
Erik ja Ester Kivinen on lukemattomia kertoja yrittäneet tehdä yhteistä lasta onnistumatta. Sitten he 
kokeilivat hormonihoitoa, jolloin nappasi, nimittäin tuplasti – heille syntyi kaksoset kevättalvella 1995.
Heille syntyi tyttö ja poika; Tina ja James. Evasta tuli Tinan kummi.

Erikin vanhin tytär Johanna sai kovan vauvakuumeen ja on lukemattomia kertoja jankuttanut 
äidilleen, että haluaisi vauvan. Maria äidillä on kova työ toppuutella tytärtään, että tämä on vielä liian 
nuori äidiksi sekä opinnot kärsisivät synnytyksen välillä. 
Jos Jean-Sixten serkku asuisi Turussa, niin todennäköisesti serkkupoika saisi olla Johannan 
siitosorina. Jean-Sixtenillä ei olisi mitään sitä vastaan, että tekisi lapsen suosikkiserkkunsa kanssa. 
Kerta äiti heitti kapuloita rattaisiin, niinpä Johanna tuli happamaksi ja muutti omaan asuntoon aivan 
Turun keskustassa. Isä avusti tytärtään asunnon ostamisessa, jotta tämä aikuistuisi.
Jonkin aikaa Johanna asui erään hiphopparin kanssa kunnes kyllästyi jätkän musiikin kuunteluun. 
Musiikki soi täysillä eikä Johanna saanut läksyjen teko rauhaa. 
Parhaillaan hän opiskelee lukion hoitoalalla. Hän tähtää sairaanhoitajaksi.

Marraskuun lopulla Jean-Sixten näki Poliisi-TV ohjelmasta erään etsintäkuulutuksen, nimittäin poliisi 
etsii kolmea miestä nimeltä Molskaya. Kaksi etsintäkuulutetuista miehistä on mustaviiksisiä ja 
kolmannella on musta leukaparta. Miehet olivat järjestäneet laittomia Ravebileitä Helsingin vanhalla 
Kaapelitehtaalla, jossa leukapartamies oli tappanut erään nuoren miehen ja sitten poistunut ruumiin 
sekä kahden viiksekkään miehen kanssa paikalta jäljettömästi. Poliisi-TV:ssä näytettiin 
rekonstruktiovideo miehistä. Video oli niin karmaiseva että se järkytti Jean-Sixteniä niin, että häneltä 
pääsi örähdys. Heti kun seuraavissa lähetyksissä sekä uutisissa näytettiin sama 
uudelleenlavastusvideo, niin silloin Jean-Sixten alkoi öristä niin, että isä ja äiti murahtivat, että mitä 
varten pitää öristä. He eivät tulleet ajatelleeksi, että örinä alkoi juuri rekonstruktiovideon aikana. 
Raytä ja Evaa alkoi huolettaa jos pojalta menisi järki ja sitten tulisi taas potkut.
Jean-Sixten ei kykene kertomaan örinöiden syytä koska aikaisemmin hän on pitänyt Ravebileistä, 
mutta nyt tämä samperin etsintäkuulutusvideo sotkee ajatuksia. Jean-Sixten on nähnyt videosta 
painajaisia, jossa etsintäkuulutetut Molskayat sulautuisivat kummalliseksi mustatukkaiseksi akaksi ja 
sitten säikyttelisi kaunista blondityttöä, joka on pukeutunut käsittämättömiin metallisiin vaatteisiin. 
Jean-Sixten alkoi välttää uutisten ja Poliisi-TV:n katsomista, ettei enää näkisi tätä paskavideota. 
Lähes jokaisissa tv-uutisissa puoliksi kaljuuntunut tuuhea ruskeaviiksinen rikostutkija nimeltä 
J-O Kasa kertoo tapauksen tutkimusten tilasta. Jean-Sixten ei voi tietää missä uutislähetyksessä 
aletaan jauhaa Molskayan sedistä. Heti kun hän huomaa seuraavan uutisaiheen, jossa tapauskesta 
jauhetaan, niin silloin hän poistuu olohuoneesta kovin liukkaasti, ettei kuulisi tästä paska aiheesta. 
Mikä pahinta, myös sanomalehdissäkin jauhetaan Molskayista. Jean-Sixteniä myös ärsyttää ruumiin 
nimi; Tuomas Ugander. Uhrin äitiäkin on haastateltu koska tämä vaatii kovin sanoin syyllisten 
kiinnisaamista. Äiti on harmaatukkainen Suomen ruotsalainen Sirkka, joka televisiohaastattelussa 
uhosi, että jos syyllisiä ei saada kiinni, niin silloin hän aloittaisi nälkälakon Helsingin poliisilaitoksen 
edustalla. Jean-Sixtenin mieleen jäi kummittelemaan Sirkan sanomat inhottavat repliikit kuten 
esimerkiksi: ”Det är rena rama hån att Ravepartys erövar hela landet!” Heti kun Jean-Sixten kuulee 
nämä sanat, niin silloin hänen selkäpiissä kulkee vilun väreet ja kurkusta tulee käheä örähdys.
Jean-Sixteniä vituttaa kun toimittajat ovat alkaneet toistaa näitä paskasanoja. Jean-Sixteniä örisyttää 
heti kun kuulee nimet Sirkka sekä Tuomas. Nämä paskasanat ja paskanimet aiheuttivat 
Jean-Sixtenille eräänlaisen sana-allergian. 

Paloset tapaa seurata Ruotsin satelliittikanavalta erästä ruotsalaista tv-sarjaa, joka kertoo 
jämtlantilaisesta perheestä, jossa Jean-Sixtenin suureksi harmiksi esiintyy roolihahmo nimeltä 
Tuomas. Heti Jean-Sixteniä alkaa örisyttää. Aikaisemmin, ennen kuin hän näki Molskayien 
etsintäkuulutuksen Poliisi-TV:stä, niin silloin hän leikiten pystyi sanomaan nimen Tuomas. Nyt hän 
välttää nimen lausumista kuin ruttoa, ettei hänen suunsa saastuisi tästä paskanimestä. 
Onneksi kyseisessä tv-sarjassa ei esiinny muita paskasanoja Molskayan tapauksesta, mutta muissa 
yhteyksissä hän kuulee aivan liikaa näitä paskasanoja ja nimiä. 

Joulukuun alussa Jean-Sixten luki Kainuun Sanomista, että eräs sukevalainen nuorimies oli yrittänyt 
erittäin julmaa itsemurhaa, nimittäin tukehduttaa itsensä alastomana isoon muovisäkkiin, mutta 
onneksi miehen äiti ehti pelastaa tämän hengen. Mies joutui ja myös itsekin tahtoi psykiatriseen 
pakkohoitoon. Miehellä todettiin paha psykopatia ja kaiken kukkuraksi mies tunnusti tappaneensa 
muutamia koulukavereita Berliinissä ja Kajaanissa. 



Jean-Sixten alkoi heti epäillä, että kyse olisi Jim-Adolfista. Myöhemmin hän kuuli Guntherilta, että 
jätkä oli kuin olikin Jim-Adolf. Hän pääsi hoitoon Helsinkiin Lapinlahden mielisairaalaan. 
Gunther oli aivan shokissa kun oli kuullut kaverinsa julmasta itsemurhayrityksestä sekä koulukaverien 
murhien tunnustamisesta. Jim-Adolf oli onnistunut vakuuttaa psykiatrit ja psykologit, ettei häntä 
laitettaisiin vankilaan koska hän voi niin huonosti. Vankilan sijasta hän joutui Lapinlahden suljetulle 
osastolle. 
Jim-Adolfin itsemurhayritys lähensi Jean-Sixteniä ja Guntheria. Gunther on ainoa, jonka kanssa Jean-
Sixten pystyy keskustelemaan tapauksesta sekä Molskayien tapauksesta. Gunther on varma, että 
nämä kaksi juttua on kytköksissä toisiinsa, sillä Jim-Adolf oli juuri silloin Helsingissä kahden 
venäläisveljeksen kanssa järjestämässä Ravebileitä. Samana yönä kun Tuomas tapettiin, niin silloin 
Jim-Adolf oli soittanut Tuomaksen kännykästä ja sitten heittänyt sen roskakoriin hotellin ulkopuolella. 
Gunther on varma, ettei Tuomaksen tappaja ole Jim-Adolf vaan yksi venäläisveljeksistä. Gunther ei 
pysty kertoa poliisille totuutta koska venäläisveljekset ovat hänen isän bisneskavereita.
Onneksi Gunther tuntee entisen naapurinpoika Jean-Sixtenin, jolle on helppo keventää sydäntään. 
Hänellä on myös ymmärtäväinen tyttöystäväkin. Ellen on hyvä kuuntelija.

Guntherille Jim-Adolf on puhelimessa kertonut, että itsemurhaa yrittäessä hän oli hyvin lähellä joutua 
helvettiin ja käynyt jopa helvetin portilla, jossa häntä oli vastassa hirveä suurikokoinen piru 
hiilihangon kanssa. Jim-Adolfin kertoman mukaan piru oli lähellä lävistää hänet raskaalla kuumalla 
hiilihangolla, mutta viime hetkellä helvetin hissi oli kuljettanut hänet takaisin elävien kirjoihin. Siitä 
hän saa kiittää äitiään, joka onnistui viime hetkellä elvyttää poikansa. 
Gunther kertoi kaiken tämän, jonka hän oli kuullut Jim-Adolfilta puhelimitse. Gunther on varma, että 
tarina on totta. Myös Jean-Sixten on vakuuttunut tarinan todenperäisyydestä. Nämä kaksi nuorta 
miestä eivät uskalla puhua tästä vanhemmilleen koska he eivät varmasti uskoisi tähän. 

Jean-Sixten yrittää kaikkensa, ettei örisisi vanhempien läsnä ollessa koska isä on uhannut hommata 
hänet hullujen huoneelle jos se helvetillinen örinä ei lakkaa. Ray ja Eva pelkäävät, että poika örisisi 
myös työpaikalla niin, että saisi potkut. Jean-Sixten on sen verran järkevä nuori mies, ettei örise 
töissä vaikka työkaverit sattuisikin mainitsemaan paskasanoja. Töissä hän paskasanat kuultuaan vain 
pesee kätensä örinöiden sijasta. Kotona hän yrittää hiljaa itse mielessään öristä, mutta turhan usein 
örinä tahtoo olla sen verran äänekäs, että se kuuluu vanhempien korviin.
Onneksi Jean-Sixtenillä on työpaikka niin, ettei tarvitse istua kotona omassa huoneessaan ja vähän 
väliä örähdellä. 
Perjantai-iltaisin hän käy autoajelulla Iisalmen tai Kajaanin Prismoissa. Melkein joka kerta hän ostaa 
tietokonelehden, jotta pysyisi tietotekniikan ajanhermolla. 

Vuosi 1997
Charles Brickin nuorin poika Einar ehdotti tässä päivänä eräänä, että Leijonahallin kellarissa olisi 
hyvät tilat kuntosalille ja hän voisi sellaisen perustaa kunhan ensin kellaritilat remontoitaisiin.
Charlesista ideassa on munaa ja teetätti piirustukset. Sitten hän pisti tuulemaan ja alkoi 
remonttifirman kanssa rakentamaan kuntosalia nuorimmaiselleen.
Kahvilan vieressä olevat kierreportaat purettiin ja tehtiin leveämmiksi, ettei portaat olisi niin jyrkät.
Kaikki nämä vuodet kellaritilat ovat olleet romuvarastona.

Marraskuussa kahvila muuttui hampurilaisravintolaksi. Annista tuli ravintolapäällikkö ja sai vapaat 
kädet palkata ravintolahenkilökuntaa sekä suunnitella ruokalistoja. Kahvilalla ei ole ollut muuta nimeä 
kuin Kahvila Leijonahalli. Hampurilaisravintola on aluksi vain Leijonahallin purilainen. 

Charles ja Agatha suunnittelevat lopettavansa Kajaani-yhtiöllä, jotta heillä olisi enemmän aikaa 
kehittää Leijonahallia. Ensin he laskevat huolellisesti, että kannattaisiko sanoutua irti paperitehtaalta.
Brickit kuuluvat ylempään keskiluokkaan eli ei köyhiä eikä myöskään rikkaita. He asuvat hienossa 
omakotitalossa, josta on koko ajan menoja muttei tuloja. 
Hieman tulee tuloja Charlesin ruokakaupasta sekä urheiluhallin vuokrista. Itse rakennuksen ylläpito 
sekä remontti maksaa melkoisesti.

Branderit kuuluvat ylimpään yläluokkaan eli monimiljonäärejä. Paloset ovat lottomiljonäärejä eli 
tavallisia miljonäärejä. 



Hyvin harva tietää, että Kajaanissa ja Sukevalla asuu kolme miljonääriperhettä. 

Guntherin tyttöystävä Ellen suunnittelee aloittavansa Charlesin ruokakaupassa. He ovat todella 
silmittömästi rakastuneita. Kun Gunther tulee kotiin, niin silloin Ellen on odottamassa hänen 
huoneessaan. Tässä eräänä päivänä Ellen odotellessa päätti uteliaisuuttaan kurkistaa 
liinavaatekaappiin, joka on huoneen nurkassa. Kaapissa oli melkoinen sekasotku, niinpä Ellen päätti 
yllättää poikaystävänsä ja järjestellä kaapin.
Kaapin perältä hän löysi pumpattavan Barbaran, jolloin sydän teki voltin kurkussa asti. Nukke näytti 
hyvin pornahtavalta ja sen vuoksi Ellen meni shokkiin. Aikaisemmin hän ei ollut nähnyt seksinukkeja 
livenä vaan ainoastaan isän pornolehdissä, joita hän on monesti katsellut salaa.
Ellen ei ole koskaan ollut mikään feministi tai kukkahattuinen moralisti. Hän ymmärtää hyvin 
Guntheria, että tämä treenaa tällaisilla seksiapuvälineillä. 

Kun Gunther tuli töistä kotiin, niin silloin Ellen näytti Barbaraa ja kysyi: ”What is this?” Gunther  
punastui ja alkoi änkyttää, että se on vain piirustusmalli, jotta olisi helpompi piirtää ihmisen kuvia. 
Gunther turhaan pelkäsi tyttöystävän jättävän hänet seksinuken takia. Ellen nauroi rinnat hytkyen, 
ettei hänen tarvitse änkyttää punastellen: ”Take it easy processed sour milk for health!” Tämä on 
Roosterin perheen sisäpiirislangia, joka tarkoittaa, että pitää ottaa iisisti eli ei pidä hätiköidä ja 
panikoida. Ellen jatkoi, että on vain hyvä kun hän kuiva harjoittelee nukella niin, että sitten on kunnon 
panomies sängyssä. Ellen tunsi kuinka munasolut alkoivat irtoilla ja olisi tehnyt mieli alkaa 
rakastelemaan ujon poikaystävän kanssa. 
Gunther huokasi helpotuksesta ja kertoi, että nuken hän oli saanut eräältä työkaverilta Kontiomäen 
Shellillä, jossa hän on töissä. Guntherilla oli tarkoitus myydä nukke Jim-Adolfille, muttei ehtinyt kun 
kaveri joutui mielisairaalaan. Jim-Adolfin tavoitteena on saada päänuppi kuntoon. 

Ellen näki kyyneltipan ilmestyneen Guntherin silmänkulmaan ja halasi lohduttaakseen. Guntherista 
tuntuu ihanalta saada halauksia kun ennen Elleniä oli saanut aivan liian harvoin ihmiskosketuksia. 
Hän oli vähällä tulla tunnevammaiseksi kuten Jean-Sixten. Guntherista on mukava katsoa telkkaria 
käsikkäin tyttöystävän kanssa.

Jean-Sixtenin Tegelson kertomus on edennyt hyvin pitkälle, joka alkaa vuodesta 1994. 
Kertomuksessa hän kirjoittaa tapahtumista työpaikalla sekä vapaa-ajalla. Päähenkilö Jürgen-Josif on 
ihastunut serkkuunsa ihan kuin Jean-Sixten oikeasti Johannaan. 
Hänen ensimmäinen kertomus Gunde Tuppbosta on täysin valmis. Hän ei osaa aavistaakaan, että 
Tukholmassa sattuu olemaan samanniminen yksityisetsivä, joka oli paljastanut Georgin ja Ivarin sekä 
Jean-Sixtenin isän salakuljetuksen edellisen vuosikymmenen alussa. Jean-Sixten ei ole julkaissut 
kertomuksiaan, joka johtuu kiusallisista potkuista jouluna 1992. Hän ei uskalla puhua vanhemmilleen 
kertomusten julkaisemisesta koska silloin olisi tietenkin hyvä esitellä ne heille. Varmasti vanhemmat 
tunnistaisivat fiktiivisen Gunden kohellukset pojan kohelluksiin. 
Jean-Sixten ei tiedä mistä hän keksi Tuppbo kertomuksen päähenkilön nimen. Ehkä se johtuu 
kertomuksen esiversioissa seikkailleesta Gubbesta eli ukosta, jolle hän halusi viimeinkin oikean 
nimen, jotta kertomus ei olisi liian lapsellinen. Voi olla, että joskus televisiosta hän on kuullut 
yksityisetsivä Gunde Tuppbon nimen, joka on jäänyt alitajuntaan. 
Ehkä Jean-Sixten julkaisee kertomuksensa sitten kun on muuttanut omaan asuntoon. Kotoa muutto 
on hänelle iso askel koska hänen mielessä kummittelee äidin mahdollinen itku linnunpoikasesta, joka 
muuttaa pois. 

Syyskuun alussa Leijonahallin kahvila suljettiin remontin takia. Silloin Anni sai hyvin ansaitun 
syysloman. Hän on ollut hyvin ahkera työssään ja kahvilasta on tullut lohtajalaisten 
kokoontumispaikka. Annista on tullut kahvilan synonyymi. Nyt kun kahvila on suljettu, niin moni 
ihmettelee, että miten voi se kahvilan tyttö. 
Charles sisustaa ja kalustaa kahvilan uudelleen. Sinne tulee upouudet keittiökoneet kuten esimerkiksi 
friteerauskone. Heti kun kahvilan remontti on ohi, niin silloin alkaa kuntosalin rakentaminen 
rakennuksen kellariin. Hän on palkannut useita remonttimiehiä. 

Marraskuussa kahvilan tiloihin valmistui hampurilaisravintola. Eräänä marraskuisena lauantaina oli 
avajaisjuhla. 



Kevättalvella Georg ja Bodil tunsivat biologisen kellon sanovan, että on aika perustaa perhe, niinpä 
he pistivät tuulemaan. Georg sanoi vaimolleen, että mitä tämä sanoisi jos riisuutuisimme ilkosilleen ja 
kuunneltaisiin vaikkapa radiota, johon Bodil naurahti: ”Jasså, haluatko kuunnella radiota alasti?” ja 
laittoi radion Östersundin Rix FM:n taajuudelle jota he tapaavat usein kuunnella. Sitten he riisuutuivat  
ja menivät sänkyyn kuuntelemaan ja samalla alkoi lapsenteko peiton alla Rix FM:n tahtiin. 
Syyskuun puolivälissä heille syntyi pieni potra poika, jonka he kastoivat Axel-Moseksi. 
Georg ja Bodil ovat alkaneet nähdä öisin kummallista unta kaukaisesta tulevaisuudesta, jossa syntyy 
heidän sukuun tyttölapsi, joka leikkii lasermiekan kanssa. Tyttöä alkaa hyväksikäyttää joku vähän 
tärähtänyt narsistiukko. Sitten tyttö joutuu hakemaan turvapaikkaa eräästä paikasta kunnes ukko on 
rauhoittunut. He eivät käsitä mikä kumma painajainen tällainenkin on olevinaan. Unessa olevilla 
henkilöillä on kummalliset metalliset vaatteet.

Lokakuun alussa oli Georgin ja Bodilin lapsen ristiäiset. Ivar ja hänen muutama vuosi sitten tapaama 
avopuoliso Anna saivat kunnian tulla pikku Axel-Moseksen kummeiksi. 
Ivar tapasi vaaleatukkaisen Anna Karlssonin eräällä urheiluhallilla, joka sijaitsee Laxaren korttelissa. 
Urheiluhalli on nimeltä Kronhallen, jossa on pieni kahvila, jossa Anna oli töissä. Kahvilan erikoisuus 
on suussa sulavat Åsakan pikkuleivät sekä erittäin hyvät kyljykset. Kyljysten ja pikkuleipien resepti on 
Annan äiti Signeltä. Äskettäin Anna pääsi töihin palveluyritykseen, joka pesee kiireellisten ihmisten 
pyykkejä sekä leipoo tilauksesta. Yrityksessä on kymmenisen työntekijää ja kaksi esimiestä; Bertil 
Andersson ja Eric Elgh. 
Ivarilla on sopimus palveluyrityksen kanssa, jotta hänen grillinsä saisi leivonnaisia. Grillistä on tullut 
hyvin suosittu.

Eva Palonen on saanut lukemattomia kertoja polttaa hermosavukkeita ulko-ovella koska poika örisee 
kuin mikäkin örinä-Petteri. Örinät johtuvat Poliisi-TV:n uudelleen lavastuksesta myöhäissyksyllä 1995, 
jossa etsintäkuulutettiin Molskayat. Uudelleenlavastusvideo oli niin järkyttävä, että Jean-Sixteniltä on 
vähällä mennä järki. Vanhemmille hän ei pysty kertoa örinöiden syytä koska silloin joutuisi kertomaan 
paskanimiä sekä inhottavia sanoja.

Yhä Molskayan ja Tuomaksen ruumiin katoaminen on suuri mysteeri. 
Jean-Sixten on kuullut Guntherilta juttuja Jim-Adolfista ja hänen itsemurhayrityksestä. Sekin järkyttää 
Jean-Sixteniä. Gunther on kertonut, että Jim-Adolf oli niiden Molskayan setien seurassa, muttei 
kuitenkaan tappanut Tuomasta, mutta Jim-Adolf on tappanut aikaisemmin koulukavereitaan. Hän on 
saanut syytesuojan psyykkisen sairauden takia. 
Lähes jokaisessa Poliisi-TV:n lähetyksessä haastatellaan puoliksi kaljuuntunutta rikostutkija J-O 
Kasaa, jolla on tuuheat ruskeat viikset, jotka haastattelun aikana sojottaa pystyssä.
Poliisin ainoa johtolanka Tuomaksen matkapuhelimesta menee Guntherille, nimittäin Jim-Adolf oli 
Tuomaksen katoamisyönä soittanut Guntherille ja leuhkinut, että hänelläkin on nyt kännykkä, mutta 
sitten joutui heittää sen roskiin kun se alkoi polttamaan näpeissä. Lapinlahden mielisairaalassa Jim-
Adolfia on kuulusteltu, mutta turhaan. Hän suojelee Molskayan setiä. Gunther on kertonut 
luottamuksellisesti Jean-Sixtenille, että ne Molskayat ovat venäläisveljekset Igor ja Ivan Retkutsenko.
Jim-Adolf ei halua paljastaa Igoria, joka on Tuomaksen tappaja, koska veljekset ovat hänen isän 
entisiä työkavereita. Jim-Adolfin isä on nimeltä Raimo, joka on ollut Länsi-Berliinin rajavartija ja 
Retkutsenkot ovat olleet Itä-Berliinin rajavartijat. He ovat salakuljettaneet DDR:ään länsitavaraa 
kunnes joutuivat kiinni. Tämä tapahtui samoihin aikoihin kun Ray Palonen joutui kiinni samasta 
rikoksesta.
Gunther on kertonut Jean-Sixtenille, että nyt Jim-Adolf on Lapinlahden suljetulla osastolla ja 
ystävystynyt kolmen muun potilaan kanssa, joista yksi on nuori nainen. Mitä Jim-Adolf on kertonut 
Guntherille, hän voi olosuhteisiin nähden hyvin. Sairaalassa hänellä on hyvä lääkitys, joka 
tasapainottaa ihmismielen. Lisäksi hän on ihastunut naiseen, mutta päättänyt pitää tunteensa salassa 
koska on mielisairaalassa. Hänen ykköstavoitteena on saada pääkoppa kuntoon. 
Gunther kertoi Jean-Sixtenille, että Jim-Adolfilla on jonkinlainen psykopaattinen sairaus eli 
ehdottomasti ei-yhteiskuntakelvollinen. Jean-Sixtenille muistui mieleen painaja Reijo Lillukan 
näyttämä piirustuslehtiö, jossa on Jim-Adolfin jäähyväiskirjettä muistuttava sivu. 
Ehkä jo silloin hemmolla oli itsetuhoisia ajatuksia. Jean-Sixtenillä kulki vilunväre selkäpiissä kun 
kuunteli Guntherin kertomaa Jim-Adolfista. Osittain se on mielenkiintoista ja osittain karmaisevaa. 
Hän kehotti Guntheria lopettaa kertomasta siitä sakemanni mulkerosta. 



