
Stenigin veljekset
Georg, Bodil ja Ivar asuvat yhä Östersundissa. Georgista on tullut oikea työnarkomaani. Bodil-vaimo 
on huolissaan miehestään, että tämä palaisi loppuun. Hän on taitava kukkakimppujen punoja. 
Ivarin katukeittiöllä menee hyvin. Hänen keksimistään Atom ja Väte lihapiirakoista on tullut hyvin 
suosittuja. 

Tammikuussa 1994 Jean-Sixtenin uusi tai paremminkin sanoen uusvanha työ Kajaanin 
rautatieasemalla alkoi. On tarkoitus, että hän saisi myöhemmin valtion palkkatukea jos kaikki alkaisi 
kulkea kuin junat. Hän päätti olla työssään asiallinen eikä tehdä vanhoja mokia eikä mitään 
ylimääräisiä lapsellisuuksia. Ehkä ensi kerralla olisi huonotuuri ja joutuisi suojatyöpaikkaan.
Jean-Sixtenin tavoitteena on, että hänestä tulisi kovajätkä vaikka käyttääkin leivän päällä pehmeitä 
rasvoja, jotta tulisi tyttömagneetiksi. Tähän asti tytöt ovat aina sanoneet, ettei hän ole heidän tyyppiä. 
Hän pohtiikin itse mielessään, että mikähän mahtaa olla akkojen unelmatyyppi. Ainakin serkkutyttö 
Johanna tykkää kovasti hänestä, mutta totta kai kannattaisi yrittää löytää suvun ulkopuolinen. 
Hän tietää olevansa hyvin ystävällinen, ajattelevainen ja mukava mutta se jokin pieni tekijä puuttuu. 
Ehkä tytöt aistivat hänen lapsellisuuden. Tytöthän usein kaipaavat turvallista sopivan kovaa jätkää, 
joka ei tietenkään saa olla renttu eikä liian nynny. Jos ja kun hän kysyy tytöiltä, että mikä on hänessä 
vikana kun kukaan ei häneen rakastu, niin silloin he vastaavat kohteliaasti, ettei hänessä ole mitään 
vikaa. Hän on varma, että hänessä täytyy olla jokin ohjelmointivirhe kun pimut eivät kiinnostu. Ehkä 
vika on tytöissä, jonkinlainen piilolesbous. 
Jean-Sixtenin vanhemmat ovat monesti kehottaneet häntä ajattelemaan vaatetusta sekä huolellisesti 
ajamaan parran. Jean-Sixteniä ärsyttää se kun muut jätkät saavat näyttää miltä tahansa, niin silti 
tyttöjä parveilee punottavin poskin. Jätkillä on monesti muutaman päivän parransänki sekä haisee 
hieltä. Jean-Sixten ainakin tuoksuu hyvältä, hänellä on monta hyvätuoksuista partavettä sekä 
deodoranttia. Hän ei ole kovin innokas suihkussa kävijä ja sen vuoksi saattaa hiki haiskahtaa, mutta 
niin tekee myös monet muutkin jätkät. Lisäksi monet jätkät kulkevat kaupungilla rikkinäisissä 
farkuissa. Jean-Sixtenillä on sentään ehyet housut, tosin vetoketju tahtoo usein olla raollaan hyvä, 
ettei pippeli näy. Ehkä tämä antaa huolimattoman vaikutelman tyttöihin. 
Jos pimut tietäisivät, että hän on erittäin kiltti ja ennen kaikkea raitis ja savuton, niin ehkä joku heistä 
voisi ajatella ottaa hänet ukokseen. Ainakin Johanna serkku voisi ajatella mennä naimisiin 
serkkupoikansa kanssa jos tämä asuisi lähempänä. Tässäkin asiassa Jean-Sixten voisi ihan hyvin 
näyttää olevansa kova jätkä ja muuttaa Turkuun ja alkaa enemmän tapailla serkkuaan jos Anna 
Karjalainen olisi sinkku. 

Heinäkuussa Jean-Sixten sai pitää kesäloman koska työvoimatoimiston erityisosasto on kesällä 
suljettu eli silloin lain mukaan ketään ei saa olla työharjoittelussa.
Työharjoittelu rautatieasemalla menee erittäin hyvin. Hän saa yhä kansaneläkelaitokselta 
työkyvyttömyyseläkettä, joka on eräänlainen suojaverkko. 
Kerran kuussa työterapeutti Raili Virta tulee käymään työpaikalla katsomassa, että miten Jean-
Sixtenin työskentely sujuu. Kaikki työkaverit kehuvat häntä hyvin ahkeraksi. Ainoastaan Olli on 
hieman vaitonainen kun haluaisi tämän Hurrin tilalle naispuolisen harjoittelijan.
Jean-Sixten on hyvin ahkera ja rehti työmies, joka harvoin tarvitsee ohjausta. Hän on ahkerampi kuin 
Olli, joka tekee sellaista joka ei kuuluisi asemamestarin työtehtäviin kuten auttaa naispuolisia 
työntekijöitä. Aikaisemmin Olli oli asemapäällikkönä, mutta vuosi sitten menetti tittelinsä koska 
hänellä oli kummallisia ideoita kuten esimerkiksi keskellä asemalaituria hänen mielestä pitäisi olla 
monumentti sekä asemarakennuksessa seksikauppa. Tietenkään ylemmät esimiehet eivät tällaista 
halunneet kuunnella. Nyt hän on vain rahdinvastaanottaja mutta yhä kuvittelee olevansa rahti- ja 
asemamestari. Hän kehottaa ihmisten kääntyä hänen puoleen jos on kysyttävää rahdista.
Ollin kollega on harmaanvaaleatukkainen pitkäkasvuinen Marja Tyrni, jolla on käheä semmoinen 
viskiääni. Marja on kyllästynyt Ollin ainaisiin pomoleikkeihin. Moni asemalla käynyt olettaa Ollin 
olevan yhä päällikönvirassa. Uusi asemapäällikkö on Veikko Länsihalli, ruipelomainen 
mustatukkainen miekkonen, hyvin auktoritaarinen. Myös Olli on auktoritaarinen ja kaiken pitää olla 
niin merkillistä. 

