
Tammikuussa 1998 Toivosen Raksa aloitti Brand Linen ja Palos Aeron pääkonttorin rakennustyöt. 
Rakennusaikana näiden kahden yrityksen toimintaa johdetaan Brandereilta ja Palosilta. 
Jean-Sixtenin ja Santran sekä Rayn ja Evan omakotitalojen rakennustyöt alkavat helmi-maaliskuussa 
eli samoihin aikoihin kun Santran synnytys on laskettu tapahtuvan.  
Lukemattomia kertoja Jean-Sixten ja Santra ovat käyneet Linnuntie kuuden tontilla katsomassa tyhjää 
tonttia. Puskat ja puut on jo raivattu. Kohtapuoliin aletaan rakentaa sokkelia.  
Kotikatu Linnuntie on jo asfaltoitu.  
 
Tammikuun puolivälissä Jean-Sixten ja Santra muuttivat vihdoinkin väliaikaiseen yksiöön Kajaanin 
keskustassa. Asunto on pieni ja viihtyisä, muttei voita omakotitaloa. Asunnossa on iso parveke, josta 
näkymät Kajaani-joelle. Olohuoneen perällä on pieni nukkuma-alkovi, johon mahtuu pieni sänky, mutta 
kuitenkin sen verran suuri, jotta he molemmat mahtuvat. Heitä ilahduttaa se kun he eivät olekaan niin 
lihavia kuin ovat kuvitelleet. Sen todistaa kapeahko sänky, jonka he ovat ostaneet kirpputorilta 
halvalla. Omakotitaloon he aikovat ostaa leveämmän parisängyn. Tämän kapean sängyn he laittavat 
tulevaan vierashuoneeseen, joita on kaksi kappaletta. Toiseen vierashuoneeseen he aikovat hankkia 
petisohvan.  
Heidän pienessä yksiössä on niin pieni keittiö, että sinne mahtuu vain yksi henkilö kerrallaan. 
Kellarissa on sauna sekä uima-allas.  
 
Vieläkään Jean-Sixten ei ole kuullut mitään työvoimatoimistosta. Muutaman kerran kuussa hänen 
pitää käydä keskustelemassa työterapeutin kanssa. Raili Virta sanoo vain, ettei ole yhtään sellaista 
työtä joissa ei olisi kovia pääsyvaatimuksia. Suurin osa vapaista työpaikoista vaatii korkeakoulutusta, 
jollaiseen erityiskouluntodistuksella ei ole menemistä.  
Muutaman kerran Raili on ehdottanut suojatyöpaikkaa, mutta heti kättelyssä Jean-Sixten tyrmää 
moiset ehdotukset. Hänen ylpeys ei anna periksi koska suojatyöpaikassa hän tuntisi itsensä tosi 
vammaiseksi niin, että käsivarsi alkaisi väpättää rinnan päällä. Kyllä hän on tietoinen omasta lievästä 
kehitysvammastaan, mutta sitä hän ei aio tunnustaa itselleen eikä muille. Hän on päättänyt olla 
normaalijätkä, sillä sipuli.  
 
Helmikuussa Jean-Sixten ja Santra paljastivat Raylle ja Evalle, että he saavat kohta puoliin lapsen. 
Tämä tuli täytenä yllätyksenä vaikka Santran pömppövatsa on sitä pitemmän aikaa juorunnut.  
Ray naurahti ja katsahti poikaansa: ”Helvete Pojke, mitä sinä olet taas mennyt tekemään?” jolloin 
poika punastui ihan kuin kysymyksessä olisi jokin kepponen ja änkytti: ”Juu, tein pienen lapsen.” johon 
Ray naurahti: ”Sehän on mukava yllätys, min pojke!” Keskustelu oli osittain ruotsiksi ja suomeksi 
koska Santra ei osaa kovinkaan hyvin ruotsia.  
Ray meni olohuoneeseen ja otti hyvin varustetusta baarikaapistaan kuohuviiniä ja kaatoi kolmeen 
pikariin, jotka hän asetti hopeatarjottimelle ja meni keittiöön sanoen: ”Skool lapselle!” Eva kysyi ja 
katsoi epäilevästi pikariin: ”Mitä tämä on?” johon Ray: ”Se on vain kuohuviiniä.” Kun isä ja äiti puhui 
suomeksi, niin silloin koko ajan Jean-Sixtenin aivot käänsivät sanoja ruotsiksi, muttei iljennyt alkaa 
tavanomaiseen tapaan ruotsintaa ääneen kun kihlattu oli läsnä. Vanhempien läsnä ollessa hän 
mielellään puhuu ruotsia, mutta nyt on pakko puhua suomeakin, jotta Santra ymmärtäisi paremmin.  
 
Santra otti pikarin tarjottimelta ja kysyi, että uskaltaako ottaa alkoholipitoista juomaa nyt kun on 
raskaana, johon Eva vastasi suomea murtaen: ”Ei tuo pikku määrä haittaa mitään, ei saa ryypätä.” ja 
hymyili, jolloin Santra naurahti ja loi katseen kihlattuunsa ja sitten appivanhempiin: ”Ei tippa tapa!” ja 
joi varovaisesti pikarin tyhjäksi. Jean-Sixten naurahtaen jatkoi: ”Juu, ei tippa tapa eikä ämpäriin huku!” 
Hän on kuullut monta kertaa tämän Irwinin kappaleen. Hänestä Irwinin biisit ovat hauskoja koska 
niissä on niin kutsuttua rakkariromantiikkaa. Aikaisemmin kun hän kävi perjantai-illalla Kajaanin 
keskustassa elvistelemässä, niin silloin hänen autostereoista soi täysillä Irwinin sekä ruotsalaisen 
Eddie Meduzan kappaleet. Jean-Sixtenistä Eddien biisit ovat parempia koska ne ovat hänen 
äidinkielellä mutta kyllä Irwininkin kappaleita saattaa kuunnella.  
 
Kun Jean-Sixten ja Santra olivat menneet, niin silloin Eva itki ilosta. Hän liikuttui kyyneliin kun pojasta 
tulee isä. Hänestä on niin mukava kun poika on vihdoinkin jättänyt lapsen kengät. Aivan liian monta 
kertaa hän on saanut polttaa hermosavukkeita ulko-ovella. Nyt Eva toivoo, että poika olisi lopettanut 
lapsellisuudet tai muuten sosiaalitädit saattaisivat viedä lapsen. Kuha poika malttaisi olla örisemättä 
nyt kun tällä on niin kaunis tyttöystävä ja tulee isäksi, ajatteli Eva Anna Palonen.  
Ray lohdutti itkevää vaimoaan: ”Ei ole mitään syytä alkaa vollottamaan, mitä sanoisit jos tehtäisiin 
vielä kolmas lapsi, sellainen tidskriftsfamiljen?” Eva naurahti: ”Åh, riittää mainiosti, että meillä on Jean-
Sixten ja Vivianne!”  