Gunther kertoi myös, että muuten Jim-Adolf on ihan mukava ja toivottavasti tämä parantuisi niin, että 
pääsee pois mielisairaalasta. Jim-Adolf on vihdoinkin saanut tunnustaa luokkakaverimurhat ja saanut 
syytesuojan koska vankila ei olisi hyväksi hänen mielenterveydelle.
Tuomaksen tappoon Jim-Adolf on täysin syytön mutta silti hän ei halua paljastaa isän vanhoja 
työkavereita. Tappaja on ainoastaan Igor. Ivan hieman avusti ruumiin hävittämisessä; heitti mereen 
eräällä hankolaisella uimarannalla. Silloin Jim-Adolf oli peloissaan ja väsyneenä auton luona, joka oli 
ihan rantahietikolla. Jim-Adolf löysi Tuomaksen matkapuhelimen, joka oli pudonnut hänen taskusta 
kun Igor alkoi potkia ja mukiloida kuoliaaksi. Ravebileissä Igor oli lyönyt hänet tajuttomaksi koska 
tämä oli myynyt huumeita. Igor väitti kavereille vievänsä Tuomaksen Jorvin sairaalaan. Hän laittoi 
Tuomaksen vuokra-auton peräkonttiin ja sitten lähti Ivanin ja Jim-Adolfin kanssa ajamaan kohti 
Hankoa keskellä yötä. Perillä öisellä uimarannalla kun Igor avasi peräluukun, niin silloin Tuomas oli 
vironnut ja yritti hyökätä Igorin kimppuun mutta turhaan, sillä Igor oli nopeampi.
Jim-Adolf otti Retkutsenkoilta salaa Tuomaksen matkapuhelimen ja myöhemmin hotellihuoneesta 
soitti Guntherille ja leuhki, että nyt hänellä on kännykkä. 
Kaiken tämän Jim-Adolf on kertonut Guntherille ja tämä puolestaan Jean-Sixtenille. Jim-Adolf oli 
vannottanut Guntheria, ettei tämä paljastaisi Igoria. Gunther vannotti Jean-Sixteniä vaikenemaan 
asiasta. Jean-Sixten ei ainakaan aio kertoa kuulemastaan kenellekään koska häntä koko aihe 
örisyttää niin, että hänkin on vähällä seota ja joutua Lapinlahteen Jim-Adolfin seuraksi. 
Jean-Sixtenillä on hitusen verran parempi mielenterveys kuin Jim-Adolfilla. Hän käyttää 
kertomuksiaan varaventtiileinä. Myös Jim-Adolf tykkää kovasti kirjoittamisesta mutta se ei paljoa 
auttanut psykopatian takia. Nyt vaikuttaa siltä, että vahvat mielialalääkkeet ovat alkaneet parantaa 
psykopatiaa. Lapinlahdessa testataan aivan uusia psykopatialääkkeitä. Koekaniineina on ainoastaan 
Jim-Adolf sekä hänen kolme potilaskaveria. 

Ray, joka on perustamassa lentoyhtiötä, on huolissaan mahdollisista huhuista pojan 
mielenterveydestä. Juuri sen vuoksi hän tulee saakelin pahalle tuulelle kun kuulee poikansa 
huoneesta sitä helvetillistä örinää ja ärinää. Hän on uhannut lähettää pojan mielisairaalaan jos örinät 
eivät lopu. Tämä uhkaus pahentaa Jean-Sixtenin örinäkohtausta koska mielisairaalasta hänelle 
assosioituu Lapinlahti, Jim-Adolf sekä Molskayat rekonstruktiovideoineen. Hän yrittää hiljaa itse 
mielessään öristä, mutta joskus örinät tahtoo tulla äänekkäinä ulos niin, että vanhemmat kuulevat. 
Töissä Jean-Sixten pesee kädet joka kerta kun kuulee paskasanoja ja nimiä. Käsienpesu onkin 
parempi ja hyödyllisempi vaihtoehto örisemiselle. 

Lokakuun lopulla oli Leijonahallin hampurilaisravintolan avajaiset. Kahvila muuttui pikaruokalaksi, 
mutta toki siellä yhä voi kahvitella.
Avajaisjuhlilla oli Halloween-teema; Annilla oli päässä violettiperuukki ja hirviöhanskat. Tiskillä oli 
karmaisevan hyvänmakuinen booli, joka sisälsi Bacardia, Koskenkorvaa ja vadelmamehua sekä 
karmean vihreää karamelliväriä. Nesteessä kellui pehmeitä viinikumi makeissammakoita, jotka 
kastuessaan tulivat karmean pehmeiksi ja liukkaiksi. 
Avajaisjuhla oli puoliksi julkinen ja sen vuoksi tehtiin valkoinen valhe, että booli olisi alkoholiton kun 
ei ollut lupaa tarjoilla alkoholipitoisia juomia. Onneksi viranomaiset eivät käyneet tarkistamassa eikä 
tapahtunut mitään ikävyyksiä boolin kanssa. Jotkut avajaisvieraat tietämättään lähtivät alkoholia 
nauttineena ajamaan autolla, mutta onneksi promilleja oli niin vähän, ettei sattunut mitään. Oli myös 
onnea kun juuri silloin Kajaanissa ei ollut käynnissä poliisin raittiuskontrolleja.
Juhlien jälkeen tietämättään jotkut toimittajat ajoivat autolla alkoholinvaikutuksen alaisina. 
Monikaan ei uskaltanut juoda karmean näköistä boolia, onneksi.

Kaksi avajaisvierasta oli venäläisveljekset Igor ja Ivan Retkutsenko. Igorilla on lyhyt leukaparta. Hän 
on naimisissa norjatar Boel Lindefossin kanssa. He ovat äskettäin saaneet pienen Harald pojan.
Ivanilla on mustat tuuheat viikset, samanlaiset kuin Jim-Adolfilla. Ivan on äskettäin ihastunut Anniin ja 
koko avajaisillan he kuhertelivat pikaruokalan nurkassa ja pitelivät toisiaan kädestä. He uskalsivat 
juoda karmaisevan näköistä boolia, joka maistui pirteältä. Koska Anni tiesi boolin ainekset, niinpä hän 
tarjoili Ivanille pieniä määriä, ettei tämä ihana venäläismies humaltuisi. Juhlien jälkeen he oli pikku 
huppelissa. 

Juhlien aikana Ivan ja Anni rakastuivat todenteolla. Ivan tunsi, että nyt hän on löytänyt 
elämänkumppanin. Anni tunsi samoin. Heillä on melkoinen ikäero mutta se ei haittaa mitään. 
Pääasiahan on lämpöiset tunteet toisiaan kohtaan. Heistä alkoi tuntua, että suuri ikäero on hyvin 



seksikästä. Annilla on huonoja kokemuksia jätkistä. Hän on tavannut vain pelkkiä idiootteja. Nyt hän 
on löytänyt todellisen gentlemannin. 

Monikaan ei tiedä, että Igor tappoi Tuomas Uganderin. Vain lähipiiri tietää, mutta he ovat luvanneet 
sataprosenttisesti olla hiiskumatta kenellekään Igorin mokasta. Tappo oli oikeastaan vahinko, sillä 
hänellä on huonot hermot ja vaikea hillitä nykiviä käsiään. 
Hermostuessaan hänen kasvoille nousee pelottava sinipunasävy. 
Tämän suurimman mokan jälkeen hän päätti ottaa itseään niskasta ja rauhoittua. Hän päätti lopettaa 
Ravebileiden järjestämisen. Boel vaimo alkoi hoitaa miestään erilaisilla yrttiseoksilla kuten Aloe Vera 
juomilla, joka näyttää tepsivän. Hän on jo melko lailla rauhoittunut. Myös lapsenteko rauhoitti häntä.
Igorilla on eräänlainen psykopaattinen sairaus. Ihan sattumalta Boel keksi psykopatialääkkeen 
sekoittamalla yrttejä Aloe Vera juomaan. 
Mikä hassuinta, Jim-Adolfille testataan Lapinlahdessa suurten lääketehtaiden uusia 
psykopatialääkkeitä ja Igorille testaa hänen oma vaimo luontaislääkkeitä samaan vaivaan.
Igor ja Jim-Adolf ovat koekaniineina ja näyttää siltä, että molempien lääkkeet ovat yhtä tehokkaita.

Igor päätti jättää bisnekset vähemmälle ja keskittyä perhe-elämään. Hänestä tämä on parempi 
vaihtoehto kuin vankila. Ehkä muutaman vuoden kuluttua hän voisi antautua poliisille, mutta ensin 
hän haluaa parantua ja löytää hyvän asianajajan, jotta vangitseminen tapahtuisi salassa lehdistöltä, 
ettei sitten vapauduttua vanhat synnit painaisi.  
Hän on myynyt kaikki osakkeet veljelleen ja vaimolleen, ettei bisnekset rasittaisi. 

Ivan alkoi suunnitella Kajaaniin muuttamista, jotta olisi lähempänä Annia. Hän voisi tulla juuri avatun 
hampurilaisravintolan osaomistajaksi. Hänellä on paljon nasevia ideoita ravintolan kehittämiseen.
Ehkä jo keväällä voisi muuttaa Kajaaniin ja kokeilla suhdetta. He molemmat ovat vakuuttuneita, että 
suhde kestää monta vuotta, niin vahvasti he ovat rakastuneita. Anni asuu vielä lapsuuskodissa.

Loppuvuodesta hampurilaisravintola sai paremman nimen; Brickburgers Leijonahallin omistajien 
mukaan. 

Raimo Brander, Jim-Adolfin ja Vivin isä, on perustamassa laivavarustamoa veljensä Helmutin 
kanssa. Helmut asuu Hampurissa hienossa omakotitalossa.

Kajaanin kaupungin henkilöstölehti Simmeli sai eräänä tammikuisena päivänä hassun 
sähköpostiviestin Lapinlahden mielisairaalasta. Jim-Adolf kirjoitti harjoitustietokoneelta. Sairaalassa 
hän saa tietokoneopetusta kerran viikossa, jotta parannuttuaan olisi helpompi sulautua yhteiskuntaan.
Hän kirjoitti viestissään; Kiitos, että lopetin työskentelyn aloittaakseni poliisikorkeakoulussa, terveisin 
Jim-Adolf. Näin hän halusi muistuttaa entisille työkavereilleen, että hän on yhä hengissä vaikka oli 
vähällä päästä hengestään, ellei äiti olisi pelastanut viime hetkellä. Enää Jim-Adolf ei halua 
itsemurhaa, niin paljon hän säikähti sitä hirveää pirua helvetinportilla. 

Simmelin päätoimittaja Kerttu Raksila muistaa sen ihanan Jim-Adolfin vahtimestariosastolta. Hän oli 
aina hyvätuulinen ja reipas duunari jos ei lasketa sitä psykopaattimaista pistävää katsetta.
Enää Jim-Adolfilla ei ole psykopaatin katsetta, mutta sehän ei tietenkään näy sähköpostiviestissä.
Kerttu päätti julkaista tämän pienen kiitosilmoituksen ihan vain huvin vuoksi sekä täytemateriaalina.

Painajat Reijo Lillukka ja Lauri Lehto sekä vahtimestarit Jussi Lintuvuori ja Marja Koponen järkyttyivät  
kun kuulivat Jim-Adolfin itsemurhayrityksestä. Heitä järkytti enemmän kun saivat tietää, että jätkä oli 
murhannut koulukaverinsa kaupungintalon jätehuoneessa kun he molemmat olivat kesätöissä; Jim-
Adolf painolla ja koulukaveri vahtimestariosastolla. 
Työkaverit olivat luulleet Jim-Adolfin olevan kilttipoika. Kyllä hän on kiltti mutta kärsi vaikeasta 
psykopatiasta. Onneksi hän pääsi hoitoon ja kukaties hänestä tulisi tervemies tulevaisuudessa.

Maaliskuussa 1997 Jean-Sixten sai lainata pikkusiskon ystävätär Annika Hopeaisen modeemia. 
Annikalla on kaksi modeemia kun oli saanut sellaiset joululahjaksi sukulaisilta. Joskus ei saa mitään, 
jota toivoo ja toisinaan niitä tulee tuplasti. Annika sai hyvän idean alkaa vuokraamaan ylimääräistä 
modeemiaan. Toisen hän lainasi Viville toisen Viviannelle. Vivianne oli kertonut, että veli on saanut 
erään tietokonelehden mukana kuukauden ilmaisen nettiliittymän. 



Vivianne auttoi veljeään modeemin ja nettiliittymän asetuksissa kun itse ei ole kovinkaan perillä 
tietokoneen teknisestä puolesta. Jean-Sixten osaa ainoastaan käyttää Office-pakettia ja piirtää 
Paintbrushilla. Hän on oppinut piirtämään tietokoneella ja tullut vieläkin paremmaksi kirjoittajaksi. 
Hänen Tegelson kertomus kertoo hänen elämästään peitenimien turvin. Hän sekoittaa todellisuutta ja 
mielikuvitusta niin, ettei ulkopuolinen voi tietää mikä on totta ja mikä tarua.
Nyt kun Jean-Sixtenin tietokoneeseen on tullut Internet, niin hän surffaili ruotsalaisilla kotisivuilla. Oli 
todella jännittävää käydä synnyinmaan kotisivuilla. Tämä oli ensimmäinen kerta kun Jean-Sixten oli 
Internetissä. Totta kai hän vilkaisi ruotsalaispornolehtien kotisivuja. 
 Hän löysi Suomen postin kotisivulta soman Chat-paikan. Chatti kuuluu ilmaisjakelulehdelle, jota posti 
jakaa kouluihin sekä nuorten vaatekauppaketjuihin. Kuka vain voi ilmaiseksi ilman postimaksua 
lähettää anonyymiä materiaalia paperilehteen.
Töissä Jean-Sixten näkee kun lehtipinkka saapuu, nimittäin postijunan laatikoissa on isot muovitetut 
lehtipinkat, jotka on menossa kainuulaisiin vaatekauppaketjuihin sekä kouluihin. 
Heti vapaa-ajalla Jean-Sixten käy vaatekauppaketjusta hakemassa oman lehden. Tietenkään hän ei 
voi ottaa lehteä suoraan postijunasta.
Jean-Sixten on lähettänyt paljon kirjoituksia lehteen. Hän käyttää eri nimimerkkejä kuten kertomusten 
hahmojen nimiä, ettei pikkusisko ja vanhemmat huomaisi jos he sattuisivat katsomaan kyseistä 
lehteä. 
Nyt kevättalvella Jean-Sixten chattaili saman lehden chatissa nimimerkillä Jürgen-Josif. Nimi on 
lähtöisin Tegelson kertomuksesta, joka kertoo amerikkalaisesta perheestä, joka asuu Ruotsissa. 
Muutaman kerran hän on näyttänyt kertomusta työkaveri Rogerille. Hänestä kertomus on erittäin 
hauska. Roger haluaisi kopioida kertomuksen ja kehystää sen ja sitten laittaa rautatieaseman 
odotushallin seinälle, jotta matkustajat saisivat luettavaa. Jean-Sixten ei halua sitä koska silloin olisi 
vaarana, että perheenjäsenet näkisivät ja sitten alkaisi hirveä saarna, että miksi hän yhä sepittää 
tarinoita työpaikalla. Hän ei kirjoita töissä, mutta sitä perheenjäsenten olisi vaikea uskoa, jos 
kertomus olisi kehystetty odotushallissa. Kertomuksessa on myös paljon tapahtumia kotirintamalta, 
jotka perheenjäsenet tunnistaisivat, vaikka kertomuksessa kaikilla henkilöillä on eri nimet.
Kotona hän kokoaa kaikki kertomukset kansioon. Joskus tulevaisuudessa hän voisi julkaista ne 
kirjana. Oma kotisivu olisi mahtavaa, mutta miten ihmeessä sellainenkin väsättäisiin, on Jean-Sixten 
monesti surffaillessa pohtinut. 
Uusi Tegelson kertomus on tuhdimpaa luettavaa kuin Tuppbo kertomus. Tegelson kertomuksen hän 
on kirjoittanut Tuppbo kertomuksen pohjalta, sillä molemmat kertovat samasta henkilöstä; hänestä 
itsestä mutta hahmojen nimet vaihtelevat. Tuppbo kertomuksen Gunden hän olettaa olevan täysin 
fiktiivinen mutta siinä hän erehtyy, sillä Tukholmassahan on samanniminen yksityisetsivä. Se on vain 
sattumaa.
Nyt hän chattaili ensimmäistä kertaa. Hänellä oli naurussa pitelemistä kun monet tytöt ihailivat 
nimimerkki Jürgen-Josifia. Hän väitti opiskelevan poliisiksi, jolloin chatin tytöt vastasivat, että he 
rakastavat univormuja. Jean-Sixtenin oli pakko pidättää naurua, ettei vanhemmat kuulisi, että hän 
hassuttelee netissä ja ehkä kieltäisivät chattaillut ja surffaillut, ettei vain poika imisi uusia 
lapsellisuuksia netistä. Heillä on tuoreessa muistissa taannoiset potkut. Äiti voisi luulla pojan olevan 
pornosivuilla. Jean-Sixten ei paljoakaan viihdy aikuisviihdesivuilla koska niissä on liikaa yksitoikkoista 
panemista. Jean-Sixtenin mielestä riittää, että kerran käy pornosivulla koska kaikilla pornosivuilla on 
alastomia henkilöitä pornoilemassa; samaa toimintaa joka sivulla. 
Jean-Sixten on aivan liian älykäs pornosivuille. Hän mieluummin kirjoittaa pornonovelleja kuin 
katselee pornokuvia sekä videovideoita. Kaikkein mieluiten hän itse livenä harrastaisi seksiä, mutta 
missä ihmeessä kuppaa oma seksikumppani, on Jean-Sixten monesti pohtinut. Harmi kun Johanna 
serkun ja Anna Karjalaisen luokse on niin pitkä matka. Annalle hän ei uskalla enää soittaa koska 
tämä saattaa tunnistaa hänen äänestä ja yhdistää ajatukset syksyllä 1992 gallupsoittoon.
Chatista hän sai lisää ideoita Tegelson kertomukseen. Kertomuksessa päähenkilö ryöstää 
kukkakaupan ja sitten tyttöystävä Nancy uhkaa lopettaa suhteen. Päähenkilö Jürgen-Josifin isä 
tapailee tunnettua amerikkalaista radionaista. 

Aivan varmasti kertomuksesta tulisi oikea bestseller jos tarjoaisi sitä kustantajille. Sen hän aikoo 
tehdä heti omaan asuntoon muutettuaan. Silloin vanhemmat eivät ehkä saisi tietää, että pojasta on 
tullut kirjailija. Kyllä he sen tietävät, mutta olettavat hänen olevan vain pöytälaatikkokirjailija. 



Eräänä maaliskuisena iltana Jean-Sixten käväisi Kajaanin taide- ja käsityöoppilaitoksen kotisivulla 
katsomassa jos siellä olisi jotain pikkusiskosta. Siellä ei ollut paljoakaan oppilaista vaan muutamien 
oppilaiden sähköpostilinkkejä sekä heidän opintonäytteitä. 
Jean-Sixten ei vielä tiedä eroa sähköpostiosoitteen ja www-sivun välillä. Kun hän oli sammuttanut 
modeemin, ettei surffailusta tulisi kallis puhelinlasku. Modeemin sammutettuaan hän alkoi netistä 
poiskytkettynä tutkia selaimen tallentavia kotisivuja. Hän klikkasi Annika Hopeaisen sähköpostilinkkiä 
luullen sitä kotisivulinkiksi. Linkki käynnisti sähköpostiohjelman ja sähköpostiosoite joutui lähtevien 
viestien mappiin koska nettiyhteys oli katkaistu. Hän ei tiennyt, että sähköpostiosoite tyhjän viestin 
kera meni lähtevien viestin mappiin koska hänhän on vielä netin noviisi. Hän luovutti koska kyseinen 
linkki ei johtanut mihinkään. Onneksi modeemi oli suljettu niin, ettei tyhjä viesti lähtenyt Annikalle.
Seuraavana päivänä kun Vivianne katsoi sähköpostin ja huomasi Annikan osoitteen olevan lähtevien 
viestien mapissa. Hän alkoi epäillä, että veli olisi lähettänyt jotain ystävättärelle. 

Myöhemmin hän sanoi veljelleen, ettei saa lähettää sähköpostia tuntemattomille ja kysyi, että 
tunteeko hän Annikaa, johon Jean-Sixten änkytti kummissaan: ”Ööh, en tunne… Luulin, että linkki 
johtaisi jollekin kotisivulle eikä ollut tarkoitus lähettää mitään… Toivottavasti mitään ei mennyt 
Annikalle.” Viviannea alkoi hieman huolestuttaa jos kuitenkin veli olisi lähettänyt jotain 
flirttailumielessä, sillä Annika on melko tyylikkään näköinen nuori nainen. 
Seuraavalla kerralla kun Vivianne tapasi Annikaa, niin hän kysyi jos veli olisi lähettänyt jotain hänelle 
sähköpostitse. Annika vastasi, ettei ole saanut mitään ja naurahti jos veli olisi seksikäskin, johon 
Vivianne: ”Mjaa, eipä juuri, se on vain semmoinen lapsellisen nössö, hieman jälkeenjäänyt.”
Tuskin kiltti Annika olisi pahastunut Jean-Sixtenin viestistä jos tämä olisikin lähettänyt jotain, sillä 
useimmiten nössöt jätkät ovat kiltimpiä kuin rajut ja maskuliiniset. Maskuliinijätkät ovat yleensä rivoja 
ja inhottavia, kuten Annika ajatteli kun kuuli Viviannen olevan huolissaan jos tämän veli olisi 
lähettänyt jotain. 

