
Tammikuu 1999
Jean-Sixten on yhä työttömänä, muttei tytöttömänä sekä lapsettomana, sillä kesällä 1997 metsätien varressa 
pumpattavaa seksinukkea pannessa tapasi ihan oikean tyttöystävän, vaaleatukkaisen Santra Puustisen. Heti he 
ihastuivat ja rakastuivat ja menivät kihloihin. Lapsi sai alkunsa tapaamishetkellä metsätien varressa.
Kevättalvella 1998 Santra synnytti potranpojan, jonka he kastoivat Tom Sakarias Paloseksi.
Heidän ensimmäinen yhteinen asunto oli pieni yksiö Kajaanin Kauppatorin vieressä. Syksyllä 1998 heille valmistui 
omakotitalo Sukevan pohjoispuolelle, hieman Brand Linen ja Palos Aeron yhteisen pääkonttorin itäpuolelle. 
Saman kadun toisessa päässä on Ray ja Eva Palosen omakotitalo, joka on samannäköinen kuin Jean-Sixtenin ja 
Santran talo. Santran vanhemmat asuvat yhä Sukevan eteläpuolella. Jean-Sixtenin viisi vuotta nuorempi sisko 
Vivianne asuu Sukevan taajaman eteläpuolella. Santran vanhempien maalaistalo sijaitsee metsikön ja sitten vielä 
metsikön takana, toisella puolen viitostietä.

Jean-Sixtenin työrintamalla loistaa lupaavasti valo tunnelin toisessa päässä; työterapeutti Olli Rauhala on 
luvannut hänelle valtionpalkkatukipalkkausta Kajaanin kaupungintalon vahtimestariosastolta.
Parhaillaan Olli neuvottelee osastopäällikkö Ulla Leppäsen kanssa palkkatuesta. 
Vahtimestaritar Marja Koponen sekä painajat toivovat hartaasti, että Jean-Sixten saisi töitä osastolta, ettei 
painajien tarvitsisi käydä kunnan postia lajittelemassa. Heillä on paljon painettavaa painon puolella.
Jokaisella painon asiakkaalla on kiireisiä töitä niin, ettei papereita voi laittaa tärkeysjärjestykseen. Esimiehet ovat 
keksineet, että paino ja vahtimestari kuuluisivat samaan tulosyksikköön eli näiden kahden osaston tulee 
tarvittaessa auttaa toisiaan. Käytännössä se on vaikeaa kun painon asiakkaiden töitä ei voi priorisoida. 
Toinen vahtimestareista on leukapartainen kyömynenäinen rykivä Jussi Lintuvuori. Hän tapaa jatkuvasti juosta 
muilla osastoilla auttamassa talon naispuolisia virkailijoita, vaikkei se kuulu vahtimestarin työtehtäviin. Tämä 
vituttaa Marjaa ja painajia. Tämän vuoksi he toivovat, että Jean-Sixten palkattaisiin osastolle, mielellään Jussin 
tilalle kun tästä rykijästä on pelkkää harmia. Jussi tapaa nuoleskella esimiesten takapuolia, jotta osastolle 
otettaisiin naispuolisia harjoittelijoita, joiden ongelmia Jussi voisi ratkoa.
Muutama vuosi sitten osastolla oli nuorisoharjoittelija, mutta hänen mielenterveys järkkyi niin, että joutui 
mielisairaalaan. Tämä järkytti Jussinkin mielenterveyttä niin, että hän aloitti viikoittaiset psykiatrilla käynnit.
Muutenkaan Jussin mielenterveys ei ollut kovin kaksinen. Hänelle rykimisestä hänelle on tullut paha tapa. Kun 
hän on stressaantunut, niin silloin rykiminen yltyy. Hän oikein repii kurkkuaan. 
Painaja Lauri tapaa vitsailla Marjalle ja Reijolle, ettei siellä kurkussa ole mitään vikana vaan vika on hieman 
ylempänä. Tätä ei pidä sanoa Jussin kuulle, koska silloin tämä todennäköisesti alkaisi läpättää ties mitä potaskaa 
esimiesten kanssa.  
Heti kun Jussi oli kuullut, että piakkoin Jean-Sixten saa palkkatukipalkkauksen, niin hän alkoi mielenosoitukseksi 
oikein rehkiä. Tämä vain sen vuoksi, jotta esimiehet saisivat sellaisen käsityksen, ettei siellä tarvittaisi apua. 
Jean-Sixten on ollut muutaman kerran työharjoittelussa painon puolella tämän vuosikymmenen alussa ja silloin 
kaikki meni hienosti, mutta jostain syystä Jussi ei oikein pidä Jean-Sixtenin pärstäkertoimesta. Ehkä hän ärsyttää 
Jean-Sixtenin suomenkielen murtaminen. Taitaa herra Lintuvuoressa on rasistin vikaa. 

tammikuun puolivälissä Jean-Sixten kävi tutustumassa tuleviin työkavereihin. Marja ja painajat olivat iloisia kun 
tämä reipas ja hauska ruotsalaisjätkä aloittaa osastolla. 
Oikeastaan Jean-Sixtenin ei tarvitsisi käydä töissä koska hänhän kuuluu lottomiljonääriperheeseen, mutta hänen 
mielenterveyden kannalta on tärkeää, että hänellä on mielekästä puuhaa. Oikeastaan kotonakin olisi paljon 
tekemistä nyt kun hän on pikkulapsen isä. 
Eva äiti on huolissaan jos pojalta menisi järki sen ainaisen örisemisen takia ja sitten Santra kyllästyisi ja pistäisi 
välit poikki. Eva ei tiedä, ettei poika örise kihlattunsa seurassa. Sen verran järkeä on Jean-Sixtenin päässä.
Hänellä on muita kummallisia tapoja Santran läsnä ollessa kuten pieruimitoinnit. Onneksi pieruäänet tulevat vain 
suusta eikä sieltä toisesta päästä. Hän kuljettaa ilmaa ja sylkeä ylähuulen sisäpuolella niin, että tulee pierua ja 
ripulia muistuttava ääni. Monesti Santra on sanonut, ettei noin pidä tehdä koska joku voi luulla hänen oikeasti 
piereskelevän. Santra itse sietää tällaisia tyhmyyksiä mutta pelkää poikaystävän tekevän niin myös tulevassa 
työpaikassa sekä pikku Tomin seurassa, jolloin tämäkin alkaisi matkia isäänsä.
Santraa myös ärsyttää Jean-Sixtenin autolla ajo, nimittäin hän ajaa kovaa vauhtia mutkiin eikä tervehdi suojatien 
ylittäjiä. Muutaman kerran Jean-Sixten on muistanut nostaa käsi kun päästää jalankulkijoita tien yli suojatiellä. 
Silloin palkaksi Santra moiskauttaa pusun kihlattunsa oikean puoleiseen poskeen. Kun hän unohtaa tervehtiä 
jalankulkijoita, niin silloin Santra leikillään kutsuu häntä vinttiaivoksi. Aluksi Jean-Sixten pahoitti mielensä 
vinttiaivoksi haukkumisesta, mutta sitten ymmärsi, että se on vain leikkiä. Nyt tammikuussa chattaillessa 
Jean-Sixten tapaa käyttää Vinttiaivoa Chat-nimenä. Tietenkin Santraa huvittaa kun avopuoliso on alkanut itse 
kutsua chateissa vinttiaivoksi. 

Santra on yhä työttömänä. Hän on epävarma, että mikä ala kiinnostaisi. Ehkä konttoriala. Sellaisia olisi runsaasti 
pääkonttorilla, mutta ensin hän haluaa hoitaa pikku Tomia. Jean-Sixtenin avopuolisona hänellä ei ole ainakaan 
taloudellisia ongelmia. Joskus häntä hävettää asua toisen siivellä. Pääasiahan on, että he rakastavat toisiaan 
vaikka jätkällä on kummallisia tapoja. Santran mielestä myös vinttiaivo voi olla huippujätkä.

Jean-Sixten tapaa chattailla joka ilta kello 18 koska silloin puhelintaksat ovat halvimmillaan. Hän chattailee vain 
tunnin, ettei tulisi kallista puhelinlaskua. Myös miljonäärin on ajateltava rahanmenoa.

Jean-Sixten on löytänyt soman chatin Radio Megapolin kotisivulta. Siellä hän esiintyy nimellä Trögskalle, joka 
tarkoittaa juuri vinttiaivoa.



Suurin osa chatissa olevista ovat teini-ikäisiä. Heitä hieman ärsyttää tämä mystinen Trögskalle. Jean-Sixteniä ei 
häiritse teinien pottuillut vaan ottaa kaiken huumorilla. Tämä ärsyttää enemmän teinejä koska vittuilukaan ei enää 
tehoa. He ovat yrittäneet säikytellä Trögskallea poistumaan chatista erilaisilla häirikköohjelmilla kuten Winnukella. 
Kyseisellä ohjelmalla tehdään netissä toisten elämän hankalaksi. Tämä pelottelu ei purrut Jean-Sixteniin. 
Jotkut henkilöt chatissa hermostuivat koska tämä kummallinen Trögskalle kertoi terveisiä Sukevalta. Pian kaikki 
tässä pienessä Megapol Chatissa oppivat tietämään missä päin Suomea sijaitsee Sukeva. Jean-Sixtenistä on tullt 
epävirallinen Sukevan suurlähettiläs. 
Tasaisin väliajoin Jean-Sixten kyseli chatissa eri artisteista, jotta herättäisi keskustelun aiheita. Erityisen 
kiinnostus Jean-Sixten oli tanskalaisesta punkmusiikin uranuurtaja Wille Ekistä. Jean-Sixten on äänittänyt Radio 
Mafiasta Wille Ekin läpimurtokappaleen nimeltä Høj rød pølse. Jean-Sixten haluaisi tietää lisätietoa kyseisestä 
punklaulajasta ja olettaa, että joku chatissa olevista teineistä tietäisi jotain laulajasta. Kukaan ei tiennyt mitään 
kyseisestä punkkarista. Jean-Sixten kertoi paljon juttuja Eddie Meduzasta. Harmi vaan kun chatissa ei ollut 
yhtään Meduza fania ja moni inhoaa tätä rakkarilaulajaa ja alkoi kyllästyä tähän kyselevään Trögskalleen, joka 
vaikuttaa höpisevän yksinään. Jean-Sixten tarkoittaa kirjoittavan kaikille chattilaisile. 
Kun Santra ei ollut tietokoneen vieressä, niin silloin Jean-Sixten kertoi tunteistaan Jenni serkkuunsa. Tietenkään 
hän ei paljastanut sukunimeä, vain etunimen, että se on tosi söpö tyttö.
Silloin jotkut chattilaiset vastasivat, että jo saa riittää se sisäsiitos. Jean-Sixtenistä on erittäin hauskaa nähdä 
ihmisten reaktiot. Joka ilta chatissa tapaa olla eräs mystinen Offerlamm, joka vaikuttaa olevan 16vuotias tyttö. 
Offerlamm on kummallisempi kuin Trögskalle, mutta silti monella on enemmän kärsivällisyyttä tätä kohtaan kuin 
Trögskalleen. Heti kun Jean-Sixten oli saanut tietää Offerlammin iän, niin silloin hänen ajatukset menivät Jenni 
serkkuun koska 19 helmikuuta tämä täyttää 16vuotta. Tuskin se on Jenni koska tämä asuu Suomessa ja 
todennäköisesti chattailee suomalaisissa Chateissa. Kerta Jean-Sixten on suuri ruotsalainen, niinpä hän 
mielellään surffailee kotisivuilla, jotka päättyvät piste se. 
Offerlammilla on kummallisia ja sairaita kommentteja ja usein tapaa toistaa samaa niin, että muiden on vaikea 
chattailla. 
Jean-Sixten kertoi Offerlammille, että hänellä on jo lapsi ja asuisi kartanossa. Hän hieman kaunisteli totuutta. 
Tämä ärsytti monia chattilaisia koska suurin osa on tavallisia duunareita ja heidän jälkikasvua.
Joka ilta Megapolin chatissa tapaa olla kiusanhenki nimeltä Gjutjärn, joka vaikuttaa olevan poika. Hän tapaa 
toistaa samaa kuten Offerlamm. He molemmat toistavat Chat-nimeä Blackbird, joka kuuluu eräälle hupakolle.
Tällaisten huligaanien takia Megapol Chat lakkautettiin kuukaudeksi. Jean-Sixteniä potutti kun suosikki Chat 
lopetettiin muutaman häirikön takia. Niin on kaikkialla yhteiskunnassa, jossa pieni ryhmä pilaa toisten ilot.
Toki on muitakin ruotsalaisia Chat-paikkoja, mutta ne harvat Chatit jotka Jean-Sixten tietää, ovat melko vaikeita 
sekä niihin kirjautuminen kestää ikuisuuksia koska niissä on liikaa grafiikkaa. Hänellähän on modeemiliittymä eikä 
hänellä ole mitään supertietokonetta.
Muutaman kerran hän kävi suomalaisessa Radio Mafian Chatissa mutta siellä oli ikävää kun ei voinut chattailla 
ruotsiksi kun heti alettiin haukkua Hurriksi. Hän ei oikein siedä Hurri sanaa. Hän ei tiedä, että Yleisradion 
ruotsinkielisillä radiokanavilla on ruotsinkielisiä chatteja, jossa voisi chattailla omalla äidinkielellä. Kuka ties siellä 
olisi Jenni serkkukin.
Jean-Sixten on testannut amerikkalaisia chatteja mutta niissä oli erittäin tylsää koska niissä on liian ihilistisiä 
valvojia jotka potkaisevat ulos heti kun kirjoittaa sanan Fuck. Esimerkiksi kun kertoo ruotsalaisleffa Fucking 
Åmålista, niin silloin automaattisesti lentää ulos chatista. Ilmeisesti amerikkalaiset Chat-valvojat eivät tiedä 
ruotsalaisista nuortenleffoista, että yhdellä niistä on härski nimi. Jean-Sixten olisi kysynyt jenkkinuorilta, jos he 
tietäisivät jotain tästä ruotsalaisleffasta. Hän ei ehtinyt saada vastausta kun hänet potkaistiin ulos.
Jean-Sixten on nähnyt kyseisen leffan, josta hän ei pitänyt koska se on kriitikoiden ylistämä sekä liikaa lesbo 
propagandaa. Hänestä leffan tytöt olivat suloisia mutta heidän suutelukohtaukset ällöttivät. Lisäksi leffassa on 
liikaa ärsyttävää anarkiaa. 
Kuukauden kuluttua Radio Megapol Chat avattiin Jean-Sixtenin suureksi iloksi. Nyt hän voi taas chattailla 
maanmiestensä kanssa tässä helppokäyttöisessä chatissa.  

Joka toinen ilta Santra chattailee ha surffailee. Hän chattailee yleensä Radio Novan Chatissa, joka muistuttaa 
hyvin paljon Megapol Chatia. 
Sillä välin kun Santra chattailee, niin silloin Jean-Sixten hoitaa pikku Tomia.

Maaliskuun alussa Ray ja Eva matkustivat lomalle Kanariansaarille rentoutumaan koska yrityksen perustaminen 
on käynyt voimille. Vanha ei ole enää mikään vauhtipyörä, kuten Rayllä on tapana sanoa. 
Lomailun aikana Victor johti lentoyhtiötä Göteborgista käsin. Jean-Sixten auttoi hieman yrityksen pyörittämisessä 
mutta talouspuolen hän jätti kummisedälleen kun on huono laskennossa. 

Samaan aikaan Kanarialla oli myös Jimmy, Virve ja pikku Jenni sekä Raimo ja Eva Brander. Branderit ja Paloset 
tutustuivat lähemmin toisiinsa kaikessa rauhassa Kanarian paahtavan auringon alla.
Jenni olisi halunnut mieluummin olla kotona mutta Jimmy ja Virve eivät oikein luota häneen koska hän on hyvin 
impulsiivinen ja voi saada kummallisia päähänpinttymiä kuten lävistys hulluus. Oli parempi ottaa tyttö mukaan, 
jotta pystyi rentoutumaan. Jimmy, Virve ja Jenni olivat San Augustinissa. Ray ja Eva sekä Branderit olivat lähellä 
olevassa Puerto Ricossa. 

Raimo ja Eva tarvitsevat paljon lepoa, jotta stressi helpottaisi. Heillä on huolta pojasta, että kuha tämä olisi kiltisti 
ja asiallisesti mielisairaalassa, jotta pian pääsisi kotiin. Ihan turhaan he hätäilevät, sillä Jim-Adolf on parantumaan 
päin. Hänelle on tekee hyvää olla mielisairaalassa koska siellä hän on tutustunut kolmeen potilaaseen. 



Joka ilta Eva Palonen soitti lapsilleen ja kysyi kotirintaman kuulumiset. Kun hän oli kertonut pojalleen, että täällä 
on myös Jimmy, Virve ja Jenni, niin silloin Jean-Sixteniä alkoi kaduttaa, ettei lähtenyt mukaan. Hänellä olisi ollut 
mahdollisuus lähteä mukaan mutta päätti kuitenkin olla perheensä parissa. Hän ei ole koskaan ollut kovin 
kiinnostunut auringonotosta. Tämä johtuu niin kutsutusta läskirumbasta, sillä hän kuvittelee olevansa lihava ja 
piilottelee mahaansa. Hän yrittää totuttautua olemaan ilman paitaa, mutta se on vaikeaa kun koko ajan tuntee 
kiihottuvan. Omat läskit ovat erotisoituneet, vaikkei niitä paljoakaan ole. Hieman maha pullottaa, muttei 
kuitenkaan ole ylipainoinen. Hän on tottunut nukkumaan ilman yöpaitaa. Erityisen mukava on nukkua paidatta 
ihanan avopuolison vieressä. Kesäisin hän voi innostua auringonotosta mutta yleensä viihtyy varjossa niin, että 
äiti kutsuu häntä kalkkilaivankapteeniksi, koska on hyvin kalpea.
Jean-Sixtenin maha pullottaa koska hän on melkoinen herkkusuu. Hän ahmii paljon suklaata vaikka hänellä on 
lievä suklaa-allergia; otsaan pukkaa hiki heti kun hän on syönyt maitosuklaata, mutta silti hän tykkää suklaasta.
Pienenä hän kutsui tätä reaktiota suklaahumalaksi. 
Santran suuri pahe on runsas limsan kittaaminen, erityisesti kolajuomaa hän juo päivittäin monta purkkia niin, että 
hänelle on syntymässä riippumaha. Hän ei oikein onnistu pääsemään irti kolariippuvuudesta. 