Jean-Sixtenin pitää auttaa junien purkamisessa ja lastaamisessa. Joskus paketit ovat hyvin painavia, 
mutta se ei haittaa Jean-Sixteniä, sillä tämä on melko vahva vaikka ulkonäöltä hän vaikuttaa heikolta 
koska maha pullottaa ja käsivarret ovat ohuet kuin vesiletkut. Kyllä hän jaksaa nostaa 
painavammankin paketin niin, että selkä on vaarassa. Jean-Sixten on oikea ruotsalainen viikinki 
suomalaisella sisulla varustettuna. 



Eräänä päivänä kun hän oli lastaamassa tavarajunaa, niin yhtäkkiä paketti sattui junan ovenkahvaan 
niin, että se irtosi. Hän yritti laittaa ovenkahvaa takaisin paikoilleen, muttei onnistunut kun se räsähti 
poikki. Hän laittoi irronneen ovenkahvan junan sisäpuolelle lattialle niin, että seuraavalla asemalla 
joku kätevä kätinen korjaisi sen. Hän päätti pitää tapaturman salassa, ettei saisi hutiloijan mainetta. 
Kukaan ei huomannut ja oven voi leikiten sulkea kahvan tyngästä. Ulkoapäin oven on helpompi 
sulkea kun ulkokahva on ehyt. Onneksi sisäkahva ei ollut kytköksissä lukitukseen niin, ettei 
vauhdissa ovi aukeaisi. 
Jean-Sixten päätti yrittää tästedes ottaa rauhallisesti pakettien kanssa, ettei enää mihinkään 
töksähtäisi. 

Asemakonttorissa työskentelee lihava mies nimentä Roger Kukkanen. Jean-Sixten ystävystyi 
Rogerin kanssa koska tällä on samankaltainen huumorintaju, mutta tosin erittäin omahyväinen ja 
ajattelee aina minämuodossa. Roger on toivottoman itsepäinen. Hän asuu Sotkamossa painaja Reijo 
Lillukan naapurissa. He ovat melkoisia kaksoissieluja, vaikkeivät olekaan sukua toisilleen. 
Eräänä päivänä Jean-Sixten kertoi, että on ollut työharjoittelussa kaupungintalon painolla, jolloin 
Roger kysyi, että tunteeko hän Reijo Lillukkaa. Jean-Sixten vastasi, että kyllä tuntee, jolloin Roger 
kertoi, että hemmo asuu hänen naapurissa. 
Roger ja Reijo tapaa joka syksy käydä hirvimetsällä. Metsästysporukkaan kuuluu muun muassa 
kaupungintalon lounasravintolan kokki Jorma. Usein kun kokki kävelee metsässä kivääri olalla, niin 
silloin hän rallattelee hassuja lauluja. 
Kaupungintalon lounasravintola on eri paikka kuin se jossa Jean-Sixten lounasti vuosi sitten syksyllä, 
hyvä niin, ettei moka kantautuisi Rogerin tietoisuuteen tai muuten tämä saattaisi alkaa painostaa 
leikkimielellä. 

Kun Estonia upposi, niin silloin Jean-Sixtenille muistui mieleen neljännellä luokalla tehty 
saaristopurjehdus S/s Ukko-Pekalla. Hän kertoi osittain tapahtuneesta Rogerille. Tietenkään hän ei 
paljastanut, ettei vanhemmat siitä tiedä mitään, koska hän tietää Rogerin olevan painostaja tyyppiä, 
joka alkaisi leikkimielellä painostaa. Mitäpä suotta siitä läpättää, ajatteli Jean-Sixten Palonen.
Hieman hänen oli pakko keventää sydäntään nyt kun radiossa tuli paljon ylimääräisiä uutisia 
Estonian uppoamisesta. Nyt kun Roger kuuli, että tämä hassu Hurri-poika on ollut vähällä upottaa 
S/s Ukko-Pekan, niin silloin hän puisteli päätään: ”Voe, voe sun kanssas, sä oot verraton!”