Eräänä päivänä kun Jean-Sixten oli töissä, niin silloin Viviannella oli lyhyt koulupäivä ja kotona päätti 
tutkia veljen tietokoneen sisältöä.
Berättelser nimisessä mapissa hän huomasi paljon tekstinkäsittelytiedostoja, joista yksi oli nimetty 
Tegelson1. Hän päätti tupla klikata sitä, jotta näkisi mitä se sisältää. Hän tunnisti kertomuksen 
tapahtumat kotona tapahtuneiksi. Päähenkilö Jürgen-Josif vaikuttaa samanlaiselta koheltajalta kuin 
veli ja tämän veljen tekemiset muistuttaa Viviannen tekemisiä vaikka Jean-Sixten on kääntänyt 
kaiken päälaelleen niin, että sukupuolet on käännetty päälaelleen. Vivianne luki kertomuksesta, että 
Jürgen-Josif työskentelee New Yorkin rautatieasemalla, jossa työkaverit painostavat niin, että maha 
menee kuralle.
Iltapäivällä kun Jean-Sixten oli tullut kotiin, niin silloin Vivianne kysyi naurahtaen: ”Nå, menikö 
köntsät pöksyihin töissä?” Jean-Sixten äimisteli, että mistä mahtaa olla kysymys ja nyki toista 
suupieltään: ”Vadå skit i byxor?” Vivianne kysyi, että painostiko työkaverit tänään, johon Jean-Sixten:
”Nä då, ei ollut suurempia konflikteja, ei ollenkaan!” Vivianne kertoi, että niin lukee Tegelson 
kertomuksessa, jonka oli sattumalta löytänyt tietokoneen kertomusmapista ja lukenut jonkin matkaa. 
Kertomuksessa se Jürgen-Josifilla tulee paskat housuihin painostamisen yhteydessä. 
Eva kuuli sivukorvalla lasten keskustelun koska tämä tapahtui keittiössä kahvipöydän ääressä. Eva 
huolestui, että jos poika kirjoittelisi tuollaista potaskaa töissä ja sitten tulisi taas potkut.
Raykin sattui kuulemaan keskustelun ja naurahti, että on ihan okei kirjoitella kotona, muttei 
työpaikalla. Hän haki lipastosta sinisen muovikantisen kirjasen, jonka hän oli kirjoittanut vankilassa.
Kirjan kannessa lukee kultaisin kirjaimin; Vankilamuistoja Kakolasta – Fängelseminnen från Kakola.
Viimeiselle sivulle hän on kirjoittanut; Det var en skitbesök men det gick bra… eli olipa paskareissu 
mutta tulipa viruttua. 
Vankilassa kaikki vangit saivat halutessaan kirjoittaa joutessaan muistokirjaa, ettei vankilassa olo 
unohtuisi vapauduttuaan. Kirjassa on muutamia sivuja valmiiksi kirjoitettu, kuten esimerkiksi 
lakipykäliä sekä sen hetken iskelmälaulajatietoa sekä Kakolan historiaa. Tyhjille sivuille vangit voivat 
kirjoitella omia muistiinpanoja.

Lukemattomia kertoja Jean-Sixten on lueskellut isän vankilakirjaa ja siitä lainannut otteita 
runokokoelmiinsa sekä piirustuslehtiöihin. Osa runoista on hyvin rivoja, sillä vankilassa hän kaipasi 
naisen lämpöön ja oli huolissaan jos vaimo ottaisi avioeron.



60-luvun alussa Rayllä oli vaikeuksia hurmata Eva Kivinen koska Ray vaikutti 
hyperstressaantuneelta, vaikkei hän ollut kovin stressaantunut. Hän oli vain kokematon tyttöjen 
kanssa. Lopulta Eva huomasi, ettei jätkä olekaan stressaantunut ja häntä kävi sääliksi Ray rukka ja 
rakastui korviaan myöten. 
Kun Ray istui vankilassa, niin silloin hän oli peloissaan, että Eva vaatisi avioeroa ja poistaisi tämän 
sydämestä. Onneksi näin ei käynyt.
Vaikuttaa siltä, että myös pojalla on samanlaisia vaikeuksia löytää tyttöystävän. Tähän mennessä 
Jean-Sixten on rakastunut varattuihin tyttöihin tai sellaisiin jotka eivät halua hänestä ukkoa vaan olla 
vain kaveri. Jean-Sixtenillä ei ole kokemuksia kavereista ja siksi hänellä on vaikeuksia olla toisten 
ihmisten seurassa. Ihan muutaman kerran hän käy Leijonahallilla moikkaamassa Guntheria, mutta 
silloinkin hän on luonnottoman jäykkä ja helposti alkaa kujeilemaan. 
Jean-Sixten ei tiedä, että myös isällä ja äidillä on ollut vaikeaa nuoruusvuosina. Jean-Sixtenin iho 
oikein huutaa kosketusta. Hän toivoo niin hartaasti, että joku ihana ja kaunis tyttö halaisi häntä, mutta 
niin ei vaan näy tapahtuvan. Kouluaikaan hän leikillään tapasi harjata käsillään käsivarsiaan heti kun 
joku tyttö oli koskettanut ja vitsaili, että tulipa taas paljon tyttöbasilleja. Tytöt tietenkin luulivat hänen 
olevan tosissaan ja sitten eivät enää kosketelleet. 
Jean-Sixten tarkoitti vain herättää huomiota ja toivoi, jos tytöt alkaisivat kutittelemaan häntä mahasta.
Jean-Sixten on lukenut paljon ruotsalaisia Bert- ja Lasse-kirjoja. Jälkikäteen Jean-Sixten on 
huomannut, ettei kirjojen iskuvinkit toimi tosielämässä.

Kolme kuukautta kului kuin siivillä ja Jean-Sixtenin oli luovuttava lainamodeemista. Hän ja Vivianne 
alkoivat jankuttaa vanhemmilleen, että he hankkisivat internetliittymän mutta Ray ja Eva ovat 
epäileväisiä Internetiä kohtaan koska silloin voisi tulla valtavat puhelinlaskut vaikka he ovat 
lottomiljonäärejä. Vieläkään he eivät ole oikein ymmärtäneet, että he ovat rikkaita vaikka voitosta on 
kulunut viisi vuotta. Kyllä he tietävät, että heillä on paljon kahisevaa mutta nuukuus on juuttunut 
päälle. 
Ray ja Eva haluavat suojella poikaansa Internetin vaaroilta. He pelkäävät pojan päätyvät 
pornosivuille ja sitten modeemi kaapattaisiin. Varsinkin Eva on huolissaan pojasta, että tämä oppisi 
tyhmyyksiä pornosivustoilta. Riittää, että hän istuu paljon tietokoneen ääressä kirjoitellen kertomuksia 
ja siinä välissä örähtelee kuin örinä-Petteri. Vanhemmat eivät tiedä, että poika örisee heti kun tämä 
on kuullut jotain Molskayan ja Tuomaksen tapauksista. 

Joka päivä Jean-Sixten lounastaa eräässä lounasravintolassa, joka sijaitsee rautatieaseman 
lähettyvillä. Tietenkään hän ei ilkeä mennä siihen lounasruokalaan, jossa hän lounasti syksyllä 1992. 
Ravintola sijaitsee Kauppakadun ja Pohjolankadun yhtymäkohdassa. 
Jean-Sixten on ihastunut makkararuokiin. Työkaveri Olli tapaa kiusoitella hänelle, ettei makkara ole 
oikeaa ruokaa vaan semmoista lihajätettä. Kyllä Ollikin tykkää makkarasta mutta hän mielellään 
kiusoittelee tätä hassua Hurri-poikaa koska tämä tapaa reagoida vahvasti. Varsinkin kun Roger 
leikillään painostaa, niin silloin Jean-Sixten tapaa stressaantua ihan kuin Roger olisi tosissaan. Hän 
vain laskee leikkiä. Olli tapaa matkia Rogeria ja kiusoitella eri asioista. Olli on huomannut, että 
Jean-Sixten hieman pelkää häntä eikä uskalla vitsailla samalla mitalla takaisin. Olli on tietoinen 
ihilismistään; se on työlästä olla aina ihmisten niskan päällä mutta toisaalta sehän on mukavaa kun 
ihmiset kunnioittaa niin, ettei silmille aleta hyppiä.
Töissä Jean-Sixten yrittää lausua sanan makkara Kainuun-murteella ja se kuulostaa todella hassulta 
riikinruotsalaisella aksentilla. 
Torstaina hän tapaa syödä lounasravintolassa hernekeittoa. Joskus hänelle tapahtuu pieni 
kaasuonnettomuus ja pääsee hiljainen suhinapieru, jonka yleensä Roger kuulee, jolloin hän puistelee 
päätään ja kysyy: ”Et kai vaan pieraissut?” Jean-Sixten tapaa tehdä hätävalheen: ”Nä då, minun pylly 
on yhtä tiivis kuin Ruotsinlaivojen keulavisiiri!” silloin Roger naurahtaa: ”Muuten, Estoniahan oli 
aikaisemmin Ruottinlaiva...” ja näyttää sormillaan, että Jean-Sixtenin anaali on yhtä auki kuin 
Estonian keulavisiiri ja päälle nauraa niin, että valtava vatsa hytkyy.
Jean-Sixten ei pierre tahallaan koska kaupunginarkistossa oli tavallaan niellyt ilmaa niin, että oli 
saanut ilmavaivoja, siis melkoisia kanamunapieruja. 
Tätä nykyään on helppo olla asiallinen painostusvaaran takia. Hän ei enää uskalla tarkoituksella 
päästää pierua muualla kuin ulkona asemalaiturilla.



Edellisessä työpaikassa hänhän ei saanut potkuja piereskelyn vaan pikkulappusten takia, mutta 
piereskely oli osatekijä pomon potkupäätöksessä. Piereskely osoitti, ettei hän ollut kypsä 
arkistonhoitajaksi.
Oikeastaan rautatieasemalla ei olisi kovin vaarallista pierrä koska Roger tykkää pissi ja kakka 
huumorista eli myös hänellä on siivoton kielenkäyttö. 
Silloin tällöin Roger tapaa vitsailla, että Jean-Sixten olisi paskantanut raiteille ja näyttää ruskeita 
kiviä, ettei ne olisikaan kiviä vaan pykylöitä. 

Kun Jean-Sixten nostaa ähisten pakettia, niin silloin Olli naurahtaa: ”Teiltä Hurreilta puuttuu sisu!” 
johon Jean-Sixten esittää vakiovastauksen: ”Nä då, meillä ruotsalaisilla on todellista viikinkivoimaa 
hihassa!”. Hän on opettanut työkavereilleen, että sisu on ruotsiksi Uthållig. Sanalle Uthållig Olli tapaa 
nauraa ilkkuen: ”Kyseinen ruottalainen sisu tarkoittaa väsynyttä ja voimatonta!” ja nauraa niin, että 
sylki suihkuaa suusta niin, ettei haluta olla lähellä Ollia jos ei halua sylkisuihkua. 
Ollilla on tuuria kun Jean-Sixten on hyvin humoristinen eikä loukkaannu pienistä. 

Kun Jean-Sixten haukottelee julkisesti, niin silloin Olli naurahtaa: ”Haukotus on pois palkasta!” tästä 
Jean-Sixten ei tykkää koska hän ei saa palkkaa vaan sairauseläkettä. Palkkatuen esteenä on Olli 
Lehmusvuori. Olli tekee kaikkensa, ettei Jean-Sixtenin nuorisoharjoittelu muuttuisi ansiotyöksi. Jean-
Sixteniä ärsyttää sairauseläke koska hän ei ole sairas. Muutaman kerran vuodessa hänen pitää jatkaa 
sairauseläkettä täyttämällä Kelan kaavakkeita ja sitten vielä pitää käydä lääkäristä pyytämässä 
lääkärintodistus, että hänellä on kehitysvamma. Jean-Sixten kutsuu lääkärintodistusta 
pässinpaperiksi. Totta kai on hyvä kun hän saa edes sairauseläkettä.
Todellisuudessa Jean-Sixten on kaukana pässistä, sillä hän on ahkerampi työmies kuin tämä rykivä 
Olli. Herra Lehmusvuorta ärsyttää kun Jean-Sixten on ahkerampi ja stressinkestävämpi kuin hän itse. 
Hän toivoo hartaasti, että Jean-Sixten mokaisi ja sitten voisi antaa tälle potkut. Ollin harmiksi ei ole 
tullut pienintäkään syytä potkuille. Olli ei uskalla valittaa esimiehilleen Jean-Sixtenin lapsellisista 
pelleilyistä koska silloin hän itse joutuisi suurennuslasin alle, sillä hänkin on melko lapsellinen ja outo.
Joka aamu henkilöstöhuoneessa Olli tapaa peilin edessä kammata huolellisesti tukkaansa, ettei 
yksikään hius olisi pystyssä. Kammatessaan hän rykien repii kurkkuaan ja sitten komentaa itseään 
olemaan hiljaa. Tätä rykimistä hän harrastaa tunnista toiseen. Rykimisen hän pistää 
asemarakennuksen ilmastoinnin syyksi, vaikkei toiset työkaverit tapaa rykiä. Ollin kurkussa ei ole 
mitään vikaa vaan vika on hieman ylempänä. 

Marja Tyrni on kiltimpi Jean-Sixteniä kohtaan. Eräänä päivänä hän pyysi Jean-Sixteniä käydä 
ostamassa savukkeita läheisestä R Kioskista. Hän itse ei jaksanut mennä ostamaan. Marja sanoi, että 
savukkeiden tulee olla merkkiä John Silver. Jean-Sixten unohti merkin ja ostikin mietoja savukkeita. 
Marja ei ollut tyytyväinen koska hänestä miedot savukkeet eivät maistu tupakalta.
Heti kun Roger oli saanut tietää tästä, niin silloin hän sanoi, että Hurrin pitää lähettää useammin 
tupakkaostoksille, jotta oppisi ostamaan oikein. Tätä hän kutsuu sosiaaliseksi harjoitteluksi. Oikeasti 
Roger tarkoitti vain vitsailla. Eräänä päivänä Roger kehotti Jean-Sixteniä mennä ostamaan hänelle 
samasta kioskista kessuja piippuun. Hän kirjoitti muistilapulle, että mitä merkkiä pitää olla. Hän 
uhkasi armottomalla painostuksella jos tämä ostaisi väärää merkkiä. 
Roger tapaa polttaa mustakierovartista merimiestyylistä piippua. 

Eräänä päivänä kun Jean-Sixten oli lastaamassa tavarajunaa, niin yhtäkkiä hän huomasi lastaavansa 
väärää tavarajunaa, joka seisoi viereisellä raiteella. Hän oli erehtynyt lastaamaan Venäjälle menevää 
junaa. Olisi pitänyt lastata Lappiin menevää junaa. Olli sattui huomaamaan kun Jean-Sixten hätkähti 
kun huomasi junan kyljessä kyrillisiä kirjoituksia. Jean-Sixten oli omissa ajatuksissaan koska ennen 
lastaamista oli hassutellut Rogerin kanssa. Hän helposti tulee pyörälle päästään kun on pelleillyt 
jonkun kanssa. Pelleilyn jälkeen hän tuntee karheutta kurkussa ja väsymyskin alkaa hiipiä kehoon. 
Kasvot tuntuvat hikisiltä. 
Tästä lähtien Olli alkoi vitsailla, että se oli tyypillistä Hurria alkaa lastata väärää junaa ja nauroi, ettei 
ollut yhtään kummallista kun Ruotsi menetti Suomen Venäjälle 1800-luvun alussa. Varmasti Ruotsin 
armeija oli ladannut tykit väärin.



Eräänä päivänä Marjalla oli mukana työpaikalla pieni perhoskoira, jonka hän oli saanut 
aikamiespojaltaan. Poika oli allergisoitunut koirille eikä ollut sydäntä lopettaa pientä söpöä hauvaa. 
Muutaman kerran Marja otti koiran mukaan työpaikalle, ettei sen tarvitsisi olla yksin kotona. Heti kun 
koira näki Rogerin, niin silloin se juoksi häntä vispaten tämän syliin. Koira on hyvin seurallinen ja 
varmasti tunsi Rogerin mäyräkoirien hajun. Rogerkin on silloin tällöin ottanut koiransa mukaan 
työpaikalle, jotta voisi niillä leuhkia. 
Eräänä päivänä Roger näytti Jean-Sixtenille koiran puruluuta ja vitsaili, että se oli erään ruotsalaisen 
jalka. 

Myös toinen työkaveri, Leo Mowitz, on koiranomistaja. Hänkin on muutaman kerran ottanut koiransa 
mukaan työpaikalle, ettei olisi Pekkaa pahempi. Leolla on mäyräkoira Liinus. 
Jean-Sixten tapaa kujeilla Liinuksen kanssa ja yrittää sitä alkaa leikkimään hännällään. Joka kerta 
Leo naurahtaa: ”Elä opeta Liinukselle häntäleikkejä… Riittää, että sä leikit omalla hännälläsi!”  Tästä 
repliikistä Jean-Sixten tykkää kovasti ja se tallentui hänen muistiin niin, että tämäkin kohtaus päätyy 
Tegelson kertomukseen. Jean-Sixteniä kiehtoo paremmin Leon huumori kuin Rogerin ja Ollin. Jean-
Sixten ja Leo ovat samalla aaltopituudella. 
Kesäaikaan Leo tapaa tulla työpaikalle ärhäkällä moottoripyörällään. Talvisin hän kulkee punaisella 
farmari Volvolla, joka farmaritilassa on aina virolaista olutta, jonka hän tapaa ostaa eräältä Lauri 
Lehdolta, joka työskentelee painajana kaupungintalolla. Lauri tapaa usein käydä Tallinnassa olut 
ostoksilla ja sitten tulee täydessä lastissa Kajaaniin myymään Saku olutta halukkaille.   

Silloin tällöin Roger ja Leo tapaavat leikillään kutsua Jean-Sixteniä viimeiseksi poikuudeksi koska 
tämä on yhä sinkku. Jean-Sixten ei oikein pidä siitä, että häntä muistutetaan tyttöystävän puutteesta. 
Jean-Sixteniä stressaa ajatus, että löytääkö hän koskaan sitä oikeaa ja sammuuko tämä Palosen 
sukuhaara.  Hän tapaa tehdä valkoisia valheita työkavereilleen, että totta kai hänellä on pimu ja tapaa 
poimia naisten nimiä eri tv-sarjoista. 
Syksyllä hän väitti seurustelevansa erään suomalaisen jazz-laulajattaren kanssa, joka olisi nukkunut 
monesti hänen vatsan päällä. 
Leo epäili tätä selitystä ja alkoi painostaa, että valehtelu on rumaa. Leo näytti rannekelloaan sanoen: 
”Jos sä vielä valehtelet, niin silloin oon sulle puhunut sanottavani!” Jean-Sixten yritti vakuuttaa, että 
asia on niin, että se jazz-laulajatar on hänen tyttöystävä. Silloin Leo näytti taas rannekellon 
kellotaulua ja sanoi: ”Koska yhä valehtelet, niin jatketaan mykkäkoulua vielä viikolla tai kuukaudella.”
Jean-Sixten tuli surulliseksi ja huolestui koska hän mielellään hassuttelee Leon kanssa. Leon 
leikkimielinen painostus tarttui Rogeriinkin, joka myös uhkasi olla puhumatta hänelle ja veti 
riippulukkomaisesti sormillaan huulensa yhteen. Kyllä Jean-Sixten tietää ukkojen vain pelleilevän 
eikä oikeasti halua aloittaa mykkäkoulua. Silti Jean-Sixten stressaantuu turhaan. Ehkä tämä 
stressaantuminen ja yli reagointi johtuu juuri kaverin puutteesta.. Edes työpaikalla hän haluaa pitää 
kaverilliset suhteet.  Roger ja Leo ovat ainoat, joiden kanssa Jean-Sixten voi estoitta kujeilla.
Leikkimielisen painostuksen aikana juttelu ei onnistu. Ukoista on kiva kiusoitella Jean-Sixteniä kun 
tämä reagoi niin maksimaalisesti.
Syksyllä Jean-Sixten pahoitti mielensä Leon ja Rogerin painostuksesta niin, että hänen oli pakko 
keventää sydäntään konttoristi Marjalle. Marja lohdutti itkun partaalla olevaa Jean-Sixteniä, että ukot 
vain laskevat leikkiä eivätkä oikeasti ole katkomassa suhteita. Marja lisäsi, että Leo tykkää hänestä.
Seuravana päivänä nämä kaksi ukkoa puhuivat tavalliseen tapaan Jean-Sixtenille. Kerta Leon 
painostus tapa on uhata vuorokauden mykkäkoululla, niinpä Jean-Sixten alkoi kutsua hänen 
painostusta kellohyrräksi. Tästä tuli hänen ja Leon sisäpiirislangia. 
Rogerin painostusta Jean-Sixten tapaa kutsua sosiaaliseksi harjoitteluksi. Tästä Roger tykkää, koska 
tämä kuulostaa paremmalta kuin pelkkä painostus-sana, jolloin ulkopuoliset voisivat käsittää väärin, 
että Kajaanin rautatieasemalla olisi työpaikkakiusaamista. 
Kaikki tällaiset hassutukset tarttuu Jean-Sixtenin muistiin ja sitten päätyvät Tegelson kertomukseen. 
Jean-Sixtenillä on elefantinmuisti ja muistaa pienetkin yksityiskohdat menneisyydestä. Tämän vuoksi 
hän on hyvä kertomusten sepityksessä. Aivan varmasti kertomuksista tulee bestsellereitä jos hän 
uskaltaisi ne julkaista. 
Kumma kun hänellä ei tartu mieleen tärkeämmät asiat kuten kertotaulu. Jean-Sixten muistaa myös 
inhottavia asioita, jotka hän haluaisi unohtaa kuten esimerkiksi Poliisi-TV juttu Molskayista. Hän 
haluaisi päästä eroon örinäkohtauksista heti kun kuulee näitä paskasanoja. Örinöiden takia isä ja äiti 
ovat usein pahalla tuulella. Jean-Sixten ei pysty kertomaan örinöiden syytä koska silloin joutuisi 
lausumaan paskasanoja sekä nimiä. 



Silloin tällöin Roger tapaa jankuttaa, että tahtoisi tulla kahville Jean-Sixtenin luokse ja nähdä Palosten 
talo. Jean-Sixten ei uskalla päästää Rogeria kotiin koska hän pelkää tämän kertovan vanhemmille 
tyttöystävävalheista sekä kertomusten sepityksistä, jolloin isä ja äiti voisivat luulla pojan sepittävän 
kertomuksia työpaikalla. 

Jean-Sixten on muutaman kerran näyttänyt kertomuksiaan Rogerille ja Leolle, jotta saisi palautetta. 
Silloin hän haukan lailla vahtii, ettei ukot kopioisi sivun sivua. Rogeria huvittaa Jürgen-Josifin 
ulkonäkö; puoliksi kaljuuntunut. Roger on monesti vitsaillut, että näköjään kaljupäisyys on heviä.
Myös Jean-Sixten itsekin alkaa kaljuuntua. Päälaelta hän menettää enemmän ja enemmän tukkaa 
niin, että otsa laajenee laajenemistaan. Hän ei halua tunnustaa tukan lähtemistä. Kertomuksen 
Jürgen-Josif hahmo on eräänlainen varaventtiili ja tekee hahmon kautta kaljupäisyyden heviksi.

Monesti Roger on sanonut, että Jean-Sixten olisi tervetullut hänen luokse Vuokattiin vaikka hän ei ole 
tervetullut Palosille. Silloin Jean-Sixten tapaa sanoa, että kyllä Rogerkin on tervetullut heti kun hän on 
muuttanut kotoa. Tähän vanha lihava Roger ei usko ja tapaa nauraa räkäisen naurun, että silloinhan 
hän on kivikuollut. Hän uhkasi kuoltua alkaa kummittelemaan Jean-Sixteniä jokaikinen yö koska 
eläessään ei ollut kutsunut kylään. Tähän Jean-Sixten tapaa sanoa, ettei pysty suunnitella kuoleman 
jälkeisiä asioita etukäteen. Tähän Roger naurahtaa, että hän on jutellut teologien kanssa ja on 
sellaiseen kykyjä. Tähän Jean-Sixten vitsailee, että hän rakastaa kummituksia ja hän tykkää 
valkosipulista, jotta pahat henget pysyisivät poissa. Tähän Roger nauraa makeasti: ”Mä rakastan 
valakosipulia ja tätä kummitusta et taatusti rakasta, sillä mä tuun uluvomaan ja kävelemään seinien 
läpi!” Tämäkin keskustelu tallentui Jean-Sixtenin elefantinmuistiin ja tulee saletisti Tegelson 
kertomukseen. Aluksi Tegelson kertomus oli nimellä Tegelsonin maailma, mutta sitten hän lyhensi 
kertomuksen nimen vain Tegelsoniksi. 
Kertomuksessa on lukuisia hahmoja, jotka muistuttavat työkavereita ja ovat Jürgen-Josifin 
työkavereita. Roger on nimellä Roy ja Leo on Leonardina. Olli on Josef ja Marja on Marie Tegelson 
kertomuksessa. Jean-Sixten on siis päähenkilö Jürgen-Josif.