Ray tapaa kutsua lapsentekoa tidskriftsfamiljeniksi koska 80-luvun alussa pojalla oli samannimisiä 
paperinukkeja, jotka tämä oli leikannut Allers lehdestä. Paperinukkesarjan nimi oli juuri 
tidskriftsfamiljen. Joka viikko Allersin lastenpalstalla oli sarjaan uusia paperinukkehahmoja.  
Jean-Sixten tapasi leikkiä sängyn päällä paperinukeilla. Tämä inspiroi häntä kirjoittaa kertomuksia.  
Kun Paloset muuttivat takaisin Suomeen, niin silloin Ray kaikessa hiljaisuudessa heitti paperinuket 
roskiin. Häntä hieman ärsytti kun poika leikkii tyttömäisillä paperinukeilla. Häntä hirvitti jos paperinuket 
tekisi pojasta kivenkovan homon. Nyt kun tämä meni kihloihin Santran kanssa ja siittänyt tämän 
raskaaksi, niin Ray saa huokaista helpotuksesta, ettei pojasta tullutkaan homoa. 
Muuton jälkeen kun Jean-Sixten alkoi kerätä tavaroitaan muuttokuormasta, niin silloin hän kyseli 
perheenjäseniltä, että missä on tidskriftsfamiljen. Rayltä pääsi räkänauru, jolloin poika arvasi, että 
isäukko on heittänyt ne roskiin. Hän ei osannut eikä vieläkään osaa suuttua. Tämä ylikiltteys on 
vaarallista jos hän kohtaisi narsistin ja joutuisi hyväksikäytettäväksi. 
Jean-Sixtenin paperinukkerumba synnytti perheeseen uuden sisäpiirislangisanan yhdynnälle; joka 
kerta kun perheessä keskustellaan lapsien teosta, niin silloin puhutaan tidskriftsfamiljeninin teosta. 
Tämä onkin parempi peitenimi härskille knulla sanalle. Joskus Ray saattaa sanoa kyseisen sanan, 
jolloin Eva alkaa heti hyssytellä. 
 
Eräänä sunnuntai-illalla maaliskuussa kun Jean-Sixten ja Santra istuivat olohuoneessa pienessä 
väliaikaisessa yksiössä katsoen Arto Nybergiä. Erityisesti Santra tykkää tästä haastatteluohjelmasta, 
jossa Arton vieraana on julkkiksia. Tänä illalla vieraana oli Spede Pasanen.  
Yhtäkkiä Santra alkoi kiemurrella kuin käärme. Se ei johtunut Speden hassuista vastauksista vaan 
synnytyspoltoista. Hän sanoi tuskissaan avopuolisolleen, että pitää mennä vaahtokylpyyn 
rentoutumaan ja käski kertoa Speden sanomiset.  
Vessassa on pieni yhden hengen kylpyamme, johon Santra laski vettä ja kaatoi hyvätuoksuista 
kylpyvaahtoa. Sillä välin kun amme täyttyi, niin hän kävi baarikaapista hakemassa kuohuviiniä pieneen 
pikariin. Sitten hän istahti ammeeseen, jossa vaaleanpunainen hyvältä tuoksuva vaahto helli 
mukavasti. Synnytyspoltot hellittivät hetkeksi. Hän sulki silmänsä ja muisteli lapsuuden kesiä 
Kalajoelle, jossa oli kellunut ilmapatjan päällä. Tuntui ihanalta, kunnes synnytyspoltot palasivat 
entisestään voimakkaampina. Hän huusi Jean-Sixtenille: ”Kulta, kohta se tulee!” jolloin Jean-Sixten 
pomppasi beigenvärisestä nojatuolista, jonka käsinojan päässä on nuppi. Hän juoksi 
vessakylpyhuoneeseen ja kysyi: ”Mimimikä tulee, kakkako?” Santra nauroi tuskaisesti: ”Elä näyttele 
tyhmempää kuin mitä oot… lapsi tietenkin, senkin vinttiaivo!” Vaivoin Santra nousi kylpyammeesta ja 
Jean-Sixten auttoi häntä kaivautumisessa ja sitten pukeutumisessa. Lopuksi Santra itse onnistui 
pukeutumaan valkoiseen nylontoppatakkiin ja otti eteisen pöydältä ruskeanahkaisen olkalaukkunsa.  
Sitten Jean-Sixten talutti kihlattunsa autoon, joka oli pysäköity sisäpihalle.  
Santra meni pitkälleen takapenkille ja Jean-Sixten lähti tuhatta ja sataa ajamaan kohti Kainuun 
keskussairaalan synnytysosastoa.  
Perillä hän auttoi Santran sisälle synnytysosastolle. Reseptiossa hän huusi virkailijalle: ”Hän 
synnyttää, tulee vauva!” jolloin tuli lääkäri ja kaksi kätilöä, jotka laittoivat Santran rullasängylle ja veivät 
hänet synnytyshuoneeseen. Jean-Sixten kysyi jos voisi tulla mukaan. Yksi kätilöistä vastasi, että on 
paras, että hän odottaa käytävällä. Silloin Jean-Sixten hoksasi, että oli unohtanut kotiin 
videokameransa ja päätti käydä sen hakemassa. Jälleen hän ajoi hurjaa vauhtia takaisin keskustaan.  
Hän on ihmeen taitava autonkuljettaja vaikka ajeleekin ilman silmälaseja. Hän kiittää onneaan kun 
inssiajossa oli ilman rillejä niin, ettei ajokorttiin tullut mitään merkintää silmälasien käytöstä. 
Videokameran hakemisessa ei kauaa nokka tuhissut. Autolla ajaessa hän koko ajan itsekseen hoki 
fittaa, kun joutui väistämään muita autoja sekä jalankulkijoita. Vihdoin ja viimein hän palasi kameran 
kanssa sairaalan suurelle parkkipaikalle ja juoksi videokameralaukku olallaan kohti synnytysosastoa 
ihan kuin tv-reportteri. Jokaisen kyltin hän itse mielessään käänsi ruotsiksi.  
Hän asettui istumaan synnytyshuoneen ovea vastapäätä olevalle vanhalle natisevalle tuolille.  
Vieressä on pieni pöytä, jossa on naisten lehtiä.  
Hän yritti arvailla, että kumpi tulisi; tyttö vai poika tai sitten ei kumpaakaan. Uskomatonta kun hänestä 
tulee sittenkin isä eikä hän ollutkaan ikuinen poikamies, kuten Roger ja Leo ovat irvailleet. Mitenhän 
ukkojen leuat loksahtavat nyt kun he olivatkin väärässä, ajatteli Jean-Sixten samalla kun istui 
jännittyneenä synnytysosaston ovea vastapäätä. Oven oikealla puolella seinässä on kyltti, jossa lukee 
Synnytyshuone. Lukemattomia kertoja Jean-Sixten ehti tavata sanan ja itse mielessään kääntää sen 
ruotsiksi; Synnytyshuone, Förlossningsrummet, BB. Hän maisteli sanoja; Pappa, Fader, Isi ja Isä. 
Hänestä tulee isä tai paremminkin sanoen pappa koska viimeksi mainittu on hänen äidinkieltä. 
Isästä tulee ukki tai paremminkin sanoen Farfar, Santran isästä eli appiukko Martista tulee virallinen 
Ukki koska Farfar titteli on varattu Raylle, ajatteli Jean-Sixten. Farmor titteli on varattu Evalle ja 
Mummo titteli kuuluu anoppi Kaarinalle, ajatteli Jean-Sixten.  