Jean-Sixtenin työkaverit eivät tiedä, että hän kuuluu lottomiljonääriperheeseen. Se on tarkoituskin, 
ettei ilmaantuisi onnen onkijoita ja rahan kerjääjiä. Heti kun eräänlaiset ihmiset saavat tietää, että 
työkaveri olisi upporikas, niin heti he heittäytyvät kavereiksi, ihan vaan rahojen tähden.
Juuri sitä Ray ja Eva takovat päivittäin lapsilleen, ettei sitten mitään höpinöitä lottovoitosta. 
Paloset yrittävät elää niin tavallista elämää kuin mahdollista. Totta kai rikkaus näkyy kun Jean-
Sixtenillä on yllään muotivaatteet, jotka äiti on ostanut, sillä hän itse ei ole yhtään kiinnostunut 
vaatekaupoista. Hän alkaa olla pilalle hemmoteltu, juuri sellainen joka perinteisesti sanoo; pappa 
betalar. Vivianne on hyvin kiinnostunut vaatteista ja tapaa itse Vivin ja Annikan kanssa suunnitella 
uusia vaatteita kaavoista lähtien. 
Vivianne on kertonut Viville ja Annikalle lottovoitosta koska Vivi on vieläkin rikkaampi, monimiljonääri. 
Annika on tavallisesta duunariperheestä, mutta hän ei hyväksikäytä ketään koska on hyvin 
kasvatettu. Annika ei myöskään juorua kavereiden salaisuuksista kenellekään. 

Ennen Euroopan Unionin kansanäänestystä Roger Kukkanen kehotti Jean-Sixteniä äänestää 
unionia vastaan koska tämä on viime aikoina puhunut paljon EU:n hyvästä puolista. Roger on 
kivenkova EU:n vastustaja. Edellisissä presidentinvaaleissa hän äänesti Keijo Korhosta, mutta 
Martti Ahtisaari sai enemmän ääniä. Se oli Rogerille kova paikka koska Mara on EU:n kannattaja. 
Hänen mielestä Keijo olisi ollut paras johtamaan Suomea. Roger ei tykkää Paavo Väyrysestä koska 
tämä on kiero kuin korkkiruuvi. Presidentinvaaleissa Paavosta tuoksahti EU-positiivisuus mutta heti 
presidentinvaalien jälkeen hänen takkinsa kääntyi. 

Jean-Sixten on kivenkova EU:n kannattaja ja on yrittänyt käännyttää Rogeria äänestämään kyllä. 
Rogerin päätä ei noin vain käännetä. Hän ei aio mistään hinnasta alkaa tanssia Hurri-pojan pillin 
mukaan. Hän on sisukas perisuomalainen joka ei voi käsittää, että miksi Suomi on kaksikielinen 
maa. Hän on juuri sellainen juntti, joka helposti äänestää populisteja. Aikaisemmin hän on 
äänestänyt SMP:tä, mutta viime vaaleissa hän on jättänyt äänestämättä koska SMP:n taru alkaa olla 
mennyttä. Roger pitää peukkuja SMP:n raunioita tonkiville henkilöille, että saataisiin uusi 
protestipuolue. Roger ei voi sietää pakolaisten vastaanottamista koska hänellä on ennakkoluuloja.



Jean-Sixteniä jännittää ja huolestuttaa, että kansanäänestyksessä voittaisi ei-puoli. Hänen mielestä 
EU:n hyvänä puolena on se kun silloin olisi helpompi matkustaa Etelä-Eurooppaan. Hän myös 
kannattaa yhteistä valuuttaa nimeltä ECU. Jean-Sixten toivoo myös, että Ruotsikin liittyisi EU:hun, 
ettei tarvitsisi maksaa tavaroista tullia.
Roger sanoi ennen kansanäänestystä, että jos Jean-Sixten menisi äänestämään EU:n puolesta, niin 
silloin olisi puhumiset puhuttu. Jean-Sixten muistutti, että Suomi on demokraattinen maa ja saa 
äänestää niin kuin itse tahtoo. Tähän Roger tuhahti: ”Siinä tapauksessa äänestät Ei, piste loppu!” 

Paloset äänestivät EU:n puolesta koska Ray suunnittelee tosissaan lentoyhtiön perustamista. 
Euroopan Unionin jäsenenä olisi helpompi matkustaa ilman passeja ihan kuin tähän asti on voinut 
matkustaa Pohjoismaissa. Ray on erityisesti vittuuntunut suomalaisiin ihilistisiin tullimiehiin jotka 
kiusaavat ihmisiä kummallisilla lakipykälillä, vaikka itsekin on ollut tullimies. Hän muistaa, että 
muutama hänen entisistä työkavereista olivat pesunkestäviä ihilistejä jotka nauttivat ihmisten 
kiusaamisesta. Ray itse yritti aina käyttää maalaisjärkeä, ettei matkustajat kärsisi. Hän oli vain pieni 
ratas suuressa koneistossa. Salakuljettaessa hän ajatteli vain hyvää, ettei ihmisten tarvitse maksaa 
tullia viinasta ja savukkeista. Nyt hän toivoo, että EU jäsenyyden myötä tulisi viinit ruokakauppoihin 
ja sitten voisi alkaa valmistaa pontikkaa, jota voisi myydä K-kauppoihin. 

Kansanäänestyksen jälkeen Roger arvasi Hurri-pojan äänestäneen kyllä EU:lle ja huokasi: ”Jaahas, 
sieltä tulee se maanpetturi ja nyt koko kaunis Suomi on pilalla!” ja puisteli päätään. Jean-Sixten yritti 
väittää äänestäneen unionia vastaan, mutta sitä vanha lihava Roger ei uskonut. 
Myös Olli ja Marja olivat äänestäneet EU:ta vastaan koska he matkailevat liian harvoin. Heistä pieni 
Kainuu olisi turvallinen suljetuin rajoin. 
Olli ja Roger vitsailivat Jean-Sixtenille, että he muodostaisivat uuden yhteisön nimeltä AY eli Asema 
Yhteisö, johon päästettäisiin ainoastaan korhoslaisia. 
Kainuun Sanomien päätoimittaja on nimeltä Keijo Korhonen, hän joka oli presidenttiehdokkaana 
mutta hävisi Ahtisaarelle. Pian Keijo joutui eroamaan päätoimittajan pallilta koska tämä oli liikaa 
morkannut Euroopan Unionia. 