Eräänä marraskuisena perjantai-iltana Jean-Sixten käväisi ensimmäisen kerran Rogerin luona, ettei 
ukko enää jankuttaisi. Jean-Sixten oli työkaverinsa luona vain puolisen tuntia koska hän ei ole 
tottunut kyläilemään kavereiden luona. Totta kai isä ja äiti olisivat sallineet pojan kyläilyn, jotta tämä 
olisi muidenkin ihmisten kanssa. Jean-Sixten sanoi lähtiessään Rogerin luokse, että hän tekee 
autolenkin Kajaanissa ja käy Prismassa. Sieltä hän tavallisesti tapaa ostaa tietokonelehtiä. Tälläkin 
kertaa hän kävi ensin Kajaanin Prismassa ja sitten kävi Rogerin luona Vuokatissa. 
Rogerille hän sanoi, ettei ehdi olla kovin pitkään koska on luvannut käydä yhden serkun luona.
Maanantaina töissä Roger totesi Jean-Sixtenille, että todennäköisesti pappa Ray oli autossa 
odottamassa koska vierailu ei kestänyt puolta tuntia pitempään. Roger ei oikein usko, että tämä ujo 
Jean-Sixten olisi serkkujenkaan seurassa koska työkaveritkaan eivät saa tulla kylään. Joka 
tapauksessa tämä lyhyt vierailu oli todellinen ihme.
Rogerin luokse mennessä Jean-Sixten oikaisi nurmikon kautta parkkipaikalle. Auto tuli rapaiseksi, 
jota hän itse ei huomannut. Lauantaiaamulla Ray huomasi pojan auton olevan yltäpäältä ravassa ja 
ihmetteli, että missä tämä on ajellut. Hän epäili pojan ajaneen ojaan mutta päässeen itse ylös. 
Jean-Sixten ajaa mutkiin kovasti ja joskus yhdellä kädellä ja kaiken kukkuraksi ilman silmälaseja.
Myös polkupyörällä hän polkee kuin hullu ja katsoo taakse. Autolla ajaessa hän istuu liian lähellä 
rattia niin, että vatsa koskettaa rattiin. 
Jean-Sixten väitti isälleen, että oli ajellut liejuisia metsäteitä pitkin ja ihailleen kainuulaista luontoa. 
Hän ei uskalla paljastaa oikaisten nurmikon kautta työkaverin luokse. 
Myöhemmin lauantaina Jean-Sixten kävi huoltoaseman automaattipesussa pesemässä auton, koska 
seuraavalla viikolla hän vaihtaa autoa. Rapaisesta autosta saisi vähemmän vaihdossa. 
Autonvaihdosta hän ei puhunut sanaakaan työkavereille koska silloin he alkaisivat kutsua häntä 
pohataksi. He olettavat Palosten olevan ihan tavallisia alhaisesti palkattuja eikä osaa aavistaakaan, 
että perhehän on lottovoittaja. 

Autonvaihdosta Jean-Sixten kertoi työkavereilleen helmikuussa 1997. Työkaverit ihmettelivät, että 
miten kummassa Hurri-pojalla oli vara autonvaihtoon kun tätä ei ole edes palkattu. He epäilevät, että 
ilmeisesti Pappa betalar. 



Eräänä päivänä Rogerilla oli töissä mukana itse pyydystämiä valtavia eläviä hummereita ihan vaan 
leuhkimismielessä, jotta työkaverit näkisivät, että miten kova ravustaja hän on miehiään. Kun hän otti  
sangosta ison hummerin näyttääkseen sitä Jean-Sixtenille, niin salamana Jean-Sixten juoksi ulos 
asemarakennuksesta ja juoksi hädissään rakennuksen ympäri. Jälkikäteen Roger ja Leo vitsailivat, 
että aivan varmasti hän löi juoksun maailmanennätyksen. Rogerista oli huvittavaa kun Jean-Sixten 
joutui paniikin valtaan yhden hummerin tähden. 

Jean-Sixtenillä on kala- ja hummerikauhu. Marja lohdutti, että kyllä hänkin olisi säikähtänyt noin 
valtavaa hummeria, joka ei enää ole mikään pikku rapu vaan hirviömäinen saksiniekka. 

Maaliskuun lopulla Jean-Sixtenin nuorisoharjoittelu olisi päättynyt koska työvoimatoimisto kyllästyi 
palkkatuen odotteluun, mutta työkavereiden toivomuksesta hänen harjoittelua jatkettiin vielä 
kuukaudella. Ainoastaan Olli ei pitänyt harjoittelun jatkamisesta koska silloinhan ei voi ottaa nuoria 
naisia. Kaikki muut työkaverit pitävät kovasti Jean-Sixtenistä koska tämä on vahvempi kuin 
ruipelomainen rykivä Olli. 
Kuukauden kuluttua Olli ilahtui kun viimeinkin Jean-Sixten lopetti. Nyt hänen on helpompi ottaa 
naispuolisia harjoittelijoita joiden ongelmia hän voisi ratkoa. 
Marja ei halua naispuolisia harjoittelijoita koska silloin Olli alkaa näyttelemään kummallista 
pomoroolia, joka oikein oksettaa häntä. Marja on kyllästynyt Ollin jokapäiväiseen rykimiseen. Se ei 
ole oikeaa rykimistä vaan pelkkä tapa, mutta Ollin mielestä rykiminen johtuu huonosta ilmastoinnista, 
vaikkei muilla ole mitään hengitysongelmia. Leo ja Roger tapaavat vitsailla, ettei Ollilla ole mitään 
vikaa kurkussa vaan vika on hieman ylempänä.
Olli keskeyttää kahvitauon heti kun puhelin soi vaikka rahtimestareilla on selkeät puhelinajat.
Kahvitauoilla puheluihin vastaa Valtionrautateiden puhelinvaihde, joka kehottaa soittaa uudelleen 
puolentunnin kuluttua. Silti Olli pomppaa puhelimen soidessa ja oikein juoksee vastaamaan. 
 
Jean-Sixten on osittain iloinen, että harjoittelu päättyy, ettei tarvitse kuunnella sitä ainaista rykimistä 
ja Rogerin jokapäiväistä jankutusta, että tämä haluaisi tulla kylään. Toisaalta hän tulee kaipaamaan 
Rogerin ja Leon hassuja vitsailuja. Hän lupasi tulla moikkaamaan kerran kuussa. 
Hän toivoo saavansa ansiotyön rautatieasemalta. 
Roger ja Leo vitsailivat hänelle, että nyt Jean-Sixtenillä tulee olemaan todellinen paratiisi kun ei 
tarvitse kuunnella Ollin rykimistä. Ukot vitsailivat myös, että Jean-Sixtenillä on joka tapauksessa 
kultainen kädenpuristus. He kutsuvat sairauseläkettä kultaiseksi kädenpuristukseksi. He eivät tiedä, 
että Jean-Sixten kuuluu lottomiljonääriperheeseen. Jos he tietäisivät, niin ehkä tulisivat kateelliseksi 
ja alkaisivat kerjätä rahaa. 

Marja, Roger, Leo sekä Olli eivät pidä heidän nykyisestä esimiehestä nimeltä Jorma Vesterinen 
koska tämä on mitäänsanomaton nahjus. Hän ei osaa vaihtaa edes Mersunsa tuulilasinpyyhkimiä.
He eivät myöskään pidä rautatieaseman asemapäällikkö Susanna Tummaharjusta koska tämä on 
sekavaluontoinen eikä tapaa peseytyä. Sussun olkapäillä on paljon hilsettä. Hän on hyvin 
epäkohtelias töksäyttelijä, vaikka onkin asemapäällikkö. Hän on myös kouluttautunut juristi. 
Eräänä päivänä kun Leo oli viemässä papereita Sussun konttoriin aseman toisessa kerroksessa, niin 
silloin Sussu huusi epäkohteliaasti akkamaisella kimakalla äänellä: ”Leo, tuu takaisin!” Leo alkoi ottaa 
pattiin ja tästä lähtien ei mielellään mennyt toiseen kerrokseen koska siellä on tämä pomoämmä, 
joksi hän alkoi kutsua Susanna Tummaharjua. 

Toukokuun lopulla Ray ja Victor ostivat konkurssipesästä kaksi hyväkuntoista matkustajalentokonetta. 
Lentokoneet olivat myynnissä Göteborgin Landvetterin lentokentällä lentomakasiinissa. 
Koneet odottivat ostajaa jotta ylivelkaantunut lentoyhtiön omistaja saisi rahaa velkoihin. 
Victor antoi Raylle vinkin, että Landvetterissä olisi myynnissä kaksi halpaa lentokonetta. 
Ray kiinnostui koska hän oikein palaa halusta perustaa lentoyhtiön. Kaikki muut lentokoneet ovat 
tuhottoman kalliita niin, ettei lottomiljonäärinkään rahat riittäisi. Nyt hänellä on mahdollisuus toteuttaa 
unelmansa. Victor on luvannut auttaa lentoyhtiön pyörityksessä kun on liikemiehiä.
Ensin he ottivat pankista pienen pitkäaikaislainan ja ostaa rapsauttivat lentokoneet.
Lentokoneiden entinen omistaja on muuan Karl Spjut, joka ei osannut pyörittää lentoyhtiötä koska äijä 
oli suuruudenhullu vaaleanpunaisine unelmineen. Karl Spjutin pahin kilpailija on skandinaavinen 
lentojätti SAS. Rayllä ja Victorilla on erikoisia suunnitelmia ja uskovat onnistuvan paremmin kuin 
herra Spjut.



Karl Spjut on melkoinen vekkuli ja tapaa pukeutua paksuun chinchillaturkkiin Kanariansaarilla ihan 
vaan leuhkimismielessä. Nyt hänen rahat ovat loppu, joka oli hänelle kova isku.
Karlin lentokoneet ovat liikennöineet Landvetterin ja Las Palmasin välillä.  Lentoyhtiö oli nimeltä 
Spjutresor AB.

Ray matkusti Göteborgiin katsomaan lentokoneita. Ne ovat todella hienoja; vitivalkoisia sekä 
keltainen viiva ikkunarivistössä.

Hinta oli hyvin alhainen, jotta Karl saisi ne myytyä ja sitten rahaa velkoihin.
Niin Ray ja Victor ostivat nämä kaksi lentokonetta. Nyt oli kultainen mahdollisuus koska Rayn perhe 
on lottomiljonääri ja vihdoinkin on löytynyt sijoituskohde. 
Nämä kaksi Palosen veljestä ovat varmoja, että laina tulee maksettua ja lentoyhtiöstä tulee 
kannattava. Lentokoneet ovat todella hyvässä kunnossa. Karl Spjutin aikainen pilotti on yhä 
työttömänä, niinpä Palosen veljekset päättivät palkata hänet lentäjäksi. 
Ray ja Victor perustivat osakeyhtiön nimeltä Oy Palos Aero AB. He päättivät sijoittaa pääkonttorin 
Suomeen koska siellähän Ray asuu. Aluksi pääkonttori on kotona Sukevalla. Ideahan on Rayn. 
Hänestä tuli toimitusjohtaja. Victorista tuli varatoimitusjohtaja ja lupasi auttaa markkinoinnissa 
Ruotsin puolella. 
Kun lentokoneiden kauppa oli valmis, niin silloin lentokoneet siirrettiin Kajaanin lentokentälle.
Ray suunnittelee avata lentoyhteyden Ruotsin Östersundiin koska sehän on Kajaanin ystäväkunta. 

Jean-Sixten on hyvin ylpeä isästä. Hänestä on tullut yrittäjän poika, lentoyhtiön omistajan poika. Ehkä 
häntä voisi kutsua lentäjän pojaksi, vaikkei Rayllä ole lentolupakirjaa. 
Jean-Sixten toivoo, että tytöt kiinnostuisivat hänestä ja sitten voisi lennätellä pimuja eksoottisiin ja 
eroottisiin matkakohteisiin. Ainakin aluksi Palos Aeron koneet tulevat liikennöimään Kajaanin ja 
Östersundin välillä.

Ivarin grillikioskista Östersundin torilla on tullut melkoinen nähtävyys, jonne tullaan kaukaakin 
maistelemaan ja ihmettelemään Väte ja Atom piirakoita. Silloin tällöin hänen naiskaveri Anna tapaa 
auttaa grillikioskilla. Anna on lanseerannut grillillä äitinsä kyljyksiä, jotka hän on kietonut rieskan 
väliin. 
Ivar ja Georg ovat kiinnostuneita Rayn lentoyhtiöprojektista. Ivarin piirakoita tullaan tarjoilemaan 
Palos Aeron lentokoneissa. Lentoyhtiön mainoslehtisiä tullaan jakamaan grillillä. 
Georg on luvannut ostaa Palos Aeron osakkeita. Kukkakaupassa hänkin tulee jakamaan lentoyhtiön 
esitteitä, että Kainuussa on lisää villinä kasvavia kasveja ihan kuin Jämtlannissakin.

Charles Brick on alkanut rakennuttaa kuntosalia Leijonahallin kellariin. Kuntosali tullaan nimeään 
Einar's Gymiksi, koska sehän on Einarin idea ja projekti. 
Charleskin tulee ostamaan Palos Aeron sekä Raimo Branderin laivavarustamon osakkeita.
Raimo aikoo ainakin aluksi pysytellä erossa lentoyhtiöstä koska varustamoprojektissakin on paljon 
tekemistä.
Vivi ja Vivianne ovat luvanneet suunnitella työvaatteet varustamolle sekä lentoyhtiölle.

Igor haluaisi ostaa näiden molempien yritysten osakkeita, muttei uskalla enää tehdä bisnestä huonon 
mielenterveyden takia. Parempi on omistautua perheelle. Hän saa kiittää onneaan, että laittomissa 
Ravebileissä oli käyttänyt nimimerkkiä Molskayas. Ajatella jos hän olisi käyttänyt oikeaa nimeä, niin 
silloin olisi ajat sitten häkkiheilahtanut tai Helsingin narkomaanit olisivat nitistäneet hänet koska oli 
mennyt tappamaan heidän kaverinsa. Nyt Helsingissä ei kannata käyttää nimeä Molskaya jos ei 
halua päästä hengestään tai joutua poliisikuulusteluihin.

Toukokuussa 1997 Igor perheineen muutti Gotlannin saarelle. Asuin ympäristön vaihdos tekee hyvää 
hänelle ja näin on helpompi rauhoittua. 

Rikostutkija J-O Kasa istuu konttorissaan Helsingin poliisilaitoksella ja selailee kansiota, johon hän on 
kerännyt tietoa Molskayan tapauksesta. Hän huokaa ja sanoo itsekseen: ”Vittu, ei yhtään 
johtolankaa… ketkä ovat käyttäneet nimeä Molskaya?” Hän katsoo pääkaupunkiseudun karttaa, joka 
on konttorin seinällä. Kartalle hän on laittanut nuppineuloja Vanhan Kaapelitehtaan sekä Jorvin 
sairaalan kohdalle. 



Kaapelitehtaalla oli kyseiset Ravebileet, jossa yksi Molskayan sedistä oli lyönyt Tuomaksen 
tajuttomaksi ja sitten lähtenyt kumppaneidensa kanssa ajamaan kohti länttä. He olivat sanoneet 
Tuomaksen kavereille vievänsä hänet Jorviin. Sinne ei ole tuotu ketään sinä iltana.
Kajaanilainen Gunther oli maininnut Jim-Adolfin soittaneen Tuomaksen kännykästä samana yönä. 
Kasa on käynyt Lapinlahden sairaalassa jututtamassa Jim-Adolfia, mutta tämä väitti, että Molskayat 
olisivat lähteneet omille teilleen eikä ole kuullut mitään heistä. Jim-Adolf vaikuttaa syyttömältä.
Kasa puistelee päätään ja mumisee: ”En ymmärrä tätä juttua!” ja pohtii itsekseen, että minne he 
menivät; pohjoiseen vaiko länteen. Länteen menevä tie johtaa muun muassa Hankoon. Etelä 
puolellahan on Suomenlahti. Hän pohtii, että ehkä ne pirulaiset ovat heittäneet Tuomaksen ruumiin 
mereen, mutta missä kohti?

Jean-Sixten istuu huoneessaan ja lukee Kainuun Sanomia. Yhtäkkiä hänen katseensa osuu 
uutisotsikkoon, jossa kerrotaan Molskayan tapauksen tämän hetkisestä tilasta. Jean-Sixten kiireesti 
kääntää sivua ja örähtää. Hän tuntee vilunväreet selkäpiissä. Hän ehti nähdä puoliksi kaljuuntuneen 
rikostutkijan, sama ukkeli, jonka hän on nähnyt Poliisi-TV:ssä. Hän katuu, että oli nähnyt 
Poliisi-TV:ssä uudelleenlavastusvideon. Hän alkaa enemmän ja enemmän öristä niin, että se kuuluu 
olohuoneeseen jossa Ray istuu telkkaria katsoen ja samalla miettii lentoyhtiötään.
Hän havahtuu pojan ainaiseen örinään ja nousee ylös ja menee tämän huoneeseen ja sanoo 
vihaisella äänellä: ”Jävla helvete, miksi sä taas öriset?” Jean-Sixten punastuu ja alkaa änkyttää: ”Juu, 
testaan kurkkua… Se on karhea!” Ray ei usko moiseen hätävalheeseen ja tuhahtaa: ”Nyt saat luvan 
miehistyä kun meistä tulee yksityisyrittäjiä, ajattele vähän millaisen kuvan tuollaiset örinät antavat 
sinusta ja firmasta? Fy faan!” Ray uhkasi passittaa poikansa hullujen huoneelle jos tuo saakelin örinä 
ei lakkaa tällä punaisella minuutilla. Jean-Sixten lupaa olla örisemättä. Ray menee takaisin 
olohuoneeseen ja miettii, että miksi pojan täytyy aina temppuilla. Heti kun tämä on lopettanut jonkin 
tyhmyyden, niin silloin tulee tilalle joki vieläkin kummallisempi ja tyhmempi juttu. 
Kun isä oli poistunut huoneesta, niin silloin Jean-Sixteniltä alkoi kyyneleet valua. Hän katuu, että oli 
sattunut katsomaan kyseisen Poliisi-TV lähetyksen. Jos hän ei olisi nähnyt sitä, niin silloin hän ei 
reagoisi näin vahvasti tähän paska-aiheeseen eikä tarvitsisi öristä, jotta paska-ajatus menisi pois. 
Samaan aikaan olohuoneessa Ray pohti, että poika tarvitsisi tyttöystävän. Ehkä tuo helvetillinen örinä 
johtuu seksuaalienergiasta, joka ei luonnollista tietä pääse purkautumaan. Ray otti snapsin ja ajatteli, 
että pojalle sopisi joku vahvasti humoristinen tyttö. Tosikko ei kyllä jaksaisi katsoa sen temppuiluja.
Ray haluaisi auttaa poikaansa saamaan tyttöystävän, mutta se on vaikeaa. Jokaisen pitää hankkia 
akka itse omin päin. Jos Ray ryhtyisi pojalleen ilmaissutenööriksi niin silloin olisi vaarana, että se 
vuotaisi tiedotusvälineille ja sitten lentoyhtiö joutuisi huonoon valoon. Ray pohti jos jotenkin yrittäisi 
naittaa poikansa jollekin serkkutytölle kuten Vilhelminalle kun tämäkin on samanlainen nynny. Harmi 
vaan kaikki serkut asuvat niin kaukana.

Kesäkuun alussa Raimo Brander aloitti Hangossa satama-altaan ruoppaustyöt. Ruoppauksen 
yhteydessä satama-altaasta löytyi turvonnut nuoren miehen ruumis, joka pian paljastui Tuomas 
Uganderiksi. Vaikka Raimo tiesi kuka on murhaaja, niin silti hän vaikeni koska Igor on hänen entinen 
kollega Berliinistä. Raimo oli Länsi-Berliinin rajavartija ja Igor ja Ivan olivat Itä-Berliinin vartijoita. 
Rikostutkija J-O Kasa kävi vielä kerran jututtamassa Jim-Adolfia Lapinlahdessa koska tämä on ainoa, 
jonka hän tietää olleen Molskayan setien seurassa. Jim-Adolfkin vaikeni, sillä hän oli luvannut Igorille,  
ettei käräyttäisi tätä. Kasa soitti Guntherille ja jututti tätä puhelimitse. Hänkin vaikeni Tuomaksen 
tappajasta. Kasa on ihan ulalla, että missä ihmeessä se Molskaya oikein luuraa. Molskayaa ei löydy 
muualta kuin Venäjän lehtipisteistä; Molskaya Pravda, mutta sanomalehdethän eivät tapaa 
erikoisemmin murhata ihmisiä. 

Sukevan pohjois-puolelta Raimo osti ison metsäalueen, jonne hän tulee rakentamaan varustamon 
pääkonttorin yhdessä Rayn ja pienen tamperelaisen rakennusyhtiö Toivosen Raksan kanssa. Samaan 
rakennukseen tulee kaikkien näiden kolmen yrityksen pääkonttorit, jotta rakennuksen rakentaminen ja 
ylläpito tulisi halvemmaksi.
Raimo on nimennyt laivavarustamonsa Brand Lineksi. Pääkonttorin seinään tulee kaikkien kolmen 
yrityksen valokyltit; Brand Line, Palos Aero sekä Toivosen Raksa Oy. Rakennuksesta tulee 
punaruskea tiilinen viisikerroksinen rakennus, jolla on kolme kierosakaraista siivekettä. 

Kesäkuun puolivälissä juhannuksen tiennoilla Brand Linen Hangon terminaali valmistui. Laivat Raimo 
löysi veljensä Helmutin kanssa Oulun satamasta. Laivojen entinen omistaja oli mennyt konkurssiin. 



Laivat ovat valkoisia kuusikerroksisia ja ovat hyvässä kunnossa. Laivojen sisäänkäyntiaulassa on 
paljon messinkiä ja marmoria. 
Hangon terminaali on kaksikerroksinen keltatiilinen rakennus. 
Vivi, Vivianne ja Annika tekivät Brand Linelle sekä Palos Aerolle työvaatteet. Laivavarustamolle he 
tekivät hihattomat siniset liivit, joiden olkapäillä on valkoinen neliö kullanvärisen pyöreällä kuulalla.

Toukokuun alussa Jean-Sixtenin nuorisoharjoittelu päättyi koska työvoimatoimisto ei jaksanut odottaa 
palkkatukea, joka oli luvattu hänelle. Päätöksen jarrupalana on Olli, joka aina vaan siirtää 
palkkatukipäätöstä tuonnemmaksi.
Syksyllä työterapeutti alkaa etsiä Jean-Sixtenille uutta työpaikkaa, josta saisi ansiotyön. 
Palkkatukipäätöksen pitkittyminen on kiusallista työvoimatoimiston erityisosastolle koska jonossa on 
paljon työttömiä entisiä erityiskoululaisia. Jean-Sixten on sanonut selkeästi, ettei missään nimessä 
halua suojatyöpaikkaan. Itse mielessään hän ajattelee, ettei halua mennä käsivarttaan rinnan päällä 
heiluttamaan suojatyöpaikkaan. Tätä ei parane sanoa ääneen koska silloin saisi suvaitsemattoman 
maineen. 
Viimeisellä työpäivänä Roger sanoi Jean-Sixtenille: ”Ainakin kerran kuussa tuut moikkaamaan ja jos 
sua ei näy, niin silloin tuun teille kylään ja käyn pienet keskustelut pappa Palosen kanssa, ja siitä saat 
olla saakelin varma!” Jean-Sixten lupasi tulla kerran kuussa.
Jean-Sixten ei sure yhtään harjoittelun päättymistä koska oli työskennellyt ilmaiseksi 
Valtionrautateille. Nyt hän voi koota voimia oikeaa ansiotyötä varten. Hänen ei tarvitse enää 
kuunnella Ollin ainaista rykimistä ja Rogerin jankutusta, että tämä haluaisi tulla kylään. Jean-Sixten 
tulee kaipaamaan Marjaa ja Leoa. Hekin tulevat kaipaamaan häntä koska tällä on niin hyviä juttuja. 
Tällä kertaa harjoittelu päättyi hyvissä merkeissä ilman potkuja. 