Hän aikoo yrittää tehdä lapsesta kaksikielisen. Jean-Sixten piteli videokameraa sylissään valmiina 
alkaa filmata kun synnytyshuoneen ovi avattaisiin. Hän aikoo heti napsauttaa kameran päälle eikä 
anoa filmaamislupaa. Hän ajatteli, että nyt hänestä on tullut iso ukko. Kertaakaan hän ei ole ollut 
synnytysosastolla jos ei lasketa hänen omaa syntymistä, joka on ollut isän mukaan vaikea. Hän 
ajatteli, että synnytys on yhtä vaikeaa kuin mulkunpää, ja hymyili itsekseen, hyvä kun ei päässyt 
naurunpurskahdus. Se ei olisi mitään haitannut koska käytävällä ei ollut ketään. Ehkä nauru olisi 
kuulunut synnytyshuoneeseen. 
Yhtäkkiä Jean-Sixtenille muistui mieleen jouluna 1992 saadut potkut kaupunginarkistosta. Silloin hän 
ei olisi osannut kuvitellakaan, että jo samana vuosikymmenellä hänestä tulisi isä eli täytyy kyllä olla 
kova panomies, ajatteli Jean-Sixten.  
Puolentunnin kuluttua synnytyshuoneenovi aukesi ja sieltä tuli iloinen mutta väsynyt kätilö ja sanoi 
Jean-Sixtenille: ”Te olette juuri saaneet poikalapsen!” Jean-Sixten änkytti tavanomaisella 
monotonisella äänellään, että menikö synnytys hyvin, johon kätilö vastasi, että lapsi on terve kuin 
pukki. Jean-Sixten napsautti videokameran päälle ja alkoi filmata samalla kun käveli sisään 
synnytyshuoneeseen. Santra makasi yhä synnytystuolissa jalat levällään ja punainen vastasyntynyt 
vauva rinnan päällä tissien välissä.  
Jean-Sixten filmasi lyhyen pätkän, ettei ärsyttäisi kätilöitä koska nämä voivat olla ihilistejä. Koko 
Palosen suku inhoaa sekä pelkää ihilistejä. Nyt hänellä oli tuuria kun sai filmata.  
Filmaamisen jälkeen hän sai pidellä lasta sylissä, jolloin hän sanoi, että tämä on todellinen 
onnenpäivä. Parasta mitä hänelle on tapahtunut sitten ajokortin ja Santran tapaamisen.  
Tapaamishetkellä lapsi sai alkunsa. Jean-Sixten päätti käyttää lastaan sen metsätien varressa, jossa 
tämä sai alkunsa. Hän päätti itse mielessään nimetä metsätien Bebisvägeniksi. Puskaa, jonne Santra 
heitti Barbaran, hän tulee kutsumaan Barbara puskaksi.  
Jean-Sixten antoi vauvan takaisin Santralle ja sitten halasi tätä. Sitten hän kysyi jos Santra saisi lähteä 
kotiin, johon kätilö vastasi, ettei ihan vielä vaan muutaman päivän kuluttua. Jean-Sixten kysyi jos voisi 
ottaa vauvan mukaan, johon kätilö vastasi, että vauva pääsee kotiin äidin mukana muutaman päivän 
kuluttua, sillä vauva on ensin rokotettava, mitattava ja punnittava.  
Jean-Sixten nipisti itseään poskesta nähdäkseen, että on hereillä. Siltä vaikuttaa.  
Santra kehotti kihlattuaan ilmoittaa tämän ilouutisen hänen vanhemmilleen. Jean-Sixten lupasi kertoa 
kaikille. Kätilö antoi hänelle valkoisen kansion, jonka kannessa on muovitasku. Kansion päällä lukee; 
vauvanhoito-ohjeita. Lisäksi hänen pitää käydä muutaman kerran lastenneuvolassa opettelemassa 
vaipanvaihtoa sekä ruokkimista. Harmi vaan kun hänen omista rinnoista ei tule maitoa.  
 
Kun Jean-Sixten oli tullut synnytysosaston ulko-ovesta ulos, niin oven edustalle kurvasi Guntherin 
Nissan Sunny. Gunther juoksi auton ympäri ja avasi herrasmiesmäisesti apumiehen puoleisen oven, 
josta Ellen kömpi ulos ison pömppövatsan kanssa. Jean-Sixten huusi, että hänestä on tullut 
pikkupoikalapsen isä. Gunther sanoi, että kohta hänestäkin tulee isä ja sepä mukava yhteensattuma 
kun heistä molemmista tulee isä samana päivänä. 
Gunther ja Ellen menivät sisälle synnytysosastolle. Jean-Sixten toivotti onnea ja jatkoi kävelyä kohti 
autoa. Hän ajoi suorinta tietä Sukevalle. Ensin hän kävi appivanhempiensa luona kertomassa 
ilouutisen. Martti ja Kaarina ilahtuivat kun synnytys meni hyvin. Martti olisi tarjonnut samppanjaa mutta 
sitä Jean-Sixten ei voinut ottaa kun oli autolla liikenteessä. Sitten hän meni omien vanhempiensa 
luokse kertomaan ilouutisen. Matkalla hän mietti kuumeisesti miten muotoilisi ilouutisen. 
Hän pysäköi autonsa tavalliseen tapaan autotallin edustalle ja sitten meni autotallin kautta sisälle, 
kuten hänellä on tapana mennä isän ja äidin luokse. Autotallin ja asunnon puoleisen oven avattuaan 
hän huudahti innoissaan: ”Hallå M och P, jag är nu pappa!” Hänellä on tapana kutsua isää ja äitiä 
mammaksi ja papaksi sanoen vain sanojen ensimmäiset kirjaimet.  Santralle ja Guntherille hän kutsuu 
vanhempiaan nuorekkaasti faijaksi ja mutsiksi. Samoin hän teki myös töissä. Rautatieasemalla hän ei 
iljennyt kutsua isää isiksi, koska Ollin teini-ikäiset tyttäret tapaavat käydä usein isänsä työpaikalla 
hakemassa ruokarahaa sekä kutsuvat tätä lapsellisella äänellä isiksi.  
 
Ray ja Eva tulivat poikaansa vastaan kodinhoitohuoneeseen, jonne autotallin ja asunnon välinen ovi 
menee suoraan. Ray naurahti: ”Helvete pojke, mitä sinä sanoa? Sepä mukavaa!” Eva sanoi, että sepä 
oli kiva ja kysyi, että kumpi tuli, johon Jean-Sixten: ”Nå, liten pojke!” Sitten Eva kysyi, että joko nimi on 
päätetty, johon Jean-Sixten: ”Nä, inte än, Santra saa päättää.”  
Ray naurahti, että hänellä on monta titteliä; Pappa, Farsa, entinen tullimies, vankilakundi, 
paperinvalmistaja sekä toimitusjohtaja. Evan otsaan ilmestyi kaksi pystysuoraa ryppyä, joita  
Jean-Sixten tapaa kutsua vihanrypyiksi. 
 
 



Eva sanoi miehelleen: ”Saat unohtaa tullimiehen ja vankilakundin tittelit. ”johon Ray kysyi 
kummissaan: ”Men, miten niin… mitä vikaa on tullimiehessä ja vankilakundissa?” johon Eva huokasi: 
”Just siitä kenkä puristaa… nimittäin paljon tyhmyyksiä, toivottavasti et enää koskaan tee uudelleen 
niitä järjettömyyksiä.” Ray halasi vaimoaan sanoen: ”Åh min hjärta, me kaikkihan teemme joskus 
mokia, minun mokani oli salakuljetus.” johon Eva: ”Todellakin moka ja toivoisin, ettet enää koskaan 
sorru rikollisiin puuhiin.” johon Ray: ”Självklart inte, sehän ei olisi hyvää mainosta lentoyhtiölle jos sen 
toimitusjohtaja alkaisi tehdä rikoksia.”  
 