Sillä välin kun isä ja äiti olivat etelässä, niin Jean-Sixten kasteli äidin kukkia sekä tyhjensi postilaatikon.  
Hän ei tietenkään paljasta Santralle, että on hieman ihastunut Jenniin. hän ei uskalla ottaa riskiä, että avopuoliso 
loukkaantuisi serkkufetissistä. 
Jean-Sixtenillä on sellainen tunne, että Jenni olisi mukava tyttö. Hän ei tiedä, että heidän välille on muodostunut 
eräänlainen telepaattinen yhteys. Joka ilta kun lamppu sammuu, niin silloin Jenni tuntee ihan kuin joku koskettelisi 
häntä mahasta, vaikkei ketään ole lähellä. Silloin hänelle tulee mieleen eräät juhannusmuistot vuodelta 1988 
ukinmökillä Jörlandassa. Silloin hän oli hiipinyt Jean-Sixtenin taakse, joka oli pissimässä mökin takana. Sitten he 
olivat pelleilleet lehtivarastossa, joka on aivan mökin takana. He olivat halailleet ja jopa hieman pussailleet. Tämä 
on jäänyt Jennin mieleen ja se on heidän yhteinen salaisuus. Joskus Jean-Sixtenille on tullut tämä mieleen ja 
huolestunut jos Jenni sattuisi läpättämään tapahtuneesta vanhemmilleen ja sitten asia kulkeutuisi Rayn ja Evan 
tietoisuuteen. Silloin Jenni oli boin 5-6vuotias ja Jean-Sixten oli 18-vuotias. Jean-Sixtenin onneksi Jenni 
ymmärtää, että tämä on arka-asia serkkupojalle eikä siitä hiisku kenellekään. Hänestä se oli vain mukava juttu. 
Tämä todistaa telepaattisesta yhteydestä. 
Ennen kuin Jean-Sixten tapasi Santran, niin silloin hän tapasi nukkumaan mennessä kirjoitella serkkutyttöjen 
nimiä navan viereen, mutta pian hänen oli pakko pyyhkiä nimet, ettei aamulla isä ja äiti näkisivät vaikka keittiössä 
hänellä oli paita päällä. Tätä nykyään hän juo aamukahvia ilman paitaa, etteivät vaatteet sotkeutuisi. hänellä 
tapaa tippua kahvia rinnuksille niin, että monesti Santra tapaa vitsailla, että Jean-Sixtenin kannattaisi jakaa 
poikansa ruokalappua. Nykyään hän ei uskalla kirjoitella serkkutyttöjen nimiä ihoonsa.
Aikaisemmin kun hän kirjoitteli nukkumaan mennessä serkkutyttöjen nimiä navan viereen, niin sen vuoksi paidatta 
oleminen erotisoitui. 

Maaliskuun lopulla Jean-Sixtenillä oli vihdoinkin työhönottohaastattelu Kajaanin kaupungintalolla. Hän tapasi 
Leena Järkirannan työmarkkinayksikössä. Myös tuleva pomo Ulla Leppänen oli läsnä ja toivotti hänet 
tervetulleeksi taloon. Jean-Sixten saa julkisen suojatun palkkauksen eli palkkatuen; Suomen valtio maksaa 
kunnalle ja kunta hänelle. Palkkaus on melkein kuin suojatyöpaikka; suojattu palkkaus tavallisessa työpaikassa. 
Hän ei saa korvata tavallisia ansiotyöläisiä. 
Ulla kysyi jos hän voisi aloittaa jo tänään, mutta siihen Jean-Sixten ei ollut valmis. He sopivat, että hän aloittaisi 
huomisesta lähtien. Hän liittyi myös kunnallisvirkamiesammattiliittoon. Ammattiliitto sekä palkkaus ovat hänelle 
historiallinen tapahtuma. Hän aloittaa maaliskuun lopussa vaikka palkkatukipalkkaus alkaa huhtikuun alussa eikä 
se ole aprillipilaa. Maaliskuun puolella olevat päivät hän saa kompensaationa myöhemmin. 
Tällä kertaa hän ei ole enää mikään työharjoittelija vaan kunnallisvirkailija. Hänellä ei ole mitään erityistä titteliä 
vaan pelkkä vahtimestari tai postinlajittelija. Ihan sama tai kuten Jean-Sixten tapaa sanoa; Lika bra med selleri. 
Kun kaikki paperit oli täytetty, niin siloin Jean-Sixten ja Ulla menivät vahtimestariosastolle tervehtimään Marja 
Koposta. Jussi on ottanut komppivapaata. Todennäköisesti mielenosoitukseksi hän oli ottanut vapaaksi koska ei 
saanut naispuolista harjoittelijaa. 
Marja ilahtui kun Jean-Sixten tupsahti vahtimestariosaston pieneen konttoriin, jossa lämpöpuhallin suhisee.
Tukevahko Marja Koponen nousi konttorituolilta ja tervehti ihan kädestä pitäen ja toivotti tervetulleeksi taloon.
Jean-Sixten vilkaisi pomoaan ja sitten sanoi, että aloittaa huomisesta lähtien.
Marjasta tuntuu hyvältä kun sai selväjärkisen kollegan, joka ei ryi. Hän muistaa Jean-Sixtenin kun tämä oli 
työharjoittelussa painon puolella. Jean-Sixtenin on helppo muistaa koska tämä on hyvin eloisa ja jotenkuten 
avoin. Koulussa ja töissä hän on jokseenkin sosiaalinen mutta vapaa-aikana hän on taakse vetäytyvä ja viihtyy 
mieluummin tietokoneen ääressä kirjoitellen hassuja kertomuksia. 
Kiitos Santran hänestä on tullut sosiaalisempi mutta yhä hän viihtyy paljon tietokoneen ääressä. Nyt hänellä ei ole 
yhtä paljon aikaa kertomuksille koska hänenkin pitää hoitaa pikku Tomia. 
Melkein joka arki-ilta Jean-Sixten perheineen tapaa mennä Kajaaniin tai Iisalmeen syömään iltapalaa grillille. 
Hän on huomannut, että vatsa on alkanut kasvaa, siispä he pyrkivät syömään makkaroiden ja lihapiirakoiden 
sijasta salaattia. Onneksi Charlesin ruokakaupassa on hyvä salaattibuffetti, josta voi poimia purkkiin salaattia 
omaan makuun. Se on kuin irtokarkkia mutta terveellisempää. Salaattiannokset he tapaavat syödä Kajaanin 
rautatieasemalla ja samalla katsovat saapuvia ja lähteviä junia. Tavarajunat ovat kauheita koska ne ajavat kovaa 
vauhtia ohi niin, että syntyy pyörretuuli asemalaiturilla. Silloin kannattaa pidellä lippalakista kiinni, ettei se lentäisi 
päin junaa. Tom hieman pelkää meluisia tavarajunia. Santra on oikea junafani, erityisesti hän tykkää 
supernopeista Pendolinoista mutta harmi vaan kun sellaisia ei liikennöi Kainuussa. Hänestä on myös mukava 
katsella Intercity-junia. 



Vahtimestariosastolta Jean-Sixten ja Ulla Leppänen siirtyivät painon puolelle tervehtimään painajia. Reijo ilahtui 
kun näki ahkeran ruotsalaispojan pitkästä aikaa. Hänestä myös Jim-Adolf oli hyvin ahkera mutta harmi vaan kun 
äijän mielenterveys teki tepposet ja joutui Lapinlahteen. Reijosta Jean-Sixten on yhtä hassu kuin Jim-Adolf.

Paino ja vahtimestariosasto kuuluvat samaan tulosyksikköön ja painajien pitää tarvittaessa auttaa 
postinlajittelussa, tehdä postikierroksia sekä jakaa paketteja eri osastoille. Käytännössä tämä on mahdotonta 
koska painolle tulee koko ajan asiakkaita eikä työtehtäviä pysty priorisoimaan. Juuri sen vuoksi Jean-Sixten sai 
palkkatukipalkkauksen, jotta vahtimestariosastolla olisi aina riittävästi apua. Hän ei saa ketään korvata vaan olla 
apulaisena. 
Marja Koponen on osa-aikaeläkkeellä ja on töissä joka toinen päivä. Hänellä on paljon vaivoja kuten esimerkiksi 
astma sekä ihottuma. Toisessa kyynärpäässä on pussimainen rakkula, jonka takia on vaikea nojata pöytää 
vasten. Hän tapaa hoitaa osaston laskutukset pienessä konttorissa osaston nurkassa. Silloin tällöin hän saa 
astmakohtauksia ja alkaa yskiä. Hänen yskä on oikeampi kuin Jussin rykiminen, josta on tullut tapa. Jussi väittää 
rykimisen johtuvan talon huonosta ilmastoinnista, vaikkei muilla ole vastaavia oireita. 

Tässä eräänä päivänä työpaikkakokouksessa Jean-Sixten kysyi pomolta, että olisiko Kajaanin kaupungilla töitä 
avovaimolle. Ulla vastasi, että juuri nyt on erittäin huonosti töitä ja lupasi pistää asian korvan taakse. Ei koskaan 
voi tietää jos vapaita työpaikkoja ilmaantuisi. 
Jussi sattui kuulemaan kysymyksen ja alkoi rykiä ja mulkoili Jean-Sixteniä ja Ullaa. Kokouksen jälkeen Reijo kysyi 
kummissaan Jean-Sixteniltä: ”Voi vittu, onks sulla akka tätä nykyään?” johon Jean-Sixten vastasi, että hän tapasi 
ihanan ja kauniin tytön kesällä 1997 metsätien varressa. Reijo ei oikein uskonut, että näin ujo poika löytäisi 
tyttöystävän metsätien varresta. Reijo nauroi niin, että valtava vatsa hytkyi: ”Höh, ei naisia kasva metässä! Nyt oot 
valehellut pomolles, mitä väkkee sitä onkaan!” Jean-Sixten kysyi otsa kurtussa: ”Miten niin valehdella, minä olen 
kihloissa ja minulla on yksi lapsikin?” ja näytti kihlasormustaan, jolloin Reijolta pääsi räkänauru: ”Ei helevetissä, 
varmasti oot pöllinyt faijas sormuksen… Mitähän nyt pappa Ray mahtaa sannoo?” johon Jean-Sixten: ”Juu, faija 
onnittelu kihlauksen johdosta.” Reijo puisteli päätään: ”Ei voi mennä kihloihin yksin, mä tiiän ,ettei sulla oo 
tyttöystävää.” Reijo ei oikein uskalla uskoa, että ykskaks ujopoika löytäisi tyttöystävän ja sitten vielä tehdä lapsen. 
Reijo muistaa Jean-Sixtenin olleen ujo ja nynny silloin työharjoitteluaikoihin. 
Jean-Sixten otti sormuksen sormesta ja näytti kaiverrusta Reijolle. Sisäpuolella lukee; Jean-Sixten & Santra 1997.
Reijo hämmästyi kun tämä hassu hurri olikin oikeassa. Jean-Sixten naurahti: ”Siinä näet, että Suomen 
ruotsalaiseen voi aina luottaa!” ja vilkaisi Reijoa ja Lauria. Reijo naurahti: ”Varmasti oot mennyt kaivertamaan 
faijan sormukseen mielikuvitus tytön nimen.” johon Jean-Sixten: ”Minä en ole semmoinen, joka kaivertaisi nimiä 
isän sormuksiin…” johon Reijo: ” Mä tunnen sut!” ja päästi oikean räkäisen naurun niin, että iso läskimaha hytkyi.
Lauri kuunteli vieressä tätä ikikeskustelua. Jo työharjoittelu aikoihin Reijo ja Jean-Sixten tapasi samalla tavalla 
vitsailla. Joka kerta Reijo onnistuu hieman painostamaan Jean-Sixteniä ja aikaisemmin myös Jim-Adolfia.
Lauri on monesti pohtinut, että onkohan Reijo pesunkestävä narsisti, siltäpä vaikuttaa. Tietenkään hän ei sano 
sitä ääneen. Reijo tapaa aina puhua minämuodossa ja ei koskaan te-muodossa. Sama koskee myös hänen 
vapaa-ajan tekemisiä. Hän asuu rautatieaseman Roger Kukkasen naapurissa Vuokatissa avovaimon kanssa.
Reiskalla on aina yllään sama vanha kulunut valkoinen T-paita, jonka hihoissa on kaupungin vaakunat. 
Joskus Lauria tympäisee Reijon ainaiset metsästys- ja kalastusjutut, jotka ovat enimmäkseen liioiteltuja. Joka 
syksy kun alkaa metsästyskausi, niin silloin hän ottaa säästetyt lomapäivät. 
Lauri tapaa silloin tällöin käydä Virossa ostamassa Saku olutta. 

Keväällä Raimo Brander ja Ray Palonen seuraavat jännittyneinä, että miten käy Tax Free myynnin EU:ssa. Tämä 
koskee enemmän Brand Lineä kuin Palo Aeroa, sillä lentokoneessa ei ole kummoista verovapaata myyntiä. 
Jos verovapaus päättyisi, niin silloin Brand Linen laivoilla myytäisiin alkoholipitoisia juomia niin halvalla kuin 
mahdollista sekä pohdittaisiin jos laivat alkaisivat poiketa Baltiassa tai Venäjän Kaliningradissa. 
Palos Aeron lentokoneissa myytäisiin viiniä halvalla. Kummoista myyntiä ei ehdi näin lyhyillä lennoissa harrastaa.

Ivar ja Anna Stenig asuvat yhä Östersundissa. He ovat menneet naimisiin. Georg ja Bodilin poika Axel-Moses on 
kasvanut melkoisesti. 
Ivarin grillikioskista on tullut suosittu kohtauspaikka Östersundin torilla. Hän hieman pohtii jos avaisi grillin myös 
ystäväkunta Kajaanin torilla, mutta kieli tuottaa vaikeuksia sillä hän ei osaa sanaakaan suomea.

Jean-Sixtenin ja Santran pikku Tom on jo yksivuotias. Jean-Sixten on ylpeä isä. Nyt kun hän on saanut töitä 
Kajaanin kaupungintalolta, niin Santra hoitaa poikaa. Talon vieressä on mukava leikkikenttä.

Victorin ja Karin Palosen Hans pojallakin on jo emäntä. Tukevahkon Ursula Johanssonin hän tapasi Tanskan 
laivalla tämän vuosikymmenen alussa. Ursula on aiemmin ollut poliisina mutta kyllästyi tähän riskialttiiseen 
ammattiin. Ei koskaan voi tietää mitä odottaa kohteissa, jonne saa hälytyksen. Hän alkoi opiskella 
sosiaalikasvattajaksi.
Toinen toukokuuta 1999 Hans ja Ursula saivat tyttölapsen joka kastettiin Carolineksi. 
Nyt myös Victorista on tullut ukki. Hän odottaa jännittyneenä sitä päivää kun tytär Vilhelmina löytää sen oikean.
Hänestä tulisi erittäin hyvää äiti koska tykkää pikkulapsista, mutta missä luuraa siittäjä? Ilman siittäjää ei lapsia 
tule, kuten Victor on monesti vitsaillut. 
Vilhelmina on töissä eräässä göteborgilaisessa esikoulussa. Työpäivät venyvät hyvin pitkiksi niin, ettei aika riitä 
ukkojen katseluun eikä hän jaksaisi alkaa lapsentekoon ja sitten vielä kotona kuunnella lapsen parkumista kun 
töissä joutuu kuulemaan toisten penskojen riehumisia. 



Jimmy ja Virve Palonen odottaa pelonsekaisella jännityksellä kun pikku Jenni löytää sen oikean. Jimmy on nähnyt 
painajaisia jossa mystinen paksuviiksinen mies vikittelisi Jennin ja sitten tekisi tämän paksuksi. Painajaisunessa 
tuuheaviiksinen mies joutuisi paksun tilliseinän taakse ja sitten ärtyisi kummittelemaan samalla kun sataa lumen 
kaltaista valkoista jauhetta, joka peittää Jennin vaalean tukan. Sitten unessa ilmestyy pitkätukkainen tyttö, joka 
muistuttaa paljon Jenniä, joka löytää tuuheaviiksisen miehen reisiluun tiiliseinän takaa. Tähän Jimmy tapaa herätä 
ja on hiestä märkänä. Hän aikoo yrittää varoittaa tytärtä olemaan varovainen jätkien kanssa.
Jimmy on pohtinut jos painajaisuni olisi jonkinlainen portaali kaukaiseen tulevaisuuteen. 

Jimmy on pohtinut jos menisi osaomistajaksi veljensä lentoyhtiöön, mutta hänellä ei ole kovinkaan paljon 
ylimääräistä rahaa. Hän on töissä eräällä vantaalaisella autoverstaalla, jonka yhteydessä on huoltoasema. 
Huoltamo-verstaan omistaa liikemies Raimo Laakso, jolla on useita huoltoasemia ympäri pääkaupunkiseutua.
Virvekin on töissä samalla huoltamo-verstaalla jossa hänen miehensä on töissä. Jimmy on automekaanikko ja 
Virve on töissä huoltoaseman lounasravintolassa, joka kuuluu Shell Simpukka ketjuun. 

