahti, että nämä ovat vitamiineja. 
Igor olisi halunnut nähdä tabletit lähemmin mutta jätkä tönäisi hänet sivummalle mutta Igor 
lähestyi jätkää ja otti tätä rinnuksista. Igorin kasvoilla oli kiukunpunainen sävy.  
Jätkä sanoi uhmakkaalla äänellä: ”Nämä ovat vitamiineja, painu vittuun homo!” ja vilautti 
keskisormea ja sitten löi Igoria leukaan ja sitten takoi palleaan mutta Igor ei ollut moksiskaan. 
Vyön metallisolki suojasi mahaa. Jätkä voihkaisi, kun löi suoraan metallisolkeen. Igor hymyili 
kylmänrauhallisesti: ”Humorist, Humorist!” Tämä näytti ärsyttävän jätkää ja löi uudelleen 
Igoria leukaan. Se oli jätkän viimeinen virhe, sillä Igor menetti malttinsa ja tarttui jätkää 
niskasta ja ravisteli häntä ilmassa kuin villipetoa. Igorin kasvoilla oli pelottava sinipunasävy ja 
silmissä psykopaattinen katse.  
 
Ivan näki kaiken ulko-ovelle. Hetkisen hän seurasi tilanteen kehittymistä. Hän ajatteli, että 
mihin kummaan aggressiolaputkin ovat joutuneet, ilmeisesti unohtuneet kotiin. Hän meni 
veljensä luokse ja sanoi: ”Take it easy!”, jolloin Igor paiskasi jätkän betonilattialle ja potkaisee 
tätä mahaan ja munille. Jätkä kiemurtelee kuin käärme. Jätkän kaverit kerääntyivät ympärille 
katsomaan. Kukaan ei tohdi tehdä mitään, kun Igor potkii maassa makaavaa kuin raivohullu.  
Sitten Igor rauhoittuu hetkeksi ja katsoo lattialla makaavaa jätkää ja pohtii jotain. Sitten hän 
tarttuu jätkää jaloista ja lähtee vetämään varastotilaa kohti. Hän avaa Jimiä lähinnä olevan 
oven ja vetää jätkän varaston puolelle. Ovelta hän sanoo jätkän kavereille, että varastossa 
jätkä saa toipua, kun siellä on parempi ilmastointi.  



 

 

 

 

Ivan sanoi jätkän kavereille, että kaikki on hyvin ja pian jätkä tulee takaisin. Sitten Ivan nousi 
DJ:n korokkeelle ja kuiskasi Jimille, että tämä tulisi hetkeksi varastotilaan.  
Jim laittoi levysoittimeen uuden Lp-levyn ja sanoi mikkiin: ”Let´s Dance, Let´s Party!”  
Sillä välin varastossa Igor veti jätkää jaloista lastauslaiturille, jonka alapuolella on heidän 
käytössänsä oleva vuokra-auto. Igor hyppäsi lastauslaiturilta alas ja avasi peräkontin luukun 
ja sitten nosti pökertyneen jätkän peräkonttiin ja sulki luukun. 
Sitten hän meni takaisin varastoon, jossa häntä vastaan tuli Jim ja Ivan. Jim änkytti, että mitä 
on tapahtunut, onko poliisit tulossa. Igor vastasi, ettei ole poliiseja vaan pitää viedä yksi 
epäilty huumekauppias sairaalaan. Ivan meni ulos ja auton ratin taakse ja kehotti Jimiä 
takapenkille. Igor meni apumiehen paikalle ja sitten auto lähti renkaat ulvoen liikkeelle. Ivan 
suuntasi auton kohti Espoota, sillä hän sattuu tietämään mainion Jorvin sairaalan.  
Igor oli hyvin stressaantunut ja sen vuoksi Jim ei tohtinut paljoakaan kysellä. Hän tyytyi vain 
kuuntelemaan ukkojen keskustelua. Lopulta Jim kysyi pelokkaalla äänellä, että mistä on 
kysymys ja kenet viedään sairaalaan johon Igor vastasi huokaisten, että oli raivon vallassa 
mukiloinut ja potkinut huumetrokaria henkihieveriin ja nyt se makaa peräkontissa tajuttomana.  
Yhtäkkiä Igor sanoi veljelleen, ettei viedäkään sitä sairaalaan koska silloin olisi vaarana 
paljastua laittomat Ravebileet. Hän ehdotti, jos dumpattaisiin jätkä mereen tai jonnekin. Ivan 
vastasi, että ehkä niin olisi parempi ja päätti ajaa länteen. Igor silmäili karttaa, että missä päin 
olisi autioita merenrantoja. Hän huomasi, että lähempänä Hankoa tie menisi huvin lähellä 
merenrantaa. Ivan päätti ajaa veljensä ohjeiden mukaan ja samalla toivoivat, ettei jätkä 
virkoisi. Jimiä alkoi hirvittää, jos takapenkin alta ilmestyisi huumeruisku iskuvalmiina.  
 
Jim näki takapenkiltä, että kuinka Igorin kädet vapisivat. Hän sanoi, että tosiaan mereen 
dumppaaminen olisi hyvä idea. Ei huumekauppiaasta ole mitään hyötyä yhteiskunnalle, sanoi 
Jim. Igor vilkaisi taakse päin ja huokasi: ”Se on ihan totta, sinusta tulee hyvä mafioso.” sitten 
Igor katsoi Etelä-Suomen kartalta. Hankoon on pitkä matka mutta kuitenkin hyvä idea ajaa 
näin pitkästi, jotta saisi mahdollisimman pitkän etumatkan ennen kuin jätkän kaverit 
soittaisivat poliisit tai ilmiantaisivat rikollisille, sanoi Igor. Ivan nyökkäsi hyväksyvästi. Ivan 
päätti olla ainoastaan autokuskina eikä sekaantua mereen dumppaukseen. Igor saa itse 
hoitaa asiat, kun alun perin on aiheuttanut sopan. Ivan sanoi, että tämä taisi olla viimeinen 
Ravebileet, ainakin Kaapelitehtaalla. Igor nyökkäsi. Jim sanoi, että teknolevyt jäivät bile 
paikalle. Ivan lupasi ostaa uudet. Sinne ei enää ole mitään asiaa, ellei halua turpiin jätkän 
kavereilta, sanoi hän.  
Jim alkoi tihruamaan itkua, kun iski vankilapelko, jolloin Igor vilkaisi taakse päin:  
”What a mafioso? Älä itke, kyllä tästä selvitään!” Jim kuivasi kyyneleet ja yritti rentoutua. Koko 
ajan mielessä pyöri, että selkänojan takana, peräkontissa on ihka oikea huumetrokari, joka 
saattaisi minä hetkenä hyvänsä hyökätä.  
 
Ivan pysäköi tienlevennykselle katsomaan kartalta sopivia uimarantoja. He huomasivat 
kartalta, että Tammisaaren eteläpuolella tie menisi lähellä merta eli siellä olisi todennäköisesti 
sopivia autioita hiekkarantoja. Sinne ajaessa aikaa kuluisi eikä keskiyön jälkeen, yön 
pikkutunneilla, olisi ketään uimarannoilla. Kaikkein vähiten marraskuussa, sanoi Ivan. Hän on 
aina ollut veljeään viisaampi. Igor on aina ollut toiminnan mies, kun taas Ivan on ajattelija.  
 
Niin he lähtivät jatkamaan matkaa kohti Tammisaarta. Ivan noudatti visusti nopeusrajoituksia, 
ettei vahingossakaan joutuisi poliisitutkaan, jolloin ehkä tarkistettaisiin peräkontti.  
Jimiä pelotti, että jätkä virkoaisi ja tulisi takapenkin läpi. Jim oli niin jännityksessä, että nukahti 
moottorin tasaiseen hyrinään. Oli puoli kaksi yöllä. Jim näki unta, jossa metallivaatteisiin 
pukeutunut vaaleatukkainen tyttö ampui kummallisella sähköaseella lihavan jätkän ja 
ruipelomaisen tytön ja sitten lähti, huimaa vauhtia ajamaan kohti Hankoa. Matkan varrella 
vilahteli laulajia ja kitaroita. Unessa näkyi Hangon satama, jossa joka puolella välkkyi Jimin 
sukunimi, jopa valtavien kaksirunkoalusten kyljissäkin oli Jimin nimikirjaimet. Vedessä kellui 
kummallisen näköinen kuminaamari, joka irvisteli irvokkaasti, jolloin Jim säpsähti hereille. Hän 
oli yhä liikkuvassa autossa. Ivan ajoi ja Igor istui apumiehenpaikalla.  
 
 



 

 

 

 

Jim kertoi unestaan, jossa hän matkusti Hangon satamaan, jossa vilkkui hänen sukunimensä. 
Ivan naurahti ratin takaa: ”Jännittävä uni, ehkä sinusta tulee kapteeni!”, johon Jim: ”Juu, ehkä, 
unessa näin metallisiin vaatteisiin pukeutuneen blondin.” Jim tunsi kiihottuvan omasta 
unestaan eikä käsitä yhtikäs mitään. Hän vilkaisi rannekelloaan; kello on kaksi yöllä.  
Auto kääntyi autiolle öiselle hiekkarannalle. Auton valokeilat osoittivat merelle. Rannalla näkyi 
valkoinen puinen pelastusvene.  
Ivan pysäytti auton pelastusveneen viereen. Igor poistui autosta ja sanoi Jimille, että tämä 
pysyttelisi autossa. Ivan vahvisti: ”Niin on parempi, ei ole hyvä nähdä kaikkea, sillä kohta 
saattaa tapahtua kauheita.” Jim nyökkäsi ja tunsi, kuinka polvet alkoivat jälleen vapista, 
vaikka autossa oli lämmin. Ivan jäi hetkiseksi ratin taakse odottamaan veljeään. Hänkään ei 
halua nähdä kaikkea.  
 
Igor avasi peräkontin luukun, jolloin hän huomasi, että jätkä oli vironnut ja hyökkäsi tämän 
kimppuun niin, että kaatui selälleen mutta sai otteen hyökkääjän niskasta ja väänsi niin, että 
naksahti. Jätkä kellahti elottomana hietikolle, hänen viereensä. Igor nousi seisomaan. Jätkän 
jalat hieman sätkivät, kunnes veltostuivat.   
Igor oli raivoa täynnä ja alkoi potkia hietikolla makaavaa niin, että ruumis lenteli kuin 
räsynukke. Ivan tarkkaili autonpeileistä ja sanoi Jimille: ”Igorin pitäisi päästä hoitoon.”, johon 
Jim nyökkäsi ja sitten änkytti: ”Juu, ja myös minä…”. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Jim 
sai jotenkuten sanottua toiveistaan.  
Ivan juoksi autosta rauhoittamaan veljeään: ”Lopeta, se näkyy olevan eloton!”, jolloin Igor 
havahtui todellisuuteen: ”Siltä näyttää ja nyt pitää ruumis heittää mereen, jotta sormenjäljet 
huuhtoutuisivat.” Veljekset katsoivat ympärilleen, ettei kukaan nähnyt. Rannalla ei ollut ketään 
muita. Jim katsoi pelossaan ja järkyttyneenä takapenkiltä Igorin rajua potkimista.  Jim näki, 
kuinka Igor nosti velton ruumiin pelastusveneeseen ja sitten työnsi sen vesille.  
Jimillä teki todella pahaa. Hän ei edes pystynyt itkeä. Todella järkyttävää.  
 
Ivan katsoi, kun veli työnsi veneen vesille ja sitten itse hyppäsi veneeseen ja souti jonkin 
matkaa merelle. Hän huusi veljelleen, ettei soutaisi kovin kauas niin, ettei eksyisi pimeällä 
merellä. Igor huusi: ”Soudan vain jonkin matkaa, laita auton ajovalot päälle ja valota 
tännepäin!”. Ivan meni autoon ja käänsi keulan kohti merta ja soutavaa Igoria. Hän laittoi 
pitkät valot päälle, jotta veli näkisi paremmin. Samaan aikaan takapenkiltä hän kuuli Jimin 
pelokkaan kysymyksen: ”Kuoliko se huumetrokari?”, johon Ivan: ”Juu, se kuoli ja nyt Igor 
heittää sen mereen, ettei olisi todisteita eikä sinun tarvitse olla huolissasi.”. 
 