Nyt kun Jean-Sixtenistä on tullut isä, niin hän päätti säilyttää lapsenmielen. Hänen on vaikea 
sataprosenttisesti aikuistua. Hän ei halua ukkoutua ja istua telkkarin ääressä kaljaa kitaten samalla 
kun vaimo tekee taloushommia. Se tyyli ei sovi Jean-Sixtenille vaan hän haluaa ottaa asiat rennosti. 
Joskus näyttää siltä, ettei hän osaa olla rento vaan stressaa aivan turhaan. Nyt parisuhteessa häntä 
jännittää se jos Santra jättäisi hänet ja sitten tulisi surupuseroon.  
Nyt samalla kun hän oli lapsuuskodissa, niin hän haki vanhan ruskean puukehdon, se jossa hän ja 
pikkusisko ovat uinuneet. Ray auttoi poikaansa kokoamaan kehdon. Kokonainen kehto ei sopinut 
Jean-Sixtenin pieneen volkkariin, niinpä Ray kuljetti sen Ford Mondeon farmaritilassa. 
He ajoivat peräkkäin Kajaaniin.  
Jean-Sixten ei ole koskaan ollut kovin kätevä käsistään kokoaman huonekaluja, mutta hän on sitäkin 
taitavampi käyttää tietokoneen tekstinkäsittelyohjelmaa sekä muistaa kaikki Kainuussa kuuluvat 
radioasemat. Jean-Sixtenin suosikki radioasemat ovat tällä hetkellä Radio Kajaus, iisalmelainen Radio 
Salminen sekä äskettäin aloittanut valtakunnallinen Radio Nova.  
 
Muutaman päivän kuluttua Santra ja pikkuinen pääsivät kotiin. Jo ensimmäisenä iltana Jean-Sixten ja 
Santra pohtivat lapsen nimeä. Santra ehdotti Aatua, mutta se ei käynyt Jean-Sixtenille koska siitä 
hänelle tulisi Jim-Adolf mieleen. Hän sattuu tietämään, että Aatu on suomalainen vastine Adolfille. 
Jean-Sixten ehdotti nimiä Josifia tai Jürgeniä, mutta ne eivät kelvanneet Santralle koska Josif nimestä 
hänelle tulee mieleen muinainen neuvostoliittolainen diktaattori Josif Stalin. Jürgen nimi kuulostaa 
Santran korvissa kummallisen saksalaiselta. Hän ei myöskään lämmennyt Jörgen nimimuotoon.  
Jean-Sixten olisi tahtonut kastaa poikansa Tegelson kertomuksen päähenkilön mukaan, mutta lapsen 
äiti ei ollut samaa mieltä. Sitten he tekivät kompromissin kun Santra ehdotti nimeä Tom. Sehän 
kuulostaa modernilta ja kansainväliseltä. He molemmat diggaavat Tom Jonesia. Jean-Sixteniä alkaa 
hymyilyttää joka kerta kun kuulee Tom Jonesin kappaleita koska äidin sisko Cecilia-Karin ei voi sietää 
Tom Jonesia vaikka Eva tykkääkin.  
Jean-Sixtenistä nimi Tom on erittäin hyvä. He päättivät antaa lapsen toiseksi nimeksi Sakarias, jonka 
lapsi itse voisi tarvittaessa suomentaa Sakariksi.  
 
Ray ei oikein uskalla ottaa pikku Tom-Sakariasta syliin kun pelkää pudottavansa. Hän sanoi ottavansa 
pojan syliin sitten kun tämä aloittaa koulussa.  
 
Usein iltaisin Jean-Sixten ja Santra käyvät iltakävelyllä pikku Tomin kanssa, joka nukkuu suurimman 
osan kävelylenkistä ruskeakeltaisessa lastenvaunussa. Iltakävelyllä Jean-Sixten tuntee itsensä 
tärkeäksi ja ylpeäksi; tämä oli häneltä todellinen saavutus eikä pippeli ollutkaan ainoastaan 
pissaamista vasten, kuten hän tapaa ajatella itsekseen. 
 
Alkukesästä Jimmyn ja Virven Jenni tytär pääsi ripiltä. Ray ja Eva menivät rippijuhlaan Vantaalle. 
Jean-Sixten ei lähtenyt mukaan vaikka on työtön. Hän on hieman ihastunut Jenniin ja sen vuoksi ei 
uskalla tavata serkkutyttöään. Ajatella jos Amor sattuisi ampumaan vahvimman nuolen häneen, niin 
silloin olisi sääli Santraa ja pikku Tomia. Jean-Sixten ei uskalla kertoa Santralle, että hänellä on 
vahvoja lemmentunteita serkkutyttöihin, varsikin heihin joiden nimet alkavat J-kirjaimella. Jotenkin Jiillä 
alkavat naisten nimet ovat erotisoituneet Jean-Sixtenin mielessä. Myös Santran nimikin kiihottaa  
Jean-Sixteniä niin, ettei halua menettää tätäkään ihanaa tyttöä. 
Santraa ihmetytti kun avomies ei halunnut vanhempien mukana serkun rippijuhlaan. Jean-Sixten 
perusteli, että hän on mieluummin ihanan avovaimon ja pikkupojan seurassa.  
 
Jenni Palosen rippijuhlassa Ray ja Eva huomasivat, että tyttö on hankkinut nenälävistyksen, pieni 
hopea nenäkoru oikeassa sieraimessa.  
Jimmy kertoi, että tyttö oli lähellä tehdä itse napalävistyksen mutta onneksi oli ajoissa huomannut 
moiset puuhat. Tytöllä oli esillä valtava teräspiikki sekä kylmälaukunpatterit. Jimmy päätti antaa 
tyttären tehdä virallisessa lävistysateljeessa nenälävistyksen, jotta sekin villitys menisi ohi.  



Kun Ray ja Eva olivat palanneet kotiin ja kertoneet pojalleen Jennin nenälävistyksestä, niin silloin 
muuttui hänen kielteinen suhtautuminen lävistyksiin positiiviseksi. Jean-Sixten ei kuitenkaan voisi 
ajatellakaan itse hankkia lävistystä.  
Kun Jean-Sixten oli nähnyt isän ja äidin ottamia valokuvia rippijuhlista, niin silloin hän ihastui 
enemmän serkkutyttöönsä. Yhdessä kuvista Jenni istuu kotipuutarhassa ja pitelee sylissään kissaa.  
Jean-Sixten huomasi, että hänen sydämeen mahtuu monta ihastusta samaan aikaan. Onneksi 
serkkutytöt asuvat kaukana Kainuusta. 
Viviannen mielestä Jenni on kuin älytön pikkuipana eikä voi ymmärtää, että miksi pitää olla 
nenälävistys. Hänellä on aina ollut Jenniä kohtaan huvittunut asenne ja tapaa kutsua serkkuaan 
ipanaksi. Jean-Sixten ei halua kritisoida suosikkiserkkujaan, joiden kärkijoukkoon kuuluu Johanna 
Kivinen ja Jenni Palonen.  
Vain yhden kerran Jean-Sixten on moittinut Jenniä ja se tapahtui edellisen vuosikymmenen lopulla 
ukinmökillä Jörlandassa, jolloin Jenni oli äitinsä Virven kanssa Rayn perheen asuntovaunussa 
rupatellen Evan kanssa. Jean-Sixtenkin oli samaan aikaan asuntovaunussa ja yhdessä 
nurkkauksessa piirtelemässä piirustuslehtiöönsä. Häntä ei oikein saatu ulos leikkimään muiden 
serkkujensa kanssa. Silloin vielä hänellä ei ollut lemmentunteita Jenniä kohtaan koska tämä oli vielä 
alle kymmenvuotias, hyvä niin. Ainoastaan Jenni nimi kiihotti Jean-Sixteniä ja kiihottaa yhä. Mitä 
vanhemmaksi Jenni varttuu, sitä enemmän hän ihastuu.  
Silloin asuntovaunussa Jennille tuli yhtäkkiä kova juuston ja limsan himo. Eva antoi kohteliaasti tytölle 
juustosiivun ja pullollisen sitruunalimonaatia. Jean-Sixtenin sappi kiehui mutta onnistui peittämään 
tunteensa kunnes Virve ja Jenni olivat poistuneet asuntovaunusta, niin silloin Jean-Sixten huokasi 
äidilleen, että tuo ipana syö meidän ruuat. Eva katsoi tuimasti poikaansa ja huomautti, että tyttöhän on 
vielä lapsi. Nyt jälkikäteen Jean-Sixten on katunut sanojaan. Onneksi Jenni ei kuullut moitteita, mutta 
silti hänellä on huono omatunto kun oli ajatellut noin typerästi kaunisnimistä serkkuaan. Jean-Sixten 
helposti kiihottuu moderneista naistennimistä. Onneksi Santra nimi on sen verran moderni, että hän 
pysyy kiihottuneena tämän seurassa. Jean-Sixten mielellään kirjoittaa kihlattunsa nimen 
ruotsalaisittain D-kirjaimella. Santrasta on ihan sama onko hän poikaystävän mielessä Santra vai 
Sandra.  
 