Iltaisin Jean-Sixten chattailee Megapolin chatissa. Hän on tutustunut kahteen henkilöön, joista yksi on 19vuotias 
tukholmalaisjätkä, joka käyttää nimimerkkiä JS. Jean-Sixten ei ole täysin varma jätkän oikeasta nimestä. Ainakin 
tämä mystinen JS väittää olevan Johan Smedjebo. Jean-Sixten ja tämä Johan aloittivat sähköpostikirjeenvaihdon.
Johan ei tiedä Jean-Sixtenin oikeaa nimeä koska ei halua koko maailman tietävän hänen oikeaa nimeä koska 
Internet on Jean-Sixtenille uutta eikä oikein tiedä netin salaisuuksia. 
Jean-Sixten mielellään chattailee ja viestittelee synnyinmaansa nuorten kanssa. Hänellä on pieni ongelma, 
nimittäin sähköpostiosoitteessa lukee hänen oikea nimi; jean-sixten@sonera.fi. 
Santra keksi ratkaisi ongelman; hän voisi väittää Johanille, että sähköpostiosoitteessa oleva nimi olisi 
henkilökohtainen tietokonetukihenkilö, jonka sähköpostiosoitetta hän saisi käyttää. Niin hän tekikin ja tämä 
hätävalhe upposi Johaniin koska tällä ei ollut muutakaan vaihtoehtoa. 
Toinen Chat- ja sähköpostikaveri on 16vuotias Ann-Marie Slättlund joka opiskelee Lundsbergin 
sisäoppilaitoksessa. Syksyllä hän aikoo aloittaa Göteborgin ravintolakoulussa.
Ann-Marie sai ensimmäisenä Jean-Sixtenin sähköpostiosoitteen koska tämä on nainen. Hän ei tietenkään antanut 
sähköpostiosoitetta suoraan chatissa vaan Hotel Kajanuksen kotisivujen vieraskirjassa, jonne hän kehotti 
suosikkichattaajia mennä jättämään puumerkkinsä. Pikku hiljaa vieraskirjaan alkoi tulla paljon ruotsinkielistä 
tekstiä. Koska hotelli sijaitsee pohjoissuomalaisessa Kajaanissa, niin se herätti paljon huomiota kun vieraskirjaan 
ilmestyi paljon ruotsinkielisiä yksityisviestejä jollekin Trögskallelle. Jean-Sixten kehotti myös kirjoittaa Kainuun 
Sanomien vieraskirjaankin jotta mainostaisi kotiseutuaan sekä saisi Chat-kavereiden sähköpostiosoitteita.

Johanin ensimmäisessä sähköpostiviestissä tämä kyseli suomalaisista jääkiekkojoukkueista, mutta siihen Jean-
Sixten ei osannut vastata kun ei ole yhtään urheilusta kiinnostunut. Ainoa suomalaisjääkiekkojoukkue jonka hän 
sattuu tietämään, on Jokerit, jota hän hieman fanittaa, vaikkei tiedä kannattaisiko sitä alkaa fanittamaan.
Hän inhoaa jostain syystä tamperelaista Ilvestä. Hän ei tiedä miksi saa tästä jääkiekkojoukkueesta kylmän väreitä 
selkäänsä heti kun kuulee joukkueen nimen. Ehkä hän on kuullut jonkin rikostapauksen Tampereelta niin, että 
joukkueen nimi assosioi ajatuksen rikostapaukseen. Kyseessä on samantapainen juttu kuin taannoinen 
Molskayan tapaus. Tampereen jutussa ei ollut osallisena Retkutsenkot eikä Jim-Adolf vaan kyseessä on 
kuoleman tuottamus, jonka eräs poliisi on aiheuttanut. Tampereen tapauksessakin kuoleman tuottamus tapahtui 
Ravebileiden yhteydessä. Kyseessä oli oikeastaan pelkkä vahinko, mutta poliisin olisi tullut ottaa rauhallisemmin. 
Kyseistä poliisia on vaikea laitta vastuuseen koska kollegat suojelevat häntä. Uhrin äiti on painostanut 
asianajajille ja tuomioistuimille, että kyseinen poliisi tuomittaisiin vankilaan mutta se on vaikeaa kun muut poliisit 
suojelevat ja heittävät syytepaperit roskiin.
Tämän Jean-Sixten on nähnyt Poliisi-TV:stä ja katuu, että sattui näkemään tämänkin paskalähetyksen. Yhtä 
paljon häntä örisyttää kuin Molskayan tapauskin, mutta kotona hän ei oikein voi enää öristä, ettei Santra 
kyllästyisi ja purkaisi kihlauksen ja ottaisi Tomin mukaansa. Se olisi tosi kiusallista. Aivan varmasti isä ja äiti 
räjähtäisivät ja pakottaisi muuttaa takaisin lapsuuskotiin ja myydä talo. Pahimmassa tapauksessa isä passittaisi 
hänet mielisairaalaan. 

Jean-Sixtenin nimimerkki Trögskalle on toiminut hyvin Radio Megapolin chatissa. Siitä on tullut jo käsite muiden 
chattaajien parissa. Joskus chattaaja Gjutjärn tapaa hieman irvailla hänelle. Eräänä iltana Gjutjärn kysyi 
Trögskallelta, että osaisi tämä chattailla pippelillään, johon Jean-Sixten vastasi nimimerkin takaa, että totta kai 
osaa ja väitti parhaillaan tekevän niin. Tähän Gjutjärn nauroi hymiöiden avulla;  LOL  :-D Trögskallella on 
veikeä kulli kun pystyy painamaan Enteriä! Jean-Sixteniäkin nauratti makeasti ja kertoi Santralle, että mitä 
chatissa tapahtuu. Santrakin alkoi nauraa niin, että rinnat hytkyivät. 
Eräänä päivänä Jean-Sixten kysyi Gjutjärniltä, että miksi tällä on tuollainen kummallinen nimimerkki, johon hän 
vastasi; Koska mulla on valurautainen lätkä takaraivossa. Jean-Sixten kysyi, että miksi hänellä on rautalätkä 
päässä, johon Gjutjärn; Sen oli asentanut joku peukuttaja. Jean-Sixten ei käsitä yhtään eikä tarvitse 
ymmärtääkään sillä Gjutjärn on hauska huuliveikko, joka kirjoittaa kaikkea mitä sylki suuhun tuo. Jean-Sixten 
kertoi oman peitenimen historian, että se on oikeastaan tyttöystävän idea. Hän ei tietenkään paljasta 
avovaimonsa oikeaa nimeä vaan kutsuu tätä Chatissa Jessicaksi. Jean-Sixten helposti kiihottuu kaikista Jessica 
nimisistä tytöistä koska nimessä on vahva eroottinen lataus. 

Santra on oppinut paljon ruotsia koska katsoo vieressä kun avomies chattailee ruotsalais-chatissa sekä puhuu 
ruotsia vanhempiensa kanssa.
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Keväällä Jean-Sixten chattaili paljon Ann-Marien kanssa. Koulujen päättäjäisten jälkeen tyttö ei enää voinut 
chattailla kun tällä ei ollut pääsyä nettiin. Hänen lapsuuskodissa ei ole Internet-liittymää vaan joutuu katsomaan 
sähköpostit kirjastossa. Kirjastosta hän lähetteli sähköpostia Jean-Sixtenille.
Chatissa Jean-Sixten chattaili paljon Johanin kanssa. Hän lähetti Johanille Tuppbo kertomuksen, jotta kuulisi 
palautetta. Koska kertomus on ruotsiksi, niin Santran on vaikea sitä lukea kun ei vielä osaa kovin hyvin ruotsia.
Santra on lukenut Jean-Sixtenin kaikki suomenkieliset kertomukset ja pitää niistä kovasti mutta harmi vaan kun 
niissä on paljon kielioppivirheitä sekä aikamuodoissa hyppimisiä. Lisäksi yhdyssanat tahtovat olla erilleen 
kirjoitettu. Kaikki kertomukset Jean-Sixten kirjoittaa suomeksi sekä ruotsiksi. Ruotsinkieliset kertomukset ovat 
enemmän oikein kirjoitettuja koska sehän on hänen äidinkielensä. 
Johan alkoi lukea Tuppbo kertomusta. Hänestä se on hauska mutta kyllästyi kun törmäsi kielioppivirheisiin. Tämä 
tuli yllätyksenä Jean-Sixtenille koska tämä oli olettanut osaavan kirjoittaa virheetöntä ruotsia. Vaikuttaa siltä, että 
Palosen poika on hieman unohtanut ruotsinkielen hienouksia koska kielihän koko ajan muuttuu. Joitakin 
moderneja ruotsinkielen fraaseja hän ei ymmärrä koska hän asuu Pohjois-Suomessa yksikielisellä seudulla.
Joskus hän kuulee jäykkää Suomen ruotsia, johon on juurtunut suomenkielisiä lainasanoja. 

Johan lupasi oikolukea kertomuksen, mutta siitä ei tullut mitään kun hänen omien sanojensa mukaan aika ei 
oikein riitä sekä Tuppbo kertomus on hyvin pitkä, melkein kuin Raamattu.  
Jean-Sixten on lähettänyt kertomuksen myös Gjutjärnille, joka on myös sanonut, että siinä on paljon kummallisia 
kielioppivirheitä. Joskus chatissakin Jean-Sixten tapaa kirjoittaa yhdyssanat erilleen, joka ärsyttää erityisesti 
Gjutjärniä. 
Kyllä Jean-Sixten on lahjakas tarinantekijä. Hänellä on ihana hersyvä huumorilla höystetty mielikuvitus. 
Tuppbo kertomus on sisäsiisti ja kertomus varsinaisessa merkityksessä kun taas Tegelson kertomus on pitkä kuin 
romaani mutta kielioppivirheet pilaavat lukunautinnon varsinkin kun lukijana on joku kulturelli kukkahattutäti tai 
sikarisuumies. Molemmat kertomukset muistuttavat melkoisesti aikajanaa; vuosi vuoden jälkeen ja silloin hän teki 
sitä sun tätä. Tuppbo kertomus on kokonaan valmis. Jean-Sixtenin on vaikea pistää pistettä Tegelson 
kertomukselle koska koko ajan tapahtuu asioita hänen ympärillään, jotka inspiroivat uusia ideoita päähenkilö 
Jürgen-Josifille.
Jean-Sixten epäilee, ettei Johan olekaan lukenut Tuppbo kertomusta ensimmäistä riviä pidemmälle koska tämä ei 
kommentoi sen tapahtumia. Tämän Jean-Sixten on testannut kyselemällä kertomuksen tapahtumista ja 
henkilöistä. Johan vastaa joka kerta, ettei muista. Niin huono muisti ei voi olla nuorella miehellä. Tämä on selvä 
merkki siitä, ettei jätkä olekaan lukenut kertomusta.
Johan vaikuttaa sekavalta ja viikonloppuisin oman kertoman mukaan juhlii rankasti. Johan on väittänyt, että 
turkkilaiset tapaavat hyppiä hänen auton konepellin päällä. Taitaa hänen sisällä asua pieni rasisti.
Jean-Sixten on lähettänyt kertomuksen myös Ann-Marielle, muta hänellä ei ole mahdollisuutta lukea koska 
kirjaston koneessa ei hänen kertoman mukaan ole Word-tekstinkäsittelijää. Hänellä ei myöskään ole diskettejä.
Jean-Sixten pohtii kuumeisesti, että kuinka saisi neutraalia palautetta. Ehkä painaja Reijo voisi oikolukea, mutta 
tämähän ei osaa ruotsia. Hän ei myöskään uskalla antaa Reiskalle suomenkielisiä kertomuksia luettavaksi koska 
tämä saattaisi ihan vittuillakseen kopioida ja sitten leikillään painostaa. 

Heinäkuun alussa verovapaus päättyi EU:ssa. Raimo ja Helmt Brander ovat ostaneet satama-alueen Latvian 
Liepajasta, jossa laivat voisi poiketa jotta verovapaus säilyisi. Tämä olisi vain väliaikaista sillä Branderin veljekset 
ovat varmoja, että ennemmin tai myöhemmin Latvia liittyisi Euroopan unioniin. 
Laivojen ei kannata poiketa Maarianhaminassa kuten muut varustamot koska silloin tulisi turha mutka. 

Toukokuussa Jean-Sixtenin ja painaja Laurin piti käydä sähköpostikurssilla koska Kajaanin kaupunki on äskettäin 
vaihtanut sähköpostiohjelmaa. Aikaisemmin oli Web-pohjainen CC:Mail ja uusi sähköpostiohjelma on Lotus 
Notes, jota Reijo ja Jussi tapaa leikillään kutsua Luutuus Nuukuus. 
Kurssi oli työajalla ja se sopi hyvin Jean-Sixtenille, ettei yksikään Salatut Elämät jakso jäisi väliin. Hän ja Santra 
ovat kovia saippuasarjafaneja. Jean-Sixten pitää kovasti suomalaisista ja ruotsalaisista sarjoista, muttei 
amerikkalaisista koska niissä on toisenlainen ympäristö eli ei tiedä mikä on kulissia ja mikä oikeaa. Hänellä on 
vaikeuksia lukea tekstiä koska kotona ei käytä silmälaseja. Muutenkin olisi työläs keskittyä sarjaan kun pitää 
lukea tekstiä. Jean-Sixtenistä on harmi kun Ruotsin tv-kanavat eivät näy täällä Pohjois-Suomessa. Hän on varma, 
että esimerkiksi ruotsalaissaippuasarjat Kielletty rakkaus sekä Tre Kronor olisivat sikahyviä. Hänellä on kylläkin 
satelliittiantenni, jota hän kutsuu parabooliantenniksi, mutta satelliittivastaanottimessa on vain Suomen Canal 
Digital älykortti, jolla Ruotsin kanavat eivät näy. Lukee vain; Ei käyttöoikeutta. Jean-Sixten haluaisi olla kova 
hakkeri niin, että purkaisi tv-kanava salaukset. Hän tuntee vahvaa ärtymystä tekijänoikeusjärjestöjä kohtaan. Hän 
saattaisi jopa kopsauttaa tekijänoikeusjärjestöjen isopalkkaisilta pomoilta hampaat pellolle.
Jean-Sixtenin onneksi tv-sarja Varustamo näkyy Suomen televisiostakin. 
Santra on kova Kauniit ja rohkeat fani ja katsoo jokaisen jakson. 

Sähköpostikurssin vetäjänä oli muuan Monika Veilahti joka on naimisissa kaupungin entisen koulupostimies 
Veikon kanssa. Tätä nykyään Veikko on töissä keskusvarastolla ja ajaa suurta kuormuria. 
Nykyinen koulupostimies on edellisen kaima; Veikko Junnila, joka on äkeämpi kuin herra Veilahti. Äkeyden takia 
vahtimestarit ja painajat tapaavat kiusoitella herra Junnilaa ja kutsua tätä Veikko kakkoseksi. Näillä molemmilla 
Veikoilla on samanlainen harmaa tuuhea parta, ja sen vuoksi painajat kutsuvat heitä parta-veksoiksi. 
Veikko Junnila on aikaisemmin ollut keskusvarastolla ja sitä ennen sokerileipuri. Leipurin hommaan hän kyllästyi 
ja hakeutui kunnan hommiin. Hän on puoliksi kaljuuntunut ja kampaa rikkailta alueilta köyhille. Hänellä on 
päivittäin yllään oranssit haalarit ja ruskeat nahkaiset kengät. 



Tässä eräänä päivänä Veikko Junnila osti Soneran kansanosakkeita. Tämän vuoksi Jussi ja painajat alkovat 
kutsua Soneran osakkeita Junnila-osakkeiksi. 
Silloin tällöin painajat tapaavat rallatella Veikolle; Kuka uskaltaa, kuka uskaltaa leipurin pöydälle paskantaa… 
Tähän Veikko luo vihaisen mulkaisun ja aloittaa muutaman päivän mykkäkoulun, jonka hän keskeyttää kun tulee 
tärkeämpää ja hauskempaa sanottavaa.
Veikko jakaa koulujen ja palvelutalojen postia valkoisella Mitsubishi pakettiautolla, jonka ovissa on Kajaanin 
kaupungin vaakunat.
Jean-Sixten tapaa vitsailla Veikolle, että mitä tämä sanoisi jos hän laittaisi tennispallon pakoputkeen, johon 
Veikko naurahtaa: ”Jassoo, siinä tappauksessa työnnän tennispallon sun perseen reikkääs!” Veikko tykkää 
paremmin Jean-Sixtenin huumorista kuin painajien ja Jussin koska Jean-Sixten murtaa hassusti suomea 
ruotsalaisella aksentilla. Erityisesti Reijon ja Jussin huumori on erityisen rankkaa, sellaista konin leikkiä, jonka 
myös Jean-Sixten on monesti saanut kokea.

Sähköpostikurssilla Jean-Sixten lähetteli hassuja harjoitusviestejä Laurille, jota alkoi huvittaa kun koko ajan 
putkahteli viestiruutuja. Onneksi hänellä oli mukana teini-ikäinen Juha poika, jolle hän antoi tehtäväksi viestitellä 
Jean-Sixtenin kanssa, jotta itse voisi keskittyä Lotus Notes ohjelman opetteluun. Näköjään Jean-Sixten osaa jo 
käyttää ohjelmaa. Jean-Sixten oppii nopeasti kaiken joka on hauskaa. Kyllä hänkin kuuli mitä opettaja Monika 
sanoi. Juha Lehto istui kurssihuoneen perällä ja lähetteli Jean-Sixtenille viestejä, jotta tämä antaisi olla isän 
rauhassa. Juha kysyi viesteissä Jean-Sixteniltä, että miksi tämän tukka on niin vihreä, johon Jean-Sixten äimisteli, 
ettei se ole sen vihreämpi kuin ennenkään. Juhaa nauratti makeasti.
Kurssi oli yksipäiväinen ja lopuksi Jean-Sixten kysyi Monikalta, että tuleeko lisää tällaisia opettavaisia kursseja, 
johon Monika vastasi, että ei näillä näpöttimillä vaan ehkä tulevaisuudessa. Lauria nauratti tämä kysymys kun 
kurssin aikana tämän hassun hurri pojan sormet kävivät näppäimistöllä ihan kuumana. 

heinäkuussa Jean-Sixten sai pitää kesäloman, joka oli hieman lyhyempi kuin nuorisoharjoittelun aikoihin koska 
hänhän on nyt palkkatukityöläinen ja vasta aloittanut. Hän ei vielä saa kesälomakorvausta koska on vasta 
aloittanut.
Kuun alussa hän ja Santra kävivät Brand Linen risteilyllä. Sillä välin pikku Tom oli mummolassa hoidossa.
Eva ja Ray mielellään hoitavat ensimmäistä lapsenlastaan. Heille oli todella yllätys kun nynnymäisestä pojasta 
tulikin ensin isä. He olivat varmoja, että tytär saisi ensimmäisenä lapsen.