Olli kertoi Rogerille, että myös konttoristi Hietanen oli äänestänyt EU:n puolesta, johon Roger 
huomasi: ”Siinä on toinen maanpetturi!” ja loi katseen Jean-Sixteniin ihan kuin tämä olisi rikollinen.
Aamulla kun Hietanen oli tullut töihin, niin silloin Olli oli töksäyttänyt, että nyt on Suomi pilalla, niin 
silloin Hietanen poistui rakennuksesta ovet paukkuen. Hän meni Rautatiegrillille syömään ison 
lihapiirakan Balkan-makkaralla.
Edellisellä viikolla, ennen kansanäänestystä, Olli piti työpaikalla pienimuotoista mielipidemittausta 
työharjoitteluille. Jokaisen kohdalla hän kysyi kumpaa puolta he tulevat äänestämään. Olli aloitti 
Jean-Sixtenin kohdalta, joka vastasi kyllä luullen, että työharjoittelijatkin sanoisi saman, mutta kaikki 
vastasivat ei. Silloin Olli alkoi kiusoitella Jean-Sixteniä, että tämä on ainoa puolesta äänestäjä.
Jean-Sixtenistä tämä on pahemmanlaatuista poliittista kiusaamista, muttei sanonut ääneen koska 
haluaa hyvän duunarin maineen. Niin onkin parasta, sillä Olli on selkään puukottaja tyyppiä; on 
olevinaan hyvä kaveri mutta selän takana puhuu potaskaa. 

Kansanäänestyksen jälkeen Marja löysi Kainuun Sanomien lukijapalstalta kirjoituksen, jossa joku 
kirjoitti; Nyt on Suomi myyty ja haluaa sanoa yhden asian puolesta äänestäjille; Pähkinöitä!
Marja leikkasi kirjoituksen, jonka Roger suurensi kopiokoneella ja sitten Marja teippasi sen konttorin 
kaapinoveen. Totta kai suurennettu lehtileike ärsytti Jean-Sixteniä ja hänen mielestä se oli silkkaa 
provokaatiota niin, että hänen verenpaineensa kohosi maksimilleen. 
Sopivasti hän löysi tapahtumakalenterin, jonka hän kaikessa hiljaisuudessa teippasi lehtileikkeen 
päälle. Pian työkaverit unohtivat lehtileikkeen kun eivät sitä nähneet eikä se ole mikään tärkeäkään. 
Muutaman viikon kuluttua Jean-Sixten kaikessa hiljaisuudessa poisti lehtileikkeen 
tapahtumakalenterin alta ja pyyhki sillä takapuolensa. Siinä ei ollut Serlan pehmoa, mutta hyvinhän 
peppu tuli puhtaaksi. Kun tapahtumakalenteri oli vanhentunut, niin silloin hän teippasi uuden 
tapahtumakalenterin. 

Kun Ruotsi oli äänestänyt Euroopan Unioniin liittymisestä, niin silloin Roger ärtyi noitumaan: 
”Voi helevetti, nyt alakkaa tosi helevetti kun länsinoapurikin liittyy siihen sian puolikkaaseen!” ja loi 
katseen Jean-Sixteniin ihan kuin se olisi hänen syytään. 
Kun Norja oli äänestänyt EU:sta, niin silloin Roger ilakoi: ”Jess, taidanpa hakea poliittista 
turvapaikkaa Norjasta!” 



Usein kahvitauoilla työkaverit tapaavat kritisoida EU:ta ja pakolaisten vastaanottoa, että pian ne 
somalit ottavat Suomen haltuunsa. Jean-Sixten istui hiljaa ja mietti kuumeisesti, että kuinka voisi 
vaihtaa keskustelunaiheen. Ehkä hän voisi alkaa puhumaan metsästyksestä ja kalastuksesta koska 
se on Rogerin lempiharrastus. Toivottavasti siltä alueelta ei löytyisi mitään direktiivejä, jos löytyisi niin 
silloin keskustelu palaisi takaisin EU:hun. Ehkä hän voisi johdattaa keskustelun juniin. Ehkä Jean-
Sixten voisi kertoa jonkun hyvän sutkauksen sekä rallatella jotain ruotsalaista lastenlaulua.