Jean-Sixten suunnittelee hakea töitä tulevasta pääkonttorista. Siellä hän voisi olla esimerkiksi 
vahtimestari, mutta hän tarvitsee pientä tukea. Hän ei ole ihan niin itsenäinen, että pystyisi hakemaan 
töitä omatoimisesti. Siksi hän on työvoimatoimiston erityisosaston kirjoilla.

Toukokuun lopulla Roger soitti Jean-Sixtenille, että onko se totta, että tämä olisi nyrkkeillyt 
rautatierillinpoikien kanssa. Jean-Sixten äimisteli: ”Vadå boxat, minä en tapaa nyrkkeillä kaupungilla!”  
Roger jatkoi: ”Mä kuulin vaan, että olisit ollut osallisena eräässä tappelussa niin, että rillisi ja nenäsi 
olisi mennyt paskaksi.” Jean-Sixten nauroi: ”Se ei ole minun harrastuksiani… täytyy olla erehdys.” 
Myöhemmin samana päivänä Jean-Sixten päätti piipahtaa rautatieasemalla kysymässä lisätietoa 
Rogerilta. Puhelimessa hän ei voinut kysyä paljoakaan koska muuten isä ja äiti olisivat kuullut ja 
huolestunut. Palosilla on lankapuhelin. Vain Viviannella on matkapuhelin, joka on Nokian kännykkä.
Jean-Sixtenin mielestä pikkusiskon olisi tullut valita ruotsalainen Ericssonin puhelin.
Samana päivänä kun Roger soitti, niin silloin Jean-Sixten oli ostanut isän kanssa oman 
matkapuhelimen, joka on tietenkin Ericsson puhelin. Kännykkä ei vielä ollut asennettu verkkoon eikä 
Rogerilla ole hänen uutta puhelinnumeroa. Puhelin maksoi vain yhden markan, sillä se oli Radiolinjan 
kytkykauppa. Puhelimen hän osti Iisalmesta, koska kyseinen elektroniikkamyymälä sijaitsee siellä. 
Palosille tulee paljon mainoslehtisiä Iisalmesta koska sinne on lyhyempi matka kuin Kajaaniin. He 
toivovat saavansa kajaanilaisia mainoksia koska kaupunkihan on isompi. 
Puhelimen ostettua Jean-Sixten ajatteli, että varmasti nyt Ericssonin osakkeet nousevat pörssissä 
kun hän osti heidän puhelimen. 

Iltapäivällä kun Jean-Sixten käväisi rautatieasemalla, niin silloin Roger naurahti: ”Ehkä sä et halua 
tietää siitä nyrkkeilystä!” Jean-Sixtenin laajaan otsaan ilmestyi ryppy: ”En minä tapaa tapella grillillä, 
varmasti grillin jätkät ovat sekoittaneet henkilön.” Roger vain kujeili, jotta tämä hassu ruotsalaispoika 
tulisi käymään asemalla ja olisi sosiaalinen. 

Rautatiegrillillä työskentelee joitakin kehitysvammaisia, jotka olivat riitaantuneet jostain asiasta. Yksi 
jätkistä harrastaa nyrkkeilyä ja saanut liikanimen Pikku Rocky. Hänellä on narsistisia taipumuksia ja 
haluaa omistaa kaverinsa. Moni yrittää välttää Pikku Rockyn seuraa. Kun joku sanoo, ettei halua olla 
enää kaveri, niin silloin jätkä raivostuu ja tulee erittäin väkivaltaiseksi. Todennäköisesti näin tapahtui 
tässä eräänä päivänä asemalaiturilla. Roger näki väärin, että uhri olisi ollut Jean-Sixten. 
 



Seuraavaksi Jean-Sixten näytti entisille työkavereilleen matkapuhelintaan. Rogerin suu loksahti auki 
hämmästyksestä ja sai sanotuksi: ”Oh, pieni puhelin, voi mahoton kun sulla on vara ostaa tuollaisia 
kapineita heti kun joudut työttömäksi!” Jean-Sixten naurahti: ”Tämä on vain halpa karvalakkimalli 
tehty kierrätysmateriaalista.” Roger puisteli päätään: ”Sehän on hienoin Ericssonin puhelinmalli ja 
kalliskin vielä!” Sitten Jean-Sixten antoi puhelinnumeronsa ja kehotti soittaa ainoastaan kännykkään, 
johon Roger: ”Onks se sitten aina päällä?” Jean-Sixten vastasi: ”Juu, se on aina päällä, jos se olisi 
sammuksissa, niin voit jättää viestin automaattiseen puhelinvastaajaan.” 
Hän sulki puhelimen, jotta Roger kuulisi hänen itse sanotun nauhoitetun vastaajarepliikin; En ole just 
nyt tavattavissa mutta jätä viesti. - Jag är inte anträffbar men du kan lämna ett meddelande. Viestin 
kuultuaan Roger naurahti: ”Sehän kuulostaa ihan kiinalaiselta kimitykseltä!” 

Jean-Sixtenistä on harmi kun kukaan ei lähetä tekstiviestejä tai soita. Hänellä ei ole muita kavereita 
kuin nämä isän ja äidin ikäiset entiset työkaverit. Kaupungilla ollessa joskus vanhemmat lähettävät 
tekstiviestin, että ruoka on valmis. Lounasaikaan hän tapaa käydä mutkan Kajaanin tai Iisalmen 
keskustoissa. 

Myös Ray osti matkapuhelimen koska hänhän on yksityisyrittäjä. Hän osti Philipsin matkapuhelimen.
Evalla ei ole kännykkää eikä ole kiinnostunutkaan sellaisista vempeleistä. Hänen mielestä 
matkapuhelimet ja tietokoneet ovat herrojen kotkotuksia. Heti kun hän asettuu tietokoneen ääreen, 
niin silloin tulee sarja haukotuksia ja häntä alkaa pyörryttää. 
Kun Jean-Sixten vastaavasti on vaatekaupassa, niin silloin häntäkin alkaa haukotuttaa, muttei 
kuitenkaan pyörrytä, sillä hänhän on vielä nuori aikuinen. 

Torstaisin Jean-Sixten syö lounaan kaupungilla koska silloin äidillä on siivouspäivä ja toivoo, että 
saavansa siivota kaikessa rauhassa. Siivouspäivänä Evaa vituttaisi jos aikuinen jätkä rojottaisi 
huoneessaan ja välillä kirjoittelisi tietokoneella. Jean-Sixten on laiska auttamaan siivoamisessa. Hän 
on erittäin hyvä pitämään tavaransa järjestyksessä, muttei viitsi imuroida, kuurata sekä vaihtaa 
petivaatteita. Juuri siksi onkin parempi, että siivouspäivänä poika syö kaupungilla pikaruokaa, ettei 
tämä kyselisi äidiltä, että milloin on ruoka ja on hirmunälkä. 

Eräänä torstaina toukokuun lopulla kun Jean-Sixten käväisi Leijonahallilla syömässä 
Brickburgersissa, niin silloin Gunther kysyi jos hän haluaisi ostaa pumpattavan Barbaran. Jean-Sixten 
vastasi: ”Mjaa, enpä tiedä, mitä mä tekisin seksinukella?” johon Gunther naurahti: ”Nussia, tietenkin 
nussia senkin vinttiaivo!” Hampurilaisen jälkeen Jean-Sixten meni Guntherin perässä tämän autolle, 
joka oli pysäköity Leijonahallin parkkipaikalle. Gunther avasi Nissan Sunnyn peräluukun, josta otti 
esiin tosi pornahtavan seksinuken. Jean-Sixtenin sydän hyppäsi kurkussa asti kun näki tällaisen 
härskin nuken, jossa venttiili on suun kohdalla ja realistisen näköinen pimppi.
Gunther antoi nuken hänelle ja sanoi, että oikeastaan se on ilmainen koska hehän ovat kavereita ja 
toiseksi hänellä on jo tyttöystävä eli ei tarvitse tekotyttöä. Jean-Sixten otti kiittäen vastaan nuken ja 
hetkisen sitä rutisteltuaan ja jopa haisteli. Hänellä on tapana haistella kaikkea uutta. Hänen mielestä 
uusi tavara on aina kylmä ja hyvältä tuoksuva. Tämä Barbara ei ole kovin uusi, mutta Jean-Sixtenille 
se on uusi kokemus, joka ei oikeastaan haissut miltään. 
Sitten hän meni oman autonsa luokse ja avasi volkkarin peräluukun ja laittoi nuken peräkonttiin, ettei 
äiti sitä näkisi ja huolestuisi. Huoneeseen sitä hän ei uskalla viedä, sillä ennakkoon hänen korvissa 
soi vanhempien repliikki; Helvete pojke! 

Kesäiltaisin Jean-Sixten sanoi vanhemmilleen menevänsä katselemaan Kajaanin tai Iisalmen 
keskustoihin katsomaan jos olisi kova meno käynnissä.
Todellisuudessa hän ajoi jonkin matkaa viitostietä etelään ja kääntyi eräälle metsätielle. Tien suulle 
hän pysäköi ja otti Barbaransa ja asetti sen Volkswagen Golfin konepellin päälle. Sitten hän riisuutui 
ilkosilleen. Metsätiellä ei ollut ristinsieluakaan. Kauemmaksi hän ei uskaltanut mennä vaikka tähän 
aikaan vuodesta on valoisaa läpi yön. Vihdoinkin Palosen pojalla on ikioma tyttöystävä vaikka pimu 
ei sano mitään muuta kuin suhisee kun avaa venttiilin. Venttiili on tehty pehmeäksi kieltä 
muistuttavaksi, joka on suuavanteessa. 
Riisuunnuttuaan Jean-Sixten rojahtaa nuken päälle. Autonkonepelti hieman notkuu, mutta kestää 
hyvin sillä sehän on metallia. Häntä hieman pelottaa jos metsästä ilmestyisi murhaaja. Petoeläimiä 
hän ei niinkään pelkää, mutta kaksijalkaista petoa hän pelkää senkin edestä. 



Silti hän uskaltaa pelehtiä seksinuken päällä. Hän ajattelee, että jos murhaaja yllättäisi, niin silloin se 
olisi hänen kohtalonsa ja ehkä parempi niin, sillä silloinhan pääsisi eroon kaikista vaikeuksista. Enää 
ei örisyttäisi eikä vanhempien verenpaine enää nousisi. Tämä ajatus kiihotti häntä niin, että patukka 
seisoi ja suihkutti spermaa Barbaran tekopimppiin. Jean-Sixten keikkui puhallettavan nuken päällä 
kunnes tuli yön viileys. Näin hän teki joka ilta. Nyt kun hän on työtön työnhakija, niin hänellä ei ole 
kiire nukkumaan. Hän ei kuitenkaan voi mennä liian myöhään koska silloin äiti hätäilisi, että minne 
poika on kadonnut.

Joka kesäilta Jean-Sixten leikki nukellaan tämän saman metsätien suulla. Metsätietä hän alkoi itse 
mielessään kutsua Barbaravägeniksi. Hän tapaa itse mielessään kääntää kaikki tien ja paikan nimet 
ruotsiksi, sillä hän on kivenkova ruotsalainen. Sukevan nimeä hän on yrittänyt kääntää Sukbyksi. 
Isää ja äitiä ärsyttää, että poika kääntää kaiken ruotsiksi, jopa ihmisten liikanimetkin kuten esimerkiksi 
Raimo Höyry Häyrisen Raymond Ånga Häyriseksi. Hän ei voi kääntää äijän sukunimeä koska ei tiedä 
mitä se tarkoittaa. Hän sattuu tietämään, että sukunimien nen-päätteet tarkoittaa pikkuista eli hän 
yrittää kääntää Häyrisenkin ruotsiksi; Häyrlill tai Lillhäyr.
Jean-Sixten ei uskalla kertoa isälle ja äidille, että mitä hän todellisuudessa tekee metsätien varressa. 
Todennäköisesti äiti huolestuisi pojan mielenterveydestä, että nyt örinät ovat tehneet pojan tosi 
hulluksi kun on alkanut pornoilemaan nuken kanssa. 

Kesäkuun lopulla Brand Linen laivat ajettiin Oulusta Hankoon. Samalla oli varustamon avajaiset.
Kaikki osakkeenomistajat sekä toimittajat jaettiin jokaiseen laivaan, jotka on nimetty Branderien 
perheen jäsenten mukaan; M/s Raymondiksi, M/s Jimiksi ja M/s Viviksi. Raymond on Raimon 
alkuperäinen nimi, jonka hän suomensi Suomeen muutettuaan. 
Toimittajia oli Suomesta, Ruotsista ja Saksasta. Tärkeimmät avajaisvieraat olivat toimitusjohtaja 
Raimon laivassa. 
Vivi sai kunnian olla oman nimikkolaivansa juhlaemäntänä. Eva Brander oli poikansa nimikkolaivalla 
juhlaemäntänä koska Jim-Adolf on yhä Lapinlahden mielisairaalassa parantumassa. 
Varustamon avajaisiin tuli muun muassa Branderien sukulaisia, Brickit sekä Gunther ja Ellen.
Gunther kysyi Jean-Sixteniltä jos hän haluaisi tulla mukaan avajaisjuhlamatkalle mutta hän oli 
hieman epävarma kun ei ole tottunut kaverikontakteihin saati sitten nukkumaan kavereiden kanssa.
Lukiomatkat sekä rippileiri olivat ainoat poikkeukset, jolloin hän oli yötä ilman vanhempia. 
Gunther lupasi järjestää Jean-Sixtenille oman hytin mutta tämä ei halunnut lähteä mukaan vaikka teki 
kovasti mieli, sillä hän on yhä laivafani. 
Jean-Sixten ei oikein uskaltanut lähteä koska pelkää rakastuvan kaverin tyttöystävään. Ellen täyttää 
Jean-Sixtenin naiskriteerit; vaaleatukkainen sopivasti lihava ja sopivasti laiha. 

Vaasan satamassa laivat tankattiin ja sitten avajaismatka jatkui kohti Hankoa. Matka kesti noin 
viikon. Perillä Hangossa pidettiin avajaispuheet ja lanseerattiin varustamon erikoisdrinkki; Raymond's 
Special, joka sisältää puoleksi kolaa ja puoleksi vodkaa eli tuhtia kamaa. Monet toimittajat tykkäsivät 
drinkistä ja kirjoittivat positiivisia juttuja tästä uudesta laivayhteydestä Hangon ja Sassnitzin välillä. 
M/s Raymond ja M/s Jim tulee liikennöimään Hangon ja Sassnitzin välillä kun taas M/s Vivi tulee 
Nynäshamnin ja Hangon välille.   
Liikenne alkaa vuodenvaihteessa. Sitä ennen miehistö palkataan ja koulutetaan. Merenkulkuvirastot 
ja muut viranomaiset katsastavat alukset. 
Hangon kaupunginjohtaja leikkasi sinivalkoisen nauhan. Sama tehdään liikenteen avajaisissa 
uudenvuodenaattona. Lopuksi puhallinorkesteri töräytti kunnon fanfaarit.

Eräänä heinäkuisena iltana kun Jean-Sixten oli kertaalleen metsätien varressa kuksimassa 
Barbaransa kanssa auton konepellin päällä, niin pian hän kuuli rykimistä jonka perään pientä 
hihitystä. Hänelle tuli mieleen Olli, muttei se ollut miehen ääni vaan muistutti nuorta naista. Hän 
kurkisti auton katon takaa, että kuka oli tullut metsätien suulle ja häntä hirvitti jos se olisi joku tuttava 
ja sitten tieto menisi isän ja äidin tietoisuuteen. 
Jean-Sixten näki nuoren vaaleatukkaisen naisen polkupyöränsä kanssa. Nainen kysyi naureskellen: 
”Onks mukava leikkiä tuollaisella nukella auton konepellin päällä alasti?” 
Nainen oli pyöräilemässä ja sattui näkemään punaisen volkkarin metsätien varressa, jonka konepellin 
päällä keinui alaston poika puhallettavan hahmon päällä. Nainen päätti kurkistaa, että mitä on 
tekeillä. Hän rykäisi ja päätti varsikseen kysyä, että mistä on kysymys. Nainen on aina ollut 
uhkarohkea ja uskaltaa kysyä sitä mitä ihmettelee. 



Nainen oli koko ajan valmis hyppäämään pyöränsatulaan ja lähteä takaisin viitostielle. Tällä kertaa 
hän näki, että tämä alaston nuorimies vaikuttaa kiltiltä mutta hassulta.
Nainen on monesti salaa lukenut isän Jalluja, jotka ovat eteisen yläkaapissa. Lehdistä hän on nähnyt 
seksilelujen kuvia. Nainen on pitkään etsinyt poikaystävää mutta turhaan. Päiväkirjaan hän tapaa 
toistaa kysymyksen, että miksei löydä poikaystävää.
Nyt hän tunsi ihmeellisen piston sydämessään kun näki tämän vaaleaihoisen nuoren alastoman 
jätkän volkkarin konepellin päällä. Jätkällä on puolikalju; vain sivuilla suklaanruskeaa tukkaa.
Jean-Sixten hätkähti kun näki nuoren naisen katsovan häntä kun oli varma, ettei metsätien suulle 
tulisi ketään. Häntä alkoi pelottaa jos nainen soittaisi poliisit epäsiveellisestä käytöksestä.
Jean-Sixten änkytti samalla kun oli seksinuken päällä, ettei pippeli näkyisi: ”Ööh, minä olen valtion 
seksilelutestaaja… olen töissä.” Naista näkyi naurattavan ja lähestyi. Sitten otti otteen Barbaran 
kädestä ja riuhtaisi sen alas, jolloin Jean-Sixten horjahti alas auton konepellin päältä. Sitten Jean-
Sixten yritti pysyä kuskinpuoleisen lokasuojan takana, mutta nainen heitti Barbaran pusikkoon ja 
lähestyi häntä ja sai otteen vasemmasta käsivarresta ja sanoi: ”Oota, ei sun tarte pelätä!” Jean-Sixten 
seisoi alasti tumput suorina. Pippelikin oli pystyssä. Häntä hävetti ja tahtoi pukeutua ja lähteä kotiin, 
muttei ehtinyt kun tyttö tarttui kädestä kiinni ja sanoi: ”Nukke pois ja mä tilalle!” Jean-Sixten oli äimän 
käkenä eikä osannut sanoa mitään. Tyttö ei vaikuta miltään kukkahattutädiltä.  
Tyttö esittäytyi Santraksi, jolloin Jean-Sixten mietti, että kertoisiko oikean nimen vai kertomuksen 
päähenkilön nimen. Hän näki, että tämä tuntematon Santra on erittäin hyvänäköinen; sopivasti lihava 
ja kaunis liehuva oljenvaalea tukka, niinpä hän päätti sanoa oikean nimensä. Suomalaisille hän tapaa 
kertoa nimen suomalaisittain kuten se kirjoitetaan; Jean-Siksten. Ruotsalaisille hän lausuu oman 
nimensä oikein; Zaan-Sixteen, mutta suomalaisille nimen hän sanoo kuten se kirjoitetaan.
Santra sanoi, että se on kaunis eroottinen nimi ja lisäsi: ”Nyt mä aion näyttää sulle miten nussitaan 
kunnolla… tuo äskeinen touhus oli melko amatöörimäistä tuhinaa.” Santra alkoi halata ja rutisti 
kovemmin ja kovemmin. Painoi poskensa Jean-Sixtenin poskia vasten ja työnsi kielen tämän suuhun. 
Jean-Sixten päätti antautua tytön käsittelyyn, sillä nussimaanhan hän oli tullut. Nyt hän saa rakastella 
oikean tytön kanssa. Hän tuskin uskoi olevansa hereillä. Hän nipisti itseään poskesta; kyllä hän on 
hereillä. Tyttö ei ole mitään harhaa. Halauksesta tuli pitkä hali. Jean-Sixten päätti antaa tytön halata 
ja pussata ja muistella miten oli tehnyt serkkunsa kanssa kesällä 1992. 

Joissakin asioissa Santra on kummallinen ja se ehkä johtuu siitä kun hän on kasvanut maaseudulla, 
Sukevan eteläpuolella lähellä viitostietä. Tältä metsätieltä ei ole pitkästi hänen kotitalolle. Hän asuu 
vanhempiensa luona aivan kuten Jean-Sixten. Santra on 22 vuotta ja pelkää jäävänsä vanhaksi 
piiaksi. Nyt hän toivoo, että tämä tuntematon jännittävä niminen alaston jätkä haluaisi poikaystäväksi.
Peruskoulun jälkeen Santra lopetti opiskelun koska häntä vaivaa kouluväsymys. Hän tapaa auttaa 
äitiään karjan hoidossa sekä ryytimaan kitkemisessä. Santra on kiinnostunut käsitöistä ja on neulonut 
paljon patalappuja. Päiväkirjaan hän tapaa piirrellä värikkäitä karkin kuvia sekä liimailla sukulaisten 
vauvakuvia. 

Jean-Sixten ajatteli, että onkohan tällä tuntemattomalla tytöllä, joka väittää olevan Santra, puhtaat 
jauhot pussissaan. Ei kai vaan ole rikollisten houkutuslintu ja pian ilmestyisi aseistettu korsto, joka 
veisi rahat ja auton. Silti Jean-Sixten uskalsi antaa tämän kauniin tytön halata. Santra nimestä 
hänelle tuli mieleen joskus radiosta kuullut vanha suomalaisiskelmä nimeltä Suhmuran Santra. Joka 
kerta Jean-Sixteniä on kiihottanut tämä kappale, jossa hassuääninen mies laulaa savonmurteella. 
Jean-Sixten halasi takaisin ja matki tyttöä. Hän kielellään kosketti Santran kieltä. Tuntui ihanalta. He 
molemmat tunsivat, että tässä on se oikea, ehdottomasti. He ajattelivat samaan aikaan, etteivät enää 
ole sinkkuja, vaikkeivät edes tiedä toistensa sukunimiä. Molemmat ajattelivat, että tämähän on ihan 
hullua; halata näinä AIDS-aikoina. Kaiken kukkuraksi Santra riisui paitansa ja sitten avasi housunsa. 
Mitään ehkäisyvälineitä ei ollut mailla eikä halmeilla. He rojahtivat auton viereen soraiselle metsätien 
pientareelle rakastelemaan. He molemmat alastomina pyörivät toistensa ympärillä. He tunsivat niin 
ihanan tunteen, että saattaisivat vaikka kuolla toistensa päälle. Pippeli oli sisällä pimpissä eikä 
välissä ollut mitään kumia.  
Santra hyväili Jean-Sixtenin mahaa ja nuoli tämän napaa. Jean-Sixten tunsi kiihottuvansa 
entisestään ja ymmärsi, että mahassa pallean kohdalla on hänen G-pisteensä. 

Jonkin ajan kuluttua he istuutuivat. Kädet olivat toisiensa ympärillä. Jean-Sixten änkytti: ”Kuka sinä 
olet, mikä on sukunimi? Mistä tulet?” Santra vastasi: ”Mä oon Santra Puustinen ja asun tuossa ihan 
lähellä viitostien varrella, entäs sä?” 



Jean-Sixten änkytti: ”Minä olen Jean-Siksten Palonen ja asun Sukevalla.” Santra naurahti: 
”Sukevalla? Vankilassako?” Jean-Sixtenkin alkoi nauraa: ”En tietenkään, ei niin hauskaa pidä olla… 
Minä asun vanhempien luona valkoisessa omakotitalossa Sukevan eteläisellä omakotialueella melko 
lähellä viitostietä. 
Santra kertoi asuvan maalaistalossa, jonka vanhemmat omistavat. Jean-Sixten halasi istualtaan 
Santraa ja sanoi: ”Minä rakastan sinua erittäin paljon!” Santrakin sanoi samoin. He ovat löytäneet 
kaksoissielunsa. 