Perillä Sassnitzissä Jean-Sixten ja Santra kiertelivät kaupungin keskustassa. Tämä oli Santran ensimmäinen 
Saksan matka. Jean-Sixten oli toisen kerran Saksassa, sillä ensimmäinen kerta oli koulumatka Berliiniin vuonna 
1992. He eivät osaa juuri lainkaan saksaa. Jean-Sixten osaa ihan muutaman sanan kuten Bitte, jonka oli oppinut 
koulumatkan aikana. Hyvinhän meni elekielelläkin kaupoissa. Jean-Sixtenin on hieman helpompi oppia saksaa 
koska on ruotsinkielinen.
Koko päivän laiva odotti laiturissa niin, että oli pääsy hyttiin. Kun he olivat kierrelleet tarpeeksi, niin he menivät 
lepuuttamaan jalkojaan kun jalat tahtovat väsyä päivän aikana kun kiertelee keskustan kaupoissa. Illalla laiva lähti 
takaisin Hankoon. 
Jean-Sixtenin punainen Volkswagen Golf oli pysäköity pitkäaikaisparkkipaikalle, joka sijaitsee Hangon terminaalia 
vastapäätä. Risteilyn jälkeen ennen kuin he lähtivät ajamaan kohti pohjoista, niin he kävivät mutkan Turussa 
tervehtimässä Alice mummoa sekä Sven ja Erik enoja. 
Tavalliseen tapaan Jean-Sixteniä jännitti jos Johanna serkku olisi isänsä luona tai sattuisi tulemaan koska hänellä 
on yhä tunteita häneen vaikka onkin kihloissa Santran kanssa. Onneksi Johanna ei tullut. 
Jean-Sixten näki enon kirjahyllyssä Johannan lakkiaiskuvan; aivan liian kaunis ja viehättävä tyttö, kuten Jean-
Sixten ajatteli. Kyllä Santrakin on kaunis tyttö, suurin piirtein samannäköisiä. Johanna on hieman pitempi ja 
laihempi. Johannalla on suorat suunpielet kun taas Santralla on täyteläiset paksut huulet sekä hieman punertavat 
pulleat posket. Johannalla on vaaleat ja sileät kasvot. Molemmilla tytöillä on oljenvaaleatukka ja kilkattava 
puheääni, sellainen joka pistää Palosen pojan sydämen hakkaamaan villisti. Santralla on erittäin kaunis hymy 
niin, että pieni etuhammas korostuu suloisesti. 
Jos Suomessa olisi moniavioisuus, niin silloin Jean-Sixten saattaisi mennä naimisiin molempien kanssa.

Erik kertoi, että Johanna opiskelee sairaanhoitajaksi ja siinä sivussa on töissä seurusteluravintola Uudessa 
apteekissa, joka sijaitsee Kaskenkadulla. 
Jos Jean-Sixten olisi yksin, niin silloin todennäköisesti hän menisi kyseiseen ravintolaan tervehtimään serkkuaan, 
mutta kun mukana on avovaimo, niin parempi on pysytellä kaukana suosikkiserkun työpaikalta. 

Erikin ja Esterin kaksoset Tina ja James pelleilivät koko ajan Santran kanssa koska tämä alkoi pelleillä. Hän on 
aina pitänyt pikkulapsista. Ennen kuin hän tapasi Jean-Sixtenin, niin silloin hän on monesti ollut lapsenlikkana 
tuttavien jälkikasvuille. 
Onneksi Erikin ja Esterin lapset osaavat suomea niin, että Santra pystyi kommunikoimaan heidän sekä 
avopuolison enon ja tämän avovaimon kanssa. Erik ja Ester puhuvat keskenään ruotsia. 
Santra on oppinut melko paljon ruotsia, pakostakin oppii kun Paloset puhuvat keskenään ruotsia. Santra haluaa 
oppia maan toisen virallisen kielen ja mielellään riikinruotsia. 
Kaksoset puhuvat enimmäkseen ruotsia mutta ymmärtävät luonnollisesti suomea koska ollaanhan Suomessa.
Pikku Jamesia kiehtoi Jean-Sixtenin valkoinen Palos Aeron lippalakki, jonka hän oli saanut isältään.
Lippistä hän käyttää usein, ettei kalju näkyisi. Ehkä hän olisi paremman näköinen jos ajaisi lopunkin tukan pois.  



Tukan ajaminen on vaikea päätös koska hänelle kaljuuntuminen on kiusallista ja puoliksi leikillään väittää, että 
hänellä on tuuhea otsatukka, vaikkei sellaista ole havaittavissa. Hän epäilee, että otsatukka alkoi lähteä vesirokon 
yhteydessä jouluna 1992 koska silloin päätä kutitti niin vietävästi ja hänelle tuli tavaksi koko ajan kyhnyttää 
hiuspohjaa. Tämä ei ole täysin varmaa, mutta niin voi olla. Tukka alkoi lähteä pikku hiljaa. Suvussa on 
kaljupäisyyttä, varsinkin äidin puolella. Sven eno on myös kalju mutta kampaa sivuilta päälaelle niin, että hänen 
kampaustyyli näyttää hirveältä, hänkin tapaa peitellä kaljuaan lippalakilla. 

Kun Jean-Sixten ja Santra istuivat ruokapöydän ääressä, niin silloin James otti sohvan kulmalta lippalakin ja alkoi 
pelleillä. Kun Jean-Sixten oli huomannut, että pentu on ottanut hänen rakkaan lippiksen, niin silloin häntä alkoi 
ärsyttää mutta pystyi peittämään tunteensa. Hän ei iljennyt alkaa tappelemaan yhdestä lippalakista, niinpä hän 
kysyi serkultaan, että halaisiko hän tällaisen lippalakin, johon James vastasi kimakasti: ”Ja, jag vill!” johon Jean—
Sixten: ”Okej, saat pitää lippiksen mutta vain yhdellä ehdolla; pidä siitä hyvää huolta koska Palos Aero on hieno 
lentoyhtiö hienoine lentokoneineen!” James sanoi isälleen: ”Pappa titta, Jean-Sixtensin lentolippis!” johon Erik:
”Miten sanotaan kun saa jotain?” jolloin James kääntyi Jean-Sixtenin puoleen ja kiitti lippalakista. 
Erik otti esiin lompakon ja ojensi sadan markan seteliä korvaukseksi lippalakista. Jean-Sixten ei ottanut rahaa 
koska kyseessähän on sukulainen ja hän saa ottaa ihan vapaasti uuden lippalakin Palos Aeron konttorista. 
Jean-Sixten on oppinut vanhemmiltaan, ettei pidä ottaa maksua sukulaisilta jos heidän lapset jotain kerjäisivät.
Hän sanoi enolleen, että lippalakki voi olla synttärilahja Jamesille, sillä maaliskuussa oli kaksosten syntymäpäivä.
Eva oli lähettänyt pienen lahjapaketin postitse kummilapselleen Tinalle. Nyt James sai myöhästyneen 
syntymäpäivälahjan.
Erik innostui jos Palos Aerolla olisi lentäjäntakkeja myytävänä. Jean-Sixten lupasi lähettää ilmaiseksi takin 
enolleen ja huomautti, ettei tarvitse maksaa.

Vähän myöhemmin Jean-Sixten ja Santra kävivät Sven enon luona. Erik sanoi, että on hieman kummallista kun 
se hemmo ei paljoakaan kyläile vaikka asuukin samassa kaupungissa. Erik lähetti terveisiä veljelleen. 

Sven Kivinen asuu yhä Hirvensalossa itse rakennuttamassa omakotitalossa. Joka kerta kun sukulaiset käyvät 
hänen luona, niin silloin hän kysyy, että kuinka monta kuppia kukin juo, ettei keittäisi liikaa ja sitten joutuisi kaataa 
viemäriin. Hän on tullut nuukemmaksi talon valmistuttua koska se tuli hyvin kalliiksi. 

Hirvensaloon mennessä Jean-Sixten ja Santra kuuntelivat autossa Radio Auranaaltoja. Tätä kanavaa Jean.Sixten 
kuuntelee aina kun on Turussa, muulloin hän kuuntelee joko Radio Novaa tai Radio Extremiä jos jälkimmäinen 
kuuluu alueella jossa hän liikkuu. Sukevalla ruotsinkieliset radiokanavat eivät kuulu.

Jean-Sixten antoi Sven enolleen uudet verhot, jossa on sinisiä Palos Aeron logoja valkoisella pohjalla. Svenne 
kiitti verhoista. Hänellä on vain yhdet ja samat keittiönverhot, joissa on porkkanan kuvioita. 
Svennellä on vain matkapuhelin eikä hän raski soittaa sukulaisille niin, että sukulaiset silloin tällöin soittelevat 
hänelle. Heti kun tekstiviesti tulee, niin silloin hän pyytää naapurilta apua viestin esiin saamisessa. Hän ei ole 
tekninen. Jean-Sixten tapaa lähettää kaikille sukulaisille tekstiviestit kun on suurpyhä. 
Svennellä on kahvipöydässä vain kuivia kahvikorppuja, jotka hän on ostanut halpahalleista. 
Hänen luona ei oikein ilkeä olla kovin pitkään koska äijähän on niin nuuka. 
Svenin luota Jean-Sixten ja Santra menivät takaisin Erikin luokse ja sitten lähtivät kotimatkalle. Kylläpä oli 
ajamista kerrakseen, sillä Turusta Sukevalle on pitkä matka. He pysähtyivät Heinolan Tähtihovissa, jossa he 
kahvittelivat traktorin renkaan kokoisten munkkirenkaiden kera. 
Reissun aikana joka päivä Jean-Sixten soitti äidilleen, että miten Tom jakselee. Eva vastasi, että poika voi hyvin 
ja leikkii päivittäin käpylehmillä.

Ennen lomamatkaa Jean-Sixten ilmoitti sähköposti- ja Chat-kaveri Johanille, että hän tekee tyttöystävän kanssa 
Sassnitzin risteilyn uudella Brand Line varustamon laivalla. Hän ehdotti jos Johan tulisi mukaan. Tämä olisi voinut 
hypätä kyytiin Ystadissa, jossa laiva pysähtyy matkan aikana muutamaksi minuutiksi. Johan vastasi, että hänen 
pitää funtsia asiaa ja funtsimiseksi se jäikin. Jätkää ei näkynyt laivalla tai mistä sen tietää jos olikin, sillä 
Jean-Sixten ei tiedä miltä nettikaveri näyttää. Johankaan ei tiedä mitään Jean-Sixtenistä. 
Johan ei edes tiedä sen hassun Trögskallen oikeaa nimeä. Jean-Sixten väittää Chatissa ja sähköpostiviesteissä, 
että hänen nimensä olisi Sigward, jotta suojelisi identiteettiään. Johan on paljastanut olevansa Johan Smedjebo. 

Heinäkuussa Vivianne vaihtoi autoa. Hän osti punaisen urheilullisen Chevrolet Cameron. Hän innostui 
autonvaihdosta koska ystävätär Vivi oli ostanut samanmallisen auton. Nyt Vivi ei enää voi leuhkia autollaan.
Heti kun Eva oli nähnyt tyttärensä uuden auton, niin silloin hän alkoi kutsua autoa kaunottareksi tai paremminkin 
Skönhetiksi, kuten se on ruotsiksi. Eva puhuu mielellään tyttären kanssa ruotsia koska se on ainoa kieli jota hän 
osaa sujuvasti niin, ettei tarvitsisi änkyttäen miettiä sanoja. Ray tapaa rohkeasti puhua suomea varsinkin kun 
muunkielisiä on tyttären läsnä. Pojan kanssa Ray ja Eva puhuvat ruotsia koska tämä niin tahtoo. Jean-Sixten 
tapaa tulkata kaiken Santralle. Jean-Sixten pitää kovasti tulkkaamisesta ja mielellään kääntää ruotsiksi 
suomalaisia sanoja ja jopa liikanimiä. 

Jean-Sixten tuli hieman kateelliseksi kun pikkusisko vaihtoi tällaiseen vauhtihirmuun ja hänellä on vaatimaton 
Volkswagen Golf. Volkkarin hyviä puolia ovat auton alhaiset kustannukset; alhaiset verot ja syö vähemmän 
bensiiniä. Jean-Sixtenin autossa on automaattivaihde, joka vie hieman enemmän bensaa mutta varmasti 
Chevrolet söisi vieläkin enemmän polttoainetta.  



Elokuun alussa päättyi Jean-Sixtenin kesäloma ja työt alkoi. Syyskuussa hän täytti 30vuotta, joka tarkoittaa, että 
hänestä on tullut iso ukko. Hän ei aio ukkoutua vaan tuntee itsensä ikinuoreksi, jopa kuuluvansa nuorisoon.
Hänen mielestä nuorisoikä on 15–39 ja sitten neljänkymmenen ja 59 välillä on keski-ikä. Hänen ikäportaikon 
mukaan vanhuus alkaa kuudestakymmenestä seitsemäänkymmeneen. Hän on päättänyt itse mielessään, että 
sitten kun hän täyttäisi 40vuotta, niin silloin nuorisoyläikäraja nousisi viiteenkymmeneen. 
Ulkonäön mukaan Jean-Sixten näyttää melko nuorelta ja tyylikkäältä. Joskus vaatetus on niin tai näin; vetskari 
tahtoo olla auki kuin Siwan myymälät sekä housut valumassa alas. Housujen valuminen johtunee hänen 
pienoisesta röllykkämahasta. Hän ei ole koskaan ollut mikään mannekiinityyppiä vaan haluaa olla se kuin on.
Tällaisen röksöttämisen takia Ray pohtii hommaavansa pojan jollekin etikettikurssille, jossa tämä oppisi 
pukeutumaan ja käyttäytymään ihmistenilmoilla. Joskus Rayn mielestä pojan tulisi ottaa yhteyttä psykiatriin, jotta 
ne helvetilliset örinät loppuisivat. Ray ja Eva pelkäävät pojan örisevän perheensä kanssa niin, että olisi 
ajankysymys milloin Santra saisi tarpeekseen ja ottaisi eron. Vielä olisi helpompi ottaa ero kun he eivät ole 
naimisissa ja Tomkin on vielä niin pieni, jotta tämä helposti unohtaisi örisevän isänsä.
Ray on monesti ollut lähellä kysyä Santralta jos poika örisisi kotona mutta joka kerta on tullut toisiin ajatuksiin. 
Onneksi Jean-Sixtenillä on sen verran älyä päässä, ettei örise kotona. Paskasanat kuultuaan hän vain pesee 
kätensä. Näin hän tekee myös töissä. Vanhemmat eivät voi tietää, ettei poika örise avovaimon ja poikansa 
seurassa. Ainoastaan hän tapaa Santran läsnä ollessa tehdä niin kutsuttuja pieruimitointeja, mutta siitäkin hän 
yrittää päästä eroon koska Santra on monesti nuhdellut, ettei se ole järkevää kun joku voisi luulla hänen oikeasti 
pierevän. 
Jean-Sixtenin ainoa lääkärin tekemä diagnoosi on lievä kehitysvamma, mutta sitä hän ei hevillä tunnusta 
kenellekään paitsi kansaneläkelaitokselle, jotta saisi työttömyyskorvausta. Työttömyyskorvaus päättyi keväällä 
kun hän sai palkkatukipalkkauksen. Nyt hän on iloinen, ettei enää tarvitse kiusallisia pässinpapereita Kelan 
konttoriin vietäväksi. 
Päivittäin töissä hän näkee päivätoimintaryhmä Lähettipalvelun toimintaa kun yksi sen duunareista tapaa hakea 
ryhmän sekä sosiaaliviraston sanomalehdet vahtimestariosastolta. Kyseinen duunari on hyvin utelias ja utelee 
kaiken ja kiertelee osastolla. Hän tapaa udella Jean-Sixtenin yksityisasioita. Tietenkään Jean-Sixten ei ala 
läpättää yksityisasioistaan kaiken maailman tursakkeille, kuten hän vammaisia kutsuu. Hänellä oli kestämistä 
kouluaikaan kun oli erityiskoulussa. Tietenkään hän ei sano ääneen omia tursake diagnoosejaan. 

Kahdeskymmenes ensimmäinen syyskuuta Jean-Sixteniä jännitti jos työkaverit näkisivät papereista hänen 
syntymäpäivänsä ja sitten alkaisivat touhottaa lahjojen kanssa. Totta kai hän haluaa paljon lahjoja, muttei 
työkavereilta koska tämän vuosikymmenen alussa hän oli mennyt läpättämään työharjoittelupaikassa 
21vuotissynttäreistään, jolloin työkaverit ostivat hänelle kokoelma kasetin täynnä suomalaista iskelmää. 