Brickin perhe
Brickit asuvat yhä eteläkajaanilaisessa Lohtajan omakotialueella. Naapurissa asuu Charlesin veli 
Ken perheineen. Charlesin ja Kenin äitimuori Fanny on 68 vuotta. Hän asuu Charlesin talossa koska 
siellä on eniten tilaa. Vuosi sitten Fanny ihastui eläkkeellä olevaan tilintarkastaja Kyöstiin, joka on 71 
vuotta mutta silti Fannya kiihottaa heidän suuri ikäero. He aikovat edetä pienin askelin, jotta oppisivat 
tuntemaan toisensa. Aluksi Fannyä epäilytti suuri ikäero mutta pikku hiljaa alkoi kiihottua ikäerosta.
Vanhusten lemmentunteet heräsivät eräänä syyspäivänä bussissa, jolloin Kyösti kaverillisesti taputti 
Fannyn vasenta olkapäätä, joka oli häntä lähinnä, mutta vahingossa käsi osui alemmaksi, rintojen 
kohdalle. He molemmat menivät hämilleen. Kyösti änkytti, että oli tarkoitus antaa kaveripohjainen 
hali, mutta käsiryökäle sattui osumaan vahingossa rintojen kohdalle tilan puutteen sekä paksun 
toppatakin takia. Fanny tuli hieman happamaksi ja olisi tehnyt mieli huutaa, mutta onnistui hyvin 
pitämään pokkansa. Fanny on aina ollut järkevä nainen. Ennen tätä tapahtumaa hän tapasi lähetellä 
Kyöstille kummallisia kirjeitä, joissa on hänen valokuva sekä sydämen kuvia. Kirjeissä hän antoi 
shakkiohjeita Kyöstille, sillä he usein pelasivat kirjeshakkia. 
Kyösti jäi pois bussista Kajaanin linja-autoasemalla. He olivat tulossa Teppanasta, jossa on 
eläkeläisten kerhotilat. Fanny jäi bussiin koska sama bussilinja menee Lohtajalle.
Kun Fanny oli päässyt kotiin, niin silloin hän soitti Kyöstille, että hän tuli hieman happamaksi eikä 
oikein pidä kun rintoja taputetaan, mutta he voivat olla vain kavereita. Kyösti huokasi helpotuksesta 
mutta silti tunsi levottomuutta koska hän tykkää niin paljon Fannystä. Hän hieman tihrasi itkua. Hän 
pelkäsi turhaan, ettei saisi enää ohjeita shakin peluuseen.
Seuraavana iltana Fanny soitti Kyöstille ja kertoi shakkivinkin, jolloin päihittäisi vastustajan.
Vanha Kyösti rauhoittui. Muutaman viikon kuluttua Fanny vakuuttui, että Kyösti olisi se oikea vaikka 
heillä on iso ikäero. Fanny oli ehtinyt ehdottaa eläkeläiskerhossa eräälle mummelille, että Kyösti olisi 
hyvä mies tälle. Mummeli on muuan Ulla, joka on hyvä tanssimisessa sekä leipomisessa. Kyösti ei 
ole kiinnostunut Ullasta vaan rakastaa Fannya. Kyösti ei uskalla puhua lemmenasioista kun pelkää 
ystävyyden menettämistä. Muutaman viikon kuluttua Fanny paljasti tunteensa Kyöstiin, jolloin he 
rakastuivat niin paljon, että Kyösti tuli yöksi Fannyn luokse. Koko yön he rakastelivat Fannyn 
sängyssä niin, että seinän takana lapsenlapsi Gunther ihmetteli, että mitä kummaa mummo oikein 
hommaa. Hän kurkisti avaimenreiästä, että onko mummolla sairauskohtaus. Se ei ollutkaan mikään 
kohtaus vaan vanhusten seksiä. 

Fanny jäi leskeksi vuosi ennen Guntherin syntymää vuonna 1968. Silloin Brickit asuivat Walesin 
Swansean kaupungin ulkopuolella. Heillä oli suuri maatila nimeltä Farmville. Heillä oli paljon eläimiä.
Maatila Farmville oli eräänlainen osuuskunta usean maanomistajan kesken. 
Lopulta Brickit kyllästyivät karjan pitämiseen ja muuttivat Swansean keskustaan. Sitten he 
kiinnostuivat sukututkimuksesta. He huomasivat, että suku on lähtöisin Suomesta ja päättivät 
muuttaa Pohjois-Suomeen, vaikkeivät osanneet sanaakaan suomea. Brickit puhuvat äidinkielenään 
Walesia sekä englantia. Ihmeen nopeasti he oppivat suomenkielen. Charlesin vaimo Agatha osaa 
vähiten suomea kun taas nuorin poika Einar puhuu sujuvaa suomea. Kotipoika Gunther ymmärtää 
hyvin suomea mutta murtaa aika pahasti samoin myös Charles. Fanny oppi melko hyvin suomea.
Charles perusti Lohtajalle ruokakaupan, jonka hän nimesi K Kultasiiveksi. Kaupasta tuli hyvin 
suosittu koska Charles pyrkii pitämään hinnat niin alhaalla kuin mahdollista.
Äskettäin hän on remontoinut kauppaa, jolloin siitä tuli suurempi ja hienompi. Rakennus on nimeltä 
Leijonahalli. Kun astuu Leijonahallin pääsisäänkäynnistä sisälle, niin silloin edessä on pitkä käytävä, 
jossa on ruskeakivilaattalattia. Käytävällä on paljon viherkasveja, joita Agatha tapaa hoitaa. Hänellä 
on melkoinen viherpeukalo ja saa kuihtuneenkin kukan kukoistamaan. 
K Kultasiipi on käytävän vasemmalla puolella. Oikealla puolen on pitkä punainen tiiliseinä. Käytävän 
päädyssä on pieni sisätori, jossa on pieni kahvila sekä ovet urheiluhallin puolelle. Vuosikymmenen 
alussa Charles osti koko rakennuksen urheiluhalleineen päivineen Kajaanin kaupungilta. 
Kahvilan valvojana on muuan vaaleatukkainen nuori Anni. Kerta tyttö on hyvin kaunis, niinpä Agatha 
tapaa auttaa häntä ja samalla pitää silmällä, ettei vain ukko alkaisi kuherrella tämän kanssa. Siis 
Agatha ennaltaehkäisee avioliittokriisin, sillä Agathakaan ei ole mikään pässi. Charlesilla on 
suunnitelmia muuttaa kahvila pikaruokalaksi, jossa olisi myös kotiruokaa.