Jean-Sixten ajatteli, että pitää kiittää Guntheria. Jos hän ei olisi saanut Barbaraa, niin hän istuisi 
parhaillaan huoneessaan piirrellen vanhoihin kouluvihkoihin tai sitten kirjoittaisi Tegelson kertomusta.
He istuivat ja koko ajan halasivat toisiaan. Kumpikaan ei hennonut lopettaa halausta. Jean-Sixten 
ajatteli, että nyt tunnevamma on poissa ja hän on mestari halaamaan. Enää halaus ei muistuta 
poliisipidätystä. Hän ajatteli, että toivottavasti Santra olisi oikeasti sinkku. Samoin ajatteli Santrakin.
Sitten Santra kysyi Jean-Sixteniltä, että mistä tämä on kotoisin kun murtaa suomea, johon Jean-
Sixten: ”Juu, minä olen syntynyt Östersundissa Ruotsissa mutta olen asunut suurimman osan 
elämästä Suomessa… Entä sinä?” Santra kertoi asuneensa aina täällä etelä Sukevalla. 
Sitten Jean-Sixten meni suoraan asiaan: ”Haluatko olla minun tyttöystävä?” johon Santra: ”Totta kai 
haluan, oonkin pitkään etsinyt sitä oikeaa, mutten löytänyt mutta nyt oon.” 
Jean-Sixten ja Santra nousivat ylös ja alkoivat pukeutua. Jean-Sixten vilkaisi rannekelloaan; 23:00 eli  
on aika lähteä kotiin. Hieman on hämärtynyt, sillä juhannuksen jälkeen alkaa illat pimentyä pikku 
hiljaa. Jean-Sixten sanoi: ”On aika lähteä nukkumaan… varmasti pap… Ööh faija ja mutsi 
ihmettelevät, että minne olen kadonnut.” Santra nyökkäsi: ”Samat sanat, ne varmaankin kohta 
etsintäkuuluttavat minut Interpolin kautta.” Jean-Sixten sanoi, että tämä oli ihana ilta ja tämän 
saamme tehdä uudestaan. Santra nyökkäsi: ”Mä kun olin ajatellut tehdä pienen pyörälenkin, mutta 
tulikin rakastelulenkki.” he päättivät nähdä huomenna. Jean-Sixten kysyi ääni väristen: ”Yksi asia… 
mitä jos sinä tulet raskaaksi?” johon Santra hymyili: ”Silloin saamme vauvan!” Jean-Sixten tarttui 
Santraa käsistä ja katsoi suoraan tämän sinisiin silmiin: ”Tämä on vakava juttu, minä asun vielä 
kotona.” johon Santra: ”Vauvakin on vakava asia… mäkin asun kotona mutta heti vauvan synnyttyä 
voisimme muuttaa yhteen.” Jean-Sixten änkytti: ”Eihän edes tunneta toisiamme...” johon Santra: ”On 
aika oppia tuntemaan, mä oon Santra Puustinen…” ja kertoi kotiosoitteen. Jean-Sixten toisti nimensä 
ja kertoi osoitteensa. Santra naurahti: ”Palonen… seksikäs nimi… lemmenpalo. ” Jean-Sixten 
keskeytti: ”Ei se ole sen seksikkäämpi kuin ennenkään.” tämäkin fraasi on lähtöisin Olle-ukin suusta 
heti Huldan kuoleman jälkeen kun Victor oli kehottanut olla käyttämättä sirkkelisahaa koska se oli 
hyvin vaarallinen ja siitä puuttui suojaimet, jolloin Olle oli sanonut, ettei se sirkkeli ole sen 
vaarallisempi kuin ennenkään. Tästä tuli Jean-Sixtenin vakio vastaus, jota hän tapaa laukoa ihan 
kyllästymiseen asti.
Santra nauroi niin, että rinnat hytkyivät: ”Ihan hieno lemmenpaloinen sukunimi!” He halasivat ja sitten 
Jean-Sixten lupasi heittää hänet kotiin autolla. Santra sanoi, että hän voi mennä pyörällä, mutta 
Jean-Sixten onnistui ylipuhumaan hänet. He nostivat Santran punaisen polkupyörän Volkswagen 
Golfin peräkonttiin. Pyörä mahtui juuri ja juuri. 
Peräkontissa olevan vaaleanvihreän muovilaatikon Jean-Sixten siirsi takapenkille, jotta Santran 
pyörä mahtuisi paremmin. Laatikossa on autonhoitotavaroita, jotka hän on ostanut halvalla. Tänne 
metsätien varteen mennessä laatikossa oli Barbara. Nyt nukke lojuu pusikossa, jonne Santra oli sen 
heittänyt. Jean-Sixten ei enää välittänyt nukesta koska nyt hänelläkin on tyttöystävä. Autossa Jean-
Sixten kysyi leikillään, että kuka ajaa, johon Santra: ”Ha ha, sä ajat koska mulla ei oo ajokorttia!” 
Jean-Sixten lupasi valmistaa Santralle ajokortin ja sanoi olevansa melkoinen hakkeri. 
Santra nauroi, ettei olisi hyvä tehdä itse ajokorttia, mitähän poliisikin sanoisi. Santrasta 
Jean-Sixtenillä on ihana huumorintaju. Hänestä Jean-Sixten on kaunis nakuna että vaatteet päällä. 
Jean-Sixten sanoi: ”Okej då, sinun vuoksi voin ajaa mutta ensi kerralla sinä ajat!” hän väänsi virta-
avaimesta, jolloin volkkarin moottori alkoi kehrätä ja radio meni päälle. Jean-Sixtenillä autossa on 
aina Radio Kajaus päällä. Muutama vuosi sitten hän kuunteli paljon Radio Mafiaa koska silloin 
hänellä oli kova mafiakuume. Nyt alkaa mafiakuume hellittää. Ehkä mafiakuume laskee Molskayan 
tapauksen takia. 
Hän päätti yrittää olla örisemättä Santran kuulle, ettei tämä kyllästyisi häneen. Hän alkoi pohtia 
kuumeisesti, että miten menettelisi Santran läsnä ollessa kun kuulisi niitä paskasanoja ja nimiä. Ehkä 
hän voisi hiljaa itse mielessään öristä ja pestä kätensä. 
 



Ennen kuin Jean-Sixten laittoi automaattivaihteen Drivelle, niin silloin hän sanoi: ”Mitä teemme 
Barbaralle?” hän oli lähellä avata autonoven ja mennä hakemaan nukkea, mutta viime hetkellä 
Santra tarttui häntä oikeasta kädestä ja sanoi: ”Anna olla nuken, nyt mä oon sulle elävä seksinukke!”
Jean-Sixteniltä pääsi räkänauru koska Santra on erilainen tyttö, joka uskaltaa ryhtyä seksiobjektiksi. 
Jean-Sixten kysyi: ”Miksi sinä tulit tälle metsätielle?” Santra vastasi: ”Äh, sen tietäköön katti, tulin 
vaan uteliaaksi kun keikuit sen nuken päällä alastomana ja sitten kiihotuin ja rakastuin.” Jean-Sixten 
naurahti: ”Tämä on kummallista koska kaunis tyttö tulee tuntemattoman jätkän luokse metsätiellä… 
Minä olisin voinut olla vaikka minkälainen seksihullu ja tartuttaa sukupuolitauteja, vähän hassua!”

Santrakin naurahti: ”Niin, mä oon hieman erikoinen… Sä vaikutit kiltiltä, jos olis ollut enemmän 
väkkee, niin tuskin olisi uskaltanut tulla.” Jean-Sixten huokasi syvään: ”Minäkin olen kummallisen 
hassu kun nussin seksinuken kanssa, jonka sain eräältä kajaanilaiselta jätkältä. Minäkin näin heti, että 
sinä olet luotettava, sinulla on kauniit siniset silmät… valtameren siniset.” Sitten Jean-Sixten sanoi: 
”Sinulla oli onnea kun minulla ei ole sukupuolitauteja, sillä tämä oli ensimmäinen yhdyntäni ja 
suutelu.” Jean-Sixteniltä lipsahti pieni valhe, sillä hänhän oli suudellut Johanna serkun kanssa kesällä 
1992. Sitähän ei Santran tarvitse tietää kun siitä ei seurannut mitään sen kummempaa.
Santra huokasi: ”Kyllä oli meleko uhkarohkeaa tarjota itseään tuntemattomalle miehelle… sä oisit 
voinut olla ties kuka.” Jean-Sixten sanoi: ”Ehkä korkeammat voimat ovat päättäneet, että meistä 
pitää tulla pari paljon ennen syntymäämme.” Santra antoi vielä yhden pusun Jean-Sixtenin vaalealle 
pullealle poskelle, joka tuntui hieman karhealta. Jean-Sixten on huono parranajossa ja häneltä jää 
paljon ajamatta, varsinkin leuan alla tapaa olla paljon partakarvoja. 
Santra sanoi, että oli luullut jääneensä vanhaksi piiaksi, johon Jean-Sixten: ”Minäkin luulin olevani 
viimeinen poikuus.” Santra hyväili Jean-Sixtenin poskia ja sanoi: ”Nyt meillä molemmilla on rakas.” 
Jean-Sixten sanoi: ”Sinä voit ehdottomasti luottaa minuun, sillä olen niin ujo, ettei uskalla olla 
uskoton.” ja laittoi automaattivaihteeseen ärrän päälle ja peruutti isolle tielle ja sitten laittoi 
vaihdekepin Drivelle sekä painoi kaasupoljinta niin, että auto lähti liikkeelle. Santra piteli 
hanskalokerosta koska häntä hieman pelotti koska tämä oli ensimmäinen kerta kun hän oli 
Jean-Sixtenin kyydissä. Pian hän huomasi, että jätkähän osaa ajaa autolla ihan hyvin vaikka vauhti 
on melko kova. Santra kertoi tien kotiin. Sinne ei ole pitkästi; aivan metsikön takana on Puustisten 
punainen maalaistalo. Jean-Sixten jätti Santran soratien risteykseen. Hän otti herrasmiesmäisesti 
tytön pyörän peräkontista ja sitten antoi hyvän yön halauksen.

Kotona Santra Puustinen kertoi vanhemmilleen, että oli kaatunut pyörällä ja sitten ystävällinen nuori 
mies oli ajanut hänet kotiin. Äiti kauhistui kun kuuli sanan nuori mies: ”Herranen aika, elä luota 
koskaan tuntemattomiin miehiin, ne voivat tuottaa ison surun pieneen sydämeen!” Isä naurahti: ”Oliko 
se komee uros?” Santra punastellen nyökkäsi. Sitten hän meni hampaanpesulle ja meni pieneen 
piha-aittaan nukkumaan. Kesäaikaan hän tapaa nukkua aitassa. Talviaikaan hän nukkuu 
asuinrakennuksessa koska siellä on lämmitys. Aitassakin on sähköt, muttei lämmitystä.
Aitassa on pieni keittolevy, jotta hän voisi itse keittää aamupuuron, ettei rasittaisi äitiä, joka tapaa 
joka aamu lypsää lehmät. 
Aitta on erittäin kodikas; punamullalla maalattu sekä valkoiset nurkat. Tavallaan aitta on Santran 
kesäkoti sekä harjoitusasunto. 
Nyt hän nukkumaan mennessä tässä pienessä aitassa kirjoitti päiväkirjaansa, että oli sattumalta 
tavannut sen oikean.

Kun Jean-Sixten oli jättänyt Santran, niin silloin hän meni suorinta tietä kotiin. Hän oli lähellä hakea 
Barbaran metsätien puskasta, muttei kehdannut. Parempi antaa nuken olla Barbaravägenillä kuin 
autonperäkontissa ja samalla riskeerata, että äiti näkisi sen kun tämä alkaisi imuroida hänen autoa. 
Sitäkään Jean-Sixten ei viitsi tehdä. Joskus hän vain pyyhkii pölyjä autoradion päältä, sillä hän on 
aivan hulluna radioasemien perään. Hän on radio- ja laivafani. 

Kotona Jean-Sixten ei sanonut sanaakaan, että oli tavannut ihanan tytön metsätien varressa. 
Todennäköisesti isä ja äiti olisivat huolestuneet, että minkälaisen tytön poika on mahtanut tavata ja 
tietenkin alkaisivat epäillä jotain prostituoitua venäläisnaista. Isä ja äiti eivät osaa aavistaakaan, että 
poika on nyt monena iltana rakastellut metsätien varressa pumpattavan seksinuken kanssa. 
Jean-Sixten väitti käyneen mutkan Lapinlahdessa asti, siis Lapinlahden kaupungissa. Helsingin 
Lapinlahteen hän ei tietenkään mene koska sinnehän on hirveä matka ja toiseksi sehän on 
mielisairaala. 



Savon Lapinlahti kiehtoo Jean-Sixteniä koska silloin voi testata, että miten pitkälle radioasemat 
kuuluvat. 
Todellisuudessa hänhän ei käynyt Lapinlahdessa vaan oli koko ajan melko lähellä kotia, metsikön 
takana olevassa hieman isommassa metsikössä. 
Huoneessaan Jean-Sixten laittoi tietokoneen päälle ja odotti kunnes Windows 95 oli käynnistynyt. 
Sitten hän kirjoitti Tegelson kertomukseen, että päähenkilö Jürgen-Josif on löytänyt salarakkaan, 
vaikka tällä on Nancynsä.

Nyt kun Jean-Sixten tapasi sen oikean, niin hän alkoi enemmän huolehtia ulkonäöstään. Joka aamu 
hän laittaa suihketta kainaloon ja jopa suihkuttaa munille. 
Hampaiden pesun jälkeen kurlaa mintun makuisella suuvedellä. 
Hän alkoi kammata harventuneen tukkansa huolellisesti. Otsatukkaa on vaikea kammata kun sitä ei 
enää ole, siis kampaaminen alkoi liian myöhään. Hän tapaa vitsailla, että hänellä olisi tuuhea 
otsatukka ja jopa parturissa hän sanoo, että vähän otsalta. Monesti partureilla tulee kiire 
takahuoneeseen. 
Jean-Sixten alkoi huolellisesti ajaa parran, ettei tulisi samanlaista niin kutsuttua piikkipartaa kuin 
isällä, kuten Jean-Sixten on monesti kutsunut isän pistävää leukaa. 
Hän turhan usein unohtaa ajaa pulisongit koska hän on usein stressaantunut tai touhottaa jotain 
muuta samalla kun ajaa partaa. 
Santraa ei haittaa vaikka poikaystävällä olisi muutaman päivän parransänki, sillä hänestä
Jean-Sixtenillä on hieno sydän, vaikkei Santra olekaan mikään sydänkirurgi. 

Eräänä heinäkuisena päivänä Jean-Sixten näytti Santralle metsäaluetta Sukevan pohjois-puolella, se 
jonne tullaan kohta puoliin rakentamaan Palos Aeron ja Brand Linen pääkonttori. 
Ensin Santra luonnollisesti luuli Jean-Sixtenin pilailevan, että isä on perustamassa lentoyhtiötä mutta 
pian huomasi, että se on totisinta totta. 
Monissa tv-uutislähetyksissä puhutaan tulevasta lentoyhteydestä Kajaanin ja Östersundin välillä sekä 
Brand Line varustamosta. Uutisissa kerrotaan myös pienestä tamperelaisesta rakennusfirma 
Toivosen Raksasta. 
Pian Santra sai tietää, että hän seurustelee lottomiljonäärin pojan kanssa ja häntä alkoi hieman 
nolottaa, että saattaisi tulla väärinkäsitys, että hän olisi Palosten miljoonien perässä, vaikkei silloin 
metsätien suulla hän sellaista tiennytkään. Santra päätti kuitenkin jatkaa seurustelua koska 
Jean-Sixten on hyvin kaunis ja kiltti, toisenlainen kuin kaikki muut jätkät; toisinaan kovis ja toisinaan 
nynny. Jean-Sixtenillä on aina hyviä juttuja vaikka tämän nasaali puheääni on melko monotonista 
änkytystä. Silti Jean-Sixteniä on mukava kuunnella kun tällä on hassuja kommentteja kaikkeen. 
Hänellä on valtava sanavarasto ja tapaa kääntää kaiken kuulemansa ruotsinkielestä, jopa 
sananlaskut joita suomalaiset eivät ole kuulleet edes venäläisessä kirkossakaan. 

Eräänä heinäkuisena päivänä Jean-Sixten kävi ensi kerran Santra luona. Silloin hän tapasi tytön 
vanhemmat ensimmäisen kerran. Isällä on harmaanmusta tukka sekä voimakkaan kulmikas leuka. 
Äidillä on pitkä vaalea tukka. He pitivät Jean-Sixteniä hyvin fiksuna poikana. Jean-Sixten oli 
jännityksestä jäykkä koska tämähän oli ensimmäinen tutustuminen tuleviin appivanhempiin.
Santra isä esitti kysymyksiä Jean-Sixtenille, että mitä poikia sitä ollaan. Aluksi hänellä oli hieman 
ennakkoluuloja koska jätkähän on ruotsalainen mutta sitten hän alkoi pitämään Jean-Sixtenistä. 
Tuleva appiukko sanoi, että tytär on hieno tyttö, jota tulee käsitellä silkkihansikkain. 
Jean-Sixten vastasi: ”Totta kai, sillä hän on todella söpö, ei tuollaiselle tytölle halua olla ilkeä.”
Santraa nauratti ja antoi hellän halauksen. 

Vielä Jean-Sixten ei uskalla esitellä tyttöystäväänsä omille vanhemmilleen, koska hän pelkää heidän 
alkavan varoittelemaan kaikenmaailman houkutuslinnusta sekä onnen onkijoista. Jean-Sixten aikoo 
odottaa muutaman kuukauden kun lanseeraisi Santran. 

Heinäkuun lopulla oli Palosten sukukokous eräässä alingsåsilaisessa hotellissa, joka järjestäjänä oli 
Palosten sukuseura. Puheenjohtajana on William, joka on todellinen kokouksen vetomoottori.
Kokoukseen osallistui kaikki Paloset. Jean-Sixtenkin osallistui vanhempiensa kanssa vaikka on 
vastikään löytänyt tyttöystävän. Santrasta hän ei sanonut sanaakaan isälle ja äidille koska ei vielä 
tiedä miten asian ilmaisisi.  



Vivianne ei ollut mukana koska häntä ei enää jaksa kiinnostaa perheen Ruotsinmatkat. 
Hän mieluummin on ystävättäriensä kanssa. 

William Palonen on eläkkeellä oleva maatalousopettaja ja sen vuoksi on sopiva sukuseuran 
puheenjohtajaksi. Hänen vaimonsa on pitkäkasvuinen korkokengillä kävelevä Annie. Heillä on yksi 
tytär, Tanja, joka on hyväkäytöksinen ja fiksu nuori neiti.
Heti kun Jean-Sixten oli nähnyt Tanjan, niin silloin hänen sydän alkoi jyskyttää ja olisi tehnyt mieli 
alkaa pelehtimään tämän laihan ja pitkäkasvuisen tytön kanssa. Onneksi hän malttoi intohimonsa 
koska samaan aikaan Suomessa odottaa hänen oma tyttöystävä. Nyt hän ei enää saa vilkuilla toisia 
naisia. 

William kertoi sukututkimuksen nykyvaiheesta ja kysyi jos joku olisi kiinnostunut sukututkimuksesta.
Victor lupautui tutkimaan sukua, että miten suku on tullut Ruotsiin. Ovatko he Värmlannin 
metsäsuomalaisia vai myöhemmin muuttaneita siirtolaisia. 
William kertoi, että suvun kantaisä on muuan Kalle Palonen. Tämä on varmin sukuhaara, josta 
hänkin pohjautuu. Kalle Palonen on asunut Taalainmaan Noppikoskella. Ei tiedetä, että mistä äijä on 
sinne tullut. Tuleeko hän suoraan Suomesta vai onko Palosia ollut sitä ennen Taalainmaalla? Sitä 
Victor aikoo tutkia. Tiedetään, että Kalle Palonen on ollut naimisissa pappilan piian kanssa. 

Illalla oli tanssit hotellin ravintolassa. Solistina oli yhden miehenorkesteri Göstas Pumpen, joka oli 
erittäin taitava soittaa syntetisaattoria ja soitti tunnettuja Svensktoppen kappaleita, joiden joukossa 
Mats ja Stefan Gräsenin ihania iskelmäkappaleita. 

Sunnuntaiaamulla sukuseura tarjosi erittäin maukkaan aamiaisen kaikille osallistujille.
Tanja istui samassa pöydässä kuin Jean-Sixten, Eva ja Ray. Jean-Sixtenin oli vaikea keskittyä 
aamiaisen nauttimiseen kun koko ajan ajatteli isän kaunista serkkua. Sanasta serkku hän kiihottui 
entisestään. 
Onneksi isä ja äiti olivat läsnä niin, että hän pystyi pitämään päänsä kylmänä eikä alkaa 
flirttailemaan. Jos hän olisi olut yksin Tanjan kanssa, niin ehkä hän olisi vauhkoontunut ja alkanut 
flirttailla vaikka tyttöystävä odottaa Suomessa.

Tanja kertoi, että nyt heti sukukokouksen jälkeen hän menee Helsinkiin katsomaan U2 bändin 
konserttia ja kysyi jos voisi mennä yhtä matkaa Helsinkiin. Evasta ja Raystä se oli hyvä idea mennä 
heidän kyydissä Tukholmaan ja sieltä laivalla Helsinkiin. He eivät voi mennä samalla laivalla koska 
Ray, Eva ja Jean-Sixten menevät laivalla Turkuun, mutta he voivat jättää Tanjan Tukholmassa 
Stadsgårdenille. 
Autossa matkalla Tukholmaan Jean-Sixten tahtoi istua etupenkillä, ettei kiihottuisi entisestään 
Tanjasta, niinpä Eva sai pitää takapenkkiseuraa. 

Rayn seurue meni Turkuun Siljan laivalla koska yhä Raystä on kiusallista mennä Vikingin aluksilla 
Turkuun koska silloin saattaa hänen entiset työkaverit tehdä pistokokeen Viking Linen satamassa jos 
saisivat vihiä, että se vanha salakuljettaja on tulossa. Tätä nykyään EU:n ansiosta tullissa ei noin vain 
pysäytelläkään sekä saa kuljettaa paljon tavaraa maasta toiseen.

Jean-Sixtenin mieleen painui Tanjan mainitsema U2 bändi. Aikaisemmin häntä ei ole tämä 
irlantilaisbändi kiinnostanut mutta nyt jostain kummasta syystä se alkoi kiinnostaa. Hän saattaisi pitää 
Tanjalle konserttiseuraa jos olisi sinkku. 

Kotimatkalla Ray teki mutkan Hangossa katsomassa Brand Linen satamaa. Siellä näkyy kaikki olevan 
melko valmista. Laivat alkavat liikennöidä vuoden alusta. 
Suomen puolella Jean-Sixten istui tavalliseen tapaan takapenkillä koska Tanja jäi pois kyydistä 
Tukholman satamassa. Äiti istuu yleensä etupenkillä. 
Matkalla Hankoon Jean-Sixten torkahti hetkeksi. Hän näki kummallista unta, jossa metalliset vaatteet 
yllä oleva blondityttö, hieman Santran näköinen, oli ajamassa nuoren miehen kanssa kohti Hankoa 
kummallisella hieman avaruusalusta muistuttavalla autolla. Hän heräsi kun he saapuivat Hankoon. 
Jean-Sixten hoksasi, että unessakin saavuttiin Hankoon. Häntä harmittaa kun heräsi liian aikaisin 
eikä nähnyt unessa olevia Hangon maisemia koska uni vaikuttaa eräänlaiselta portaalilta kaukaiseen 
tulevaisuuteen. 