Heinäkuun alussa Jean-Sixten vanhempiensa kanssa kävi perinteisellä Ruotsinmatkalla. Koska Jean-
Sixten on suuri ruotsalainen, niinpä hän mielellään lähtee isän ja äidin kanssa Ruotsinmatkalle vaikka 
hänellä on jo oma perhe. Hän itse ei ole tottunut ajamaan pitempiä matkoja. Muutaman kerran hän on 
käynyt lentäen Östersundissa ja totta kai isän omistaman Palos Aeron koneella. Santra ei ole ollut 
mukana koska silloin hänen raskaus oli viimeisillään ja nyt hänellä on pieni vauva, jonka kanssa ei 
oikein kehtaa matkailla. Olisi riskialtista altistaa vastasyntyneen erilaisille tartunnoille.  
Santra ja Jean-Sixten aikovat matkailla yhdessä kun pikku Tom on vanhempi. 
 
heinäkuun lopulla Brand Linen ja Palos Aeron yhteinen pääkonttori alkoi olla viittä vaille valmis. 
Elokuun lopulla on pääkonttorin avajaiset. Rakennuksen nimeksi tulee juuri Pääkonttori, koska se on 
näiden kahden yrityksen yhteinen pääkonttori.  
Raimo Brander ja Ray Palonen ovat palkanneet konttorihenkilökuntaa.  
Brand Linen tilat ovat toisessa ja kolmannessa kerroksessa on Palos Aeron tilat.  
Raimolla on salaisia suunnitelmia tulevaisuudessa ostaa Palos Aeron ja sitten sulauttaa sen Brand 
Lineen. Myös Rayllä on samanlaisia salaisia suunnitelmia; ostaa Brand Line pikku hiljaa. Ensin hän 
aikoo katsoa miten oma yritys lähtee käyntiin. Ainakin toistaiseksi yrityksellä menee hyvin. Kajaanista 
on paljon menijöitä Östersundiin ja toisin päin. 
Rayllä ja Raimolla ei ole aavistustakaan toistensa salaisista suunnitelmista. He molemmat ovat entisiä 
salakuljettajia. Ray salakuljetti viinaa ja tupakkaa Suomen ja Ruotsin välillä. Raimo puolestaan 
salakuljetti länsitavaraa Itä-Berliiniin.  
 
Rakennusyhtiö Toivosen Raksan tilat tulee pääkonttorin neljänteen kerrokseen. Rakennusyhtiö tulee 
vastaamaan myös Brand Linen Hangon terminaalin ja pääkonttorin kunnossapidosta. 
 
Pääkonttorin kellariin, keskimmäisen siivekkeen alapuolelle, tulee lounasravintola talon työntekijöille. 
Sisäänkäyntiaulassa on puoliympyrän muotoinen reseptiotiski. Keskellä aulaa ovat portaat talon 
muihin kerroksiin. Rappusten vieressä, reseptiota vastapäätä, on kaksi punaiseksi maalattua hissiä.  
Jokaisen kolmen siivekkeen päissä on kierreportaat ja yksi hissi. Keskimmäisen siivekkeen päässä on 
tavarahissi koska sen alapuolella kellarikerroksessa on postiosasto sekä kopiointikeskus.  
Tavarahissin takana on lastauslaituri, jonne tulee pääkonttorille tuleva posti.  



 
Kopiointikeskukselle on tarkoitus houkutella jonkun painoalanyrityksen, joka painaisi varustamon ja 
lentoyhtiön esitteitä sekä muita painotuotteita. Aluksi talon konttoristit saavat itse käydä kopioimassa 
omat paperinsa. 
Branderien kartanot ovat hyvin pitkällä mutta kaukana valmiista. Ne valmistuvat joskus marraskuussa.  
Kartanot ovat vihreäkattoisia valkoisia kivitaloja.  
Palosten omakotitalot ovat jo valmiit. Jean-Sixten ja Santra ovat viimeinkin muuttaneet ahtaasta 
yksiöstä hienoon ja isoon omakotitaloon Linnuntie kuudessa.  
Ray ja Evakin ovat muuttaneet omaan taloonsa Linnuntie 28:aan. Heidän talonsa on rakennettu 
samoilla piirustuksilla kuin Jean-Sixtenin ja Santran talo. Talot sijaitsevat tarkoituksella kadun 
vastakkaisissa päissä, jotta Jean-Sixten ja Santra voisivat itsenäistyä rauhassa. 
Linnuntie näyttää ilmasta käsin katsottuna isolta C-kirjaimelta. Linnuntien ja Branderintien välissä on 
Honkalehdontie, jonka varrelle on kaavoitettu liikemieshotellia sekä lisää omakotitaloja. 
Jean-Sixtenin ja Santran talon ja Branderintien välissä on kapeahko luonnontilassa oleva Lintupuisto.  
Palosten vanha talo Sukevan eteläpuolella siirtyi Viviannen omistukseen. Hän on onnellinen tutusta 
kotitalosta. 
 
Vivi Brander saa ikioman kartanon nimeltä Vivin hovi, joka sijaitsee Branderintien itäpäässä. Raimon 
ja Evan kartano sijaitsee jonkin matkan päässä tyttärensä kartanosta ja on nimetty Raymondin hoviksi. 
Heidän kartanon takana on Jim-Adolfin kartano, josta tämä ei tiedä mitään. Se on yllätys kun tämä 
joskus pääsee mielisairaalasta. 
 
Lapinlahden mielisairaalassa Jim-Adolf kirjoittelee paljon kertomuksia pienessä 
yksityissairashuoneessaan. Lääkärien mukaan hän on parantumaan päin ja kirjoittaminen on hänelle 
hyvää terapiahoitoa. Lääkärit tapaavat lueskella hänen hauskoja kertomuksia. Kerran viikossa 
psykiatri lukee kokoontumistiloissa ääneen Jim-Adolfin kertomusta muille potilaille, jotta he saisivat 
nauraa. Kertomukset kertovat kaljupäisestä Mr. Arrowista, joka seikkailee New Yorkissa.  
Jim-Adolf on ihastunut vaaleatukkaiseen Elliin, joka on myös Lapinlahden potilas. Hän on ystävystynyt 
kahden miespuolisen potilaan kanssa, jotka ovat Mikko ja Vihtori. Jim-Adolf on päättänyt ottaa 
rauhallisesti rakkausrintamalla koska hän haluaa ensin parantua täysin jotta pääsisi kotiin. 
Sairaalaan jouduttuaan hän pohti jos katkaisisi siteet sukulaisiin ja aloittaisi uuden elämän Pohjois-
Saksassa, mutta se olisi liian iso askel konservatiiviselle Jim-Adolfille.  
 