Jimillä pyöri mielessä koulukaverimurhat. Nekään eivät ole paljastuneet. Hänelle pukkasi syvä 
katumus, kun oli syyllistynyt murhiin eikä uskalla hakeutua hoitoon. Mitä tehdä, ajatteli Jim?  
 
Igor souti jonkin matkaa merelle ja sitten heitti ruumiin veteen ja tyrkkäsi airolla kauemmaksi. 
Hän ajatteli, että ehkä joku olettaisi ruumiin olevan Estonian uhri.  
 
Oli pilkkopimeää koska oli pilvinen yö. Onneksi rannalta loistivat auton valonkeilat, joita kohti 
oli helppo soutaa. Olisi todella inhottavaa eksyä. Igor pohti soutaessaan, että kuinka voisi 
tehdä teon tekemättömäksi? Hän päätti jättää bisnekset ja keskittyä kotitöihin. Hän hoksasi, 
että kuinka oikeassa vaimokulta olikaan, kun hommasi aggressiolaput, ajatteli Igor.  
Kun veneen pohja kosketti hiekkapohjaa, niin hän hyppäsi veneestä ja kahlasi kylmässä 
vedessä ja veti venettä perässään. Hän laittoi veneen samaan paikkaan, josta oli sen 
ottanutkin. Jim juoksi autosta suoraan veneelle ja tarkisti, ettei jäänyt paljastavia esineitä. 
Penkin alta pilkisti matkapuhelin. Jim ymmärsi, että se täytyy olla huumetrokarin kännykkä. 
Hän katsoi ympärilleen ja sitten nopeasti sujautti matkapuhelimen povitaskuun, kun on 
pitkään haaveillut omasta kännykästä. Huumekauppias ei enää tarvitse puhelinta eli ihan 
hyvin minä voin ottaa tämän, ajatteli Jim-Adolf. Hän ei tohtinut näyttää puhelinta 
Retkutsenkoille koska silloin he olisivat saattaneet heittää sen mereen. Jim päätti pitää sen 
itsellään. Hän ajatteli itse mielessään, että nyt olisi helppo rupatella Guntherin kanssa ja 
väittää, että olisi saanut matkapuhelimen poliisikorkeakoulusta. Jim meni takaisin auton 
takapenkille ja päätti tutkia kännykkää heti kun auto on lähtenyt liikkeelle.  



 

 

 

 

Pimeässä autossa olisi vaikea nähdä puhelinta. Jim piteli kännykkää takkinsa suojissa, ettei 
näyttövalo näkyisi etupenkeille. Sitten hän varmuuden vuoksi sammutti puhelimen. 
Igor ja Ivan vannottivat hänelle, ettei sitten mitään höpinöitä ruumiista eikä huumetrokareista, 
ei edes isälle ja äidille. Jim lupasi käsi sydämellä vaieta. Retkutsenkot eivät osanneet 
aavistaakaan, että mitä Jim oli löytänyt veneen pohjalta.  
Igoria vilutti, kun kengät ja sukat olivat likomärät. Hotellissa on vaihtosukat ja toiset kengät. 
Ennen sitä he aikovat nukkua pitkään, kun uni tahtoo painaa silmäluomia kiinni. 
 
Kello viisi aamuyöllä he olivat perillä hotellissa, Kallion kaupunginosassa. He olivat Lopen-
uupuneita, koska koko yön olivat olleet valveilla ja vielä kaiken lisäksi jännityksen alla.  
Jim oli vähän pirteämpi koska oli nukkunut pari tuntia matkalla Hankoon sekä Hangosta 
Helsinkiin. Helsinkiin päin mennessä hän oli nähnyt unta kasvavasta tiiliseinästä sekä 
tulenlieskoista, jotka tulivat matkapuhelimen sisältä. Sitten unikuvaan ilmestyi jälleen kaunis 
blondityttö, jolla oli kummalliset metalliset vaatteet. Tyttö hoki koko ajan Anatolia ja 
Matleenaa. Sitten uneen tupsahti toinen samannäköinen tyttö, joka puhua pulputti ruotsia.  
Jim heräsi ja oli aivan hiestä märkänä.  
 
Kun Jim oli päässyt omaan hotellihuoneeseensa, niin silloin hän viimein uskalsi lähemmin 
tutkia matkapuhelinta, jonka hän oli autossa sammuttanut siltä varalta, jos joku soittaisi ja 
paljastuisi.  Nyt yksin hotellihuoneessa hän laittoi kännykän päälle. Hän katsoi 
numeromuistiota, jossa oli paljon nimiä. Hän ajatteli, että ehkä kaikki nämä ovat narkkareita.  
Jim kaivoi esiin lompakkonsa ja sieltä Guntherin puhelinnumeron. Hän näppäili vapisevin 
sormin kaverinsa numeron ja painoi kuulokkeen kuvaa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän 
soitti ihka oikealla matkapuhelimella.  
 
Luonnollisesti tähän aikaan aamuyöstä tai paremminkin aikaisin aamulla, Gunther oli vielä 
nukkumassa.  
 
Guntherilla on jonkin aikaa ollut oma matkapuhelin, josta Jim on ollut hyvin kateellinen. Nyt 
Jim ylpeänä soitti lainausmerkkien välissä omalla puhelimellaan.  
 
Guntherin matkapuhelin alkoi yhtäkkiä soittaa Säkkijärvenpolkkaa. Hän säpsähti hereille ja 
vastasi unisena: ”Hello?” Jim sanoi innoissaan englanniksi kuten tavallisesti, että nyt on 
saanut poliisikorkeakoulusta kännykän. Gunther kysyi: ”On yö, oletko humalassa?” Jim 
änkytti: ”Juu, en ole humalassa, on tosi vaikeaa poliisikorkeakoulussa, kaduttaa, kun aloitin… 
Haluan lopettaa…” Jim sepitti kaverilleen, että juuri äsken päättyi Ravebileet ja on rankkaa 
bailaamista. Gunther sanoi kylmän rauhallisesti: ”Mene nukkumaan!” ja sulki puhelun, sillä 
häntä, otti todella pattiin, kun Jim hupakko soitti aikaisin aamuyöstä. Onneksi oli 
sunnuntaiaamu eli Gunther voi nukkua pitkään. Hän vatuloi sängyssään, että mitä kummaa 
Jim oikein hommaa siellä Helsingissä ja olikohan se ihan selvin päin? Ehkä oli vetänyt jotain 
kamaa, ajatteli hän. 
Sitten Gunther sytytti valon lukulamppuunsa ja otti esiin kirjoituslehtiönsä ja kirjoitti muistiin 
äskeisen puhelun, jotta kertomukseen tulisi lisää materiaalia. Guntheria alkoi huolestuttaa 
Jimin mielenterveys; ei tuollainen ole ihan normaalia. 
 
Heti puhelun jälkeen Jimille juolahti mieleen, että poliisi voisi jäljittää puhelun, sillä 
puhelimessahan on huumekauppiaan numero, josta viimeisin puhelu meni Guntherille, vatuloi 
Jim. Hänelle tuli hätä ja yritti kuumeisesti pohtia mitä tekisi tälle kuumalle kännykälle. Ei tätä 
voi viedä kotiin, ajatteli hän.  
Yhtäkkiä kännykkä soi ja Jim päätti vastata heti, ettei soitto herättäisi naapurihuoneiden 
asukkaita: ”Hallo?” näyttöruudussa luki; Mutsi. Se ei ollut Jimin äiti vaan joku aika sitten 
tapetun jätkän äiti, joka ei vielä osaa aavistaakaan, että poika kelluu parhaillaan 
Suomenlahden aalloilla. Vanhahko naisääni kysyi: ”Milloin tuut kotiin?” Jim vastasi suomeksi, 
kun nainenkin puhuu suomea: ”Ööh... Tulen kohta... tai en tiedä milloin, en usko, että tulen 
kotiin koska olen oppinut uimaan.” sanoi Jim suomea murtaen. Jimiltä meinasi päästä itku, 
kun ajatteli, ettei jätkää enää ole. Tämä ajatus järkytti häntä enemmän ja enemmän.  



 

 

 

 

Sitten hän katkaisi puhelun ja sammutti puhelimen.  
Hän katsoi puhelinta ja sitten pyyhki huolellisesti pois sormenjäljet. Sitten hän laittoi ruskeat 
nahkahanskat ja otti matkapuhelimen käteensä ja hiippaili hotellikäytävälle ja meni sivuovesta 
ulos ja lähimmälle roskapöntölle. Täällä hotelliasiakkaat ja henkilökunta tapaa tupakoida. Nyt 
ei ollut ketään tupakalla. Jim laittoi varovaisesti puhelimen metallisen roskapöntön pohjalle, 
ettei vain kolahdus herättäisi huomiota. Sitten hän meni nukkumaan.  
Hänen oli vaikea nukahtaa koska koko ajan jätkä ja tämän onneton äiti pyöri mielessä. Jim 
ajatteli, että mitenhän hänen oma äitinsä reagoisi, jos hänet murhattaisiin samalla tavalla tai 
hän itse murhaisi itsensä. Jälkimmäinen jäi hänen mieleensä; se ehkä olisi vaihtoehto hoitoon 
hakeutumiselle. Hän jopa kiihottui itsetuhoisasta ajatuksesta ja alkoi miettiä kiihottavaa tapaa 
kuolla. Sitten hänelle tuli mieleen, että se olisi varmasti shokki äidille, joka saisi polttaa 
useamman hermosavukkeen talon portailla, ajatteli Jim samalla, kun makasi hotellin 
pehmeässä sängyssä. Jimille tuli ajatus, että ehkä se sittenkin olisi helpotus vanhemmille, 
ettei hänestä enää olisi riesaa. Tämä ajatus juuttui hänen mieleensä ja alkoi vakavissaan 
pohtia asiaa, että mikä olisi parhain ja kiihottavin tapa heittää veivin. Ajatuksesta hän sai 
seksuaalista nautintoa. Ehkä sitten rajan tuolla puolen voisi pyytää murhatuilta koulukavereilta 
anteeksi, jos he ylipäätään antaisivat anteeksi. Minne hän joutuisi; alakerta vai yläkerta, 
vatuloi Jim. Ilmeisesti alakerta, kun oli murhannut neljä koulukaveria. Sitten hän nukahti.  
Hän heräsi kello yhdeksältä, kun tähän aikaan hänellä on tapana herätä, kun on töistä 
vapaata. Tänään on sunnuntai, ajatteli Jim ja sitten hänelle muistui mieleen eilinen. Olipa 
rankka lauantai, ajatteli hän.   
 
Igor ja Ivan heräsivät kello kymmenen jälkeen. He päättivät jättää Ravebileiden järjestämisen. 
Heillä oli tuuria, kun he vuokrasivat vanhan Kaapelitehtaan tilat nimellä Molskaya Men 
kyrillisin kirjaimin. Ajatella jos he olisivat esiintyneet oikeilla nimillä, ajatteli Ivan. Autonkin he 
olivat vuokranneet tällä samalla peitenimellä. Oma auto on hotellin parkkihallissa eli sitä 
jätkän kaverit eivät ole koskaan nähneet.  He eivät edes tiedä jätkän nimeä. Lompakko on 
ehkä tämän takataskussa, ellei se ole pudonnut mereen.  
 