Vuosi 1995
Maaliskuussa Jean-Sixten kävi työterapeutti Raili Virran kanssa tutustumiskäynnillä Kajaanin 
kaupungintalon painolla. Huhtikuussa hänen pitää olla kuukauden ajan työharjoittelussa, jotta saisi 
työkokemusta kuten Raili ja Olli sanoivat. Työharjoittelu on Ollin idea, joka Jean-Sixtenin selän 
takana oli suostutellut Railille, että Jean-Sixtenille olisi hyvä olla monessa työpaikassa harjoittelussa.
Taka-ajatuksena Ollilla on saada naispuolisia harjoittelijoita.
Muut työkaverit eivät pidä tästä, muttei heillä ole sanan valtaa kun Olli läpättää kaikkien selän 
takana. Ei koskaan voi tietää mitä mulkero puhuu suljettujen ovien takana.
Raili ei tunne Ollia, niinpä hän meni pyörälle päästään ja alkoi tanssia mulkeron pillin tahdissa. Raili 
olettaa Ollin olevan eräänlainen esimies koska tämä antaa itsestään pomomaisen kuvan.
Kun Jean-Sixten on läsnä, niin silloin Olli kehua retostaa häntä ahkeraksi työmieheksi mutta selän 
takana läpättää kaiken moista paskaa.
Olli lupasi Jean-Sixtenille, että työharjoittelun jälkeen tämä palaisi takaisin rautatieasemalle. 

Roger vitsaili Jean-Sixtenille maaliskuun lopulla, että tämä on tavallaan viimeinen työpäivä ja hänen 
pitää tarjota jotain hyvää eikä sitten mitään ruotsalaisia korppuja. Jean-Sixten vastasi, että kyllä 
kahvileipä järjestyy. Roger naurahti: ”Jaahas, susta tullee painaja!” Jean-Sixten vastasi: ”Eee, mä 
vain olen työharjoittelussa jotta saisin työkokemusta.” Tätä Rogerin ja Marjan on vaikea käsittää, että 
miksei Jean-Sixten voi saada työkokemusta asemalla ja heitä todella vituttaa Ollin ainainen 
pomoleikki. 

Huhtikuun alussa Jean-Sixten aloitti kuin aloittikin kaupungintalon painolla. Nyt hän tapasi jälleen 
Reijon ja Laurin sekä vahtimestarit Jussin ja Marjan. Täälläkin työskentelee Marja niminen nainen, 
joka muistuttaa ulkonäöltä melko paljon rautatieaseman Marja Tyrniä. 
Vahtimestariosastolla työskentelee myös eräs libanonilainen George, joka on erittäin laiska niin, että 
työkaverien ennakkoluulot maahanmuuttajista vahvistui. George istuu enimmäkseen ruskeassa 
nojatuolissa osaston nurkassa tai tietokoneen ääressä vahtimestariosaston konttorissa piirtäen 
Paintbrushilla. Nojatuolia Marja ja Jussi alkoivat kutsua arabi-istuimeksi ja varoitti kaikkia osastolla 
kävijöitä olla istumasta siihen, ettei muuttuisi arabiksi. 

Reijosta ja Laurista Jean-Sixten on hyvin ahkera työmies ja hänen hassuista repliikeistä kaikkeen.
Jean-Sixten tapaa suomentaa ruotsalaisia sanontoja, jotka kääntyvät hassusti. Jean-Sixten on 
lahjakas suomentaja. Hän onnistuu kääntämään sellaisiakin sanontoja, joita muut eivät ole 
onnistuneet. 
Painajat kertoivat Jean-Sixtenille, että Jim-Adolf on ollut äskettäin työharjoittelussa 
vahtimestariosastolla, mutta tällä hetkellä jätkä on kuukauden ajan Kajaani-yhtiön postiosastolla, 
jotta saisi lisää työkokemusta eli samanlainen juttu kuin Jean-Sixtenin kohdalla. Painajat kertoivat 
Jean-Sixtenille, että todennäköisesti Jim-Adolfin harjoittelun taustalla on Jussi Lintuvuori. 
Jean-Sixten kertoi, että vastaavaa epäilee myös hänen työkaverinsa Roger Kukkanen 
rautatieasemalla, että toinen työkaveri puhuisi selän takana työterapeutin kanssa. Reijo keskeytti: 
”Aah, sanoitko Roger Kukkanen? Sehän on mun noapuri ja metästyskaveri!” Jean-Sixten kertoi 
Rogerin kertoneen paljon juttuja Reijosta, että tämäkin on kova metsästäjä ja kalastaja. 

Kuukausi kului kuin siivillä ja Jean-Sixten palasi takaisin rautatieasemalle ja Jim-Adolf 
kaupungintalon vahtimestariosastolle.