Pääkonttorin ympärille on suunnitelmissa rakentaa pieni lähiö, suurin piirtein kuin Sukeva ja Otanmäki. 
Einar Brick suunnittelee perustaa kuntosalin pääkonttorin kellariin oikeanpuoleisen siivekkeen 
alapuolelle, jossa konttorihenkilökunta voisi käydä verryttelemässä ja kuntoilemassa työtehtävien 
lomassa. Myös Vivillä on suunnitelmissa avata design-alan yritys pääkonttorintiloihin koska siellä on 
hyvästi vapaita huoneistoja. Ylin viides kerros on tyhjillään eli sinne Vivi voisi ystävättäriensä kanssa 
perustaa yritystilat. Vivianne ja Annika ovat positiivisia tulla mukaan Vivin designfirmaan.  
 
Elokuun alussa Santra lomaili vanhempiensa kanssa Norjassa. Telemarkista hän osti kihlatulleen 
täytetyn turskan, jolla on loistavat silmät. Matkan jälkeen kun hän antoi turskan Jean-Sixtenille, niin 
silloin tämä alkoi huutaa hysteerisenä koska hänellähän on kalakauhu. Täytetty turska on todella 
realistisen näköinen sillä sehän on ihan oikea täytetty kala, jonka sisällä on kertakäyttöparisto.  
Kyllä Santraa nauratti makeasti kun avopuoliso sai melkoisen sätkyn pienestä kalamaskotista.  
Jean-Sixten vitsaili, että hän aikoo ostaa Santralle jostain täytetyn käärmeen. Santraa vain nauratti 
niin, että rinnat hytkyivät.  
 
Puustisten Norjan matkan aikana Jean-Sixten hoiti pikku Tomia. Hän lauloi paljon ruotsalaisia 
tunnettuja lastenlauluja sekä luki ääneen otteita omasta Tegelson kertomuksesta. Tom kuunteli 
suurine silmineen isän hassuja tarinoita sekä lauluja. Innostuessaan Jean-Sixten tapaa muuttaa 
ääntään vuorosanojen kohdalla. Kertomuksessa hän laittaa vuoropuhelut lainausmerkkeihin. 
 
Kerran kuussa Jean-Sixten käy tervehtimässä entisiä työkavereitaan rautatieasemalla, ettei Roger 
alkaisi temppuilla. Tietenkin hän kertoi innoissaan, että kevättalvella hänestä tuli isä ja on kihloissa 
uskomattoman kauniin naisen kanssa. Hän tapaa usein naisista puhuessa sanoa; Hitto miten 
hyvännäköinen! Tämä repliikki pistää hymyilyttämään.  
Rautatieaseman ukot eivät oikein usko, että Jean-Sixten olisi kihloissa, saati sitten olisi isä koska 
aiemminhan hän oli valehdellut tyttöystävistään.  



 
Vieläkään Jean-Sixten ei ole kuullut mitään työvoimatoimistosta. Äskettäin hän sai uuden 
työterapeutin koska Raili sai uusia työtehtäviä. Uusi työterapeutti on muuan Olli Rauhala, jolla on 
piikkimäinen letitetty parta.  Olli lupasi alkaa tosissaan etsiä työpaikkoja Jean-Sixtenille, mielellään 
lähialueelta koska hän ei ole tottunut pitkiin työmatkoihin. 
 
Jean-Sixtenillä on hyvät mahdollisuudet päästä töihin Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosastolle 
koska Jim-Adolf on lopettanut. Tuskin hän palaa takaisin koska silloin joutuisi selittelemään 
arkaluontoisia asioita.  
 
Marja Koposelle ja Jussi Lintuvuorelle oli melkoinen shokki kun Jim-Adolfilla oli piilevä psykopatia ja oli 
murhannut koulukaverinsa kaupungintalon jätehuoneessa, joka on aivan vahtimestariosaston nurkan 
takana. Jussi on alkanut kuvittelemaan, että jätehuoneessa kummittelisi. 
Marja ja painajat muistavat Jim-Adolfin ahkerana työmiehenä ja toivovat tämän pian parantuvan ja 
palaavan takaisin osastolle, ettei Jussi ottaisi kummallisia naispuolisia työharjoittelijoita. Jussilla on 
tapa rykiä sekä leikkiä käsittämätöntä pomoroolia, vaikkei olekaan esimiesasemassa. Hän on 
samanlainen kuin Kajaanin rautatieaseman Olli, joille kaiken pitää olla niin merkillistä.  
Herra Lintuvuori on joutunut käymään psykiatrilla koska hän järkyttyi Jim-Adolfin itsemurhayrityksestä 
sekä tämän tekosista. Aikaisemminkin Jussin mielenterveys ei ollut kovin kaksinen. Kun Jussi 
stressaantuu, niin silloin kädet alkavat nykimään ja kasvoille nousee sinipunasävy. Lisäksi hänelle 
pukkaa hirveä köhimiskohtaus. Hän rykii samalla tavalla kuin rautatieaseman Olli.  
Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosasto ja paino ovat äskettäin saaneet uuden esimiehen tai 
paremminkin sanoen esinaisen, ruipelomainen Ulla Leppänen. Hän on oikea työnarkomaani eikä osaa 
kieltäytyä uusista työtehtävistä. Hänen vastuualueensa vain kasvaa. Nyt hänen vastuulla on 
vahtimestariosasto, paino, puhelinvaihde sekä reseptio. Kaikilla näillä osastoilla työskentelee paljon 
ihmisiä niin, että Ulla saa jatkuvasti vastailla puhelimeen sekä vastaanottaa sähköpostia. 
 
Lokakuun puolivälissä Branderien kartanot valmistuivat. Vihdoinkin Vivi ja hänen poikakaveri  
Einar Brick sekä Vivin vanhemmat pääsivät muuttamaan. 
Jim-Adolfin kartano on tyhjillään kunnes tämä pääsee mielisairaalasta. Raimo ja Eva aikovat ostaa 
poikansa kartanoon hienoja huonekaluja. Loput hän itse saa kalustaa mielensä mukaan. 
Vivin hovia vastapäätä on parhaillaan valmistumassa hevostalli. Einar on luvannut avopuolisolleen 
ostaa hyvän ravihevosen. 
Vivi ja Einar aikovat myös palkata kotiavustajan, ettei itse tarvitsisi siivota ja kokata. 
Branderien kaikki kolme kartanoa on rakennettu samojen piirustusten mukaan. Sisätiloissa on paljon 
tammea sekä puupaneelia.  
Kun tullaan ulko-ovesta sisään, niin silloin vasemmalla puolella on vessa ja kylpyhuone. Oikealla 
puolella on kirjastohuone. Sinne Einar aikoo hankkia hyvin varustetun baarikaapin sekä paljon 
huumorikirjoja koska hän on kova humoristi. Joka ilta nukkumaan mennessä hän tulee ottamaan 
yömyssyn, jotta uni tulisi paremmin. Hän ei tule juomaan mitä tahansa viinaa vaan hienointa viskiä 
mitä lähialueen Alkoista saa. 
Eteiskäytävä johtaa avaraan olohuoneeseen, jonne pääsee myös kirjastosta lasioven kautta. 
Olohuoneen ja kirjaston vieressä on ruokasali sekä keittiö. 
Yläkerrassa on makuuhuoneet. Aluksi Vivillä ja Einarilla on paljon tilaa kun heillä ei vielä ole lapsia. 
 