Heti brunssin jälkeen he palauttivat vuokra-auton ja kirjautuivat ulos hotellista. He maksoivat 
käteisellä, ettei pankkitiliä voitaisiin jäljittää. Näin he ovat tehneet joka kerta. Tämä on 
viimeinen kerta, kun he käyttävät nimeä Molskaya Men. He toivovat, että myös Jim lopettaisi 
käyttämästä nimeä Dj. Kukkola eivätkä osaa aavistaakaan, että tällä on samanniminen 
kertomus. Kertomusten kirjoittamisesta Jim ei ole puhunut sanaakaan Retkutsenkoille koska 
niissä on heitä kuvaava hahmo mutta eri nimillä.  
Sitten he lähtivät kotimatkalle pohjoiseen. Ensin he heittivät Jimin Sukevalle ja pistäytyivät 
Brandzereilla kahvilla.  
 
Heti kun Jim oli päässyt omaan huoneeseensa, niin hän laittoi tietokoneen päälle ja käynnisti 
tekstinkäsittelyohjelman ja muutti Kukkola-kertomuksesta päähenkilön etunimen muotoon; 
Gregorius. Urho-nimeä hän ei ymmärrettävistä syistä uskalla enää käyttää koska hänellä on 
vakavia aikomuksia julkaista kertomus kirjana. Yhtäkkiä Jimille tuli ajatus, jos siitä ei tulisikaan 
kirjaa, ei ainakaan hänen elinaikanaan. Siispä hän kirjoitti pieneen vihkoon, että kertomukset 
pitäisi julkaista ja se olisi hänen viimeinen toiveensa sekä hänellä on mielenterveysongelmia.  
Hän talletti kertomuksensa niin, että ne löytyisivät helposti heti kun Windows olisi 
käynnistynyt. Salasanakyselyn hän poisti käytöstä.  
 
Pikkusisko oli kavereittensa kanssa eli tämän huoneessa ei ollut ketään. Jim hiippaili tämän 
huoneeseen ja piilotti vihkonsa kirjahyllyn ylimmäiselle hyllylle, jotta jossain vaiheessa sisko 
löytäisi, muttei heti, ei ainakaan hänen elinaikanansa.  
Jim päätti yrittää unohtaa huumekauppiaan tapauksen mutta se osoittautui vaikeaksi. Heti, 
kun tapaus tulee mieleen, niin hän yrittää poistaa ajatuksen naamaansa haroen ja 
päästelemällä käheitä kurkkuääniä, jotta ajatus poistuisi mielestä mutta turhaan.  
Hän on toden teolla järkyttynyt tapahtuneesta. Tällä kertaa jätkän tappo ei ole hänen syynsä, 
mutta häntä on alkanut vaivaamaan omat tapot. Siitä hän ei kykene puhua kenellekään, kun 
pelkää joutuvansa vankilaan, laitos, joka melkein näkyy kotipihalle.   



 

 

 

 

Retkutsenkot päättivät avautua Raymondille mitä Helsingissä oli tapahtunut. He luottavat 
häneen koska ovat vanhoja työkavereita, salakuljetuskumppaneita.  
Raymond ei uskonut korviaan, että Igor oli tappanut nuoren huumekauppiaan. Tämä on oikea 
rikos, vaikka kyseessä onkin pahantekijä, sanoi Raymond. Hän oli kahden vaiheilla; 
ilmoittaisiko poliisille vai antaisiko asian olla. Hän päätti kuitenkin vaieta koska kyseessä oli 
huumekauppias eli nyt niitä on yhtä vähemmän mutta onhan huumekauppiaskin ihminen ja 
toisen ihmisen tappaminen on väärin. Eniten häntä surettaa se, kun kehitysvammainen poika 
sattui olemaan mukana eikä tällainen ole hyväksi pojan mielenterveydelle, ajatteli Raymond.  
Hän ei osaa aavistaakaan, että samaan myös poika on syyllistynyt neljä kertaa ja mitä tämä 
suunnittelee.  
 
Igor lohdutti Raymondia, ettei Jim nähnyt ihan kaikkea ja tällä on puhtaat kädet. Niinhän hän 
luulee. Igor on syyllistynyt vain yhteen tappoon, kun taas Jimin kontolla on neljä uhria.  
Igor huokaisi samalla, kun nojasi olohuoneessa sohvan selkänojaa vasten: ”Kaduttaa, että 
menetin malttini, vaikka vaimo on monesti kehottanut ottaa iisisti.” ja sitten totesi, että pitäisi 
kai mennä hirteen, johon Raymond: ”Donnervetter, Hell no, älä edes puhu tuollaisia!”  
Ivan siirtyi veljensä viereen ja tarttui tätä kädestä ja sanoi, että asialle täytyy löytyä parempi 
ratkaisu, sillä ei kannata hirttäytyä yhden huumetrokarin tähden. Varmasti Boel järkyttyisi, 
sanoi Ivan.  
Myös Eva tunsi sääliä Igoria kohtaan koska tällä on huonot hermot. Monesti puhelimessa 
Boel on päivitellyt miehensä huonoja hermoja, että on vain ajan kysymys, milloin joku 
poloinen joutuu tämän uhriksi ja se poloinen sattui olemaan huumekauppias.  
 
Nyt Eva ajatteli itse mielessään, että varmasti Igorilla on jonkinlainen vamma eikä mahda 
mitään tekemisilleen. Ehkä joku itäsaksalainen ympäristömyrkky, ajatteli Eva.  Hän ajatteli 
Boelia, että tälle olisi melkoinen häpeä, jos Igor joutuisi vankilaan. Evalla on omakohtaisia 
kokemuksia vankilakundin vaimon roolista, eikä toivo sitä edes pahimmalle vihanaiselleen.  
 
Eva kehotti Igoria kertomaan avoimesti vaimolleen, että mitä oli tehnyt ja luvata ottaa asiat 
rauhallisemmin. Eva on varma, että Boel järkevänä ihmisenä ymmärtäisi yskän ja yrittää 
keksiä jonkin ratkaisun.  
 
Kotiin päästyään Igor teki kuten Eva oli neuvonut ja kertoi avoimesti vaimolleen kaiken mitä 
Helsingissä oli tapahtunut. Boel huokasi raskaasti: ”Just sitä pelkäsin ja juuri sen vuoksi 
annoin aggressiolaput!” Igor alkoi itkeä sydäntä särkevästi. Boelia säälitti miesparka. Häntä 
lohdutti ainoastaan se seikka, kun uhri sattui olemaan syntinen huumekauppias mutta silti ei 
saisi tappaa ketään. Boel ei hennonut soittaa poliisille vaan päätti itse rangaista aviomiestään 
kieltämällä tältä kaikenlaisen bisneksen. Igor joutuu tästä lähtien hoitamaan kotityöt. Ivan saa 
hoitaa Ice sea Kingin myynnin ja sitten bisnekset saa jäädä vähemmälle. Hän aikoo myös 
luopua autokaupasta. Yritysten myynnistä saa hyvät liksat.  
 
Tietenkään Boel ei halua olla liian ankara miehelleen, kun on aistinut tällä olevan jonkinlainen 
aivovamma. Tästä hän on keskustellut Evan kanssa puhelimitse. Evalla on kokemuksia 
kehitysvammaisesta pojastaan.  
Boel päätti yrittää hoitaa miehensä aivovammaa erilaisilla luontaisrohdoilla kuten esimerkiksi 
Aloe Vera tuotteilla; sekoittamalla Aloe Vera juomaa auringonhattu-uutteeseen ja lorauttaa 
sekaan Johannes-yrttiteetä sekä tilkka pellavaöljyä.  
Tämän seoksen Igorin pitää tästä lähtien juoda joka aamu ja ilta. Pikkuhiljaa tämä alkoi 
tuottaa tulosta. Igor alkoi tuntea olonsa rauhalliseksi eikä enää tuntenut stressiä.  
Heti, kun aika on kypsä, niin Boel aikoo määrätä Igorin lapsentekoon, jotta suku jatkuisi 
ennen kuin olisi liian myöhäistä. Boel alkaa tuntea biologisen kellon tikittävän. Ensin hän 
aikoo antaa miehensä levätä ja hoitelee tätä erilaisilla rohdoilla.  
 
Igor lupasi antautua poliisille jossain vaiheessa mutta ensin hän yrittää rauhoittua ja pohtia 
jonkinlaista selitystä tapolle ja huonoille hermoille. Ehkä hyvä selitys olisi aivovamma, kuten 
Igor vatuloi samalla, kun rupesi imuroimaan.  



 

 

 

 

Igor möi oman osuutensa Ice Sea Kingistä veljelleen ja vaimolleen, jotka puolestaan myivät 
koko puljun paikallisille kalastajille. Samoin tehtiin myös autokaupan suhteen.  
 
Ivan alkoi suunnitella vakavissaan Kajaaniin muuttoa. Muutaman kerran hän on käynyt 
katselemassa omakotitalojen hintoja. Hän käväisi Lohtajan Leijonahallissa, jossa ihastui  
korviaan myöten kahvilanpitäjään, vaaleatukkaiseen Anniin. Myös Anni ihastui 
lyhytmustatukkaiseen venäläismieheen.  
 
Sunnuntaiaamulla Tuomas Uganderin kaverit kävivät Jorvin sairaalassa kysymässä 
kaveriaan. Siellä ei tiedetty mitään. Yöllä sinne ei ole tuotu ketään, ei ambulanssilla eikä 
yksityisautolla. Sama juttu myös muissa pääkaupunkiseudun sairaaloissa.  
Tuomaksen, joka oli huumetrokarin nimi, kaverit alkoivat epäillä tulleen kusetetuksi. He 
kysyivät tämän kotoa, jos tämä olisi mennyt tai viety kotiin.  
Sirkka Ugander kertoi aikaisin aamulla soittaneen Tuomakselle mutta numerosta vastasi 
kummallisen kuuloinen mies, joka mursi suomea, kunnes katkaisi puhelun. Sen jälkeen 
numerosta ei vastattu. Kaveritkin yrittivät soittaa Tuomaksen matkapuhelimeen mutta turhaan. 
Puhelin vaikuttaa olevan suljettu.  
He pitkään pohtivat, jos menisivät poliisille mutta lopulta päättivät tehdä niin, sillä laittomien 
Ravebileiden kävijät eivät ole rikollisia vaan ainoastaan niiden järjestäjät ovat rikkoneet lakia. 
Näin he ensin selittivät Helsingin poliisilaitoksen reseptiossa. Tietenkään eivät maininneet 
mitään huumeista. Sitten etsintäkuuluttivat Tuomas Uganderin sekä Ravebileiden järjestäjät;  
Molskaya Men ja Dj Kukkola.  
Muutaman päivän kuluttua etsintäkuulutukset laitettiin Helsingin Sanomiin ja sitten kerrottiin 
valtamediassa; televisio- ja radiouutisissa.  
 
Tapauksen päätutkijaksi tuli puoliksi kaljuuntunut, tuuhearuskeaviiksinen J-O Kasa, joka on 
selvittänyt useita henkirikoksia ja tämänkin jutun hän lupasi selvittää. Hän istuu 
poliisilaitoksen kolmannessa kerroksessa.  
 
Viikonkuluttua Jim näki televisiouutisissa etsintäkuulutukset. Hän ei tiedä jätkän nimeä mutta 
nyt etsintäkuulutuksessa ymmärsi, että on tai oli Tuomas Ugander. Ulkonäköä hän ei nähnyt 
kohtalokkaana yöllä mutta nyt näki liikaakin niin, että alkoi örisyttää. Tekee häijyä nähdä 
uudelleenlavastus. Rekonstruktiovideossa, joka näytetään lähes jokaisessa uutislähetyksessä 
sekä Poliisi-TV:ssä, uhria esittävä hahmo makaa sinisenä teollisuushallin lattialla samalla, 
kun leukapartainen mies potkii villisti maassa makaavaa. Tämä tuntuu Jimistä pahalta.  
Rekonstruktiovideossa vilahtaa myös Dj Kukkolakin, joka melkoisesti muistuttaa Jimiä. 
Tietenkin Jimiä alkoi hirvittää, jos paljastuisi ja sitten häkki heilahtaisi. Olisiko mahdollista 
päästä samaan selliin Igorin ja Ivanin kanssa, vatuloi Jim.  
Jim siunaili, että oli peitenimet mutta uhrin kaverit ehkä muistaisivat hänet. Ehkä joku heistä 
olisi ottanut valokuvan, kuten Jim pohti itse mielessään samalla, kun istui olohuoneessa 
televisiota katsoen. Jim sanoi isälle, että tuo tapaus on kyseisestä Ravebileestä ja 
rekonstruktio vaikuttaa liioitellun väkivaltaiselta.  
Raymond vastasi, että ainahan toimittajat liioittelevat asioita eikä siitä tarvitse välittää. Ei ne 
löydä sinua, sanoi Papa-Raymond, kuten Jim ja Vivi tapaavat kutsua isäänsä.  
 