Jean-Sixtenin pelko kävi toteen kun Reijo sattui muistamaan, että tänäänhän hurri poika täyttää kolmekymmentä 
vuotta. Hän kertoi tämän työkavereilleen. He vitsailivat, että tänä illalla he tulisivat Linnuntie kuuteen bilettämään. 
Jean-Sixten sanoi, ettei halua juhlia koska Tom on vielä niin pieni ja haluaa ottaa rauhallisesti työpäivän 
päätteeksi. Mutta omahyväinen Reijo vitsaili, ettei hänen tarvitsi juhlia vaan hän voisi juhlia senkin edestä. Reijo ja 
Jussi nauroivat, että tosiaan he voisivat juhlia ja Jean-Sixtenille riittäisi vain alkoholipitoisten juomien tarjoilu sekä 
härskien vitsien kertominen.
Reijo lähetti kunnan sisäisen Intranetin kautta viestin Jean-Sixtenin työsähköpostiosoitteeseen; Mikä on niin 
vaarallista kutsua työkavereita kylään kun täyttää 30vuotta? Vaikuttaa siltä, että se olisi tosi vaarallista. Se on 
itsestään selvyys täällä Suomessa, mutta ehkä asia on toisin Ruotsissa. Reijo allekirjoitti viestin nimimerkillä; 
Herra Kalju Tegelson, lainaten Jean-Sixtenin kertomuksen päähenkilöä, jonka hän on kuvaillut kaljuksi. 
Jean-Sixtenhän on monesti näyttänyt kertomustaan Reijolle, jotta saisi palautetta, että mitkä kohdat aiheuttaa 
naurua. Reijo on monesti kertomuksiaan selatessa todennut, että kaljupäisyys vaikuttaa olevan tosi mahtavaa ja 
suosittelee Jean-Sixteniäkin ajamaan päänsä kokonaan kaljuksi. Jean-Sixtenin nykyinen puolikaljukampaus antaa 
hänestä vanhan ukon olemuksen. Jean-Sixtenille tukanlähtö on arka-asia eikä halua tunnustaa, että päälaki on 
paljas sekä pitkä tukaton otsa. Reijolle hän vitsailee, että isäkin sanoo, että hänellä on tuuhea otsatukka ja 
muistuttaa Ringo Starria, johon Reijo naurahtaa joka kerta päätään puistellen: ”Oi miten falski isä sulla onkaan 
joka valehtelee päin naamaa!” Tietenkään Ray ei oikeasti sano noin. Jean-Sixten vain vitsailee koska hän ei 
halua tunnustaa olevansa harvahiuksinen. Oikeasti Ray on monesti vitsaillut pojalleen, että tämän kannattaisi 
hakea töitä Valiolta, että olisiko heillä voin puskijan hommia. Tähänkin Jean-Sixten vitsailee, että silloinhan kaunis 
otsatukka menisi rasvaiseksi.

Jean-Sixtenin onneksi työkaverit eivät tulleetkaan illalla juhlimaan hänen kolmekymmenvuotispäiväänsä, sillä 
kullakin on omat ilta askareet. Hän on tottunut olla vapaa-aikana ilman työkavereita. Ehkä joskus tulevaisuudessa 
voisi kutsua työkaverinsa kahville. 
Työkaverit juhlistivat Jean-Sixtenin merkkipäivää työpaikalla. Ulla pomolta hän sai tennissukkia, joissa on 
Kajaanin kaupungin vaakunat. 

syyskuun lopulla Kajaanin kaupunginkanslia, jonka alaisuuteen kuuluu myös vahtimestariosasto ja paino, järjesti 
veikkauskävelyn Vuokattivaaralla. Vuorella on kuntopolku sekä esittelytilat, jossa esitellään vuoren historiaa. 
Veikkauskävelyn kysymykset käsittelivät kaupungintalon turvallisuutta. Tämä oli työajan ulkopuolella koska Jussin 
mielestä vahtimestariosastoa ei voi sulkea noin vain. Painajat ja Marja ovat eri mieltä; kyllä osaston voi sulkea jos 
ilmoittaa ajoissa Intranetissä, että osasto on suljettu siltä päivältä. Tätä Jussi Lintuvuori ei kuuntele koska 
jatkuvasti on olevinaan kuin mikäkin kiho. Hän antaa jokaiselle sellaisen kuvan, että hän olisi todellinen 
vahtimestarien mestari, joka olisi mestari postinkäsittelyssä. 



Jean-Sixten sai kyyditä työkaverinsa Vuokattivaaralle. Ensin hän hieman empi jos lähtisi mukaan koska silloinhan 
olisi vaarana, että Salatut elämät jakso jäisi katsomatta. Hän päätti lähteä, ettei Reijo alkaisi temppuilla. Hän on 
huomannut, että herra Lillukka on yhtä oikukas kuin rautatieaseman Roger. Reijo meni omalla autolla koska hän 
asuu Vuokatissa Roger Kukkasen naapurissa.
Jean-Sixtenin kyydissä meni Ulla Leppänen, Jussi sekä muutama nainen kaupungin puhelinvaihteesta. 

Jean-Sixten voitti veikkauskävelyn pääpalkinnon; suuren suklaarasian. Tietenkin lihava Reijo oli kateellinen kun ei 
voittanut suklaata. Oikeastaan vanhan Reijon ei tarvitse olla surullinen koska hän tuli toiselle sijalle ja voitti 
kassillisen banaaneja. Jean-Sixten lohdutti Reiskaa, että kyllä banaanitkin ovat ihan hyvä saavutus ja nehän ovat 
terveellisempiä. Reijon mielestä tässä oli vittuilun maku; herkkusuu voittaa pelkkiä banaaneja. 

Lauri ei ollut mukana koska hän ei siedä kansliapäällikkö Sanna Tummaharjun läsnäoloa. Veikkauskävely takana 
oli turvallisuuspäällikkö Matti Koivu. Lauri ja Reijo inhoavat Mattia koska tämän turvallisuusohjeet ja määräykset 
menevät usein yli hilseen. Matti Koivun turvallisuushöpinät ovat painajien mielestä melkoista saarnaamista.
Herra Koivu on auktoritaarinen mulkero kuten Jussi Lintuvuorikin. 
Painajat ja vahtimestarit evät pidä Ullastakaan koska tämä on rikkistressaantunut koska ämmä ei osaa kieltäytyä 
lisävastuusta. Äskettäin Ulla on saanut lisää työtehtäviä kuten suunnitella reseption ja puhelinvaihteen remonttia 
sekä turvallisuusasiat, jotta kevennettäisiin Matti Koivun työtaakkaa. 
Jokaisessa työpaikkakokouksessa Ulla tapaa jankuttaa työpaikkaturvallisuudesta, että kuinka talon sisäinen 
turvallisuus parantuisi. Hän on Matin päällikkö ja hänellä on aivan liikaa vastuuta.
Kerta Ullan ja Matin turvallisuushöpinät menevät ylihilseen, niinpä painajat ja vahtimestarit ovat alkaneet 
keskenään kutsua Ullan ja Matin työryhmää katastrofiryhmäksi. 
Usein kahvitauoilla painajat ja vahtimestarit tapaavat kritisoida pomojaan. Jean-Sixten istuu hiljaa eikä halua 
kritisoida koska hänhän sai tämän palkkatukipalkkauksen. Hän on kiitollinen Ullalle. 
Jussin, Marjan ja painajien mielestä vahtimestariosasto ja paino kuuluvat talon alimpaan kastiin ja pomot vain 
ylen antavat heidän tarpeilleen. 
Ulla on monesti sanonut, että näiden kahden osaston pitää tehdä yhteistyötä; auttaa tarvittaessa toisiaan. 
Käytännössä se on mahdotonta kun painon asiakkaiden töitä ei voi priorisoida kun jokaisen työ on kaikkein 
tärkein. Jos esimiehet alkaisivat oikein painostaa, niin silloin Lauri uhkasi aiheuttaa ongelmia. 
Reijo ja Jussi ovat melkoisia perseennuolijoita; kahvitauolla he kritisoivat pomojaan mutta käytännössä he 
tanssivat esimiesten pillin tahdissa. Tämä ärsyttää Marjaa ja Lauria.

Marja ei ollut mukana veikkauskävelyllä koska hän jäi elokuun lopulla pitkäaikaissairaslomalle. Hänellä on paha 
astma sekä kummallinen pussimainen rakkula kyynärpäässä. Töissä hän tapaa istua konttorissa, jossa 
lämpöpuhallin on koko ajan täysillä niin, että astma pahenee. Lisäksi Marja on suurtupakoitsija niin, että hän on 
saanut huonon verenkierron. 

Silloin tällöin Lauri tapaa vitsailla Jean-Sixtenille, että tällä olisi kotona miespuolinen pumpattava seksinukke 
nimeltä Aarne. Tähän Jean-Sixten vitsailee takaisin: ”Ei minulla ole seksinukkeja vaan minulla oli pumpattava 
Barbara ennen kuin tapasin Santran metsätien varressa.” johon Lauri nauraa makeasti: ”Reiska hoi, kuulit sä mitä 
tuo hurripoika letkautti?” Reijokin tapaa alkaa nauraa hekottaa niin, että valtava vatsa hytkyy. 
Jean-Sixten on monesti kertonut painajille, että monesti hän käy perheensä kanssa metsätien varressa 
paistamassa makkaraa. Tähän painajat eivät usko koska Jean-Sixten vaikuttaa aivan liian nynnyltä ja 
lapselliselta. Reijo tapaa nauraa, että se on vaan toiveajattelua tai ehkä hänellä on lämpökynttilä kotona ja 
kuvittelee sen olevan nuotio. Tähän Jean-Sixten selittää, ettei hänen tarvitse kuvitella koska hänellä on jo pimu ja 
perhe. Lauri uskoo Jean-Sixteniä, muttei Reijo koska tämä on aivan liian itsepäinen ja on vakuuttunut, ettei ujolla 
pojalla olisi tyttöystävää saati perhettä. 

Jussi Lintuvuori rykii päivittäin. Rykiminen kuulostaa ihan kuin oksennus olisi tulossa. Painajat ja Marja ovat 
kyllästyneitä kuulemaan sitä ainaista rykimistä. Rykimisen välissä Jussi komentaa itseään olemaan hiljaa ja 
väittää rykimisen johtuvan huonosta ilmastoinnista, vaikkei muilla ole kurkkuongelmia. Lauri on monesti vitsaillut 
kun Jussi ei ole läsnä, ettei siellä kurkussa ole mitään vikaa vaan vika on hieman ylempänä. 
Lokakuun alussa Jussi otti muutaman päivän vapaata, jolloin painajat joutuivat auttamaan Jean-Sixteniä 
postinlajittelussa sekä ottaa toinen postikierroksista. Marja on yhä sairaslomalla. 
Painajista vahtimestariosastolla oli hyvä ilmapiiri nyt kun se ärsyttävä rykijä oli poissa. Lauri sanoi Jean-Sixtenille, 
että mikäs nyt on hänen ollessa kun hänelle tuli melkoinen paratiisi, ettei tarvitse kuunnelle sitä rykimistä. 
Vaikka painajista oli mukava kun se rykijä oli lomalla, niin silti he olivat stressaantuneita kun koko ajan painolle tuli 
lisää töitä ja siinä sivussa heidän pitää auttaa Jean-Sixteniä postinlajittelussa, ottaa toinen postikierroksista sekä 
päivän päätteeksi täyttävät päiväraporttilistat, ennen kuin postilaitos tulee hakemaan lähtevän postin. Postin 
kaavakkeiden täyttämisen yhteydessä he sadattelivat Jussin ja Marjan kun he eivät olleet sitä opettaneet Jean-
Sixtenille. Ilmeisesti syypää on yksinomaan Jussi, jotta postin henkilökunta saisi sellaisen käsityksen, että hän 
olisi osastopäällikkö. 
Erityisen stressaavaa on vähän ennen kunnanvaltuustonkokousta, sillä joka kerta kunnansihteeri tapaa tulla 
painattamaan protokollat viime hetkellä. 
Vahtimestariosastolla puhelin soi ihan solkenaan, varsinkin iltapäivisin kun on paljon lajiteltavaa. Jean-Sixten ei 
osaa vastata kaikkiin kysymyksiin Jussin pomoleikin takia. Tämä ärsyttää painajia kun se samperin rykijä ei ole 
opettanut kaikkia työtehtäviä Jean-Sixtenille. 
Jean-Sixten on erittäin ahkera postinlajittelussa ja painajat pitävät hänestä enemmän kuin Jussista ja Marjasta. 



Jompikumpi painajista ottaa toisen postikierroksista. Tavallisesti kansliaosastolle menevän kierroksen ottaa Jussi, 
jotta voisi näytellä todellista postimestaria. 
Eräänä päivänä kun Lauri otti toisen postikierroksista, niin silloin hän vitsaili Jean-Sixtenille: ”Nyt sä oot vara-Jussi 
ja sun pitää hieman rykiä, jotta tunnelma olisi arkipäiväinen. Kampaa myös tukka niin, että pitelet sormea 
päälaella, etteivät hiukset olisi pystyssä.  Mutta eihän sulla oo tukkaa.” Jean-Sixten naurahti: ”Heh, minulla on 
paljon otsatukkaa, uh, hirveä pehko!” Lauria nauratti makeasti koska tämä hassu hurripoika ei millään tunnusta 
olevansa puolikalju. Lauri tapaa vitsailla, että Jean-Sixtenin tukka olisi pudonnut selkään. Kerran kun hän kurkisti 
hänen puseron alle niskan puolelta, niin silloin hän näki karvaisen selän. 

Kyllä Jean-Sixtenistäkin osastolla on parempi ilmapiiri nyt kun ei tarvitse kuunnella stressaavaa rykimistä. 
Kun Jussi on läsnä, niin silloin ei oikein voi istahtaa työtehtävien lomassa koska silloin Jussi alkaa katsoa kieroon 
ja mumista, ettei näin pitäisi olla. Jussin oppien mukaan pitää aina olla mukamas tekevinään jotain, etteivät 
esimiehet luulisi, että osastolla olisi työpula. 
Usein painon ja vahtimestariosaston väliovi tapaa olla auki. Laurin mielestä ovi tulisi olla kiinni, ettei Jussi näkisi 
kun hän istuu kopiokoneen ääressä valvoen kopioinnin edistymistä. Jussin mielestä Lauri laiskottelee.

Jean-Sixten ei uskalla oikein alkaa vitsailla Jussin kanssa koska hänellä on yhä tuoreessa muistissa taannoiset 
potkut kaupunginarkistosta. Jussi on juuri sellainen selkään puukottaja, joka on olevinaan hyvä työkaveri mutta 
selän takana puhuu potaskaa. Jean-Sixten tekee ihan oikein kun ottaa rauhallisesti Jussin kanssa vaikka tämä 
vittuileekin hänen kustannuksella. Heti kun Jean-Sixten haukottelee, niin silloin Jussi ärtyy vittuilemaan, että se on 
tyypillistä ruotsalaista sisua. Herra Lintuvuorella on tuuria kun Jean-Sixtenillä on pitkä pinna eikä loukkaannu 
pienistä. 
Kesällä Lintuvuoret tekivät miniristeilyn Vaasasta Uumajaan. Koko syksyn Jussi leuhki työkavereilleen, että laiva 
oli todella loistokas vaikka kaikki tietävät sen olevan vanha ja kulunut M/s Fennia, jonka pizzakeisari oli rahdannut 
Merenkurkkuun ja nimennyt Casino Expressiksi. Kaiken pitää olla niin merkillistä Jussi Lintuvuorelle. 
Hän tapaa myös leuhkia, että hänen parvekkeelta on upeat näkymät Kajaanijoelle ja asuisi keskustassa vaikka 
Lintuvuoret asuvat Teppanan puolella. 
Jussin kaksikymppiset tyttäret tapaavat tulla silloin tällöin isän työpaikalle surffailemaan nettiin sekä katsomaan 
sähköpostin. Nyt kun Marja on sairaslomalla, niin konttorissa on hyvästi tilaa, jotta Jussin tyttäret voisivat leikkiä 
työantajan tietokoneella. Tyttäret tapaavat kutsua Jussia lapsellisella piipittävällä äänellä isiksi. Tämä ärsyttää 
painajia. Lauri epäilee, että Jussi olisi liian ankara tyttärilleen koska heillä on dysleksia. Jussi tapaa pakottaa heitä 
lukemaan paljon yleissivistäviä kirjoja.

Koska Marja Koponen on pitkäaikaissairaslomalla, niin Jussi sai tehtäväksi hoitaa osastojen laskutukset. Nyt hän 
ei enää ehdi hakea eri osastoilta käytettyjä kansioita sekä auttaa talon naispuolisia virkailijoita.
Konttorissa istumisesta Jussin selkä kipeytyi. Eräänä lokakuisena sunnuntai kotivessassa hänen selkään iski 
akuutti noidannuoli. Tuntui kuin puukko iskeytyisi selkään. Jussin Pirjo vaimo soitti ambulanssin koska tällä oli 
suuret tuskat. Ambulanssinmiehet laittoivat kyynelehtivät Jussin paareille. 
Jussi oli viikon Kainuun keskussairaalassa ja sitten pääsi kotiin ja käveli kainalosauvojen avulla. Hän joutui 
pitkäaikaissairaslomalle, jotta selkä vahvistuisi.
Hän syytti selänkipeyttäjäksi konttorintuolia. Se ei ole erityisen ergonominen, muttei myöskään täysin huono. 
Jussin mielestä tuoli on täysi paska. 
Lääkärit arvelivat Jussin saaneen äkillisen välilevynpullistuvan ja sen vuoksi joutui sairaslomalle aina kevääseen 
asti. Onneksi Jean-Sixten aloitti keväällä niin, ettei painajien tarvitse jatkuvasti olla vahtimestariosastolla. Heidän 
pitää olla vain postikierroksen aikana sekä iltapäivällä täyttää päiväraportit. Jean-Sixten ei saa lain mukaan 
korvata ketään. Hän on vain apumiehenä. 
Muutaman kerran kuussa syksyn aikana Jussi kävi tervehtimässä työkavereitaan ja silloin hän sylkäisi 
konttorituoliin, että tuollainen istuin pitäisi polttaa. 