Roger kyseli Jean-Sixteniltä, että miten meni kaupungintalolla, johon Jean-Sixten: ”Juu, ihan kivasti, 
ei mitään isompia konflikteja.” Roger naurahti: ”Jassoo, siis oli jottain...” ja naurahti ja sitten jatkoi: 
”No Zaan, oliko siellä upeita pimuja?” Jean-Sixten väitti, että kaupungintalolla olisi tavannut sen 
oikean, jolla on pulleat purjeet ja mahtava peräsin. Roger nauroi päätään puistellen niin, että hänen 
valtava vatsansa hytkyi. Rogerilla on yhtä iso maha kuin Reijolla. Rogerilla on joka päivä yllään 
valkoinen t-paita, jonka hihoissa on VR:n logot. 
Roger tuli uteliaaksi ja tiedusteli tytön nimeä, johon Jean-Sixten vastasi: ”Kiitos, en kommentoi!” 
tämän hän on oppinut tv-uutisista jossa usein poliitikot hokevat kyseistä repliikkiä. 
Roger sanoi: ”Jos sanot A, niin silloin sun pitää sanoa myös B.” Jean-Sixten sanoi leikillään kirjaimen 
B, jolloin vanha lihava Roger puisteli päätään: ”Elä näyttele tyhmempää kuin mitä oot, mitä väkkee 
sitä onkaan!” Kaikki tällaiset ikikeskustelut tarttuvat Jean-Sixtenin mieleen ja sitten päätyvät hänen 
hassuihin kertomuksiin. Roger on jo mukana Tuppbo kertomuksessa sekä uusimmassa Tegelson 
kertomuksessa, jossa hän itse on pääroolissa nimellä Jürgen-Josif. Roger on nimellä Roy. Marja on 
nimellä Mary. Tuppbo kertomus alkaa olla valmis.



Tegelson kertomus on hänen uusin kertomus, josta hänellä on tarkoitus tehdä tuhdimpi ja 
vapaamielinen eikä sovellu herkille lukijoille. 

Jean-Sixten pohti hetkisen ja sitten sanoi umpimähkään keksimän nimen Liina. Oikeasti hänellä ei 
ole tyttöystävää mutta hänen on pakko tehdä tällainen valkoinen valhe, ettei Roger jankuttaisi 
olemattomasta rakkauselämästä, että Jean-Sixtenin pippeli on vain pissaamista varten. Totta kai 
tämmöinen tuntuu raskaalta koska hän haluaisi tyttöystävän, muttei tiedä mistä sellaisen saisi. 
Kontakti-ilmoitusta hän ei halua laittaa lehtiin, koska silloinhan voisi tulla sika säkissä.
Roger tapaa jankuttaa ja irvailla, että Jean-Sixten olisi viimeinen poikuus. 
Nyt Roger nauroi hyppivin vatsoin Jean-Sixtenin Liina nimelle: ”Elä kuule yritä kusettaa vanahhaa 
rallaria, mua ei noin vaan kuseteta… Mä uskon sitten vasta kun nään sut tyttöystävän kanssa 
edessäin.” ja nauroi päälle oikein räkäisen naurun ja sitten jatkoi: ”Enpä usko, että löytäisit 
tyttöystävän noin nopeasti.” ja nauroi vielä kerran niin, että läskimaha hytkyi. Sitten hän jatkoi: ”Multa 
saisit vanahan pöytäliinan jos se voisi tyydyttää sun seksuaalisia tarpeitasi.” ja nauroi makeasti. 
Jean-Sixten väitti kyyditsevän tyttöä joka päivä koulun ja kodin väliä. Roger huokasi: ”Se kuulostaa 
uskomattomalta ollakseen totta… En oikein usko, että löytäisit tyttöystävän noin noppeesti… Lähetä 
vaan kontakti-ilimotus tai mene mukkaan vammaisten Sisarpiiri kuoroon, josta löytäisit varmasti 
jonkun ihanan mongoloidin!” Tällaista ikikeskustelua Jean-Sixten ja Roger tapaavat veivata päivästä 
toiseen ja siitä on tullut tapa. Jean-Sixtenistä onkin parempi tällainen ikihassuttelu kuin EU-kritiikki. 
Hän ei siedä EU:n vastustajia. TV-uutisia katsoessa hän helposti alkaa kiroilla niin, että isä ja äiti 
hermostuvat kun heti alkaa tulla jäävlaa ja faania kun uutisissa haastatellaan Euroopan Unionin 
vastustajaa. Töissä Jean-Sixten onnistuu hyvin peittämään tunteensa. Kun hän huomaa 
asematolpissa EU:n vastustajien liimaamia ilkivaltatarroja, niin silloin hän vaivihkaa poistaa ne, ettei 
vastustajien propaganda juuttuisi ihmismieliin. EU:n kannattajien tarrat hän antaa olla. 
Jean-Sixten tuntee olevansa kivenkova eurooppalainen ja toivoisi eurooppalaista liittovaltiota. 

Kesällä Paloset eivät käyneet Turussa koska heitä kyllästyttää ne iänikuiset naamat vuodesta 
toiseen. Turun matkan sijasta he matkailivat Lapissa ja Nordkapissa. Siellä ei ole koskaan tullut 
käytyä. Lapissa he tutustuivat saamelaiskyliin ja yöpyivät kodassa. He rummuttivat aidolla Lapin 
rummulla sekä maistelivat poronlihaa. Loppu loman he olivat ihan kotosalla. Vivianne ei ollut Lapin 
matkalla koska haluaa mieluummin olla Vivin ja Annikan seurassa. 
Ray ja Eva ovat iloisia kun nyt vihdoinkin pojan työharjoittelu onnistuu, mutta he eivät uskalla oikein 
kehua koska milloin tahansa voi tulla ilmi jokin kummallisuus. He toivovat, että poika olisi viimeinkin 
miehistynyt. 