Jimhän näki liikaa auton takapenkiltä. Hänellä on univaikeuksia, kun koko tapaus pyörii 
mielessä. Isä ja äiti vähättelevät tapausta, ettei kukaan löydä häntä. Kyllä Jim sen tietääkin, 
mutta taustalla kalvaa omat veriteot. Niistä vanhemmat eivät tiedä mitään eikä Jim uskalla 
kertoa niistä. Varmasti se olisi shokki; oma poika on tappanut neljä koulukaveria, kuten Jim 
vatuloi sängyssään. Hän alkoi vakuuttua, että olisi viisainta kuolla ja viedä koulukaveritapot 
hautaan mukanaan, kuten Jim vatuloi.  
Örinällä hän yrittää vaihtaa ajatuksia mutta turhaan. Heti kun isä ja äiti kuulevat örinää, niin 
silloin he ärähtävät, että miksi pitää öristä. Sinänsä tämä ei ole mitään uutta, sillä ainahan 
Jim-Adolfilla on ollut kummallisia rituaaleja. Länsi-Berliinissä asuessa Jimillä oli tapana röhkiä 
kuin supersika.  
 



 

 

 

 

Jimiä on alkanut säälittää isä ja äiti, että hänestä on aina ollut pelkkää harmia. Häntä 
surettaa, kun ei kykene mennä hoitoon. Silloin tällöin päässä kohisee ja humisee. Kyseessä 
ei ole tinnitus vaan jotain vikaa korvien välissä, kuten Jim itse tapaa vatuloida.  
 
Maanantaina töissä Jim yritti pitää yllä naamaria yllä, mutta se oli vaikeaa, kun radiouutisissa 
etsintäkuulutettiin Tuomas Ugander, Molskaya Men sekä Dj Kukkola. Poliisilla ei ole 
minkäänlaista johtolankaa. Auto on osoittautunut vuokratuksi. Molskaya Men sekä Dj Kukkola 
ovat osoittautuneet peitenimiksi. Keitä he ovat, kysyi rikostutkija J-O Kasa radion 
uutislähetyksessä. Lisäksi hän kehotti Tuomasta ottaa yhteyttä äitiinsä, jos kuulisi tämän.  
Tämän Jim kuuli työpaikallaan, Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosastolla.  
Lisäksi Jimillä jatkuvasti pyörii mielessä Mirjan kohtalo eikä kykene mennä roskahuoneelle.  
Jim ajatteli samalla kun lajitteli koulujen postia, että tämä työ voi olla hänen viimeinen ja yksi 
asia on hyvin; täältä hän ei tule saamaan potkuja. Mirjan kohtalosta hänelle muistui mieleen, 
että mihin tyttö joutui; muovisäkkiin. Jim hätkähti omaa ajatustaan; muovisäkki ja nippusiteet. 
Hän yritti pinnistää muistiaan, jos kotikellarissa olisi muovisäkkejä. Kyllä pitäisi olla ja myös 
nippusiteitä, ajatteli hän. Tämä ajatus piristi kummasti ja loppu päivän Jimin huulilla oli veikeä 
hymy, jota Reijo kovasti ihmetteli. Jim vastasi lyhyesti: ”En kommentoi, kiitos!”, johon 
Reiska: ”Jos sanot A, niin siun on myös sanottava B.” Jim sanoi varsikseen B ja nauroi. Reijo 
puisteli päätään: ”Elä näyttele tyhymempää kuin mitä oot, mitä väkkee sitä onkaan!”  
 
Töiden jälkeen kotona iltapäiväkahvia juodessa Jim tunsi olonsa iloiseksi, kun oli viimeinkin 
keksinyt kiihottavan tavan kuolla. Äiti ihmetteli, kun poika oli erityisen hyvätuulinen ja epäili 
rakastumista. Mikäs siinä, ajatteli Eva. Ehkä rakastuminen miehistäisi pojan.  
 
Kello yksitoista illalla, kuten tavallisesti, Jim meni huoneeseensa. Tavalliseen tapaan hän 
sanoo vanhemmilleen: ”Sehr gut geschlafen!” ja menee yläkertaan, jossa on hänen ja 
pikkusiskon huoneet. Rappusten yläpäässä oikealla on Vivin huone ja suoraan edessä on 
Jimin huone.  
 
Keskiyöllä Jim tarkisti, että perheenjäsenet ovat nukkumassa. Siltä vaikuttaa. Joka puolella oli 
pimeää. Eteisessä oli hämärää, kun keittiöstä ja verannalta kajastaa jonkin verran luonnon 
valoa. Ulko-oven edustalla on ulkovalaisin, joka palaa läpi yön. Muuten piha olisi pilkkopimeä 
tähän aikaan vuodesta.  
Jim hiippaili paidatta kellariin hakemaan suuren mustan muovisäkin sekä nippusiteitä. Sitten 
hän meni hymyissä suin takaisin huoneeseensa ja lukitsi oven.  
Huoneessa hän pohti kuinka kiinnittäisi nippusiteet samalla, kun itse olisi säkissä. Siinäpä 
pulma. Hän päätti luopua nippusiteistä.   
 
Eva kuuli eteisestä askeleita. Kerta Raymond on töissä, niinpä hän itse päätti ottaa asiasta 
selvän, että kuka eteisessä hiiviskelee. Hän meni olohuoneeseen ja piiloutui olohuoneen ja 
eteisen oven taakse. Eikä aikakaan, kun poika tuli kellarista ilman paitaa pidellen mustaa 
muovisäkkiä toisessa kädessä ja toisessa oli jotain piuhoja, joita hän ei nähnyt tarkemmin 
olohuoneen oven taakse, kun eteisessä oli hämärää. Eva ajatteli, että ehkä poika askartelee 
jotain, jotta saisi unen päästä kiinni. Poika nousi yläkerran raput.  
Sitten Eva vatuloi, jos menisi perässä katsomaan mutta päätti ensin käydä ulkorappusella 
tupakalla. Savukkeen sytytettyään hän pohti mitähän poika on keksinyt muovisäkin ja 
piuhojen kanssa. Ehkä kukkaruukku on kaatunut ja tämä aikoo siivota jälkensä, ajatteli Eva 
samalla, kun Marlboro oli huulien välissä.  
 
Samaan aikaan huoneessaan Jim riisuutui ilkosilleen ja asettui istumaan kirjoituspöytänsä 
ääreen ja kirjoitti jäähyväiskirjeen äidinkielellään saksaksi; Rakas äiti ja isä sekä pikkusisko…   
En jaksa enää elää ja on parempi kuolla, jotta Teidän olisi helpompi olla. Nyt ei enää ole 
harmia minusta, erittäin hyvä nukkua ikiunta. Hyvää jatkoa toivottaa poikanne Jim-Adolf 
Brandzer. Lopuksi hän allekirjoitti jäähyväiskirjeensä ja laittoi sen keskelle kirjoituspöytää niin, 
että se varmasti löytyisi. Sitten hän tarkisti tietokoneelta, ettei salasanakyselyitä ole käytössä 
jotta pikkusisko löytäisi kertomukset.  



 

 

 

 

Jäähyväiskirjeeseen hän lisäsi viimeiseksi toivomukseksi, että kertomukset, jotka löytyvät 
tietokoneelta, pitää jossain vaiheessa julkaista. 
Sitten hän kirjoitti mustalla vedenpitävällä tussilla mahaansa, navan viereen; Ich Liebe Ulrika 
Kartoffel und Jennifer Brandzer. 
 
 Sitten hän otti muovisäkin ja meni sänkyynsä pitkälleen ja veti muovisäkin päänsä yli niin, 
että se peitti koko ylä- ja keskivartalon. Sitten hän pidätteli hengitystä niin pitkään, että säkistä 
loppuisi happi. Aikaisemminkin hän on kokeillut samaa ilman muovisäkkiä mutta aina vaan 
homma on keskeytynyt siemensyöksyyn ja järjen voittoon. Tällä kertaa Jim päätti pitää älyn 
loitolla eikä keskeyttää ennen kuin olisi vainaa. Hän päätti kokeilla, että miltä Mirjasta tuntui 
olla muovisäkissä. Ehkä tämä yhä on säkissä jossain kaatopaikan jätekasojen seassa, ajatteli 
Jim. Nytkin pippeli alkoi seistä ja tykittää siemennestettä. Jim ajatteli, että antaa siittimen 
tykittää. Hän ajatteli, että pian kohtaisi Mirjan rajan tuolla puolen eli heistä tulisi sittenkin pari 
ja nyt siitin kuiva harjoittelee, ajatteli hän muovisäkin sisällä.  
Oli todella vaikea pidättää hengitystä, kun keho alkoi nytkähdellä. Hän teki kaikkensa, jotta 
sivuutettaisi kehon nytkähdykset. Kukaan ei estäisi häntä, siitä pitää huolen lukittu ovi. 
Avaimen hän on poistanut lukosta niin, että aamulla vanhemmat voisi avata oven, jolloin hän 
olisi jo vainaa, ajatteli Jim. Hän yritti pohtia, että miltä näyttäisi aamulla. Ehkä olisi kalpea.  
Pian hän tunsi säkissä lämmintä kosteutta, joka tuli ihohuokosista ja välillä suusta ja nenästä. 
Jimiä teki mieli keskeyttää itsensä tukehduttaminen mutta päätti viimeinkin tappaa itsensä 
sillä tämä maailma ei ole häntä varten, ajatteli Jim. Nyt ei tarvitse mennä hoitoon ja hommata 
hullunpapereita, ajatteli hän samalla, kun kiemurteli hikisenä ja kiimaisena muovisäkin sisällä. 
Ainoastaan jalat olivat säkin ulkopuolella. 
Muovisäkki rutisi hänen ympärillään ja sen vuoksi Jimiä hirvitti, jos rutina kuuluisi seinän 
taakse pikkusiskon huoneeseen ja tämä heräisi. Onneksi sentään ovi on lukossa mutta 
kaikkien väliovien avaimet käyvät jokaiseen välioveen.  
Jimistä tuntui tukalalta muovisäkissä mutta päätti pinnistellä, jotta kuolisi. Kohta kai happi 
loppuu säkin perällä, ajatteli hän. 
Jimillä kävi mielessä keskeyttää itsensä tukehduttaminen mutta itsepäisesti päätti jatkaa 
hommaansa. Joku asia pitää tehdä loppuun, ajatteli hän.  
Jim tunsi kuinka kasvot ja tukka tuntuivat hikiseltä ja ajatteli, että kohta tulee viileämpi olo. 
Hän tunsi, kuinka pippelistä valui spermaa ja vatsa nytkähteli. Hän ajatteli, että onkohan tämä 
kuolinkouristuksia. Hänestä tuntui ihanalta, kun vihdoinkin oli päässyt vauhtiin. 
Jäähyväiskirjekin on valmiiksi kirjoitettu ja kertomusvihko on pikkusiskon kirjahyllyn ylimmällä 
hyllyllä, Jim ajatteli muovisäkissä. Hirttäytyä hän ei halua koska se olisi liian järkyttävää. Myös 
viiltely olisi kauheaa ja sotkuista, kun silloin sänky ja matto menisivät vereen. Nyt spermaa 
valuu säkkiin. Sitten tuli ajatuksen tynkä, että myös tämä tulee olemaan iso järkytys 
vanhemmille. Mitä muutakaan hän voisi tehdä, kun ei kykene mennä hoitoon.  
Jimiä alkoi väsyttää ja silmissä pyöri eletty elämä filminauhan lailla. Osa tapahtumista oli 
positiivisia kuten ajokortin saanti sekä Ulrikan kanssa pelehtiminen muutama vuosi sitten. 
Sitten hänelle tuli mieleen tapahtumat ukkivainaan lehtivarastossa juhannuksena 1988, kun 
oli hyväillyt Jenniferiä. Hänelle tuli mieleen, että pian hän tapaisi ukkinsa ja mumminsa.  
Nyt hän oli taas lähellä keskeyttää itsensä tukehduttamisen mutta päätti jatkaa ja yritti 
muistella negatiivisia muistoja kuten koulukavereiden tapot sekä potkut nuorisoharjoittelusta.  
Jim alkoi haukkoa henkeään ja samalla yritti olla hiljaa, ettei ääni kuuluisi pikkusiskon 
huoneeseen. Henkeä haukkoessaankin hän yritti pidättää hengitystä niin, että kuului lievää 
korinaa. Sitten tuli vahvoja kouristuksia niin, että sänky natisi ja muovisäkki hänen ympärillään 
kohisi. Hän ajatteli, että nyt täytyy olla loppu lähellä ja toivoi, ettei pikkusiskon huoneeseen 
kuuluisi sängynnatina mutta onneksi sentään ovi on lukossa. Tätä mantraa Jim jatkuvasti 
toisteli mielessään. Välillä hän kuuli korvissaan äänen keskeyttää moiset puuhat mutta päätti 
jatkaa. Hän toivotti itselleen hyvää yötä. Välillä hengityksen tahdissa muovisäkki vetäytyi 
suuta kohti, jolloin hän jälleen pidätteli hengitystään, joka tuntui tuskalliselta; aina vaan 
suunpielistä virtasi ilmaa. Hän ajatteli, että kuinka paljon ilmaa mahtuu elimistöön. Yhtäkkiä 
kuuli ääniä oven takaa ja äidin hiljaisen äänen. Jim ei kuullut sanoja muovisäkkiin, kun muovi 
kahisi jokaisen liikkeen mukana. Sitten korvissa hiljeni. Hän pökertyi hapen puutteeseen.  
 