Painajilla on rankkaa silloin kun on kunnanvaltuustonkokous. He ovat lukemattomia kertoja valittaneet Ullalle, ettei 
ehdi auttaa Jean-Sixteniä. Ulla vain huokaa raskaasti: ”Puh, en jaksa enää!” painajatkaan eivät jaksaisi mutta 
heidän on pakko edes yrittää jaksaa. Painajilla ottaa pattiin kun Ullalla on isompi palkka, muttei välitä painon 
työtaakasta. Painajista parhain juttu jonka Ulla on saanut aikaan, on Jean-Sixtenin palkkaaminen. Harmi vaan kun 
palkkaus on vain palkkatukipalkkaus eli hän ei saa korvata ketään. Käytännössä hän korvaa kaksi henkilö; Jussi 
Huugo Lintuvuorta sekä Marja Koposta. 
Jos painajilla olisi valta, niin silloin he antaisivat Jussille potkut ja palkkaisivat Jean-Sixtenin tavallisella oikealla 
palkkauksella. Lukemattomia kertoja Lauri on kehunut Jean-Sixteniä kovaksi työmieheksi. Harmi vaan kun Jussi 
ei ole opettanut kaavakkeiden täyttämistä. Jos Marja olisi ollut yksin Jean-Sixtenin kanssa, niin todennäköisesti 
hän olisi opettanut kaavakkeiden täyttämisen. Jussi on ominut kaikki ne työtehtävät, joissa kirjoitetaan 
nimikirjoitus, jotta kaikki saisi hänestä pomomaisen kuvan. Jussin tapa kirjoittaa allekirjoitus on liioitellut 
huolellinen suorine kirjaimineen.  
Monta vuotta Jussi on jankuttanut pomoille, että postinleimauskone olisi hyvä saada osastolle. Jokainen kirje 
pitää käsin punnita ja lajitella painoluokkiin ja sitten vielä laskea kirjeiden määrä. Tämä on stressaavaa koska 
iltapäivisin postiauto tulee liian aikaisin. Tämäkin on Jussin idea, jotta postilaitoksen miehet saisivat hänestä 
postimestarin käsityksen. Iltapäivisin kirjeitä punnittaessa Jussin vaimo tai tyttäret tapaavat soitella, vaikkei asia 
olisikaan tärkeä.
Viimeiseksi pitää täyttää päiväraportit, että kuinka monta kirjettä on eri osastoilta. Aivan varmasti Jean-Sixten 
oppisi tämänkin työtehtävän.



Nyt kun molemmat vahtimestarit ovat sairaslomalla, niin painajat tapaavat kehua Jean-Sixteniä taivaisiin ja 
kutsuvat tätä Bossiksi sekä Jussi kakkoseksi. 
Painajat alkoivat kutsua Jussia työsuoleksi koska tämä ihan koko ajan nyhjää jotain, joka ei kuuluisi työtehtäviin. 
Hän tapaa soitella esikouluihin ja kysellä jos siellä tarvittaisi käytettyjä kansioita, jotka Jussi tapaa hakea eri 
osastoilta. 
Jean-Sixten opetti painajille, että työsuoli on ruotsiksi arbetstarm. Tämän jälkeen painajat alkoivat kutsua Jussia 
Tarmoksi. 

Painajien toivomuksesta vahtimestariosastolle saatiin sijainen Jean-Sixtenin avuksi. Vihdoinkin painajat pystyivät 
kehumaan Ullaa, että tämä oli saanut jotain hyödyllistä aikaiseksi. 
Sijainen on nelikymppinen Liisa Naidruk. Hänen aviomies Asbed työskentelee sosiaalivirastossa ja on lähtöisin 
Armeniasta. Asbedilla on oikeat mursunviikset, jotka huvittavat Jean-Sixteniä. 
Liisa ja Jean-Sixten tulevat hyvin toimeen keskenään. Lauri alkoi kutsua heitä Dream Teamiksi. 
Jean-Sixten lajittelee vaikeammat postit kuten esimerkiksi koulupostin sekä kärrää paketteja eri osastoille. 
Liisa lajittelee talon sisäisen postin sekä täyttää postin kaavakkeet ja päiväraportit. 
Painajista nyt osastolla on parempi ilmapiiri kun se rykijä on poissa. He eivät oikein pidä Marjastakaan koska 
tämä istui enimmäkseen konttorissa pelaten Windows pasianssia. Kuitenkin Marja on normaalimpi kuin Jussi.

Lokakuun lopulla Reijon isäukko kuoli vanhuuden heikkouteen. Hän jäi 80vuotiaaksi eikä enää jaksanut puhua ja 
syödä eli kuihtui pois. Reijo alkoi nähdä kummallista unta, jossa hän katsoo itseään peilistä ja yhtäkkiä hänestä 
kuoriutuu kuivahko akankuvatus riipputisseineen päivineen. Sitten hänelle ilmestyy kummalliset metalliset 
vaatteet ja eteen tupsahtaa työkaveri Lauria muistuttavaa ruipelomainen nainen. Kun hän herää, niin silloin hän 
on hiestä märkänä. Reijo itse mielessään pohtii jos uni olisi jonkinlainen portaali kauas tulevaisuuteen. Tätä hän 
ei aio kertoa kenellekään koska tällaisille ennusjutuille hän yleensä tuhahtaa, että tällaiset jutut ovat vain 
hössötystä. Hän kirjoitti unen huippusalaiseen vihkoseen muistiin ja laittoi pankkilokeroon.

Nyt isän kuoleman jälkeen Reijo muistutti Jean-Sixtenille, että myös hänen oma kuolema lähestyy ja lupasi 
armotonta kummittelua tämän luona joka ikinen yö koska hän ei ole saanut tulla kahville. Reijo lisäsi: ”Sä voit 
vielä estää kummittelun kutsumalla minut kahville, aikaa on niin kauan kun mussa henki pihisee.” Jean-Sixten 
sanoi vakiona: ”Ei voi suunnitella kuoleman jälkeisiä asioita etukäteen.” tähän Reijo nauroi räkäisen naurun: ”Mä 
pystyn, sillä oon jutellut teologien kanssa, että kuinka kummittelu onnistuu.” lopuksi Reiska nauroi kunnon 
räkänaurun niin, että maha hytkyi. Jean-Sixten kysyi: ”Jos minä kutsuisin sinut, niin mistä puhuttaisiin?” johon 
Reijo: ”Mistä tahansa.” Jean-Sixten jatkoi: ”Mitä sanoisit jos faija sattuisi tulemaan?” johon Reijo: ”Mä tervehtisin 
tähän malliin; Hejsan Ray!” Jean-Sixten lupasi kutsua Reijon kahville joku päivä ja tarjota aitoja ruotsalaisia 
pikkuleipiä. 

Hautajaisten takia Reijo sai töistä vapaata. Viimeaikoina hän on ollut paljon vapaana koska syksyisin hän 
metsästää hirviä ja peuroja. Joka ikinen syksy sama juttu vaikka hänen pakastin on täynnä hirvenlihaa ja kalaa, 
jota hän ei halua myytä. Jos joku haluaisi ostaa häneltä lihaa tai kalaa, niin silloin hän korottaa hinnan niin 
korkealle, että halvemmaksi tulee ostaa kaupasta. Hinnan hän perustelee bensiinin ja ammusten kalleudella. 
Lauria ottaa pattiin Reijon ainaiset omahyväiset metsästys- ja kalastusjutut. Häntä ottaa pattiin koska syksyisin 
hän itse ei voi ottaa vapaata koska he ovat kahdestaan painolla. Ulla on aivan liian kiltti ja myöntää vapaata 
pienestäkin syystä. Lauria ottaa kupoliin myös se kun vahtimestariosastolla on alimiehitys, niin aina hänen ja 
Reijon pitää lajitella postia, muttei koskaan toisin päin; Jussin ei koskaan tarvitse olla painolla ja opetella 
kopiointia. Toisaalta se on myös hyvä, sillä todennäköisesti herra Lintuvuori rikkoisi hienot kopiointikoneet. Jussi 
ei ole kovinkaan tekninen ja aivan varmasti hän rykisi rikki jokaisen laitteen painolla, kuten Lauri Lehto tapaa 
sanoa. 
Nyt syksyn aikana Ulla Leppänen on yrittänyt ottaa yhteyttä Marjaan, mutta turhaan. Puhelin ei vastaa tai Marja ei 
enää halua töihin. Ehkä hän on kyllästynyt Jussin ainaiseen rykimiseen sekä kaupungintalon huonoon 
henkilöstöpolitiikkaan. 

Kun Reijo on metsästysvapaalla, niin silloin Laurilla on myös todellinen paratiisi kun ei tarvitse kuunnella Reiskan 
metsästysjuttuja. 
Nyt kun Reijo on hautajaisvapaalla, niin Jean-Sixten sattui huomaamaan kun Lauri oli kopioimassa pizzerioiden 
ruokalistoja, jotka hän on ottanut työnantajalta salaa. Pizzalappujen kopioinnista saadut tuotot menee suoraan 
Laurin taskuun. Nyt kun Jean-Sixten huomasi hänen kopioimassa pizzalappuja, niin silloin Lauri hätkähti ja 
vannotti, ettei sitten sanaakaan Reijolle eikä kenellekään muulle. Totta kai Jean-Sixten lupasi vaieta, sillä hän ei 
halua olla mikään juoruämmä. 
Sitten Jean-Sixten kevensi keskustelun aihetta kysymällä, että mitä Lauri luulee Reijon parhaillaan tekevän. Lauri 
vastasi, että todennäköisesti se ihramaha syö tupla-annoksen ruokaa niin, ettei avovaimo Maritalle riitä mitään.  
Tähän Jean-Sixten naurahti: ”Mitähän Reijo sanoisi jos olisi kuullut tuon?” johon Lauri vastasi vakiona Reijon 
bassoääntä imitoiden: ”Nyt oon puhunut sanottavani. Illalla kello puoli seittämän tuun Linnuntie kuuteen ja käyn 
myös Ray Palosen luona hieman keskustelemassa asioista.” Laurista ja Jean-Sixtenistä on tullut hyviä kavereita. 
Lauri tykkää kovasti Jean-Sixtenistä koska tällä on aina niin hyvät jutut. 
Laurin suosikki jääkiekkojoukkue on Oulun Kärpät. Hän on suurentanut Kärppien logoja, jotka hän on teipannut 
painon seinille. Hän on myös suurentanut ja teippaillut ympäri painoa Saku olut etikettejä, jotta kaikki näkisivät 
mitä olutta ja mistä jääkiekkojoukkueesta kannattaa alkaa puhumaan. Kärpät on ainoa joukkue, jota kannattaa 
kehua Laurin läsnä ollessa. 



Syksyn aikana Jean-Sixtenin sähköpostikaveri Ann-Marie Slättlund lähetti maisemakortin työpaikalle koska 
kotiosoitetta tytöllä ei ollut. Jean-Sixten suojelee yksityisyyttä eikä suostu Chatissa ja sähköpostitse antaa 
kotiosoitteita. Hän antoi työpaikan osoitteen väittäen sen olevan kotiosoite. Se onkin ihan hyvä idea, sillä hän itse 
ottaa vastaan kaiken Kajaanin kaupungintalolle tulevan postin niin, että näkee myös omat postit.
Korttiin Ann-Marie oli liimannut itse ottaman kuvan ravintolalaiva Papa Joesta, joka on ankkuroituna 
Göteborgissa. Tämä siksi kun Jean-Sixten oli toivonut hänen lähettävän Göteborg-aiheisia maisemakortteja, jotta 
työkaverit näkisivät, että millaista on Länsi-Ruotsissa.  
Ann-Marie omien sanojensa mukaan ei löytänyt maisemakortteja, niinpä hän itse otti valokuvan ravintolalaivasta 
ja liimasi sen onnittelukorttiin. Takapuolelle hän kirjoitti hienolla käsialalla, ettei ollut Göteborg-aiheisia kortteja, 
niinpä otin valokuvan tuosta Papa Joesta, joka seisoo Götajoessa. 
Jean-Sixten tuli iloiseksi kun nettikaveri lähetti näin hienon kortin ja näytteli sitä painajille. Painajia huvitti kun tytöt 
näkyy lähettelevän postikortteja ja silti tämä hassu hurripoika väittää olevan perheellinen. 

Lauri tapaa vitsailla Jean-Sixtenille, että tämä muistuttaa hyvin paljon Hitleriä ja on ottanut kuvan kun hän syö 
juustovoileipää päivän ensimmäisellä kahvitauolla. Kuvan Lauri kopioi ja suurensi ja piirsi Jean-Sixtenille Hitlerin 
viikset ja teippasi painon seinälle muiden humorististen lehtileikkeiden ja kuvien joukkoon. Kun Jean-Sixten oli 
nähnyt kuvan, niin silloin hän väitti sen olevan Adolf Hitler, johon Lauri nauroi makeasti: ”Kiva kun sinusta 
itsestäsikin sä muistutat Hitleriä!” Jean-Sixtenin mielestä myös Lauri muistuttaa Hitleriä kun hän katsoo häntä 
oikealla silmällä, jolloin taittovian takia näkee suttua nenän alla. Yhä hän käyttää rillejä vain töissä.
Santra on monesti ihmetellyt, että mitä ihmeen tyhmyyksiä tämäkin on olevinaan kun mies ei käytä kotona 
silmälaseja. Tähän Jean-Sixten tapaa vastata, että hän vain lepuuttaa silmiään, johon Santra vain puistelee 
päätään. Jean-Sixten sanoo ymmärtävänsä Santran hyväntahtoiset kysymykset rilleistä, mutta tähän Santra vain 
tuhahtaa happamasti, ettei tämä todellakaan ymmärrä. Jean-Sixten yrittää välttää silmälasikeskustelua kotona, 
ettei avovaimo alkaisi siitä jankuttaa. Joka kerta kun Santra on lähellä ottaa silmälasiasian esille, niin silloin Jean-
Sixten ehdottaa jos he söisivät salaattiannoksen Kajaanin rautatieasemalla. 
Joka kerta he ostavat irtosalaattiannoksen Charlesin ruokakaupasta kun se on matkan varrella sekä siellä 
irtosalaatti on halvempaa. 
Jean-Sixten on alkanut pitää silmälaseja autoillessa kun Santra on läsnä. Heti kun hän parkkeeraa, niin silloin hän 
asettaa rillit punaiseen muoviseen koteloon. Silmälasit hänellä on aina autossa koska töihin hän menee autolla. 
Töihin mennessä hän ei käytä silmälaseja vaan laittaa ne päähänsä Kajaanin kaupungintalon pysäköintipaikalla.
Kun Santra on kyydissä, niin silloin on hyvä käyttää silmälaseja, ettei tämä tulisi happamaksi ja alkaisi saarnata. 

Joka kerta kun Jean-Sixten alkaa kertomaan Reijolle, että millaista on Ruotsissa, niin silloin tämä murahtaa: 
”Mutta mehän ollaan Suomessa eikä missään vitun Ruotsissa!” tähän Jean-Sixten vastaa: ”Sama paska mutta eri 
paperissa!” johon Reijo murahtaa: ”Kuule, Suomi ei ole mikään paska, ettäs tiiät!” Reijo on yhtä vahvasti 
suomalainen kuin Jean-Sixten ruotsalainen.
Reijo näki ensimmäisenä Ann-Marien lähettämän kortin ja kysyi: ”Jassoo, sä käytät salanimeä Trögskalle… Voi 
mahoton sentään!” hän kysyi, että mitä tarkoittaa Trögskalle, johon Jean-Sixten: ”Juu, se tarkoittaa samaa kuin 
pässinpää.” Reijoa alkoi naurattaa koska tämä hurripoika on todella melkoinen pässinpää.
Ann-Marie on sen verran yksinkertainen, että olettaa Trögskallen olevan oikea sukunimi. Hän on nähnyt niin 
paljon kummallisia sukunimiä niin, että ihan hyvin tämäkin voisi olla oikea sukunimi. Tietenkin häntä huvittaa 
tällainen nimi.
Reijo on nähnyt nimen Trögskalle Jean-Sixtenin kertomuksessa, jossa Jürgen-Josif Tegelsonia kutsutaan 
Trögskalleksi. 
Reijo ei osaa ruotsia, niinpä Jean-Sixten sai tulkata kortin takapuolella olevan tekstin. Ann-Marien kaunis käsiala 
teki vaikutuksen painajiin ja Liisa tuuraajaan. 
Lauri vitsaili Jean-Sixtenille: ”Nyt sulla on pillua tiedossa!” johon Jean-Sixten nauroi mahakippurassa. Onneksi 
Liisa on hyvin humoristinen eikä loukkaannu painajien härskeistä vitseistä. Jean-Sixten sanoi, ettei voi soittaa 
kahta kitaraa samaan aikaan, johon Lauri naurahti: ”Voi olla kokonainen orkesteri!” 
Aikaisemmin painajat eivät uskoneet, että Jean-Sixtenillä olisi sähköpostikirjeenvaihtokaveri koska tämä ujostelee 
kutsua työkavereita kahville. 
Illalla Jean-Sixten kirjoitti sähköpostiviestin Ann-Marielle, ettei tämä enää lähettäisi kortteja koska postimaksut 
ovat melko kalliita. Ann-Marie lupasi lähettää vielä yhden kirjeen, jossa lähettäisi oman valokuvansa. Hän tahtoi, 
että Jean-Sixten lähettäisi kauan lupaamansa musiikkikasetin postitse. Keväällä Jean-Sixten oli kehunut Chatissa 
ja viesteissä ruotsalaista huumorirockbändiä nimeltä Dylan Heavy G, joka uudelleen lämmittelee vanhoja 
rockklassikoita uusine hassuine sanoineen. Ann-Marie on ajatellut bändiä, muttei löydä mistään sen äänitteitä, 
niinpä hän haluaisi Jean-Sixtenin äänittävän hänelle bändin parhaimpia kappaleita c-kasetille ja lähettäisi sen 
postitse.  Niin hän tekikin ja nauhoitti CD:ltä bändin parhaimpia kappaleita ja väliin itse omin sanoin kertoi 
kappaleiden nimet, jotta Ann-Marie kuulisi hänen puheäänen. Kasetin hän lähetti työpaikalta työnantajan laskuun.
Jean-Sixten ei ole ainoa joka lähettää paketteja Kajaanin kaupungin laskuun, sillä myös Jussi tekee sanoin. Hän 
tapaa auttaa puhelinvaihteessa istuvaa naista lähettää villasukkia lapsenlapsilleen. Jussi ei osaa kieltäytyä 
lähettämästä ja aina sanoo, että kyllä asia järjestyy. Nainen antaa palkkioksi kahvileipää. Monet kuutkin 
kunnallisvirkailijat hyväksikäyttävät Jussin kiltteyttä. 
Nyt kun Jussi on pitkäaikaissairaslomalla, niin sama puhelinvaihteen nainen olisi jälleen lähettänyt 
villasukkapaketin kaupungin laskuun ja kysyi Liisalta apua. Liisa tuli epävarmaksi ja kysyi painajilta apua. Lauri ja 
Reijo sanoivat, että se on vaan niitä Jussin rutiineita eikä pidä lähettää koska sehän olisi laitonta.
Liisa sanoi puhelinvaihteen naiselle, ettei saa lähettää yksityispaketteja kunnan laskuun. Nainen tuli happamaksi 
ja poistui ovet paukkuen.