Branderien entisestä kotitalosta tulee retkeilijäkoti, joka säilyy Branderien omistuksessa mutta he 
vuokraavat sen Suomen retkeilykotien liitolle.  
 
Marras-joulukuussa Brand Linen ja Palos Aeron pääkonttori valmistui kokonaan. Sieltä johdetaan 
Brand Linen Pohjolan liikennettä. Raimon veli Helmut tulee vastaamaan varustamon muista asioista 
sekä Saksan puoleisesta terminaalista sekä markkinoinnista. 
 
Kun aikanaan Jim-Adolf pääsee mielisairaalasta, niin hän saisi töitä pääkonttorista. Raimo aikoo 
katsoa pojalleen sellaisia työtehtäviä, ettei tämä rasittuisi liikaa. 
 
Toistaiseksi pääkonttorilla ei ole vielä vartiointia. Ray sopi Raimon kanssa, että hän voisi pitää 
rakennusta silmällä kunnes hyvä vartiointiyhtiö olisi löydetty.  
Ray tapaa työskennellä omassa työhuoneessaan iltamyöhään eli samalla hän voi pitää rakennusta 
silmällä. Hän kysyi myös pojaltaan jos tämä haluaisi tehdä vartiointikierroksia pääkonttorin käytävillä 
yöaikaan kun on työttömänä.  



Jean-Sixtenistä se on hyvin jännittävää ja onnistui ylipuhua Santrankin, että he voisivat yhdessä tehdä 
valvontakierroksia pääkonttorissa kun Ray ei ole paikalla. Sillä välin Ray ja Eva voivat hoitaa pikku 
Tomia. 
 
Jean-Sixtenistä ja Santrasta on jännittävää olla öisessä viisikerroksisessa pääkonttorissa. Tuskin he 
uskaltaisivat olla yksinään. Yöaikaan rakennuksessa ei ole ristinsieluakaan eli on rauhallista kulkea 
taskulampun valossa pitkin käytäviä. 
Jos he havaitsisivat murtovarkaan, niin tuskin he uskaltaisivat pidättää koska varas olisi 
todennäköisesti aseistettu sekä huumaavien aikeiden vaikutuksen alaisena. He piiloutuisivat nurkan 
taakse ja soittaisivat poliisit. 
Olisi hyvin pieni vaara, että joku murtautuisi rakennukseen koska sehän sijaitsee keskellä Kainuun 
korpea, mutta toisaalta varkaat saisivat touhuta rauhassa koska alueella ei ole muuta asutusta kuin 
Paloset sekä Branderit. Hekään eivät asu aivan pääkonttorin vieressä vaan kauempana metsäpuron 
alkulähteillä. Linnuntie on hitusen lähempänä pääkonttoria kuin kartanot. 
 
Eräänä syksyisenä yönä kun Jean-Sixten ja Santra vartioivat pääkonttoria, niin silloin he olivat 
kujeilutuulella ja juoksentelivat ympäriinsä. He olivat hippasilla kunnes väsyivät ja menivät neljänteen 
kerrokseen Toivosen Raksan öiselle käytävälle.  
Tietenkään he eivät mene konttoreihin koska siellä on konttoristien henkilökohtaisia tavaroita sekä 
yrityssalaisuuksia. 
He istuivat neljännen kerroksen käytävällä punaisella samettisohvalla ja suutelivat. He riisuutuivat 
ilkosilleen. Oli pilkkopimeää ja tunnelma sopivan jännittävä olla hyvin lähellä toisiaan ihan kuin kesällä 
1997 metsätien varressa. Pitkään aikaan he eivät ole rakastellut koska kaiken ajan vie pikku Tom.  
Salaa Jean-Sixten otti matkapuhelimensa ja soitti Santran numeroon. Hänen kännykkä oli nurkan 
takana olevalla pöydällä.  
Heti kun Santra oli kuullut kännykästään soittoäänen, joka on kuin amerikanraudan äänitorvi, niin hän 
meni vastaamaan nurkan taakse. Samassa Jean-Sixten nappasi kihlattunsa vaatteet ja piilotti ne 
vastapäätä olevaan konttoriin ja sulki oven. Vihellellen hän palasi sohvalle.  
Santra palasi sohvalle ja sanoi: ”Se olit sä, pikku vekkuli!” ja alkoi kutitella Jean-Sixteniä mahasta 
koska siitä kohti hän kutiaa niin paljon, että tämä helposti kiihottuu. Pian hän huomasi, että vaatteet 
puuttuvat ja alkoi enemmän kutitella poikaystäväänsä mahasta ja vaatia vaatteita takaisin.  
Jean-Sixten nauroi, että konttorikummitus haki juuri hänen vaatteensa.  
Santra nousi sohvalta ja salamana nappasi Jean-Sixtenin vaatteet ja lähti juoksemaan kohti 
kerrostasannetta ja juoksi hissien luokse ja painoi nappulasta, jolloin hissinvoi aukesi. Hissi oli heidän 
jäljiltä tässä neljännessä kerroksessa. Hän laittoi vaatteet hissin lattialle ja lähetti hissin 
kellarikerrokseen. Hän tiesi, ettei rakennuksessa ole muita ihmisiä, sillä he voivat leikkiä estoitta.  
Jean-Sixten juoksi perässä pallit kilisten huutaen, että haluaa vaatteet takaisin. Santra oli nopeampi 
toimissaan ja hissinovet sulkeutuivat heidän välissä. Jean-Sixten turhaan hakkasi nyrkeillä 
hissinoveen. Hissi lähti kellarikerrokseen.  
Kellarikerroksessa Santra antoi olla poikaystävänsä vaatteet hissinlattialla ja sitten poistui hissistä ja 
palasi takaisin neljänteen kerrokseen rappusten kautta. Hän oli aivan ilkosillaan. Hän ajatteli, että olisi 
tosi kiusallista jos yhtäkkiä joku ulkopuolinen tulisi vastaan rappusissa. Onneksi rakennuksessa ei ole 
ketään. 
Sillä välin Jean-Sixten meni konttorihuoneeseen ja haki Santran vaatteet ja laittoi ne takaisin sohvalle. 
Juuri silloin hän kuuli Santran äänen takaa päin, ettei saa mennä konttoreihin. Jean-Sixten änkytti: 
”Minä hain vain sinun vaatteesi… se konttorikummitus piilotti vaatteesi konttoriin!”  
Santra nauroi: ”Elä kehtaa keksiä ja sun vaattees äsken hissikummitus vei kellaritasanteelle!”  
Jean-Sixten nappasi uudelleen Santran vaatteet sohvalta ja juoksi arkistohuoneeseen, joka on kahden 
rinnakkaisen käytävän välissä. Santra juoksi hänen perässä arkistohuoneeseen. Jean-Sixten laittoi 
tyttöystävänsä vaatteet arkistohuoneen pöydälle. Santra jäi pukeutumaan, jotta vaatteet olisivat 
kontrollissa. Jean-Sixten juoksi ulos tästä pienestä arkistohuoneesta ja sulki paksun arkisto-oven, 
jonka voi avata vain ulkopuolelta. Santra jäi pimeään arkistohuoneeseen ilman taskulamppua. 
Arkistohuoneen valonappi on vain ulkopuolella.  
Jean-Sixten juoksi kulkuset kilisten kerrostasanteelle ja tilasi hissin. Pian hissi tulikin ja se oli oikea 
hissi, jonka lattialla lojui hänen vaatteensa. Hän meni hissiin hakemaan vaatteitaan. Juuri kun hän oli 
kumartumassa ottaakseen vaatteitaan, niin silloin hissinovet sulkeutuivat ja hissi meni jonkin matkaa 
alaspäin, kunnes pysähtyi kerrosten väliin ja valot sammuivat.  
Kyseessä on sähkökatkos johtuen väliaikaisesta sähkömuuntajasta, joka on rakennuksen 
ulkopuolella. Piakkoin sähkölaitoksen ukot tulevat ja asentavat lopullisen muuntajan. 