Eräänä kesäpäivänä Jean-Sixten kuuli Guntherilta, että tämä on löytänyt sen oikean. Gunther tapasi 
ihanan englantilaispimun Kajaanin torilla, joka oli myymässä mansikoita. Se oli todella rakkautta ensi 
silmäyksellä. Tyttö on muuan Ellen Rooster, jolla on olkapäille ulottuva oljenvaalea tukka. 
Eräänä kesäpäivänä Jean-Sixten tapasi Guntherin ja Ellenin kaupungilla. Jean-Sixten oli vähällä 
ihastua kaverin tyttöystävään, niin kaunis on Ellen Rooster. Tietenkään Jean-Sixten ei kajoa toisten 
eukkoihin vaikka yläasteella oli katsellut kalu pystyssä Matleenaa ja Moonikaa. 
Jean-Sixten ja Gunther ovat melkein kavereita koska Jean-Sixten ei ole kovin sosiaalista tyyppiä. 
Heistä voi tulla kaverit jos vain Jean-Sixten haluaisi. He ovat vanhoja koulututtuja sekä naapureita.

Elokuussa kun työt alkoivat, niin silloin Roger uteli Jean-Sixteniltä, että miten kesäloma oli mennyt, 
että joko pillua on saatu. Jean-Sixten teki jälleen valkoisen valheen: ”Jep, kyllä olen!” ja hymyili 
leveästi. Roger halusi tietää lisää, niin silloin Jean-Sixtenin oli pakko valehdella lisää: ”Juu, torilla 
tapasin hänet… hän myi mansikoita, jolloin katseemme kohtasivat… Hänellä on siniset silmät ja 
vaalea tukka niin, että sanoi vain klikk.” Jean-Sixten kertoi saman tarinan, jonka hän oli kuullut 
Guntherilta. Roger puisteli päätään: ”Jassoo, siis tapasit oikean mansikkatytön!” Jean-Sixten 
nyökkäsi hyväksyvästi ja hymyili leveästi. Roger sanoi: ”En oikein usko, että saat tyttöystäviä noin 
heleposti… muuten, miten voi se Liina vai mikä riepu se nyt olikaan?” Jean-Sixten tunsi palan 
kurkussaan koska oli tyystin unohtanut keväisen tyttöystävävalheen ja nyt on vaarana paljastua 
valehtelusta. Hän sanoi, että Liinan kanssa suhde päättyi kesäloman alussa. 
Roger puisteli päätään ja tuhahti: ”Voi vittu, voe mahoton sun kanssas… se on niin vitun verratonta 
kun susta on ykskaks tullut tuollainen naisteniskijä!” Jean-Sixten nauroi: ” Juu, se on vain niin 
verratonta, että tällä jätkällä on jo pimu!” Sitten Roger päätään puistellen kysyi, jos olisi valokuvaa 
siitä pimusta. Jean-Sixten raapi harventuneita hiuksiaan. Jouluna 1992 vesirokon aikana alkoi tukka 
lähteä koska hän oli liikaa raapinut kutiavaa hiuspohjaa. Hänelle on tullut paha tapa koko ajan vatvoa 
ja punoa harvoja hiuksiaan niin, että hiuspohja ärsyyntyy.



Jean-Sixten vastasi: ”Juu, huomenna näytän kuvan.” Koko illan kotona hän etsi kuumeisesti 
valokuvakansioista valokuvaa, jossa hän olisi kahdestaan nuoren tytön kanssa. Oli vaikea löytää 
kuvaa, jossa hän olisi nuoren pimun kanssa kahdestaan koska monissa kuvissa mukana on myös 
perheenjäseniä. Monissa kuvissa hän poseeraa liian nuorena. Ykskaks hän löysi kuvan keväältä 
1990, joka on otettu Kajaanin lentokentällä. Kuvassa hän poseeraa Minnan kanssa. Roger ei tunne 
Minnaa eli hän otti tämän kuvan mukaan töihin. 
Seuraavana päivänä kun hän näytti Rogerille tätä kuvaa, niin silloin Roger katsoi pitkään kuvaa. Hän 
ihmetteli, että miksi Jean-Sixtenillä on keskellä kesää tuollainen nahkatakki. Tätä hän ei tullut 
ajatelleeksi, että kuvassa on kevät vaatetus koska koulumatka oli toukokuun alussa. Sitten Roger 
hoksasi, että tuoltahan Jean-Sixten näytti silloin kesätöissä eli tukkaa oli enemmän ja maha oli 
pienempi. Sitten Roger katsahti omaa mahaansa ja sitten Jean-Sixtenin mahaa ja sanoi: ”Säkin alat 
saada samanlaisen läskimahan kuin mulla!” ja nauroi päälle. Jean-Sixten sanoi, että isä sanoo, että 
mulla on yhä tuuhea tukka ja pieni maha, johon Roger: ”Millainen faija sulla onkaan, joka valehtelee 
päin naamaa… Taidankin illalla käydä teillä kylässä ja esittää pappa Raylle joitakin kysymyksiä sun 
kaljamahasta sekä tyttöystävistäsi!” ja nauroi makeasti. Oikeasti Roger vain laskee leikkiä koska hän 
tietää kuinka Jean-Sixten saattaa reagoida leikkimieliseen painostukseen.

 