Tämä tapahtui muutamaa päivää ennen kuin Jean-Sixten lähetti salaa kasetin Ann-Marielle. Kasetin hän laittoi 
pehmustettuun kuoreen ja leimasi kunnan postileimalla, että Kajaanin kaupunki maksaa postimaksun. Sitten hän 
vaivihkaa sujautti sen lähtevien postien laatikkoon vähän ennen postiauton saapumista. 
Sähköpostikaveri Johanille hän ei voi lähettää mitään kun ei tiedä tämän kotiosoitetta. 

Ann-Marie ilahtui kasetista ja lähetti vielä yhden kirjeen Jean-Sixtenille. Kirje sisälsi hänen valokuvan. Onneksi se 
oli ruskeassa kirjekuoressa ja Jean-Sixten itse huomasi kirjeen ensimmäisenä. Hän laittoi sen heti taskuunsa, 
ettei Reijo sitä huomaisi ja alkaisi painostaa. Postikierroksen aikana hän lukaisi kirjeen ja huomasi valokuvan.
Näytti siltä, että tytöllä olisi akne tai joku muu ihosairaus kun kasvoille oli punainen läikikässävy. Hän oli liittänyt 
kuvan reunaan toisen kuvan, jossa hän on hieman siistimmän näköinen. Ann-Mari kirjoitti lyhyessä kirjeessään, 
että toivottavasti hän todellisuudessa näyttää ihmiseltä ja sen vuoksi laittoi mukaan aikaisemman kuvan, jotta 
näkisi, että hän on joskus muistuttanut ihmistä. Uudessa isommassa kuvassa näyttää siltä, että hänellä olisi isot 
silmät ja valtavat silmälasit. Kuva on otettu liian läheltä. Jean-Sixteniä huvitti kun tytöllä on hassu itsekritiikki.
Jean-Sixten on vastikään saanut Ann-Marien matkapuhelinnumeron. Hän soitti tilaisuuden tullen työpaikalta 
kunnan laskuun, ettei tarvitsisi antaa omaa numeroa. Hän kehotti puhelimessa olla lähettämättä paperipostia, 
jotta tulisi halvemmaksi. 

Lukemattomia kertoja painajat ja Liisan ovat kehuneet Jean-Sixteniä koska tämä on todella rehtityömies. Hän on 
myös erittäin humoristinen. 
Lauri on alkanut kutsua Jean-Sixteniä Bossiksi koska tämä on sattunut paljastamaan, että käyttää Hugo Boss 
deodoranttia. Kun Boss loppui, niin silloin hän alkoi käyttää Axe merkkiä, jolloin Lauri vitsaili, että se on 
hurmureiden deodoranttia niin, että naiset tulevat kiimaiseksi hississä. Lauri vitsaili myös, että ehkä myös Liisa 
kiihottuisi Axen tuoksusta niin, että Asbedin viikset sojottaisivat pystyssä. 

Jean-Sixtenin työpäivä alkaa puoli kahdeksan aamulla. Useimmiten hän on töissä jo kello seitsemän. Työpäivä 
päättyy kello puoli viisi. Ennen kuin hän aloitti vahtimestariosastolla, niin silloin Jussi oli ensimmäisenä työpaikalla 
ja nyt Jussia ärsyttää kun ihmiset eivät enää saa samanlaista pomomaista käsitystä. 
Marja tapasi tulla ennen sairaslomaansa puoli kahdeksan jälkeen. Reijo tulee kahdeksalta ja Lauri lähempänä 
yhdeksää. Kesäaikaan Lauri tulee ärhäkällä moottoripyörällä. Hänellä tapaa olla auringonkeltainen kypärä 
päässä. Ikkunasta Jussi tapaa kateellisena katsoa Laurin moottoripyörää ja sanoo rykien: ”Örrrm, Sehän on oikea 
möhömahainen mopo!” 

Kun Jean-Sixten tulee työpaikalle, niin oven ulkopuolella on odottamassa päivätoiminnan Lähettypalvelun poika 
lehtipinkan kanssa. Sisälle päästyään hän leikkaa pinkan nyörit ja sitten ottaa Lähettipalvelun postit lokerosta ja 
tekee kierroksen ja utelee paikalla olleiden kuulumisia. Utelemisen hän perustelee, että on hyvä tietää.
Lehtipinkan ympärillä on suojamuovi, jonka hän heittää roskiin. Kerran kuussa lehtipinkan mukana on kunnan 
tililistat muoviin pakattu. Muutaman kerran lähettipalvelunpoika on vahingossa ollut heittää tililistatkin roskasäkkiin 
mutta onneksi Jean-Sixten huomasi ajoissa ja pelasti muoviin pakatut tililistat. Ehkä muuten kunnallisvirkailijat 
eivät olisi saaneet palkkatietoa ja siitä olisi noussut melkoinen häly. Ehkä Jussi olisi syyttänyt Jean-Sixteniä.
Jean-Sixten on sanonut lähettipalvelunpojalle, ettei näitä listoja saa heittää roskiin, mutta tämä menee kuuroille 
korville. Jussi on antanut pojan ymmärtää, ettei Jean-Sixteniä pidä ottaa tosissaan koska hän itse olisi pomo, siis 
valehtelee päin kasvoja. 
Jussi ja Reijo ovat vitsailleet liikaa Jean-Sixtenille lähettipalvelunpojan läsnä ollessa niin, että tämä on saanut 
hänestä pellemäisen käsityksen. 

Kun lähettipalvelunpoika on lähtenyt, niin silloin tulee koulujen postimies Veikko Junnila hakemaan koulujen 
postia. Painajat ja Jussi tapaa vitsailla Veikolle koska tämä on usein äkeä. Reijo tapaa vitsailla Jean-Sixtenille 
Veikon läsnä ollessa, että kopautetaanko tuolta parta-Vexalta hampaat ja antaa pienen laatikon, johon tämä voisi 
sylkeä hampaansa. 

Kun Reijo on hirvimetsällä, niin silloin Lauri kopioi pizzerioiden ruokalistoja sekä mainoksia, jotta saisi lisäpalkkaa. 
Häntä ottaa pattiin kun kunta ei salli hänen pyörittää omaa painoa vapaa-ajalla. Lauria vituttaa kun kunnan 
sairasvoimistelija Roger Katajasaari, joka työskentelee kaupungintalon terveyshoidossa, saa pyörittää vapaa-
ajallakin omaa sairasvoimistelu- ja hierontaklinikkaa. Laurista tämä on epäoikeudenmukaista ja vittuilakseen ottaa 
ulkoa töitä kun Reijo on vapaalla. 

Eräänä syyspäivänä Jean-Sixten paljasti työkavereilleen, että isä omistaa lentoyhtiön mutta Reijo ei oikein usko 
tällaista ja päätään puistellen tuhahti: ”Hienoa sen olla pitää, vanahhaa painajaa ei noin vaan jymmäytetä!” 
Lauri uskoo Jean-Sixteniä koska on lukenut Kauppalehdestä Palos Aerosta mutta Reijo ei lue sellaisia julkaisuja. 
Hän lukee vain kalastus- ja metsästyslehtiä. Lauri lukee melkein kaiken laisia lehtiä. Erityisesti hän on 
kiinnostunut moottoripyörälehdistä. Hän lukee myös finanssilehtiä, jotta oppisi osakkeista, että mitä osakkeita 
kannattaisi ostaa. 

Syksyn aikana Santra on ollut pätkätöissä Vivin hovissa sekä Raymondin hovissa kotiavustajana. Hän ei tiedä 
kiinnostaisiko tämä työ, niinpä hän ainakin sopi Branderien kanssa kokeilla. Jos työ ei kiinnostaisi, niin silloin 
Branderit etsisivät jonkun toisen kotiavustajaksi. Oikeastaan Santra päätti kokeilla kotiavustajan hommaa ihan 
uteliaisuuttaan, jotta näkisi millaista on Branderien kartanoissa. Hän on kiinnostunut lähinnä käsityöt sekä 
konttorityö. Ehkä hän voisi aloittaa Vivin ja Viviannen vastaperustetussa Vivi’s Design muotoilufirmassa. 



Sillä välin kun äiti on pätkätöissä, niin pikku Tomi on mummolassa. Santrasta tuntuu hyvältä kun sai pätkätöitä, 
jotta voisi kokeilla, että mikä ala kiinnostaisi. Kyllä hän olisi saanut vakituisen paikan mutta hän itse halusi 
lyhytaikaispalkkauksen. Kartanoille ei ole pitkästi; Vivin hoville pääsee Branderintietä pitkin kävellen. Raymondin 
hoville on hitusen pitempi matka, mutta kuitenkin kävelymatka. 
Aivan Jean-Sixtenin ja Santran talon taakse, Lintupuiston toiselle puolelle Branderintielle suunnitellaan 
bussipysäkkiä jos alueelle tulisi enemmän asuintaloja. Ehkä pääkonttorin ja kartanoiden välille tulisi kokonainen 
yhdyskunta.

Martti Puustinen on rakennuspäällikkönä Toivosen Raksalla ja hänellä on jopa työsuhdeauto, sininen farmari 
Volvo. Ovissa lukee valkoisella rakennusyhtiön nimi.

Marraskuun alussa Eva ilmoitti lapsilleen suru-uutisen; mummi on kuollut. Enää Jean-Sixtenillä ja Viviannella ei 
ole mummoja eikä ukkeja.
Kun Eva tuli Jean-Sixtenin luokse, niin silloin tämä oli olohuoneessa lukemassa Expressen lehteä, jonka 
aikaisemmin hän oli saanut vanhemmiltaan kun on suuri ruotsalainen. Jean-Sixten on erityisen kiinnostunut 
lehden tv-liitteestä, jotta pysyisi ajan tasalla Ruotsin tv-ohjelmista ja tv-kanavista vaikka hänellä ei olekaan 
mahdollista katsoa Ruotsin tv:tä. Vanhemmilla on satelliittiantenni ja katsovat SVT Europa kanavaa. 
Vivianne ei ole erityisen kiinnostunut ruotsalaisista lehdistä ja tv-kanavista. Hän lukee mieluummin 
englanninkielisiä ja ranskalaisia muotilehtiä. Hän tapaa myös lukea Ilta-Sanomia, ettei joutuisi uutispimentoon.

Nyt kun äiti oli kertonut pojalleen, että Alice mummi on kuollut, niin silloin Jean-Sixtenin sydän hyppäsi kurkussa 
asti kun viimeinenkin mummi on poistunut tästä maailmasta eikä ehtinyt elää 2000-luvulle. Alice oli kuollessaan 
80vuotias. 

Alice Kivinen asui viimeiset vuodet Turun keskustassa olevassa palvelutalossa. Hän menehtyi 
sydänkohtaukseen. Sydän olikin ihan lopussa, joka on kestänyt paljon. Hän eli näinkin vanhaksi ja siitä hän saa 
kiittää Jumalaa. Nyt oli aika siirtyä lopulliseen lepoon.
Hän menehtyi marraskuun ensimmäinen sunnuntai. Sairaanhoitaja löysi hänet kivikuolleena tavallisen 
lääkintäkierroksen yhteydessä. Kuolinhetkellä Alicella oli yllään valkoinen villapipo, jossa oli suuri tupsu. Käsissä 
hänellä oli tummansiniset lapaset. 
Nuori sairaanhoitaja meni shokkiin kun tämä mukava mummeli oli kivikuollut. Hän kutsui paikalle lääkärin, joka 
yritti turhaan elvytystä. Sitten toiset hoitajat soittivat Erikille ja kertoivat suru-uutisen. Sitten Erik ilmoitti sisarilleen, 
että äiti on poistunut tästä maailmasta. 

Menneellä viikolla Alice oli sanonut Erikille, kohta puoliin hän muuttaa Cajanukselle. Erik ihmetteli, että mikä 
ihmeen Cajanus, johon Alice ei osannut vastata mitään. Hän sanoi vain, että se lienee uuden kodin nimi. 
Erik ajatteli, että ehkä äitimuori haaveili Kajaanista tai sitten sekoitti Palosten kotimaakunnan nimen toiseen 
hoitohuoneeseen. Nyt kuoleman jälkeen Erik hoksasi, että ilmeisesti äitimuori tarkoitti taivasten valtakuntaa. 

Menneellä viikolla Alice oli puhunut puhelimitse tyttäriensä kanssa, jotka tapaavat vuorotellen soittaa äidilleen.
Silloin Alice vaikutti pirteältä. 

Lääkärin mukaan kuollessaan Alicella ei ollut isompia tuskia. Alice tunsi kuin happi loppuisi ja vahvaa närästystä 
rinnassaan sekä puristavaa tunnetta, ihan kuin rautavanne kiristyisi rinnan ympäri. Hän ummisti silmänsä 
viimeisen kerran, jolloin näki kuinka vahva voima kuljetti hänet tunnelin läpi kohti voimakasta valoa. 
Tunnelin toisessa päässä hän kohtasi kaksi harmaapartaista miestä, jotka olivat pukeutuneet sinisiin 
pukutakkeihin ja heidän selässä oli valkoiset joutsenen siivet. Miehet toivottivat hänet tervetulleeksi paratiisiin.
Hän näki ympärillään kauniin kukkaisniityn. Aurinkokin paistoi kauniisti. 
Sitten hän kohtasi miehensä Emilin, joka kuoli vuonna 1968. Hänelläkin oli joutsenen siivet selässä.
Alice tunsi kuinka hän leijui ilmassa eikä yhtään pyörryttänyt. Ei pienintäkään kipua, ei edes oksettanut.
Emil ihasteli Alicen joutsenen siipiä. Alice katsoi taakseen ja huomasi valtavat siipensä ja naurahti:
”Åh, verkligen vackra vingar… Heh, ne olivat tarjouksessa Citymarketissa!” hän nauroi kuin nuori tyttö.
He kuulivat linnunlaulua. Alice halasi miestään. Nyt vanha Alice on tullut paratiisiin. Pian hän huomasi kauempana 
niityn laidalla savuavan reiän ja kysyi mieheltään, että mikä kumma tuokin on olevinaan. 
Emil vastasi, että se on helvetin hormi eikä siitä tarvitse välittää. Hormi johtaa alas helvettiin, jossa syntisäkit 
katuvat pahoja tekojaan tulikuumassa laava-altaassa. Emil lisäsi, etteivät syntiset sielut pääse tänne paratiisiin. 

Linnuntie kuudesta Eva meni etelä Sukevalle kertomaan tyttärelleen suru-uutisen. Jean-Sixten kertoi Santralle 
suomeksi, että mummi on kuollut. Santra halasi kihlattuaan ja lupasi kuunnella jos tämä tarvitsisi avautua surusta. 

Santran mummo isän puolelta on aikoja sitten kuollut mutta toinen mummi on yhä elossa ja asuu Iisalmen 
keskustassa. Santraa huolestuttaa se päivä kun mummi kuolisi koska silloin tulisi hyvin surulliseksi. 
Hänelle äidin äiti on läheisempi kuin isän äiti. 

Jean-Sixten ja Santra päättivät, että Jean-Sixten lähtisi yksin Rayn ja Evan mukana hautajaisiin koska pikku 
Tomin kanssa on vaikea reissuta. Toiseksi Santra ei tuntenut Alicea, niinpä ihan suotta hän olisi lähtenyt mukaan. 
Hautajaisissa hän olisi ollut ummikkona koska Kivisetkin ovat ruotsinkielisiä, tosin he osaavat suomea, mutta 
heidän äidinkieli on ruotsi.



Alicen hautajaiset olivat marraskuun puolivälissä. Totta kai Jean-Sixten sai töistä vapaata. 
Vivianne ei voinut lähteä mukaan koska oli ilmoittautunut Vivi Branderin kanssa yrittäjäinkurssille, joka oli 
Kanadan Torontossa. Kurssia ei oikein kannata perua yksien hautajaisten takia. 
Mikä yhteensattuma; myös Vivin mummo kuoli suurin piirtein samoihin aikoihin, joka asui Berliinissä. Vivikään ei 
voinut lähteä oman mummonsa hautajaisiin. Hänen sijasta lähti hänen avopuoliso Einar Brick.
Vivianne kuuli Viviltä, että Jim-Adolf on saanut luvan mielisairaalasta lähteä isän ja äidin kanssa Berliiniin. 
Jim-Adolf voi jo paljon paremmin. Mukaan hän sai pussillisen mielialalääkkeitä. Hautajaisten jälkeen hänen pitää 
mennä takaisin Lapinlahden sairaalaan. 

Ray varasi hotellihuoneen Hotel Hamburger Börsistä aivan Turun keskustassa koska Erikin luona olisi ahdasta. 
Svenin luona olisi tilaa, mutta sinne ei haluta mennä yöksi koska äijähän on niin nuuka. 