 

 

 

 

Hän näkee edessään pitkän käytävän, jonka toisesta päästä loistaa lähestyvä kirkas valo. 
Käytävän puolivälissä on punainen hissinovi. Vahva voima kuljettaa hänet punaisen 
hissinoven luokse, jossa hän yrittää palata takaisin tulosuuntaan, muttei onnistu eikä kohti 
valoakaan; vahva voima pidättelee häntä aloillaan, kunnes hissinovi avautuu ja voima työntää 
hänet hissiin, jolloin ovi suhahtaen sulkeutuu ja hissi lähtee, huimaan syöksyyn alaspäin.  
Jim hädissään painelee hissinnappuloita. Hississä valot vilkkuivat. Jim huomasi, että 
muovisäkki on tipotiessään.  
Pian hissinovi avautuu. Jim näkee edessään valtavan karvaisen miehenkörilään, jolla on 
yllään punainen pukutakki ja päässään suuret pelottavat harmahtavat sarvet. Jim huusi 
hädissään: ”Ei, Ei piru!” Miehen köriläs nauroi oikein räkäisen naurun. Jimistä nauru muistutti 
Reijo Lillukan räkäistä perseen repimisnaurua.  
Juuri kun isosarvinen köriläs oli ojentamassa suurta hiilihankoa kohti Jimiä ja aikoi tökätä sen 
Jimin mahaan, niin silloin hissinovet sulkeutuivat suhahtaen. Jim tunsi, kuinka hissi nousi 
hurjaa vauhtia ylös. Jim huusi kuin ukko: ”Ei, ei piru, haluan kotiin, äiti apua, Mami!”  
 
Eva tumppasi savukkeensa ulkorappusilla olevaan pyöreään lasiseen tuhkakuppiin ja meni 
sisälle. Hän kiipesi yläkerran puuportaat katsomaan mitä poika touhuaa muovisäkin kanssa 
keskellä yötä.  
Hän koputti pojan huoneen oveen ja väänsi ovenkahvasta mutta ovi oli lukossa. Hän sanoi 
oven läpi: ”Jim, nukutko? Avaa ovi.” Ei vastausta. Huoneesta kuului muovin rahina. Mitähän 
se mahtaa puuhata, ajatteli Eva.  
Hän vilkaisi tyttären huoneen ovea ja näki lukossa sisäovenavaimen. Hän otti sen ja avasi 
pojan huoneen oven, jolloin sydän hyppäsi kurkussa asti, kun näki pojan jalat tulevan ulos 
isosta muovisäkistä. Mitä tämä on, ajatteli hän ja juoksi paniikissa sängyn viereen ja pään 
kautta vetäisi säkin pois pojan päältä. Hän näki hikisen ja kalpean alastoman kehon sekä 
hieman sinertävät kasvot. Hän paniikissa taputteli poikansa poskia kehottaen herätä. Hän 
painoi korvansa pojan rintaa vasten, että lyökö sydän. Kyllä se hieman sykkii. Eva ajatteli, että 
vaikuttaa siltä, että poika on pökertynyt hapenpuutteeseen. Hän painoi suunsa kohti pojan 
suuta ja puhalsi ilmaa tämän suuhun. Pikkuhiljaa poikaan tuli elonmerkkejä. Eva silitteli tämän 
hiestä märkää tukkaa ja samalla itki ihan paniikissa: ”Jim, herää, Mami tässä!”  Hän näki, kun 
poika avasi silmänsä. Mikä helpotus, ajatteli Eva: ”Kiitos luojalle!” 
 
Jim alkoi itkeä hysteerisesti ja hokea aivan paniikissa: ”Ei, ei piru, haluan kotiin, Mami!”.  
Eva silitteli poikansa hikistä tukkaa ja lohdutti: ”Meine Junge, ei ole pirua, olet nähnyt vain 
pahaa unta.” Sitten hän juoksi tyttären huoneeseen ja käski soittaa ambulanssin kaiken 
varalle, kun poika oli pökertyneenä hapen puutteessa.  
 
Vivi hätkähti hereille, kun äiti ryntäsi tämän huoneeseen ja sanoi shokissa, että Jim voi 
huonosti ja käski soittaa ambulanssin. Hänestä ei siihen ollut, kun osaa huonosti suomea ja 
vielä kaiken kukkuraksi on hirveä shokki päällä.  
Vivi käväisi veljensä huoneessa katsomassa tämän vointia. Ensin hän epäili rajua 
oksennustautia, kunnes näki lattialla mustan muovisäkin. Veli istui sänkynsä laidalla ihan 
ilkosillaan ja itki ihan lohduttomasti. hän näki selvästi, että veli on poissa tolaltaan. Tuskin 
huomasi olevansa alasti. Itkun seasta hän hoki: ”Haluan hoitoon, voin huonosti, en jaksa 
enää!” johon Eva: ”Kyllä kaikki järjestyy, apu on tulossa.”  
Vivi meni huoneeseensa ja otti matkapuhelimensa, jonka keväällä oli ostanut. Hän näppäili 
hätänumeron ja sanoi: ”Tarvitaan ambulanssi Sukevalle…” taustalla kuului Jimin lohduton 
itku. Häpeän sekainen itku.  
 
Jim hätkähti eräänlaisesta transsinkaltaisesta tilasta todellisuuteen. Hän havaitsi itsensä 
istuvan sänkynsä laidalla aivan ilkosillaan. Musta muovisäkki lojuu lattialla. Hän ei kehdannut 
eikä kyennyt nousta ylös, ei edes pukeutua. Häntä hävetti itsemurhayritys. Olisi sittenkin 
pitänyt keskeyttää itsensä tukehduttaminen. Hän melkein onnistui itsemurhassa ja sitä hän 
nyt katuu ja samalla kiittelee onneaan, ettei piru ehtinyt iskeä hiilihankoaan mahaan. Äiti 
pelasti hänet, ajatteli Jim samalla, kun itki ihan tolkuttomasti. Hän kuuli pikkusiskon sanovan 
puhelimeen heidän osoitteensa. Jimiä alkoi pelottaa, että mitä nyt tapahtuisi.  



 

 

 

 

Entä isä, onko hän vihainen, ajatteli itkevä Jim samalla, kun äiti silitteli tukkaa ja halasi lujasti. 
Moneen vuoteen häntä ei ole halattu. Hän itse on joitakin tyttöjä väkisin halannut mutta tämä 
äidillinen halaus tuntui hyvältä. Jim sulki silmänsä, kun ei iljennyt katsoa äitiään silmiin, kun oli 
yrittänyt itsemurhaa. Tämä oli mokien moka, pahempi kuin potkut, ajatteli hän.   
Jim kiitti äitiään ja sitten taas purskahti hillittömään itkuun. Nyt hän ei kyennyt estämään itkua, 
shokin sekaista itkua. Myös äiti itki, kun oli lähellä menettää poikansa.  
 
Ambulanssinmiehet tulivat Jimin huoneeseen. Äiti auttoi pukeutumisessa. Tuolin nojalla oli 
työvaatteet, jotka oli varattu aamuksi. Nyt äiti auttoi itkevää poikaa pukeutumisessa. Sitten 
ambulanssimiehet auttoivat Jimin ambulanssiin. Jim ajatteli, että oli hyvin lähellä, että 
ambulanssin tilalla olisi ollut ruumisauto ja sitten taas purskahti itkuun. Itkun seasta hän kiitti 
äitiään, kun tämä pelasti hänet pirun kynsistä. Evakin purskahti uuteen itkuun samalla, kun 
ambulanssinmiehet taluttivat poikaa rappuset alas.  
 
Jimin vietiin Kainuun keskussairaalan psykiatriselle poliklinikalle tutkimuksiin. Jim huokasi 
helpotuksesta, että vihdoinkin pääsi hoitoon. Itsemurhayritys oli hätähuuto, ajatteli hän ja taisi 
sanoakin ääneen. Lääkärit ymmärsivät hänen ahdinkonsa.  
Muutaman päivän Jim joutui olla sairaalan psykiatrisella vuodeosastolla tarkkailussa ja sitten 
hänet siirrettiin Helsinkiin, Lapinlahden mielisairaalaan. Jim ajatteli itse mielessään, ettei 
varmaankaan Uganderin kavereita olisi Lapinlahdessa. Hän päätti olla kertomatta Helsingin 
tapahtumista, kun oli luvannut niin Retkutsenkoille mutta sen sijaan hän päätti paljastaa omat 
tapponsa. Sen hän teki itkien ja vannotti, ettei joutuisi vankilaan. Lääkäri vakuutti, ettei 
hänestä ole vankilaan, kun on psyykkisesti sairas. Jim kysyi, jos hän paranisi. Lääkäri vastasi, 
että aivan varmasti hän paranee. Moni muukin on parantunut psyykkisistä sairauksista niin, 
miksei hän. Sitten Jim kertoi jokaisen tapon yksityiskohtineen. Hänellä on elefantinmuisti, joka 
johtunee omaelämänkerrallisten kertomusten kirjoittamisesta.  
Hän kertoi, että ne kolme tapausta johtui koulukiusaamisesta mutta viimeisin, Mirjan tapaus, 
johtui onnettomasta rakastumisesta ja sen aiheuttamasta turhautumisesta.  
Jimin piti kertoa saman useamman kerran lääkärille ja psykiatrille sekä oikeuspsykiatrille. 
Luonnollisesti tiedotettiin myös poliisia, joka heti alkoi tutkia Kajaanin kaatopaikkaa. 
Kuukaudeksi suljettiin kaatopaikka, jotta pystyttäisiin tutkia jätekasat. Siitä tuli valtava urakka. 
Poliisin ruumiskoirat nuuhkivat jätekasoja ja välillä kaivettiin esiin vanhat jätteet. Sillä välin 
Kajaanin ja sen lähialueen jätteet kuljetettiin Oulun kaatopaikalle.  
Lopulta löytyi muovisäkki, jossa oli pahasti mädäntynyt nuoren naisen ruumis, jonka patologi 
tunnisti Mirja Lehmukseksi. Tämä tuli suurena shokkina Mirjan äidille, Mariannelle. Hän vaati 
Jimin vangitsemista mutta näin ei tehty, kun tämä on psyykkisesti sairas eikä vankila ole oikea 
paikka mutta Marianne Lehmus on eri mieltä. Hän ei kuitenkaan jaksa valittaa oikeusasteisiin.  
 