 
Jean-Sixten panikoitui ja paineli jokaista hissin nappulaa, muttei mitään tapahtunut. Oli pilkkopimeää 
hissikorissa. Hän huusi Santraa apuun, mutta turhaan sillä pian hän muisti, että äskenhän oli sulkenut 
tämän arkistohuoneeseen. Heillä molemmilla on sentään vaatteet käsillä, mutta pimeässä on vaikea 
pukeutua. Heillä molemmilla oli paniikki koska viimeistään aamulla rakennukseen tulisi ihmisiä, jotka 
ihmettelisivät, että miksi toinen on hississä ja toinen arkistohuoneessa. Santrakaan ei ehtinyt pukeutua 
kokonaan koska Jean-Sixten sulki nopeasti oven, jolloin arkistohuoneeseen tuli pilkkopimeää, yhtä 
pimeää kuin hississä. He molemmat turhaan paukuttelivat ovia.  
 
Santra oletti Jean-Sixtenin olevan käytävällä eikä osannut aavistaakaan, että tämä oli jäänyt hissiin 
kerrosten väliin.  
Jean-Sixten yritti väkisin vääntää hissinovea auki. Hieman hän onnistui avata ovea niin, että pystyi 
ryömimään ulos hissistä. Oli tosi työlästä raahautua ylöspäin kun hissin metallisen kynnyksen 
teräväreuna painoi mahaa. Samalla häntä kiihotti kun oli ilman paitaa niin, että hänen kuvitellut läskit 
koskettivat kylmää kynnystä vasten. Häntä ujostuttaa näyttää paljasta mahaa vanhemmilleen ja tästä 
on tullut eräänlainen läskirumba, vähän samanlainen kuin silmälasirumba. Vatsan peitteleminen 
muulloin kuin saunassa on erotisoinut hänen mahansa niin, että siihen on syntynyt G-piste.  
Vaivoin Jean-Sixten onnistui punnertaa itsensä neljännen kerroksen tasanteelle. Vaatteita hän ei 
voinut ottaa mukaan hissistä eikä pimeässä pystynyt pukeutumaan.  
Hän meni Toivosen Raksan käytävälle ja avasi arkisto-oven, jotta Santra pääsisi ulos. Kello oli jo 
kolme yöllä. He olivat yhä alastomia. He yrittivät laittaa valot päälle arkistohuoneeseen, jolloin he 
huomasivat sähkökatkoksen. Jean-Sixten hoksasi, että sähkökatkoksen takia hissi oli sammunut.  
Kännykän valossa Santra pystyi pukeutumaan; Jean-Sixten osoitti kännykän näytöllä Santraa. Juuri 
kun hän oli pukeutunut, niin silloin sähköt tulivat takaisin. Sitten he menivät kerrostasanteelle ja Jean-
Sixten tilasi hissin neljänteen kerrokseen. Hetken kuluttua hissi tulikin, jolloin myös hän pukeutui, jotta 
voisivat lähteä kotiin. Aamulla kello yhdeksän he hakivat pikku Tomin mummolasta. 
Tietenkään Jean-Sixten ei voinut kertoa vanhemmilleen, että he olivat riehuneet alasti pääkonttorin 
käytävillä. Jean-Sixten ja Santra päättivät tästedes pelehtiä alasti ainoastaan kotisaunassa ja 
makuuhuoneessa. nyt oli lähellä, että he olisivat joutuneet turvautumaan ilkosillaan ulkopuolisen 
apuun. Jo ajatuskin puistattaa.  
 
Jean-Sixtenin ja Santran omakotitalossa on sauna Santran toivomuksesta koska tämähän on 
supisuomalainen. Kyllä Jean-Sixtenkin mielellään saunoo, mutta miedossa lämmössä. Saunassa 
Jean-Sixten tapaa lueskella matkaesitteitä, jotka hän on arkistoinut autotallin perällä olevaan pieneen 
varastohuoneen hyllykköön. Monesti Santra on naureskellut kihlattunsa saunalukemisille.  
Heti kun Santra heittää paljon löylyä, niin silloin Jean-Sixten kumartuu ja poistuu saunasta esite 
mukana.  
Rayn ja Evan talossa ei ole saunaa. Sen sijaan heillä on poreallas. Viviannella on sauna koska lähes 
kaikissa Suomessa olevissa taloissa on sauna. Vivianne on tottunut ottaa kovat löylyt. 
Hän on hieman katsellut sillä silmällä erästä vaaleatukkaista jätkää nimeltä Jooseppi Laaksonen. Hän 
on lukemattomia kertoja käynyt Viviannen luona.  
  
Jouluaattona Jean-Sixten, Santra ja Tom viettivät ensimmäistä yhteistä joulua Rayn ja Evan luona. 
Jean-Sixten sai isältään Internet-paketin koska hän unelmoi pääsystä nettiin. Hän ei osannut 
odottaakaan saavansa tällaista unelmajoululahjaa. Aikaisemmin isä ja äiti ovat olleet epäileväisiä 
nettiä kohtaan koska siitä voi tulla hirveät puhelinlaskut sekä poika voi oppia ties mitä tyhmyyksiä. 
He eivät osaa aavistaakaan, että tosi elämässä poika on jo tehnyt paljon härskejä juttuja kuten 
rakastellut seksinuken kanssa metsätien varressa sekä riehunut alasti tyttöystävänsä kanssa öisen 
pääkonttorin käytävillä. 
Jouluaattona kun Jean-Sixten oli avannut lahjansa, niin silloin hänen ilmeensä oli näkemisen arvoinen; 
suu loksahti auki. Nyt vihdoinkin hän pääsee surffailemaan ja chattailemaan.  
Hänen tarvitsee vain maksaa kun modeemi ottaa yhteyden verkkoon, loppu on maksettu vuodeksi. 
Tietokoneen hän on laittanut olohuoneen nurkkaan. Myös Santra kiinnostui Internetistä ja alkoi etsiä 
muotisivustoja.  
 
Jean-Sixten viihtyvät hyvin omakotitalossaan, heidän ensimmäinen ikioma talo. Arkisin he tekevät 
ruokaa yhdessä. Jos he olisivat yksin, niin silloin olisi vaarana, että he menisivät syömään pikaruokaa. 
Heistä kumpikaan ei ole kovin hyviä kokkeja mutta pian he oppivat tekemään pyttipannua, 
makaronivelliä sekä hernekeittoa. Viikonloppuisin he käyvät syömässä jommankumman vanhempien 
luona.  



Kun Jean-Sixten sanoo, että he menevät syömään isän ja äidin luokse, niin silloin Santra sanoo 
leikillään: ”Varmasti siellä on kalaruokaa!” tämä vain sen vuoksi kun Jean-Sixten ei pidä kalasta. 
Jean-Sixtenin vanhempien luokse ei ole pitkä matka, heidän tarvitsee vain kävellä Linnuntien toiseen 
päähän. Linnuntien mutkaan on alettu rakentaa vammaisten asuntolaa. Asuntolan ja Jean-Sixtenin ja 
Santran talon välissä on leikkikenttä niin, että pikku Tomilla on lyhyt matka leikkimään kun oppii 
kävelemään. 