Kun Paloset olivat tulleet kotiin, niin sinä iltana Jean-Sixten ja Santra kävivät Naapurinvaaralla 
tanssimassa. Jean-Sixten sanoi isälle ja äidille, että hän käy kuuntelemassa musiikkia 
Naapurinvaaralla eikä vielä paljastanut, että hän meneekin sinne tytön kanssa.
Tämä oli oikeastaan Santran ehdotus. Hän on aina tahtonut tansseihin, muttei ole ollut kavaljeeria. 
Aluksi Jean-Sixten empi koska hän ei osaa tanssia mutta Santra onnistui ylipuhumaan hänet. Santra 
lupasi opettaa tanssin aakkoset. 
Ihan hyvinhän se meni; Jean-Sixten halasi tanssiessa Santraa ja käveli hitaasti lyhyin askelin ja laski 
tanssiaskelia. Santra kuljetti hänet keskelle tanssilavaa. Jotkut muut tanssijat kiroilivat kun amatöörit 
änkeävät keskelle tanssilavaa. Jean-Sixten kuiskasi Santralle: ”Ihmiset katsoo.” johon Santra 
naurahti: ”Annetaan niiden kahtoo, siksihän niillä on silimät!” Jean-Sixten kysyi: ”Opeta minulle 
Kainuun-murretta, se kuulostaa hassulta.” Santra vastasi: ”Vain yhellä eholla; sä saat opettaa mulle 
ruottia, mielellään riikinruottia.” Jean-Sixten alkoi laskea tanssiaskelia ruotsiksi. Jotkut muut tanssijat 
alkoivat karsastaa heitä ja mumisivat jotain Hurrista. Tämän haukkumasanan Jean-Sixten on kuullut 
aivan liian monta kertaa, muttei välitä. Ruotsissa häntä kutsuttaisiin Finnjeeveliksi ja täällä Suomessa 
hän on Hurri.

Eräänä päivänä Jean-Sixten käväisi metsätien suulla katsomassa, että onko Barbara yhä pusikossa. 
Se oli tuulen viemää. Ehkä joku yksinäinen on löytänyt nuken tai sitten Tielaitos on ottanut sen 
samalla kun ovat raivanneet tienvarsia, sillä kyseinen pusikkokin oli poissa.

Joka päivä lounasaikaan Jean-Sixten sanoi vanhemmilleen, että hän menee Kajaaniin tai Iisalmeen 
katsomaan väen vilinää. Ensin hän katsoi televisiosta lounasuutiset, ettei joutuisi uutispimentoon.
Sitten hän joi päiväkahvit ja lähti liikkeelle. Ensin hän haki Santran ja sitten he menivät Kajaanin tai 
Iisalmen keskustaan. Useimmiten he menivät Iisalmeen koska sinne on lyhin matka. 
He tapaavat istua pitkään puistonpenkillä ja nauttia toistensa läheisyydestä. Iltaisin he menevät jokin 
metsätien varteen ja sytyttävät nuotion. He paistavat makkaraa. Jean-Sixten hieman vierastaa 
suomalaisia makkaroita koska aikaisemmin äiti oli sattunut sanomaan, että suomalainen makkara on 
inhottavaa ja ylistänyt Falukorvia. Tämä on juuttunut Jean-Sixtenin mieleen ja tapaa etsiä kaupoista 
ruotsalaisia makkaroita. Joistakin suurmyymälöistä hän on löytänyt aitoa Falukorvia. Santrasta 
ruotsalainen makkara ei ole mitään erikoista, mutta kyllä sitä saattaa syödä ihanan jätkän seurassa.

Eräänä kesäiltana he moikkasivat Guntheria. Silloin Gunther tapasi ensimmäisen kerran Santran. 
Gunther hämmästyi kun näki, että Jean-Sixten on näinkin nopeasti löytänyt pimun. Jean-Sixten kiitti 
Barbarasta, että se oli seksinuken ansiota. Ilman sitä hän ei olisi koskaan ollut kyseisen metsätien 
varressa ja tavannut Santraa. 
Nyt Jean-Sixtenin on helpompi olla Guntherin ja Ellenin seurassa koska hänelläkin on tyttöystävä eikä 
tarvitse vilkuilla toisten pimuja.

Kerran kuussa Jean-Sixten piipahtaa Kajaanin rautatieasemalla tervehtimässä entisiä työkavereita, 
ettei Roger alkaisi temppuilla. 
Kesä- ja heinäkuussa hänen ei tarvitse käydä rautatieasemalla koska silloin Roger on kesälomalla eli 
painostusvaara on minimissä. Elokuusta lähtien on hyvä käydä moikkaamassa työkavereita. Hän 
toivoo saavan ansiotyön asemalta koska siellä hän viihtyi hyvin.

Heti kun Roger oli nähnyt Jean-Sixtenin, niin silloin hän naurahti: ”Oho, sehän on pikku Jean-Sixten! 
Miten menee naisrintamalla, sä tietenkin yhä istut kotona ja runkkaat?” Jean-Sixten vastasi hymyillen:
”Sellaiset puuhat on taakse jäänyttä elämää, nimittäin olen löytänyt sen oikean!” Roger ei uskonut 
koska aikaisemminhan Jean-Sixten oli valehdellut tyttöystävistä. Hän puisteli päätään ja sanoi: ”Voi 
mahoton sun kanssas, heti sä alat valehtelemaan!” johon Jean-Sixten: ”Niin, aikaisemmin valehtelin, 
mutten enää.” johon Roger: ”Uskon sitten vasta kun näen tytön omin silmin edessäni.” Jean-Sixten ei 
oikein uskalla näyttää Santraa työkavereille koska silloin olisi vaarana, että Roger alkaisi pilailla 
tämän kustannuksella ja ehkä Santra loukkaantuisi. Hän aikoo odottaa jonkin aikaa, ennen kuin 
esittelisi tyttöystävänsä työkavereille. Ensin hän haluaa oppia paremmin tuntemaan Santran.

Eräänä syyspäivänä Jean-Sixten ja Santra kävivät Kajaanin linnanraunioilla. Siellä on mukava 
harrastaa lemmenleikkejä. Syksyisin siellä on hiljaista. Kesäaikaan siellä vilisee turisteja. 
Linnanraunioilla Jean-Sixten ja Santra pelleilivät ja juoksentelivat ympäriinsä. He olivat hippasilla 
samaan tapaan kuin Turun koulussa oli Annan kanssa.



Linnanrauniot sijaitsee pienellä saarella keskellä Kajaaninjokea. Linnanraunioiden ylitse menee 
autosilta. Jean-Sixten ja Santra kilpailivat, että kumpi juoksee ensimmäisenä sillalle. 
Juuri silloin sillalla ajoi poliisipartio, joka pysähtyi kysymään, että mikä on homman nimi.
Poliisit katsoivat heidän henkilöllisyystodistukset. Ei auttanut muu kuin näyttää ID-kortit. Jean-Sixten 
ei mielellään näytä ajokorttia poliisille kun hänet pysäytetään jalan koska ajokortin saanti oli kiven 
alla. Tietenkään juoksentelusta ei menetä ajokorttia, mutta silti hänelle se on liian arvokas.
Sillä välin kun toinen poliiseista tarkisti heidän henkilöllisyyden, niin toinen jututti heitä, että miksi he 
tällä tavoin juoksentelevat ja täällä linnanraunioiden kohdalla on voimakkaita virtoja. Poliisi kehotti 
ottaa rauhallisemmin. Jean-Sixten änkytti, että he vain pelleilevät ja totta kai ovat varovaisia.
Santra nyökkäsi hyväksyvästi. Vähän myöhemmin toinen poliiseista antoi takaisin 
henkilöllisyystodistukset ja toivottivat hyvää päivän jatkoa. 
Sitten Jean-Sixten ja Santra kävelivät käsikkäin Kajaanin Raatihuoneentorille. Jean-Sixteniä huoletti 
jos poliisit soittaisivat kotiin, jolloin äiti huolestuisi. Onneksi näin ei käynyt ja se tarkoittaa sitä, että 
hän on iso aikuinen ukko. 
Raatihuoneentorille kävellessä Jean-Sixten sanoi Santralle, että jopas on kummallista kun tätä 
nykyään ei saa juosta kaupungilla, johon Santra: ”Poliisit olisivat vain voineet varoittaa  meitä eikä 
tuolla lailla säikäyttää, yhä jalat tutisevat.” He istuutuivat Raatihuoneentorilla olevalle puistonpenkille. 
Paikallisväestö kutsuu toria Sippikulmaksi. Täällä Jean-Sixten ja Santra tapasivat istua ja katsella 
ohikulkevia ihmisiä, joilla kaikilla näkyi olevan jonnekin kiire. Jean-Sixtenillä ja Santralla ei ole kiire 
mihinkään koska ovat työttömiä.
Santra on pitkään ollut kortistossa. Hänen on vaikea saada töitä koska puuttuu työkokemus ja sitä on 
vaikea saada kun ei ole kertaakaan ollut töissä.
Jean-Sixtenin kohdalla on hieman paremmin, vain hitusen verran paremmin koska hän on yhä 
työvoimatoimiston erityisosastossa kirjoilla. Parhaillaan työterapeutit yrittävät löytää hänelle uuden 
työpaikan josta saisi palkkatukea tai vielä paremmin ansiopalkan. 
Jean-Sixtenistä tuntuu hyvältä kun vihdoinkin on löytänyt tyttöystävän. He ovat kuin luotuja toisilleen. 
Jean-Sixten pelkää, että kaikki tämä on vain unta ja aamulla herää yksin tai sitten Santra kyllästyisi 
hänen empivään tyyliin. Jean-Sixten tapaa usein empiä kaikkia kavereiden ehdotuksia. Hyvänä 
esimerkkinä on Guntherin kesäkuinen ehdotus lähteä mukaan Brand Linen avajaismatkalle. Tämä 
johtuu vain siitä kun hänellä ei ole kokemuksia kavereiden kanssa. 
Nyt hän saa totuttautua kun seurustelee Santran kanssa. Santrallakaan ei erityisemmin ole 
kokemuksia kavereista, mutta hän on kuitenkin hieman avoimempi luonteeltaan.  

Leijonahallin kellarissa oleva kuntosali valmistui elokuun puolivälissä. Aluksi oli tarkoitus, että Einar 
itse olisi johtanut kokopäiväisesti kuntosaliaan mutta käytännössä siihen ei aika riitä sillä hän 
opiskelee teknisessä korkeakoulussa. Hän palkkasi vanhan koulukaveri Antti Koistisen 
kuntosalipäälliköksi. He ovat tunteneet toisensa kolmannelta luokalta. Lähes koko 80-luvun he ovat 
muun muassa rullalautailleet sekä onkineet Kajaanin linnanraunioilla. He ovat olleet mukana 
kalastusseura Lohessa. Kiinnostus kalastukseen lopahti ajokortin saatuaan, jolloin he alkoivat 
perjantai-iltaisin ajaa pillurallia Kajaanin keskustassa. 
Äskettäin Einar on ihastunut Vivi Branderiin ja Antti rakastunut Annika Hopeaiseen.

Elokuun lopulla oli kuntosalin avajaiset. Avajaisillalla oli avajaisdisko urheiluhallin puolella. 
Einar ja Vivi tanssivat jokaisen hitaan ja joivat paljon siideriä sekä suolapuikkoja. 

Gunther ja Ellen eivät olleet avajaisdiskossa mutta he olivat samassa rakennuksessa. He rakastelivat  
K Kultasiiven varastossa tavaralaatikoiden takana. Silloin kauppa oli suljettu siltä päivältä ja 
henkilökunta oli lähtenyt koteihinsa. 
Guntherilla on lupa mennä kauppaan sulkemisajan jälkeenkin, sillä sen omistajahan on hänen 
isäukko. Siitä huolimatta Charles ei tiennyt, että vanhin poika ja tämän tyttöystävä olivat kaupan 
varastossa rakastelemassa. 
Kaupassa oli pimeää, joka loi täydellisen tunnelman. He riisuutuivat kilpaa ja pussailivat ja halailivat 
toisiaan. Ellen oli nopeampi riisuutumaan koska Gunther ujostelee paidan riisumista koska kuvittelee 
olevansa lihava. Hän ei ole ylipainoinen mutta hieman maha pullottaa koska on herkkusuu. 
Gunther ja Ellen kuhertelivat hämärässä varastossa ja juoksentelivat ilkosillaan ympäri kauppaa. 
Ellen panttasi leikillään Guntherin paitaa, joka juoksi tyttöystävänsä perässä yrittäen ottaa paitaansa, 
mutta tämä oli vikkelämpi ja viime hetkellä juoksi seuraavan hyllyn taakse. 



Ellen pönkitti Guntherin maitokylmiöön ja sitten yllätti hänet takaa päin lyöden maitotölkillä päähän 
niin, että kylmä maito valui hänen alastonta kehoa pitkin. Sitten hän nuoli poikaystävänsä kuivaksi 
sekä siivosivat kylmiön lattian aivan ilkosillaan, ettei Charles huomaisi seuraavana päivänä, että 
siellä on sotkettu paikkoja. 
Siivoamisen jälkeen Ellen taas tempaili poikaystävänsä paidan ja juoksi kassoille ja tunki paidan 
kassakoneen lippaaseen. Gunther juoksi pallit kilisten hakemaan paitaansa. Ellen kaatoi hänet 
kassahihnalle ja sitten hyppäsi tämän päälle ja suuteli kiihkeästi. Sitten hän laittoi muovikassin 
poikaystävänsä päähän ja nauroi: ”Now I could smother you!” johon Guntjerhuusi aivan kiimaisena: 
”Do it, Do it, Darling!” Elleniä kiihotti ja huvitti Guntherin pitkä orgasmi, joka oli kuin suoraan 
pornofilmeistä. Hän nuoleskeli Guntheria joka paikasta. 
Onneksi kuntosalin avajaisvieraat olivat lähteneet, sillä kaupan kassojen luona on alaslaskettava 
muoviverkko, joka lasketaan alas kun kauppa suljetaan. Muoviverkon takana on Leijonahallin 
käytävä, joka menee pääsisäänkäynnin ja sisätorin välillä. 
Gunther ja Ellen eivät tieneet, että Einar ja Antti olivat huomanneet heidät pelehtimässä kaupan 
kassapöydän päällä. Pojat katsoivat jonkin matkan päässä pilarin takaa. Antti oli ensin huomannut 
tämän pornoesityksen ja oli hakenut Einarin, joka oli siivoamassa urheiluhallin puolella ennen kotiin 
lähtöä. Pojilla oli naurussa pitelemistä. Antti sanoi: ”Vittu, ajatella jos videokamera olisi mukana!” 
johon Einar nyökkäsi: ”Silloin olisi saatu kunnon pornoleffa!” 
Gunther ja Ellen eivät huomanneet yleisöään. Vähän myöhemmin he menivät varastoon 
pukeutumaan ja lähtivät kotiin. Gunther sanoi: ”Äskeisen pitää tehdä joku toinen päivä uudestaan ja 
joku kerta voisimme rakastella broidin kuntosalilla.” Ellen naurahti: ”Yeah, we can take the love 
cruising, You are real lovely boy!” 

Seuravana päivänä Einar sanoi Guntherille, että jostain syystä ihmiset ovat alkaneet kutsua häntä 
tikkariksi ja nauroi päälle. Gunther alkoi änkyttää: ”What do you mean?” Einar kertoi, että eilen illalla 
hän ja Antti olivat sattuneet huomaamaan kuhertelukohtauksen kaupan kassalla. Gunther punastui: 
”Sau nothing to mummy and daddy, please!” Einar lupasi vaieta koska hänkin toivoo samanlaista 
käsittelyä Viviltä. 
Tästä lähtien Einar alkoi katsella kuntosalillaan paikkoja, joissa voisi rakastella Vivin kanssa.

Raystä ja Evasta on harmi kun poikaa ei palkattu Kajaanin rautatieasemalle ja nyt heitä huolestuttaa 
jos pojalta menisi järki sen ainaisen örisemisen takia. Nyt pojalla ei ole mitään järkevää tekemistä.
Aina Jean-Sixtenillä on ollut joku kummallisuus. Ennen örinöitä tämä tapasi röhkiä kuin mikäkin karju 
heti kun tämä oli iloinen. Röhkiessä hän tapasi käsillään haroa naamaansa. Vieläkin hän silloin tällöin 
heiluttaa sormiaan nenän kohdalla kun on oikein iloinen tai innostunut. Vanhemmat ovat 
huomanneet, että öriseminen tapahtuu useimmiten uutisia katsoessa. He eivät tule ajatelleeksi 
uutisaihetta. 
Ray pohtii jos ottaisi yhteyttä psykiatriin. Hän kuitenkin aikoo odottaa muutaman vuoden jos örinät 
lakkaisi. Toivottavasti poika järkiintyisi ja miehistyisi. Ray ei oikein pidä sosiaalisista viranomaisista 
koska häntä vituttaa suomalaiset pikkumaiset auktoritaariset ihilistiset virkamiehet.
Pojan örinöiden takia Evan on vaikea nukahtaa. Kun hän viimeinkin saa unen päästä kiinni, niin 
silloin alkaa painajaiset jossa itkevä poika istuu pehmustetussa pyöreässä huoneessa, jota isä 
lohduttaa, että täällä hänen on hyvä olla ja täällä hän parantuu. Sitten Eva herää ja on hiestä 
märkänä. Sitten hänen on vaikea nukahtaa. Lukemattomia kertoja hän on saanut polttaa ulko-ovella 
hermosavukkeita. 

Jean-Sixten yrittää kaikkensa, jotta örisisi hiljaa itsemielessään, ettei isä ja äiti kuulisi. Aina jotenkin 
hiljainenkin örinä kuuluu vanhempien korviin vaikka isällä on työperäinen kuulovamma; satamassa oli  
paljon autojen melua ja sitten Kajaani-yhtiöllä paperikoneet ulvoivat. 
Jean-Sixten haluaisi unohtaa Molskayan tapauksen, mutta se on vaikeaa kun lähes päivittäin 
tiedotusvälineet jauhaa aiheesta. Hän on onnistunut olla örisemättä Santran läsnä ollessa. 
Joskus Jean-Sixten leikillään imitoi pieruääniä kuljettamalla ilmaa ja sylkeä ylähuulessa. Se 
kuulostaa todella ripuliselta pierulta. Santra on monesti huomauttanut hänelle, että ihmiset voivat 
luulla hänen oikeasti piereskelevän. Silloin Jean-Sixten hieman nolostuu ja lupaa lopettaa tällaiset 
pieruimitoinnit. Lopettaminen on vaikeaa kun siitä on tullut paha tapa. Autossa ajaessa hän helposti 
aloittaa pieruimitoinnin. Aikaisemmin kun hänellä ei ollut kavereita, niin silloin hän tapasi viihdyttää 
itseään tällaisilla pieruimitoinneilla sekä röhkimisellä. Örinät eivät oikein viihdytä häntä itseäkään 
vaan se on eräänlainen ajatusten puhdistaja paskasanoista. 



Pieruimitoinnin aikana Jean-Sixten kuvittelee kuinka vetelä ripuli valuisi housunlahkeesta alas. 
Hän on aina pitänyt pissi ja kakka huumorista. Nyt olisi korkea aika lopettaa tällaiset lapsellisuudet 
koska hänellä on tyttöystävä ja isäkin on lentoyhtiön perustaja. 

Santra on myös huomannut, ettei poikaystävä aina ymmärrä kaikkea mitä tälle sanoo. Se johtunee 
kai siitä kun suomi ei ole hänen tunnekieli. Suurimman osan hän kyllä ymmärtää mutta toisinaan 
hänen on pakko kysyä, että mitä hän tarkoitta sillä ja sillä sanalla. Tällaisen jankkaaminen tuntuu 
Santrasta työläältä, mutta kuitenkin rakastaa poikaystäväänsä niin paljon, ettei halua katkaista 
suhdetta.
He ovat puhuneet jonkin verran omaan asuntoon muuttamisesta mutta se on molemmille aivan liian 
iso askel. 
Jean-Sixten pohtii kuumeisesti, että kuinka esittelisi Santran vanhemmilleen. Hän on hyvin ujo eikä 
uskalla lausua tyttöystävänsä nimeä. Santra nimi on erotisoitunut Jean-Sixtenin mieleen. 

Muutaman kerran Jean-Sixten ja Santra tapaavat käydä Einarin kuntosalilla nostelemassa puntteja 
sekä polkea kuntopyörällä. Jean-Sixten ei halua yhtä lihavaksi kuin Roger. Toisinaan hän kiihottuu 
omista läskeistä koska paljas maha on hänelle erotisoitunut ja pallean kohdalle on muodostunut 
G-piste. Heti kun Santra koskettaa hänen vatsaa, niin silloin patukkaa alkaa seistä. Viagra ei 
ainakaan ole Jean-Sixteniä varten. 

Eräänä syksyisenä perjantai-iltana Jean-Sixten ja Santra tekivät tavalliseen tapaan pienen 
autoajelun. Tällä kertaa he kävivät Iisalmen Prismassa. Iltaisin ei ole kovin paljon asiakkaita eli ei ole 
kassajonoja. 
Parkkipaikalla Jean-Sixten näki samanlaisen Ford Mondeon kuin isällä ja oli vakuuttunut, että sehän 
on pappa. Hän pysäköi punaisen volkkarinsa Mondeon viereen ja sitten avasi Mondeon kuljettajan 
puoleisen oven, jolloin ovisummeri alkoi huutaa. Jean-Sixten sanoi ruotsiksi: ”Tjenare pappa!” mies 
katsoi kummissaan kun tuntematon puoliksi kaljuuntunut jätkä tuli avaamaan hänen autonsa oven ja 
puhui ruotsia. Silloin Jean-Sixten hoksasi, että sehän oli ventovieras. Jean-Sixten pyysi nolona 
anteeksi, että oli sekoittanut henkilön. Sitten hän meni omaan autoonsa ja sanoi Santralle: ”Se oli 
väärä henkilö, tosi noloa!” Heitä nauratti miehen ilme. Sitten hän katsahti miestä ja huomasi, ettei se 
yhtään muistuttanut isää. Ehkä samanlainen auto hämäsi, sillä isänkin autossa on hieman 
tummennetut ikkunat. Paremminkin sanoen mies muistuttaa enemmän Jean-Sixteniä kuin tämän 
isää, sillä miehellä oli samanlainen puolikalju.

Vuosi sitten Ray vaihtoi autoa koska Volvo vuosimallia 1988 alkoi ruostua ja vikojakin alkoi ilmetä. 
Hän osti hienon tummansinisen Ford Mondeon. 

Kun Jean-Sixten ja Santra olivat nauraneet valmiiksi Volkswagen Golfissa, niin silloin he menivät 
tavarataloon karkkiostoksille. 
Santra osti suosikki perunalastuja. Pitkään hän etsi ja lopulta löysi oikean perunalastumerkin. Hän oli 
vähällä antaa periksi, mutta sitten alimmaiselta hyllyltä löytyi Taffelin grilliperunalastuja. Ennen 
perunalastujen löytämistä hän vitsaili, että hän räjäyttäisi koko tavaratalon jos grilliperunalastuja ei 
löytyisi. Onneksi hänen ei tarvinnut moisiin puuhiin ryhtyä eikä vartijatkaan sattuneet kuulemaan 
hänen vitsailua, jolloin olisi tullut väärinkäsitys.
Kun he olivat ostaneet karkkia ja perunalastuja, niin he ajoivat Kajaaniin. Matkalla Santra söi kaikki 
karkit, jolloin Jean-Sixten puisteli päätään: ”Mitä väkkee!” Tämän murrefraasin hän on oppinut 
Rogerilta. 
Perillä Kajaanissa Jean-Sixten pysäköi autonsa kaupungin hienoimman hotellin edustalle. Santra 
ihmetteli, että mitä kummaa he tekevät täällä kalliissa hotellissa, johon Jean-Sixten hymähti: ”Ei 
haittaa mitään, sillä meidän pitää hieman juhlia.” johon Santra:  ”Juhlia? Mitä?” sitten Jean-Sixten otti  
esiin pienen muovisen rasian ja avasi sen tyttöystävänsä edessä. Rasiassa oli kultasormus.
Jean-Sixten kysyi: ”Haluatko mennä kihloihin?” jolloin Santra punastellen vastasi: ”Mikä ettei mutta 
sormushan on SINUN.” Hän painotti sanaa sinun. Jean-Sixten änkytti: ”Eikä ole, se on sinun ja minun 
sormus on jo sormessa.” ja näytti sormeaan. Siinähän komeili samanlainen kultasormus. Santra laittoi  
sormuksen pikkusormeensa. Se sopi kuin nakutettu. Sitten hän antoi hellän halauksen. 
Sitten he menivät hotelliin. Jean-Sixten varasi huoneen kahdelle. 
Huoneesta Jean-Sixten soitti kotiin ja ilmoitti, että hän tekisi mutkan Hangossa ja katsoisi Brand Linen 
satamaa ja nukkuisi autossa.