Suomen poliisi otti yhteyttä myös Saksan poliisiin, jotta tutkittaisiin Berliinin kaatopaikat, jotta 
Markin ruumis löytyisi. Tästä tuli mahdoton urakka, kun miljoonakaupungin kaatopaikalle on 
kokonaisen vuosikymmenen aikana kertynyt paljon jätettä, jota on välillä poltettu eli 
täysmahdoton löytää yhtä ruumista. Sen sijaan Mikaelin murha saatiin selvitettyä. Sama juttu 
myös Kajaanissa Heikin kohdalla. Ainoastaan Markin ruumis on hakoteillä, ilmeisesti 
maatunut kaatopaikalla jätekasojen alle.  
Kaiken tämän Jim kertoi hillittömästi itkien ja vannotti, ettei joutuisi vankilaan. Vankila olisi 
hänelle erittäin huono paikka, mieluummin olisi pakkopaidassa mielisairaalan suljetulla 
osastolla kuin istuisi yksin vankisellissä.  
Psykiatrit päättivät ja lupasivat hänelle, ettei Jim-Adolf joutuisi vankilaan. Jim lupasi käsi 
sydämellä käyttäytyä hyvin mielisairaalassa ja kiltisti ottaa lääkkeensä. Sitten, kun parantuisi 
ja pääsisi kotiin, niin lupasi aloittaa uuden elämän. Hän esitti toivomuksen psykiatreille ja 
psykologeille, jotta he auttaisivat hänet pääsemään irti ujoudesta ja tulla sosiaalisemmaksi.  
Tämä toivomus luvattiin toteuttaa. Nyt Jimillä on vain yksi salaisuus; Tuomas Uganderin 
tapaus mutta sitä hän ei aio paljastaa, kun haluaa suojella Igoria. Igor ja Jim ovat samassa 
veneessä. Ensin Igor aikoo rauhoittua kotona ja nauttia vaimonsa rohdot, ennen kuin 
antautuisi poliisille.  
 



 

 

 

 

Psykiatrit kovasti ihmettelivät ja myös kehuivat potilastaan, kun tämä itse tahtoi suljettuun 
hoitoon ja jopa pakkopaitaan. Viimeksi mainittua ei kuitenkaan tarvita, sillä Jim ei ole vaikea 
potilas. Hän on helpoimmasta päästä mutta kuitenkin haastava. Psykiatrit ottavat myös 
huomioon hänen kehitysvammansa.  
 
Jim päätti itsemielessään heti parannuttuaan aloittaa uuden elämän ja alkoi vatuloida ottaa 
yhteyden Ulrika-serkkuunsa. Näin hän ajatteli samalla, kun lepäsi psykiatrisella 
vuodeosastolla. Viikon kuluttua hänet kuljetetaan Lapinlahteen.  
Jimiä hävettää itsemurhayritys eikä oikein pysty katsoa isää ja äitiä silmiin. Ei tuollaista olisi 
pitänyt tehdä vaan heti hakeutua hoitoon hullunpapereidenkin uhalla. Nyt kuitenkin sai 
hullunpaperit, ajatteli Jim. Parempi olla hullu kuin pirun kynsissä, ajatteli hän. Pirukokemusta 
hän on paljon miettinyt; oliko se painajaista vai kuolemankokemusta. Valoisasta käytävästä 
hän on monesti kuullut puhuttavan. Jos hän parannuttuaan aloittaisi kunnollisen elämän, niin 
ehkä paikka helvetissä peruttaisiin ja pääsisi yläkertaan, ajatteli Jim. Häntä hävettää oma 
sekoaminen. Sitten hoksasi serkkutyttöjen nimet mahaihossaan. Hän kurkisti peiton alle. 
Enää ei ollut paljoakaan jäljellä. Sairaanhoitajat pesivät hänet miltei heti sairaalaan saavuttua, 
kun oli hyvin hikinen. Kyllä hän itse olisi kyennyt mennä suihkuun mutta lääkäri kehotti 
sairaanhoitajia pesemään Jimin valvonnan alla. Seuraavat pesut hän saa itse tehdä.  
 
Jim säikähti pirua niin, ettei enää koskaan halua yrittää uudelleen itsemurhaa. Hän uskoo 
käyneensä helvetin portilla. Ehkä tämä oli opetus korkeammilta tahoilta, ettei itsemurha ole 
mikään ratkaisu ongelmiin. 
 
Lopulta Jim paljasti psykiatreille Tuomas Uganderin kohtalon, muttei tappajaa. Hän ihmetteli, 
kun tällä kertaa ei yhtään örisyttänyt. Se voi johtua vahvoista lääkkeistä. Ehkä juuri asiasta 
kertominen rauhoitti hänet. Tuntui kuin suuri kivi olisi vierähtänyt sydämeltä.  
Jim kertoi psykiatreille, että hän oli tavannut kaksi Molskayaksi esittäytyvää miestä Kajaanin 
torilla, jotka olivat houkutelleet hänet Helsinkiin järjestämään Ravebileitä ja siellä yksi miehistä 
tappoi huumekauppias Tuomas Uganderin ja sitten pitkän autoajelun jälkeen tumppasi 
ruumiin eräälle hankolaiselle uimarannalle. Hän paljasti ainoastaan oman peitenimensä.  
Totta kai poliisi kävi jututtamassa Jimiä, jolloin hän kertoi saman. Hän jätti mainitsematta 
Retkutsenkoista, vain kutsui heitä tuntemattomiksi Molskaya Meniksi.  
Jim sai soittaa isälleen. Tavalliseen tapaan puhui saksaa. Näin psykiatrit eivät ymmärtäneet 
mitä hän sanoi. Brandzerit puhuvat vahvalla Baijerin murteella eli Pohjois-Suomessa se 
kuulostaa todelliselta siansaksalta. Jim kertoi isälleen, että mitä oli paljastanut Helsingin 
tapahtumista, muttei paljastanut Retkutsenkoja. Sukunimen hän sanoi hiljaisella äänellä. Hän 
kehotti isää kertomaan saman selityksen, jos häntä alettaisiin jututtaa. Raymond kiitti 
poikaansa ja kehui, että oli kertonut kaiken paitsi ukkojen henkilöllisyyden.  
 
Joka päivä, kun Jim oli Kainuun keskussairaalassa, perheenjäsenet kävivät katsomassa 
poikaansa, joka voi olosuhteisiin nähden melko hyvin. Totta kai näki selvästi, että tämä häpesi 
sekoamistaan.  
Jim huomasi, ettei isä ollutkaan vihainen vaan lohdutti, että kuka tahansa voi tulla hulluksi ja 
sitten parantua täysin. Hulluus on samanlainen sairaus kuin nuhakuume, sanoi Raymond, kun 
istui poikansa sängyn vieressä yhden hengen huoneessa. Äiti kehotti kiltisti ottaa kaikki 
lääkkeet, jotta parantuisi. Jim kehotti pikkusiskoa tuomaan hänelle vihkosen, jonka oli laittanut 
tämän hyllyyn, ja kertoi haaveestaan tulla kirjailijaksi.  
Tämä kuulosti Raymondista hyvältä idealta, sillä kirjoittaminenhan on terapeuttinen harrastus.  
 
Eva päätti olla kertomatta äidilleen pojan itsemurhayrityksestä koska vanha ihminen tuskin 
sellaista ymmärtäisi. Hädin tuskin hän itsekään ymmärtää itsetuhoisia ajatuksia. Hän ei 
myöskään halua kertoa, että poika on mielisairaalan suljetulla osastolla. Aivan varmasti 
uutinen olisi kohtalokas järkytys vanhalle naiselle, joka muutenkin tahtoo hätäillä sukulaisista. 
Eva ja Raymond päättivät pitää poikansa huoneen entisellään. Tietenkin muovisäkin he 
heittivät roskiin ja jäähyväiskirjeen antoivat hoitaville lääkäreille, jotta voisivat sitä analysoida.  
 



 

 

 

 

Sairaalassa Jim alkoi toden teolla unelmoida Ulrikasta mutta pelkää tämän reaktiota; mitä hän 
sanoisi, kun saisi tietää, että serkkupoika on seonnut ja parhaillaan on mielisairaalassa, 
vatuloi Jim-Adolf. Onko nyt nussimiset nussittu ennen kuin ensimmäistäkään yhdyntää olisi 
harrastettu, ajatteli hän samalla, kun lepäili sairaalasängyssä.  
Sitten hänelle tuli mieleen työkaverit. Varmasti Jussi kiljahtelee riemusta, kun pääsi eroon 
sakemannista ja varmasti Reijo puistelee päätään, ajatteli Jim.  
Seuraavana päivänä, kun isä ja äiti tulivat katsomaan häntä, niin Jim otti puheeksi työpaikan, 
että ehkä olisi viisainta lopettaa vahtimestariosastolla, kun on joutunut huonoon valoon. Isä 
vastasi, ettei semmoista pidä ajatella, kyllä aina töitä löytyy. Hänkin on sitä mieltä, että pojan 
kannattaa lopettaa kaupungintalolla, ettei tarvitse alkaa selittelemään.  
Jimin sängyn laidalla Raymond paljasti suunnitelmansa; hän vakavissaan suunnittelee 
yrityksen perustamista. Heti kun Jim on parantunut, niin tämä saisi töitä. Jim kysyi, että minkä 
firman isä perustaisi, johon tämä hieroi partaansa ja sitten vastasi hiljaisella äänellä: ”No, 
meine junge, olen ajatellut laivavarustamoa, matkustajavarustamoa, sellaisen, jollainen on 
ruotsalaisessa Varustamo tv-sarjassa mutta me oltaisiin pahempia kuin Dahlenit yhteensä.” ja 
nauroi makeasti. Jim innostui varustamoideasta; se olisi mahtavaa ja olisi vaikka heti alkanut 
perustaa varustamoa. Isä rauhoitteli innostunutta poikaansa: ”Ota nyt iisisti ja parane 
rauhassa niin jaksat työskennellä perheyrityksessä, jooko?” Jim nyökkäsi ja lupasi ottaa iisisti, 
jotta parantuisi. Jim antoi isälle työterapeutin puhelinnumeron, jotta tämä ilmoittaisi tälle, että 
Jim lopettaa terveydellisistä syistä. Niin Raymond tekikin ja heti siltä istumaltaan soitti Raili 
Virralle. Jim sanoi muutaman sanasen ja lähetti terveisiä työkavereille.  
Seuraavana päivänä Marja, Reijo ja Lauri kävivät katsomassa Jimiä. Heti, kun he astuivat 
sairashuoneeseen, niin Jim laittoi silmälasit päähänsä, kun on tottunut katsomaan 
työkavereita rillit päässä. Jim kysyi, että missä on Jussi, johon Marja ja Lauri yhdestä suusta 
naurahtivat: ”Se jäi työpaikalle näyttelemään pommoo, elä välitä siitä, pääasiahan on, että sie 
parannut ja tuut takaisin.” Jim sanoi, että saa nähdä, jos jaksaisi kuulla sen rykimistä. 
Työkavereille hän ei tietenkään maininnut mitään itsemurhayrityksestä. Hän sanoi 
seonneensa stressistä. Mirjastakaan hän ei maininnut mitään, kun se on liian arka-asia. Jim 
kertoi, että ensi maanantaina hänet siirretään Lapinlahteen lepäämään. Lauri 
naurahti: ”Siusta tullee melekonen Lapinlahenlintu!” Jimiä nauratti makeasti.  
 
Seuraavan viikon maanantaina Jim kuljetettiin Lapinlahden mielisairaalaan Helsinkiin. Hänet 
vietiin reittikoneella Vantaalle, josta taksilla Lapinlahteen.  
Jim hämmästyi, kun Lapinlahden sairaala on niin suuri ja vanha.  
 
Hän sai yksityishuoneen, jotta olisi helpompi valvoa hänen terveyden tilaansa ja saisi 
kaikessa rauhassa levätä.  
Lapinlahden sairaalan pitkällä käytävällä hän näki kolme potilasta, nuorempia kuin hän itse. 
Yksi heistä on vaaleatukkainen tyttö. Jim ajatteli itse mielessään, että toivottavasti he eivät 
olisi vaarallisen hulluja.  
Jimin yksityishuoneen ovi on sentään lukossa, kaiken varalta. Päivällä ovi on auki ja hän 
pääsee vapaasti liikkumaan sairaalan tiloissa sekä puutarhassa.  
 
Jim päätti tunnustaa tosi asian itselleen, että hän on hullu; hullu mikä hullu mutta hulluudesta 
voi parantua, jos ottaa kiltisti kaikki mielialalääkkeet ja pistokset. Hän päätti, että sitten kun on 
terve, niin silloin on uusi Jim-Adolf, liikemies Jim-Adolf. Tällä hetkellä on hulluudesta toipuva 
Jim-Adolf, kuten hän itse asiaa vatuloi.  
 
Pian Jim tutustui kolmikkoon. He osoittautuivat olevan samalla aaltopituudella. Jim kuuli 
sivukorvalla, että blondityttö joutui mielisairaalaan hirveä temperamenttinsa takia; heti 
hermostuttuaan tämän käsivarret alkoivat nykiä uhkaavasti. Täällä Lapinlahdessa tyttö 
näyttää olevan suloisen rauhallinen ja usein tapaa hassutella kolmikon kanssa ja pian myös 
Jimin kanssa, kun hiffasi, että tämäkin on melkoinen vekkuli. Usein tyttö tapaa sormillaan 
päryytellä huuliensa kanssa sekä iloisesti huudahtaa: ”Ime munaa!” ja nauraa päälle. Joka 
kerta hoitajat nostavat päitään mutta tytön härskit huudatukset ovat vain hänen 
hyväntahoistansa huumoria sekä osa tämän kehitysvammaa.  



 

 

 

 

 
Toisella potilaalla on usein päässään harmaa huopahattu ja kolmas on hyvin lihava, ehkä 
lihavampi kuin Reijo Lillukka, kuten Jim itse mielessään arvioi. Lihava nuorimies on kova 
halaamaan kaikkia, jopa Jimiä. Hattupäinen jätkä on hyvin rauhallinen ja tapaa vitsailla 
blonditytölle, ettei stressaisi itseään. Pian hän huomasi, että myös Jim on melkoinen 
stressiperse.  
Jimille ei koskaan selvinnyt lihavan jätkän ja hattupään vaivat. Hattupään mielenterveys on 
järkkynyt, kun erosi Jehovan todistajista, kun lahkoon jäi suloinen tyttö, jota hän ei enää 
saanut tavata. Lihavan jätkän tarina lienee juuri tämän läskeissä; haluaisi laihduttaa, muttei 
kykene.  
 
Vuosi 1996 
Tänä kesänä, kun Raymond ja Eva saapuivat Berliiniin, niin silloin vanha harmaatukkainen 
Elisabeth sanoi itkukurkussa: ”Vihdoinkin kun tulitte, minä kun luulin, ettei enää nähdä 
koskaan.” Hän ihmetteli, kun Jim ei ollut mukana. Eva sanoi, että pojalla on omat menot, ehkä 
tyttöjen perässä juoksee. Tietenkään Eva ei kertonut totuutta pojan sekoamisesta.  
Elisabeth totesi, että varmasti Jimistä on tullut jo iso poika ja kertoi sekavasta unesta, jonka 
oli nähnyt ennen joulua. Unessa Jim pelleili ruumisarkkupinon takana ja sitten paljastui, että 
yksi arkuista sisälsi paljon lakritsapatukoita. Eva hätkähti äitinsä painajaisen ajankohtaa; 
samoihin aikoihin, kun poika joutui hoitoon. Tietenkään hän ei kykene eikä halua kertoa 
totuutta. Jos Jim olisi kuollut, niin silloin olisi ollut pakko kertoa. Silloin olisi pitänyt tuoda 
tullessaan suurpakkaus nitroja. Lukemattomia kertoja Eva on siunaillut, että ehti ajoissa 
pelastaa pojan hengen.  
 
Raymondista ja Evasta tuntuu oudolta, kun poika ei ole heidän mukanansa mutta toisaalta 
sehän on ihan normaalia; aikuiset lapset harvoin matkailevat vanhempiensa kanssa.  
Tytär oli kesälomamatkoilla mukana viimeksi vuonna 1992. Vuoden kuluttua hän sai ajokortin 
ja heti hänen jälkeensä Jim onnistui inssiajossa.  
 
Kevään aikana kerran viikossa Jim soitti vanhemmilleen. Ensimmäisillä viikkoina hän soitti 
joka päivä. Joulun hän vietti Lapinlahdessa. Siellä käväisi jopa joulupukki, joka antoi makeisia 
joululahjoiksi. Blondityttö sai suklaapatukoita, kun taas muut saivat lakritsaa. Tyttö ei pidä 
lakritsasta.  
 
Rubenin luona heitä odotti iloinen perhetapahtuma; keväällä Rubenille ja Emilialle syntyi 
kovan yrittämisen jälkeen kaksoset; James ja Tina. Rubenista on tullut viiden lapsen isä.  
Nukkumaan mennessä matkailuautossa Raymond vitsaili vaimolleen, että Ruben on peto 
makaamaan, kun on siittänyt paljon kakaroita. Evaa nauratti makeasti ukon letkautus.  
 
Evasta tuli Tinan kummi, muttei kuitenkaan ihan sylikummia koska ei päässyt ristiäisiin töiden 
takia. Sen sijaan hän lähetti postitse hopeisen mukin, johon oli kaiverrettu kummilapsen nimi. 
Ristiäisissä Ulrika sai olla Tinan sijaissylikummina.  
 
Heti kaksosten synnyttyä Ulrikalle iski hirveä vauvakuume. Hän on lukemattomia kertoja 
sanonut äidilleen, että haluaisi vauvan, jolloin tämä toppuuttelee vanhempaa tytärtään, ettei 
tämä ole vielä kypsä lapsen tekoon. Tästä Ulrika otti nokkiinsa ja muutti omaan asuntoon. 
Hän löysi viihtyisän kaksion Berliinin keskustan laitamilta. Jonkin aikaa hän oli yhdessä 
hiphopparin kanssa mutta sitten kyllästyi häneen, koska jätkä koko ajan kuunteli musiikkia 
täysillä eikä saanut edes läksyntekorauhaa.  
Tätä nykyään Ulrika on lukion hoitoalalla ja tähtää sairaanhoitajaksi ja sitten aikoo lukea 
lääkäriksi. Ulrikasta oli järkyttävää kuulla serkkupojan itsemurhayrityksestä. Hän on aina 
pitänyt Jimistä koska tämä on erilainen kuin kaikki muut ja saattaisi mennä naimisiin Jimin 
kanssa, jos tämä asuisi lähempänä. Hän vierastaa Suomea koska ei osa sanaakaan kieltä. 
Myös Emiliaa alkoi masentaa Jimin itsemurhayritys niin, että sai masennuslääkkeitä. Eva 
lohdutti häntä, että Jim voi nyt paremmin ja on ammattilaishoidossa. 
 



 

 

 

 

Raymond ja Eva olivat Berliinissä muutaman päivän ja sitten kävivät Münchenissä 
tapaamassa Arthuria. Münchenissä he olivat vain yhden yön ja sitten he menivät Hampuriin 
tervehtimään Helmutia, jossa he kävivät vain päiväseltään ja sitten he menivät Finnjetillä 
takaisin Suomeen. 
 
Laivalla Raymond kyseli, että kuka on laivan omistaja ja paljonko polttoainetta se syö tällä 
reitillä sekä pyysi joitakin laivasta kertovia esitteitä. Hän on alkanut vakavissaan suunnitella 
varustamon perustamista juuri tälle samalle reitille. Finnjetille tekisi hyvää saada kilpailija, 
kuten Raymond on monesti todennut.  
Yrityksen pyörittäminen olisi hyväksi hänen mielenterveydellensä. Heti pojan 
itsemurhayrityksen jälkeen hän voi huonosti.  
 
Vivi toimitti Jimin vihon sairaalaan, ennen kuin tämä siirrettiin Lapinlahteen. Hän luki vihkosen 
ja näin sai tietää, että veli oli suudellut silloin viisivuotiasta Jenniferiä ukin lehtivarastossa.  
Vivi ymmärtää veljeään ja jopa säälii, kun tällä on ollut epäonnea rakkaudessa. Joskus 
hänellä on käynyt mielessä antaa pillua veljelleen mutta sitä hän ei kuitenkaan tehnyt, kun se 
olisi ollut sairasta ja ennen kaikkea insestiä. Ehkä kuitenkin olisi voinut antaa rakastella 
kondomin avulla, kuten Vivi on asiaa vatuloinut.  
Hän on muutaman kerran soittanut Jimille Lapinlahteen, muttei tietenkään kertonut Jenniferin 
tapauksesta ja vielä vähemmän pillun tarjous ajatuksestaan.  
Keväällä Vivi vei Lapinlahteen Jimin tietokoneen, jotta tämä voisi kirjoitella hassuja tarinoita.  
Paikan päällä Vivi kyseli veljeltään tämän suhteista serkkutyttöihin. Hän lupasi pitää kaiken 
salaisuutena. Jim vastasi punastellen, että kyllä hän voisi ajatella aloittaa vakavan suhteen 
serkkujen kanssa ja erityisesti Ulrika on lähellä sydäntä. Vivi nyökkäsi. Hänestäkin Ulrika on 
hieno tyttö tai paremminkin nuorinainen.  
Kotimatkalla Vivi ajatteli, että kyllä veli on ihan täysissä järjissään. Hän itsekin on joskus 
ihaillut miespuolisia serkkujaan. Hän on ihastunut Einar Brickiin, vaikkei tämä olekaan serkku.  
 
Muutaman kerran kevään aikana Jim on soittanut Guntherille. Gunther haluaisi kovasti mennä 
Lapinlahteen juttelemaan Jimin kanssa, muttei ole tottunut ajamaan pitkiä matkoja. 
Lentolippukin maksaa maltaita mutta onneksi sentään puhelin on keksitty.  
Puhelimessa Jim paljasti poliisikorkeakouluvalheensa ja pyysi anteeksi. Se oli osa taudin 
kuvaa, sanoi Jim. Gunther ymmärsi yskän ja sanoi, että kaikkihan tekee virheitä ja haluaa 
kaunistella totuutta. Jim kertoi myös siitä yöllisestä puhelusta ja paljasti, että kyseessä oli 
Molskayan miesten tappaman jätkän kännykkä, josta hän luopui. Guntherillekaan Jim ei 
paljastanut Retkutsenkoja vaikka tämä hieman epäilee heitä. Guntherkaan ei aio ilmiantaa 
Igoria, kun tämä on hyvin sympaattinen äijä.  
 
Heinäkuun lopulla Raymond ja Eva kävivät Retkutsenkojen luona kylässä Kirkkoniemellä.  
Nyt on tärkeä käydä Retkutsenkoilla, ettei Igor itseään syyttäisi Jimin sekoamisesta. 
Raymond on kertonut Igorille pojan kehitysvammasta, joka pahensi psyykkistä häiriötä. Hän 
kertoi myös, että nyt poika voi jo paremmin ja on hyvissä käsissä Lapinlahdessa. Sinne 
Igorilla ei ole mitään asiaa, kun joutuisi näyttäytymään Helsingin katukuvassa. Se saattaisi 
olla jopa hengenvaarallista.  
 