Äiti vastasi ja kehotti ajaa varovasti. Sitten Santra soitti kotiinsa ja ilmoitti vanhemmilleen, että hän 
nukkuu Jean-Sixtenin luona. Hänen ei tarvinnut tehdä valkoista valhetta koska hänen vanhemmat 
tietävät, että tytär seurustelee mutta Jean-Sixtenin isä ja äiti olettavat pojan olevan sinkku.

Jean-Sixtenillä on mukana pankkikortti ja sen vuoksi hänellä on vara hotellihuoneeseen. Vanhemmat 
ovat laittaneet paljon rahaa lastensa pankkitileille, jotta he voisivat huvitella.
He tietävät Jean-Sixtenin ja Viviannen olevan sen verran järkeviä, etteivät ostaisi mitään turhaa.

Ray on vatikään ostanut hieman Brand Linen osakkeita vastapalveluksi kun Raimo Brander osti 
Palos Aeron osakkeita. Hehän rakennuttavat yhdessä pääkonttorinkin. 

Jean-Sixten halusi yöpyä rakkaan Santran kanssa hotellissa koska ulkona on selvästi viilentynyt ja 
hän asuu vielä kotona.
Hotellihuoneessa he katsoivat telkkaria ja mainostauoilla he suutelivat kiihkeästi ja joivat kuohuviiniä.
Yhä hänestä tuntuu uskomattomalta, että hänellä on jo tyttöystävä. Vielä vuosi sitten häntä huoletti, 
että saisiko hän koskaan sitä oikeaa. Nyt hänellä on todellinen unelmatyttö.
Seuravana päivänä he kirjautuivat ulos hotellista ja Jean-Sixten heitti Santran kotiin ja sitten itsekin 
meni kotiinsa näyttäytymään vanhemmilleen, että on yhtenä kappaleena. Hän sepitti isälle ja äidille, 
oli mahtava tunnelma Hangossa. 
Jean-Sixten maksoi hotellin pankkikortilla niin, ettei hotellista tulisi laskua kotiin. 
Joka kerta kun Jean-Sixten vie Santra kotiin, niin silloin tyttö antaa hänelle kevyt halin sillä turvavyön 
takia kunnon halia ei oikein pysty antaa. Jean-Sixten tapaa odottaa ennen kuin lähtee ajamaan, että 
Santra on mennyt sisälle. 

Jean-Sixten kirjoitti Tegelson kertomukseen, että päähenkilö Jürgen-Josif olisi yöpynyt salarakkaansa 
kanssa hienossa torontolaisessa hotellissa.

Eräänä marraskuisena päivänä Jean-Sixten sanoi isälleen, että hän haluaisi muuttaa omaan 
kämppään koska on jo 28 vuotta siis tarpeeksi vahva, johon isä hämmästyneenä vastasi: ”Jävlar, 
mitä sinä sanoa?” Jean-Sixten perusteli, että tosiaan hän on jo tarpeeksi vahva asumaan omassa. 
Ray raapi päätään ja sanoi: ”Juu, tosiaan sähän olet jo aikuinen… mutta ne örinät sä saisit kyllä 
lopettaa… ajattele jos naapurit kuulisi ja sitten saisit häädön.” johon Jean-Sixten änkytti 
tavanomaisella monotonisella äänellään: ”Olen ajatellut rakennuttaa kartanomaisen luksusvillan 
vaikkapa pääkonttorin lähettyville… Luksushuvila myös sinulle ja äidille sekä Viviannelle… siis 
kaikille meille hieno omakotitalo, meil… ööh, minulle riittäisi hieman vaatimattomampi.” Ray naurahti:  
”Helvete pojke, mitä sinä sanoa? Tiedätkö mitä luksusvilla maksaa? Kallista myös meille 
lottovoittajille.” Jean-Sixten haki huoneestaan kartanopiirustukset ja levitti sen olohuoneen ruskealle 
sohvapöydälle ja sanoi: ”Tuollaista villaa olen ajatellut.” Ray rykäisi ja sitten katsoi tarkemmin 
piirustuksia. Kas kummaa, poikahan on oppinut piirtämään eikä nämä ole mitään lapsellisia 
piirustuksia vaan melkein arkkitehtitasoa, ajatteli Ray ja sitten sanoi: ”Njaa, ei tämä mikään tuhma 
idea olekaan… pitää laskeskella jos meillä olisi vara rakennuttaa kolme tällaista villaa… Oikeastaan 
mainio sijoituskohde lottomiljoonille, ettei inflaatio nakertaisi… Talo voi olla hyvä sijoituskohde.” Ray 
katsoi piirustuksia ja sitten lisäsi: ”Vaikka olemme miljonäärejä, niin silti on otettava pankkilainaa 
koska lentoyhtiö tarvitsee kapitaalia.” Ray alkoi laskea, että mitä maksaisi kolme luksusvillaa. 
Herraskartano olisi liian kallis ja liian suuri. Hän sattuu tietämään, että Branderit tulevat rakentamaan 
kolme kartanoa pääkonttorin lähettyville. Pääkonttorin tontti on jo raivattu.
Ray aikoo keskustella Raimo Branderin sekä rakennusyhtiö Toivosen Raksan kanssa.
Kun Vivianne oli tullut kotiin, niin silloin Ray kysyi tältä jos hänkin haluaisi oman omakotitalon. Tytär 
kysyi kummissaan: ”Vadå villa?” isä näytti hänelle piirustuksia, jolloin tytär alkoi nauraa niin, että 
rinnat hytkyivät: ”Jassoo, näköjään veljen ideoita, nä då, sehän maksaisi tuhottomasti!” 
Ray selitti tyttärelleen, että heillä olisi vara rakennuttaa villat, ja jatkoi: ”Ainakin minä ja mutsis sekä 
Jean-Sixten rakennuttaisi villat ja sinä saisit tämän nykyisen talon.” Vivianne kiitti talosta. Hän ei 
halua luksustaloa vaan hänelle riittäisi tämä nykyinen. Kyllä tämäkin talo on erittäin hieno ja suuri. 
Jean-Sixten on aina unelmoinut isosta talosta jossa olisi vierashuone sekä tietokonehuone. Nyt 
hänellä on mahdollisuus saada unelmatalonsa, jossa voisi asua rakkaansa kanssa.

Marraskuun lopulla Santra teki raskaustestin, joka näytti, että hän on raskaana. Äiti Kaarina auttoi 
testin tekemisessä, sillä hän on ammatiltaan kätilö.



Ilmiselvästi lapsen isä on Jean-Sixten. Totta kai Santra aikoo synnyttää lapsen koska hän tykkää 
Jean-Sixtenistä niin paljon vaikka tämä on melko hidasälyinen eikä aina kuule kaikkea mitä hän 
sanoo. Santra tapaa silloin tällöin vitsailla, että Jean-Sixten taitaa olla ilmiselvä hämäläinen, johon 
tämä tapaa vastata vakiona: ”Eikös Kangasala sijaitse Pohjois-Hämeessä, jossa olemme asuneet 70-
luvulla?” Jean-Sixtenillä on tapana usein mainita tarkat vuosiluvut kun keskustelu menee 
menneisyyteen. Toisinaan hän voi olla melko ärsyttävän pikkutarkka eli Palosten sisäpiirislangilla 
ihilisti. Jean-Sixtenillä on myös toinen ärsyttävä piirre, nimittäin hän tapaa jankuttaa samaa erityisesti 
kun hän on sopinut tapaamisen seuraavaksi päiväksi, niin sitä hän vähän väliä jankuttaa, jotta 
kelloaika painuisi mieleen vaikka hänellä onkin hyvä muisti, ehkä liiankin hyvä muisti Molskayan 
tapauksen paskanimille ja sanoille, jotka yhä tahtoo örisyttää. Santran kuullen hän on onnistunut 
olemaan örisemättä. Kun hän kuulee tyttöystävän läsnä ollessa radiosta Molskayan tapauskesta tai 
siihen assosioituneita niin kutsuttuja paskasanoja, niin silloin hän itse mielessään kurkussa örisee ja 
hokee itse mielessään sanaa Slut, slut.
Ehkä kaikkea Santran sanomaa Jean-Sixten ei ymmärrä koska tämä on suureksi osaksi Kainuun-
murretta, joka on hieman sekoittunut Pohjois-Savon murteeseen.
Kyllä Jean-Sixten on huippujätkä, jolla on ihana huumorintaju. Hän helposti kadottaa kontrollin kun 
ympäristö hassuttelee. Jean-Sixten pitää kovasti härskeistä vitseistä. 
Santran ja Jean-Sixtenin lapsi sai alkunsa metsätien varressa. Metsätietä Jean-Sixten kutsuu yhä 
Barbaravägeniksi. Santra kutsuu tietä Nussimistieksi, sillä häntäkin on puraissut rivouden kärpänen. 
Kyllä aikaisemminkin hän on pitänyt kovasti rivoista vitseistä ja kuunnellut innolla Juice Leskisen 
härskeimpiä kappaleita. 
Santran kuukautiset ovat lakanneet, joka osaltaan juoruaa raskaudesta. Raskaustesti vahvisti tietoa.
Vanhemmista on mukava kun tytär odottaa lasta ja isä on luotettava ja hauska ruotsalaismies.
Santran vanhemmat tietävät, että Paloset ovat lottomiljonäärejä ja ovat teroittaneet tyttären päähän, 
että tämä olisi varovainen poikaystävän kanssa rahankäytössä, ettei tulisi väärinkäsityksiä, että hän 
olisi rahojen takia. He ovat kehottaneet, että tytär maksaisi juotavat ja syömiset omasta pussista.
Toisen siivellä ei pidä elää.
Aluksi isä Martti Puustisella oli ennakkoluuloja ruotsalaisista mutta ne muuttuivat kun hän tapasi 
Jean-Sixtenin. Jätkähän ei olekaan yhtään homomainen. Ei käydä nuuskaa eikä laukkaa ukkojen 
perässä. Joitakin homon piirteitä Jean-Sixtenissä on mutta homo hän ei todellakaan ole, sillä hän 
jopa inhoaa homoja. Hän ei kuitenkaan halua satuttaa homoja koska hän on rauhanmies. Jos hän 
kohtaisi homon, niin varmasti hän käyttäytyisi asiallisesti, sillä hän ei ole mikään rasisti vaikka 
maahanmuuttajia kutsuukin Svartskalleiksi perhepiirissä. Usemmiten hän kuitenkin kutsuu 
maahanmuutajia hieman kiltimmällä nimikkeellä; Lakritsqlowner. 
Santra on erittäin suvaitsemainen nuori nainen ja hyväksyy ihmiset sellaisena kuin ovat. Hänellä ei 
ole mitään homoja ja lesboja vastaan, muttei voisi ajatellakaan ryhtyä lesboksi, varsinkin nyt kun 
hänellä on tämä ihana Jean-Sixten. Maahanmuuttajhia hän kutsuu isän ja äidin seurassa 
mutakuonoiksi, mutta muiden ihmisten seurassa hän kutsuu heitä etelänmaalaisiksi. Nyt kun hän on 
kihloissa Jean-Sixtenin kanssa, niin hän on suomentanut poikaystävän maahanmuuttajasanan 
lakuiksi. Nyt Santralla on mahdollisuus oppia riikinruotsia ja Jean-Sixtenillä Kainuun-murretta.

Martti Puustinen on työtön rakennustyöläinen ja Kaarina on sairaanhoitaja mutta saanut 
kätilönkoulutuksen. Hän on töissä Sukevan terveyskeskuksella.
Eräänä päivänä Jean-Sixten ehdotti Martille, että tämä kysyisi töitä Toivosen Raksalta, jotta 
omakotitalot valmistuisivat nopeammin. Hän haluaa aina kaiken tapahtuvan nopeasti ja sen vuoksi 
hän vaikuttaa stressaantuneelta mutta erityisen stressaantunut hän ei ole.
Martti Puustinen otti yhteyttä rakennusyhtiön omistaja Matti Toivoseen. Martti sai töitä ja nyt hän 
odottaa kunnes rakennusluvat on myönnetty. Se on vain muodollisuus, sillä pääkonttori ja 
omakotitalot tulevat tuomaan paljon työpaikkoja työttömyyden riivaamaan Kainuuseen ja Pohjois-
Savoon sekä osittain Pohjois-Karjalan pohjoisosiin. 
Pienellä tamperelaisella Toivosen Raksalla on nyt iso rakennusprojekti Sukevan pohjois-puolella niin, 
että isot rakennusjätit ovat kateellisia. Totta kai isommillekin yrityksille riittää hommia, sillä 
pääkonttorin alueelle pitää vetää teitä. Aluetta ollaan kaavoittamassa uudelleen ja ehkä voitaisiin 
rakentaa pieni lähiö, suurin piirtein samanlainen kuin Sukeva ja Otanmäki. 
Alueen itäpuolelle tullaan rakentamaan Branderien kartanot. Palosten omakotitalot tulevat 
kartanoiden länsipuolelle, väliin jää pieni metsikkö. 
Viikkoa ennen joulua pääkonttorin, kartanoiden ja omakotitalojen viralliset piirustukset valmistuivat. 
Omakotitalojen piirustukset eivät suuremmalti eroa Jean-Sixtenin piirtämistä.



Loppiaisten jälkeen kunta vetää kunnallistekniikan alueelle, jotta rakennustyöt voitaisiin aloittaa. 
Omakotitalojen katu on jo nimetty Linnuntieksi. Jean-Sixtenin ja Santran talo tulee sijaitsemaan 
numerossa kuusi ja Rayn ja Evan talo tulee sijaitsemaan 28 eli Linnuntien toisessa päässä, jotta 
Jean-Sixten ja Santra voisivat paremmin itsenäistyä mutta kuitenkin saisi tarvittaessa apua. 
Jean-Sixtenin ja Santran talon takana on tie joka johtaa Branderien kartanoille. Branderien kartanot 
on nimetty perheenjäsenten mukaan. Raimo on päättänyt rakennuttaa pojalleen omankartanon, jonka 
tämä saa heti kun tämä pääsee ulos mielisairaalasta. Kartano on Jim-Adolfille yllätys. 
Vivin hoville menevä tie menee aivan Jean-Sixtenin ja Santran tulevan talon takaa, väliin jää vain 
pieni puistikko, joka on nimetty Lintupuistoksi. Tie Vivin hoville on nimettu Branderintieksi. Ehkä nimi 
tullaan tarvittaessa vaihtamaan jos alueelle tulee enemmän taloja. 
Vivin kartanon takana on pohjaton suonsilmäke, josta alkaa Sukevajärveen laskeva metsäpuro. 
Lähempänä pääkonttoria puro on leveimmillään. Leveimpään kohtaan tullaan rakentamaan autosilta, 
jotta pääkonttorille, kartanoille sekä Linnuntien taloille olisi helpompi mennä. 

Palosten omakotitalot tullaan rakentamaan valkosista kohokuvioisista tiiliskivistä ja katot tulee 
olemaan mustista kattotiilistä.

Branderien kartanot tulee olemaan valkoisia kivitaloja, joissa vihreät peltikatot. 
Pääkonttori tulee olemaan punaruskeatiilinen ja punainen tiilikatto.

Jean-Sixten on päättänyt lanseerata tyttöystävänsä vanhemmilleen uudenvuodenaattona. Häntä 
jännittää heidän reaktio. Sitten onkin aika paljastaa, että hänestä tulee kohta puoliin isä. Synnytys on 
laskettu tapahtuvan joskus maaliskuussa 1998.
Omakotitalo ei ehdi valmistua ennen synnytystä niinpä Jean-Sixten ja Santra saavat asua tilapäisesti 
yksiössä. Santra onnistui Jean-Sixtenin muuttaa pois lapsuuskodista. Kuten saattaa arvata, aluksi 
Jean-Sixten epäröi koska häntä pelottaa äidin reaktio; lintu muuttaa pois pesästä. Tämä klassinen 
repliikki tuntuu Jean-Sixtenistä haikealta. Lopulta Santra onnistui ylipuhumaan poikaystävänsä 
muuttaa pois isän ja äidin luota.
Eräänä joulukuisena päivänä he löysivät yksiön Kajaanin keskustasta, joka sijaitsee torin laidassa. 
Asunnosta on mahtavat näkymät Kajaani-joelle. 

Jim-Adolf on yhä Lapinlahden mielisairaalan suljetulla osastolla. Kerran kuussa hänen vanhemmat 
käyvät katsomassa häntä. Jim-Adolf ei halua, että isä ja äiti kävisi liian usein koska haluaa itsenäistyä 
ja aloittaa uuden paremman elämän heti mielisairaalasta päästyään. 
Vielä hän ei ole täysin terve mutta on toipumaan päin. Hänen pitää tehdä psykiatrisia testejä sekä 
terapiatyötä. Lisäksi Jim-Adolf kirjoittelee paljon kertomuksia, joka on hyvää terapiaa. Psykiatrit 
tapaavat lukea hänen kertomuksia ja sitten analysoivat, että kuinka herra Brander voi.

Uudenvuodenaattona oli iso avajaisjuhla kaikissa neljässä Brand Linen satamissa; Hangossa, 
Sassnitzissa, Ystadissa sekä Nynäshamnissa. 
Nyt vihdoinkin liikenne alkaa. Avajaisjuhliin tuli Suomen ja Saksan liikenneministerit. Hangossa  
Suomen tasavallan presidentti leikkasi sinivalkoisen nauhan. Kesällä samanlaisen nauhan leikkasi 
Hangon kaupunginjohtaja, jolloin oli yrityksen ja sataman avajaiset. Nyt vuodenvaihteessa on 
liikenteen avajaiset. Kun presidentti leikkasi nauhan niin samaan aikaan Sassnitzissa Saksan 
liittokansleri leikkasi samanlaisen nauhan Saksan lipun väreissä. Sitten laivat soittivat sumusireeniä 
samaan aikaan. Syksyn aikana toinen laiva ajaettiin Sassnitziin, jotta liikenne alkaisi samaan aikaan 
molemmista päistä. Toistaiseksi Nynäshamnin reitillä M/s Vivin apuna ei ole toista laivaa.
Sumusireenien soidessa autojen ajorampit sekä jalankulkijoiden portit avattiin. Aluksi ei ollut kovin 
paljon matkustajia mutta eiköhän niitä ala tulla kun loppiainen lähestyy.

Branderit olivat ensimmäisellä matkalla. Raimon perhe oli M/s Raymondilla Hangosta Sassnitziin ja 
Helmutin perhe vastakkaiseen suuntaan menevällä M/s Jimillä.
Retkutsenkot olivat M/s Vivillä Hangon ja Nynäshamnin välillä. 

Jim-Adolfin vanhemmat kysyivät mielisairaalan lääkäreiltä jos poika voisi osallistua varustamon 
avajaisjuhlaan. Hän sai luvan lähteä ja sai melkoisen kasan lääkkeitä. Heti avajaismatkan jälkeen 
hänen pitää palata takaisin mielisairaalaan. Jim-Adolf voi jo paremmin ja pistävä psykopaatin katse 
on poissa. Häntä nolottaa itsemurhayritys. 



Mielisairaalassa Jim-Adolf on ihastunut erääseen vaaleatukkaiseen Elliin, joka on myös potilaana. 
Usein Jim-Adolf ja Elli tapaavat hassutella. Ellillä on sympaattisen hurmaava hymy niin, että tämän 
pienet etuhampaat korostuvat suloisesti. 
Jim-Adolf on saanut Ellin lisäksi kaksi miespuolista potilaskaveria, jotka ovat sähköasentajan poika 
Vihtori sekä pitkäkasvuinen veitikkamainen Mikko. 
Jim-Adolf viihtyy hyvin mielisairaalassa koska siellä hänen pönttönsä tulee kuntoon. Hän tapaa ihailla 
myös kauniita naispuolisia sairaanhoitajia, muttei uskalla kajota heidän peppuihin koska silloin on 
vaarana piikki persuuksiin. Jim-Adolf ei yritäkkään karata ja sen vuoksi sai luvan osallistua Brand 
Linen avajaisiin.
Enää hän ei missään tapauksessa halua edes miettiä itsemurhaa koska ei halua nähdä sitä valtavaa 
pirua helvetin portilla. 
Jim-Adolf ei tarvitse pakkopaitaa eikä sänkyyn sitomista koska hän vapaaehtoisesti ottaa lääkkeitä ja 
pistoksia. 

Uudenvuodenaattona Paloset olivat Kajaanin lentokentällä Palos Aeron avajaisissa. Lentokone tulee 
liikennöimään Kajaanin ja Östersundin välillä. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin silloin 
avataan myös lentolinja Helsinki-Vantaalle sekä Östersundista Arlandaan. 

Vähän ennen keskiyötä Jean-Sixten haki Santran lentokentälle, jotta voisi esitellä hänet 
vanhemmilleen. 
Ray ja Eva ihmettelivät kun poika lähti tuntia ennen vuodenvaihtumista ja mitähän tämä on keksinyt.
Kun hän palasi Santran kanssa varttia vaille 12 yöllä, niin silloin hän meni Santran kanssa käsikkäin 
lentoterminaalin kahvilaan. Ray ja Eva olivat kuin ällikällä lyötyjä kun poika oli löytänyt noin 
hyvänäköisen tytön. Jean-Sixten väitti tavanneen Santran Naapurinvaaran tansseissa. Tietenkään 
hän ei uskalla kertoa totuutta, että oli tavannut hänet metsätien varressa kun oli ollut kuksimassa 
pumpattavaa seksinukkea. 
Toinen päivä Jean-Sixten ja Santra tulevat paljastamaan, että he saavat kohtapuoliin lapsen. 
He muuttavat yksiöön loppiaisten jälkeen. Nyt viimeinkin Ray ja Eva ymmärtävät, että miksi pojalla 
on kova hinku muuttaa kotoa. Heistä Santra on sopiva tyttöystävä pojalle. He ihmettelevät, että miten 
kummassa poika on onnistunut salata seurustelun sekä kihlautumisen. 

Jean-Sixten voi yhä huonosti Molskayan tapauksen takia. Häntä oikein itkettää kun sattui katsomaan 
Poliisi-TV jakson myöhäissyksyllä 1995 ja näki sen painajaismaisen rekonstruktiovideon. Hän 
allergisoitui uudelleenlavastusvideolla kuulemista sanoista sekä myöhemmin tv-uutisissa jossa 
Tuomaksen Suomen ruotsalainen äiti hoki ihan solkenaan; Det är rena hån att Ravepartys erövar 
våra unga… Kyseisessä lauseessa olevia sanoja Jean-Sixten ei siedä kuulla saati itse lausua. Hän ei 
halua enää laittaa suuhunsa kyseisiä paskasanoja. Enää hän ei myöskään siedä Tomas Ledinin 
kappaleita vain siksi kun tämä ruotsalaislaulaja on Tuomaksen kaima.
Hänen on pakko yrittää olla örisemättä, ettei Santra kuulisi ja hermostuisi. Hänen on pakko olla 
örisemättä tai muutan joutuisi kertomaan Santralle örinöiden syytä ja silloin kihlattu saattaisi alkaa 
epäillä, että Jean-Sixtenillä olisi jotain tekemistä sen kummallisen Ravebile tapauksen kanssa, josta 
Santrakin on kuullut tiedostusvälineistä.
Jean-Sixten yrittää ryhdistäytyä, ettei tarvitsisi alkaa selittelemään örinöitä. 