Raymond kertoi Igorille suunnitelmista perustaa matkustajalaivavarustamo. Igoristakin 
ideassa on munaa, muttei itse lähde mukaan, kun pitää rauhoittua ja sitten myöhemmin 
tunnustaa ja antautua poliisille. Igor lupasi antaa vinkkejä sekä tarvittaessa rahallisesti tukea 
vanhan salakuljettajakollegansa yritystä.  
 
Vivi on yhä kiinnostunut vaatesuunnittelusta ja tullut todella taitavaksi ompelijaksi ja 
designeriksi. Tätä nykyään hän opiskelee Kajaanin taide- ja käsityö oppilaitoksessa. 
Hän on kavereittensa kanssa suunnitellut lomailevansa Kalajoella heti kun vanhemmat ovat 
palanneet Saksan ja Ruijan matkoilta koska hän on ollut äidilleen kukankastelijana. 
 
 



 

 

 

 

Elokuun alussa Vivi kavereineen lähti länsirannikon kiertueelle, kuten he matkaansa 
kutsuivat. Kaikki olivat saman ikäisiä nuoria naisia.  
Kalajoen keskustassa ja hiekkarannalla he katselivat komeita uroksia ja nauttivat runsaasti 
siideriä. He olivat liikenteessä kahdella autolla; Vivin isän uudella tummansinisellä Ford 
Mondeolla sekä ystävättären isän beesin värisellä Volvolla koska nämä molemmat ajokit ovat 
farmarimalleja. 
Kotiin tultuaan Vivi kirjoitti pienen matkakertomuksen; Länsirannikon kiertue -96.  
Hän kirjoitti muun muassa; Mun ystävättäreni Annika Hopeainen ajoi isänsä Volvolla Ford 
Mondeon valtavissa peräpyörteissä, ja sitten me maailman kokeneet mimmit saavuimme 
Kalajoelle, jossa tapasimme kuopiolaisia raggaripimuja, joilla oli matkassa kitarat. Vivi kirjoitti 
lisäksi; Sitten katselimme huvijahteja, mutta niiden hinnat olivat viisinumeroisia.  
Vivin kertomus jatkuu; Sitten me kävimme eräässä rautakaupassa kyselemässä retkikeittimiä, 
että olisiko jo ilmestynyt uusi päivitetty retkikeitinversio vuosimallia -96, jossa olisi 
astianpesukone ja mikroaaltouuni, muttei valitettavasti ollut. Kertomuksen hän kirjoitti 
tietokoneella ja tallensi disketille. 
 
Keväällä Raymond vaihtoi matkailuauton Ford Mondeoon koska sitä tarvitsee hyvin harvoin ja 
suurimman osan vuodesta seisoo tyhjänpanttina tontin perällä. 
Ford Mondeo on uusinta vuosimallia ja totta kai lisävarustein. Hän päätti hankkia kunnon 
auton nyt kun suunnittelee laivavarustamon perustamista. Olisi noloa, jos laivanvarustaja 
ajelisi vanhalla kuluneella Ford Eskortilla tai liian isolla ja kömpelöllä matkailuautolla.  
Hänellä on myös käytössä Jimin auto mutta se saa toimia vara-autona.  
 
Tässä päivänä eräänä Jim soitti kotiin ja kehotti isää poistamaan BMW:n rekisteristä, ettei 
turhaan tarvitsisi maksaa ajoneuvoveroa. Sitten kun pääsisi pois sairaalasta, niin hän 
rekisteröisi autonsa uudelleen. Raymondistakin tämä oli hyvä idea ja se on merkki pojan 
toipumisesta. Jim on aina ollut hyvin älykäs. Lisäksi Jim sanoi isälleen, että jos löytyisi autolle 
ostaja, niin sen voisi myydä, jotta saisi lisätienestiä. Sairaalasta päästyään hän voisi ostaa 
uuden auton, upouuden BMW:n. Raymondista ideassa on munaa.  
 
Heinäkuussa Gunther löysi vihdoinkin sen oikean. Kun hän oli Kajaanin torilla ostamassa 
mansikoita, niin silloin hän katsoi liian pitkään mansikanmyyjän sinisiin silmiin. He molemmat 
ihastuivat siltä seisomaltaan. Tyttö esittäytyi Ellen Roosteriksi. Tällä on kaunis 
oljenvaaleatukka, joka ulottuu olkapäille. Muutaman kerran he ovat kahvitelleet keskustan 
kahviloissa. He tulevat erittäin hyvin juttuun toistensa kanssa.  
 
Marraskuussa oli melkoinen lumimyräkkä ja monet ihmiset eivät päässeet työpaikoilleen. 
Yhteiskunta oli lamaantunut. Radiouutisissa kehotettiin pysymään kotosalla, ettei tulisi 
enempää ojaanajoja.  
Aikaisin aamulla, kun Raymond oli lähdössä töihin niin silloin hän huomasi, että kotikatu oli 
auraamaton, yhtä umpihankea. Ei puhettakaan lähteä autolla töihin, niinpä hän päätti mennä 
bussilla. Hän käveli umpihangessa Sukevan keskustaan, josta Kajaanin bussit lähtevät mutta 
tänään ei lähtenyt bussin bussia. Ei auttanut muu kuin palata takaisin kotiin ja soittaa töihin, 
että on lumimotissa. Ainoastaan ne muutama siivooja, jotka asuvat kävelymatkan päässä 
Kajaanin poliisitalolta, pääsi töihin.  
 
Koko vuoden tiedotusvälineet ovat jauhaneet Tuomas Uganderin tapauksesta. Poliisi-TV:ssä 
kerrottiin, että psyykkisesti sairaan Dj. Kukkolan mukaan Ugander on tapettu ja tumpattu 
tammisaarelaiselle uimarannalle, mutta ruumista ei ole löytynyt. Ilmeisesti merivirrat ovat 
kuljettaneet ruumiin jonnekin lähistölle tai sitten uponnut pohjamutaan. Näin puoliksi 
kaljuuntunut ruskeaviiksinen rikostutkija Kasa kertoi Raija Pellin haastattelussa. Dj. Kukkolan 
oikeaa nimeä ei tietenkään paljasteta, kun miespoloinen on psyykkisesti sairas eikä ole 
aiheuttanut Uganderin kuolemaa. Samassa lähetyksessä kerrottiin Kukkolan neljästä 
veriteosta, mutta ne eivät liity Uganderin tapaukseen.  
Tuomas Uganderin kavereille on näytetty Dj Kukkolan kuvaa ja he ovat sanoneet, ettei tämä 
ollut tappaja vaan erittäin taitava tiskijukka.  



 

 

 

 

J-O Kasa on käynyt muutaman kerran Lapinlahdessa jututtamassa Jimiä. Jim kiistää 
tietävänsä Molskaya Menien oiket nimet. Kasalla ei ole sydäntä kovistella psyykkisesti 
sairasta kehitysvammaista jätkää. Jim on näyttänyt kartalta juuri sen uimarannan, jossa tappo 
ja mereen tumppaus tapahtui. Poliisi on huolellisesti haravoinut kyseisen uimarannan 
lähitienoon mutta tuloksetta.  
 
Työhuoneessaan J-O Kasa raapii puolikaljuaan ja mutisee itsekseen: ”Mistä helkkarista mä 
kaivaisin esiin ne helvetin Molskaya Menit tai mitä ne lienevätkään?” Hän on saanut selville, 
ettei sellaista kuin Molskaya-sukunimeä ole olemassakaan. Venäjällä on vain sanomalehti 
Molskaya Pravda mutta sanomalehdethän eivät erityisemmin tapaa järjestää Ravebileitä, 
saati sitten tappaa huumekauppiaita. Venäjän poliisikaan ei tiedä mitään kyseisestä 
nimimerkistä. Kasa tutkinut huolellisesti jokaisen pääkaupunkiseudun hotellien varauslistat.  
Hotel Fennon arkistosta löytyi Molskaya Men, jotka olivat varanneet kaksi hotellihuonetta ja 
allekirjoittaneet nimimerkkinsä kyrillisin kirjaimin.  
Kasaa alkoi ärsyttää venäläisten temppuilut; ensin viedään Karjala ja sitten järjestetään 
laittomia höpöhöpö bileitä. Tätä hän ei tietenkään sano tiedotusvälineille, sillä tällaiset 
lausunnot olisivat virkavirhe.  
 
Marraskuun lopulla, vuosi Uganderin taposta, Hotel Fennon roskiksesta löytyi matkapuhelin. 
Roskis oli aivan hätäuloskäynnin ulkopuolella, tupakointikatoksen vieressä, ja sen tähden sitä 
ei tyhjennetty vuoteen.  
Matkapuhelimen löysi hotellin kiinteistönhoitaja, joka luonnollisesti vei sen vastaanottoon, 
josta se toimitettiin poliisin löytötavaratoimistoon.  
J-O Kasalla on tapana pitää silmällä löytötavaroita koska jotkut niistä saattavat johtaa 
rikoksiin. Hän silmäili kyseisen matkapuhelimen soittolistaa. Hänen tuuheat viiksensä 
nousivat pystyyn, kun huomasi, että puhelinhan on kuulunut Tuomas Uganderille.  
Viimeisin puhelu oli tullut tämän äidiltä.  Hän kävi jututtamassa toistamiseen Sirkka Uganderia 
ja näytti puhelinta. Nainen tunnisti poikansa puhelimen.  
Harmaatukkainen nainen, kertoi itkuun purskahtamaisillaan: ”Kysyin vain, että milloin hän 
tulee kotiin...” ja pyyhki kyyneleitä. Kasa antoi nenäliinan tälle onnettomalle vanhalle naiselle, 
jonka poika on tapettu eikä ruumista ole löytynyt. Kasa kysyi, että miltä puhelimeen vastaaja 
kuulosti. Sirkka vastasi, ettei se ainakaan ollut Tuomas vaan mursi suomea ja kuulosti ihan 
vammaiselta, semmoinen nasaaliääni. Kasa kirjoitti kaiken muistiin. Myöhemmin hoksasi, että 
sehän kuulostaa ihan Jimin puheääneltä ja käväisi jututtamassa tätä. Jim kertoi, miten asia 
oli, että rannalta oli pelastanut uhrin taskusta pudonneen puhelimen ja pitänyt sitä piilossa 
niiltä hulluilta Molskaya Men miehiltä, kuten hän sanoi Kasalle. Hän kertoi myös puhelusta, 
joka näytti tulleen uhrin äidiltä ja kertoi, että kuinka oli vastannut. Kasa kysyi, että miksi oli 
näytellyt Tuomasta ja höpissyt uimaan oppimisesta, johon Jim: ”Öh, koska minua pelotti.” 
Tämä vastaus miellytti rikostutkijaa. Sitten Jim kertoi varmuuden vuoksi soittaneen 
kaverilleen, Guntherille koska oli väittänyt opiskelevansa poliisikorkeakoulussa. Tämän 
kuultuaan rikoskyttää alkoi naurattaa ja sitten vakavoitui: ”Miksi valehtelit?”, johon Jim: ”Sitä 
en tiedä, ilmeisesti kuului taudin kuvaan, halusin kaunistella todellisuutta ja Guntherilla ole 
mitään tekemistä Uganderin tapauksen kanssa. Jimin vieressä istui lääkäri, joka puolusti 
potilastaan, ettei tämä tiennyt mitä teki.  
Työpaikalleen saavuttuaan Kasa teki tarkistussoiton Guntherille ja kyseli Jimin 
poliisikorkeakouluvalheista. Gunther vahvisti ne ja epäili silloin aamuyöstä, ettei kaverilla ole 
kaikki Muumit laaksossa. Gunther piti lupauksensa eikä paljastanut keiden kanssa Jim oli 
Helsingissä.  
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