Hautajaispäivä oli kylmä marraskuinen lauantai. Paloset menivät Turkuun jo torstaina, koska liukkaan ajokelin 
takia pitää ajaa varovasti. Ensimmäiseksi he ilmoittautuivat hotelliin. Hotellihuoneessa odotti mukava yllätys kun 
televisioruudussa luki valkoisella sinisellä taustalla; Tervetuloa Ray Palonen! - Välkommen Ray Palonen.
Ennen kuin he menivät Erikin luokse, niin he kiertelivät Turun keskustan kaupoissa. 
Jean-Sixten löysi uuden pumpattavan Barbaran eräästä seksikaupasta sivukadulla. Nuken hän piilotti omaan 
matkalaukkuunsa, ettei äiti sitä näkisi ja huolestuisi. Varmasti äiti ei katsoisi suopeasti jos löytäisi puhallettavan 
seksinuken oman äitinsä hautajaismatkalla poikansa matkalaukusta. 
Jean-Sixtenillä ja Santralla on suunnitelmissa tehdä vierashuoneesta erotiikkahuone, jossa he voisivat leikkiä 
aikuistenleikkejä. Kotiin päästyään hän aikoo itse pakata likapyykin toiseen laukkuun, jonka hän veisi äidille 
pestäväksi. Evalla on tapana pestä pojan pyykit samalla kun pesee oman ja aviomiehensä vaatteet. Totta kai 
tämä on karhunpalvelus kun aikuisen pojan vaatteet pitää pestä, sama juttu myös Puustisilla. Santra vie joka 
perjantai-ilta likapyykin äidilleen pestäväksi. Jean-Sixtenillä on lyhyempi matka kun hänen vanhemmat asuvat 
saman tien varrella. 
Seksinuken hän pakkasi alimmaiseksi. Ennen matkalle lähtöä äiti oli käynyt pakkaamassa poikansa matkalaukun, 
jotta varmuudella tulisi mukaan siistit vaatteet, ettei sitten sukulaisten läsnä ollessa tarvitse hävetä silmiään 
päästä. Jean-Sixten olisi saattanut pakata risaiset kotihousut. Hän on melkoinen röksöttäjä. Joissakin kotipaitojen 
kaulanaukot ovat melko lailla rispaantuneita koska muutama vuosi sitten hänellä oli tapana venyttää 
kaulanaukkoa hampaillaan. Onneksi nyt hän on lopettanut moiset tavat, siitä Eva saa kiittää parisuhdetta Santran 
kanssa. Hänellä on yhä kotipaitoina vanhat rispaantuneet paidat. Taitaa Jean-Sixtenillä olla Einar-vainaan kujeita.
Evaa harmittaa kun poika on purrut rikki kaulanaukot hienoista paidoista. Housut tapaa olla puhki polvien kohdalta 
koska kotona asuessa hän tapasi polvillaan seistä sänkynsä vieressä ja lueskella kertomusten tulosteita. 
Hänellä on yhä vanhat kuluneet farkut, joita hän pitää kotihousuina. Santra ei paljoakaan välitä kihlattunsa 
pukeutumisesta koska itsekin on samanlainen röksäke, mutta ehkä hitusen verran välittää ulkonäöstään. 
Kun Jean-Sixten asui isän ja äidin luona, niin silloin hän usein oli järjestelemässä kirjahyllyn alakaappeja. 
Silloinkin hän oli polvillaan niin, että housuihin tuli polvipussit. Hän on samanlainen pedanttinen näpertäjä kuin 
Sven-eno, mutta ei kovin nuuka, sillä lähes joka perjantai-ilta hän osti tietokonelehden. 
Svenne tapaa peitellä kaljuaan lippalakeilla mutta Jean-Sixten ei erityisemmin peittele, muttei myöskään myönnä 
sitä tosiasiaa, että päälaki on paljas. 

Turun keskustan seksikaupassa Jean-Sixten kysyi miespuolista seksinukkea. Myyjä vastasi, ettei sellaisia 
olekaan ja suositteli ostaa sen sijaan paikallisen aikuisviihdeyhtiön tuottaman pornofilmin, jossa pääroolissa on 
maineikas pornotähti Esa Jalkanen. Jean-Sixten kysyi hintaa. Se oli noin 500 markkaa. Jean-Sixtenille aivan liian 
iso summa vaikka onkin lottovoittajan poika. Jean-Sixten sanoi myyjälle, että miespuolinen seksinukke olisi 
avovaimolle. Myyjä naurahti: ”Niinkö huono rakastaja olet kun akkasi tarvitsee puhallettavan nuken, siinä 
tapauksessa sinun kannattaisi ostaa kunnon saksalainen dildo.” Jean-Sixten sanoi punastellen, että dildon voi 
itsekin valmistaa tyhjästä talouspaperirullasta jonka päällystäisi pehmeällä muovilla. Myyjä nauratti makeasti.

Kun Paloset olivat kierrelleet keskustan kaupoissa, niin silloin he menivät Erikin luokse näyttäytymään. 
Jean-Sixteniä jännitti jos Johanna-serkku olisi isänsä luona. Pelko osoittautui aiheettomaksi. 
Paikalla oli paljon väkeä kuten esimerkiksi Svenin aikamiespoika Mikael, joka on nelikymppinen. Hänelläkin on 
paljaspää eli kaljupäisyys on suvussa. Mikael ajaa työkseen leipäautoa eli seuraa isänsä jalanjälkiä Svenin jäätyä 
eläkkeelle. 
Erikin luona oli myös Evan ainoa sisko Cecilia-Karin, joka tuli yksin koska hänen uusi aviomies Jörgen on 
sairaalassa dementiaoireiden takia. Hän itse luulee dementian johtuvan amalgaamin poistattamisesta, mutta 
lääkärit eivät ole varmoja, että johtuisiko dementia siitä. Ehkä se voi johtua hänen metsurin ammatista, jossa on 
altistunut moottorisahan pakokaasuille. 
Cecilia-Karinin entinen aviomies Henrik on muuttanut Uumajaan koska on saanut sieltä hyväpalkkaisen 
rikostutkijan viran. 

Erikin ja Esterin kaksoset olivat villillä tyylillä ja heillä oli tuuttinenät Palosten tullessa. 

Erik kertoi kummallisen tarinan, joka tapahtui vähän ennen Alicen kuolemaa. Hän näki tikan puutarhassaan, 
vaikkei tontilla tapaa olla tikkoja. 
Cecilia-Karin kertoi, ettei tikan näkeminen ennusta hyvää. Evakin muisti näkeneen tikan omassa puutarhassaan 
suurin piirtein samoihin aikoihin. Todennäköisesti nämä linnut olivat sanansaattajia, että kohta Alice poistuu tästä 
maailmasta. Erik kertoi, että viime sunnuntaina kun soitettiin Alicen sielunkelloja, niin silloin pikkulintu lensi 



avoimesta ovesta sisälle hänen taloonsa. Lintu oli varmasti sanansaattaja, että nyt Alice voi hyvin.
Jean-Sixtenistä oli mielenkiintoista kuunnella tällaisia yliluonnollisia juttuja. Hän uskoo yliluonnollisiin asioihin 
varauksin. Järjellä ei voi ymmärtää kaikkea saati sitten tieteellisesti todistaa. Hän on varma, että hänellä olisi joku 
yliluonnollinen kyky koska on nähnyt kummallisia unia kaukaisesta tulevaisuudesta. 
Kuoleman enteet osittain kauhistuttavat häntä koska silloin hän pelkää näkevänsä tikkoja sekä ristissä olevia 
pudonneita oksia. Hän ei halua tietää milloin kukakin kuolee, kaikkein vähiten perheenjäsenten kuolinaikoja. 
Omakin kuolema häntä pelottaa koska maanpäällistä ei voi ottaa mukaan. 
Erikin matalassa kirjahyllyssä Jean-Sixten salaa ihaili Johannan lakkiaiskuvaa. Osittain hän toivoi, että 
suosikkiserkku tulisi ja osittain toivoi, ettei tulisi. Ainakin hautajaiskappeliin Johanna tulisi sisariensa kanssa. 
Jean-Sixten ei haluaisi kiihottua kesken surujuhlien. Hänellä ja Santralla on huippusalaisuus; he aikovat mennä 
naimisiin uudenvuodenaattona. Vielä hän ei aio paljastaa sitä kenellekään. Silti hän unelmoi Johannasta, että olisi 
kiva jos suosikkiserkusta tulisi salarakas. Hän yhä haaveilee Anna Karjalaisesta, että tämäkin tyttö sopisi hyvin 
salarakkaaksi. Ehkä Palosen poika on lukenut liikaa juorulehtiä. Totta kai hän haluaa olla uskollinen Santralle.

Vähän myöhemmin Paloset menivät hotelliin nukkumaan, jotta hautajaispäivänä olisivat pirteinä. Ainakin Eva 
tulee vuodattamaan kyyneliä. Jean-Sixten on varma, että itku tarttuisi häneenkin.
Ray kurkisti minibaariin. Siellä oli paljon houkuttelevia viinaksia, mutta niihin hän ei koskenut kahdesta syystä; 
1. Surujuhla. 2. Minibaarin tuotteet ovat sikakalliita. Nyt kun Paloset ovat miljonäärejä, niin he ovat tulleet 
nuukemmiksi. Ray ei halua tuhlata lottovoittorahoja koska silloin olisi vaarana, että Palos Aero menisi nurin.

lauantaiaamulla he söivät aamiaisen hotellin suuressa ruokasalissa. Yhtäkkiä Eva huomasi, että samassa 
hotellissa yöpyy myös Alicen sisko Olga Martinsson miehensä Johanneksen kanssa. Eilen illalla he eivät 
huomanneet toisiaan vaikka huoneet ovat saman käytävän varrella. 
Viimeksi Paloset näkivät Martinssoneja vuonna 1979 Loimaalla, jossa he yhä asuvat pienessä omakotitalossa. 
Johanneksella on yllään tummansininen pukutakki sekä kullanvärinen ketju. Tällainen vaatetus herättää 
Jean-Sixtenin mafiakuumeen. 
Aamiaisen jälkeen Paloset menivät huoneeseen pukeutumaan tummiin hautajaisvaatteisiin. Viikko sitten 
lauantaina Jean-Sixten osti äidin kanssa harmaan pukutakin punaisen solmion kera. Hän osti myös mustat 
kävelykengät. Tuskin hän olisi yksin osannut ostaa sopivan kokoista. Hän vaikuttaa aina olevan stressaantunut 
eikä kykene keskittymään mihinkään oleelliseen. Hän aina ajattelee kaikkea hauskaa ja hössöttää muuta. Kaiken 
vähemmän tärkeän asian hän osaa suorittaa leikiten. Vaatekaupoissa häntä alkaa haukotuttaa.
Tietokonekaupoissa sekä lehtikioskeissa hän on erittäin pirteä. 
Hautajaisvaatteet, jotka hänellä oli Huldan ja Ollen hautajaisissa, ovat jääneet pieniksi, sillä Palosen poika on 
lihonut. Evaa huolettaa pojan salakavala lihominen, että tälle saattaa hyvinkin iskeä kakkostyypin diabetes. Miten 
sitten suu menisi kun joutuisi piikittelemää tai syömään diabetestabletteja? Varmasti poika juonittelisi, ettei halua 
sokeritautia. Nyt hänellä olisi mahdollisuus ehkäistä diabetes vähentämällä herkuttelua. Se on vaikeaa koska 
elokuvia katsoessa hänellä ja Santralla tapaa olla tapana syödä paljon makeisia sekä Pringles perunalastuja. 
Myös Santralla on paha tapa herkutella ja syödä pizzaa liian usein. Hänkin on alkanut pyöristyä. Irtosalaatti on 
hitusen verran terveellisempi, kunhan vaan he jättäisivät rasvaiset salaattikastikkeet pois.
Kun Santra ehdottaa pizzaa tai salaattia, niin monestikaan Jean-Sixtenillä ei ole nälkä, muttei uskalla kieltäytyä, 
ettei avopuoliso tulisi happamaksi. 
Santralle alkaa muodostua kaksoisleuka, joka kiihottaa Jean-Sixteniä. Häntä ei häiritse omatkaan läskit sillä hän 
kiihottuu läskeistään. Hän ei kuitenkaan halua yhtä lihavaksi kuin Reijo ja Roger. Tällä nykyisellä menolla hänestä 
tulee yhtä lihava tai lihavampi. Tällä hetkellä Jean-Sixten painaa 70 kg. Santra painaa hitusen verran vähemmän.

Kun he olivat pukeutuneet, niin silloin he menivät Erikin luokse, jotta oltaisiin samaan aikaan hautausmaalla.
Alice haudataan Turun hautausmaalle, joka sijaitsee Vasaramäen vieressä. Jean-Sixtenille tuli vanhat 
koulumuistot mieleen kun näki vanha kunnon Vasaramäenkoulun. 
Tänään on kova pakkanen. Onneksi Palosilla oli lämpimät vaatteet. Jean-Sixtenillä on ilmainen talvitakki merkkiä 
Caterpillar, jonka hän sai Kajaanin kaupunginkanslialta keväällä, jolloin vahtimestariosasto ja paino saivat hakea 
K Raudasta talvivaatteet kanslian laskuun. Aluksi Jean-Sixten ujostellen otti vastaan talvivaatteita kunnes Jussi ja 
Reijo rohkaisivat häntä valitsemaan kalleimpia ulkovaatteita kun kerrankin kunta maksaa viulut.
Marja ei ollut mukana koska silloin hän oli vapaalla. Jussi ja Reijo vitsailivat Jean-Sixtenille, etteivät he halua olla 
hänen pöksyissä kun Marja kuulee, että Jean-Sixten on tavallaan ollut hänen tilalla. Tietenkään Marja ei moisesta 
pahastu koska hän pitää kovasti Jean-Sixtenistä.

Hautajaisvieraat kokoontuivat hautausmaan pysäköintipaikalle. Vieressä on siunauskappeli, jossa Alice tullaan 
pian siunaamaan haudan lepoon. Kyseessä on perinteinen arkkuhautaus koska Alice vierasti polttohautausta. 

Kun Jean-Sixten astui autosta, niin silloin hän näki Johanna-serkun sisartensa seurassa. Jean-Sixten tunsi kuinka 
pulssi kiihtyi ja tunsi kiihottuvan vaikka kyseessä onkin hautajaiset sekä jäätävä tuuli, varmasti pohjoistuuli. 
Hän ja Johanna vain kättelivät. Jean-Sixten olisi saattanut antaa hellän halauksen, mutta sehän olisi ollut 
sopimatonta mummon hautajaisissa. Ehkä lohtuhalaus olisi ollut hyväksyttävä, mutta hän ei kehdannut turhaan 
kiihottaa itseään. 

Ennen siunaustilaisuutta halukkaat saivat käydä kappelin kellarissa katsomassa Alicen ruumista. 
Eva, Cecilia-Karin, Erik ja Sven sekä Alicen siskot kävivät heittämässä viimeiset hyvästit äitinsä ruumille. 
Jean-Sixten ja Ray eivät halunneet mennä kellariin koska haluavat säilyttää elävän muiston. Jean-Sixten 



videofilmasi kellarin ovella kun arkun kansi avattiin. Hän ei filmannut mummonsa elotonta ruumista.
Jean-Sixten yritti rukoilla, jotta mummi heräisi henkiin ennen kuin joutuisi hautaan. Mummi ei herännyt. Vaikuttaa 
siltä, että taivastenvaltakunnassa mummilla oli paremmat oltavat kuin jäätävän kylmässä Turussa.

Vähän myöhemmin Ray ja Jean-Sixten menivät kappeliin lämmittelemään ja samalla katsoivat kukkaseppeleitä. 
Kukkaseppeleet olivat alttarilla. Palosten seppelenauhassa lukee kultaisin kirjaimin; Kära mor, mormor och 
svärmor minns av Eva, Ray, Jean-Sixten och Vivianne. Santran nimeä ei ollut seppelenauhassa mutta hän on 
lähettänyt erikseen surunvalitteluadressin, joka luetaan muistotilaisuudessa hautajaisten jälkeen. 

Pian vaalea puuarkku kannettiin kappeliin ja sitten siunaustilaisuus pääsi alkamaan. Heti kun naispappi oli 
maininnut mummin nimen, niin silloin Jean.Sixteniltä alkoi kyyneleet valua. Mummi oli hyvä ihminen ja harmi kun 
tämä ei elänyt 2000-luvulle. Hän jäi 1900-lukulaiseksi. 
Jean-Sixtenin vasemmalla puolella toisessa penkkirivissä istui äiti, joka koko ajan itki. Oikealla puolen istui isä.
Takana istui Erikin vanhimmat lapset ja sen vuoksi Jean-Sixtenin niskaa kuumotti kun ajatteli, että Johanna istuu 
noin lähellä. Hän ei uskaltanut vilkaistakaan taakse koska silloin olisi vain kiihottunut, kiihottunut kyyneleet 
silmissä. Hän ajatteli itsekseen, että jopas jotain kun hautajaisissakin tuntee kevättunteita. 
Erik istui Evan vasemmalla puolella. Jean-Sixtenin edessä ensimmäisellä penkkirivillä istui Sven-eno 
naiskaverinsa kanssa. Svenne olisi halunnut pienemmät hautajaiset, jotta se olisi tullut halvemmaksi mutta se olisi 
ollut Alicen tahdonvastaista. Sven onnistui supistaa isänsä hautajaisia ja siitä äiti ei tykännyt, muttei kehdannut 
alkaa riidellä. 

Jean-Sixten filmasi kappelissa kun sukulaiset ja tuttavat kävivät alttarilla lukemassa muistorunot. Kun Erikin 
vanhimmat lapset olivat alttarilla, niin silloin Jean-Sixtenin zoomaussormea syyhytti ja hieman zoomasi 
suosikkiserkkunsa, muttei kuitenkaan niin paljon, että katsoja näkisi, että ketä kuvaaja zoomaisi. 

Lopulta pappi siunasi Alice Kivisen haudan lepoon ja piti lyhyen puheen tämän pitkästä elämästä, että Alice on 
nähnyt Suomen historiaa ennen sotia ja sotien jälkeen. Pappi sanoi, että Alice on nähnyt kuinka yhteiskunta on 
muuttunut maatalousyhteiskunnasta tietoyhteiskunnaksi. 
Sitten arkku kannettiin hautaan, samaan hautaan jossa lepää Emil Kivinen. 
Kun sukulaiset olivat laskeneet kukkaset hautaan arkun päälle ja pappi oli sanonut muutaman sanasen, niin silloin 
siirryttiin seurakuntatalolle muistotilaisuuteen. 
Muistotilaisuudessa syötiin lihakeittoa ja sitten kakkukahvit.
Turhaan Jean-Sixten pelkäsi, että keitto olisi kalaa. 
Syönnin ja kahvin välillä Cecilia-Karinin tytär luki serkkunsa Justinan kanssa surunvalitteluadresseja. Sitten 
alkoikin kahvittelu. Pöytään tuotiin ihana mansikkakermakakku.
Kaikki istuivat pitkän pöydän ääressä. Jean-Sixten istui pöydän päädyssä. Hänen vasemmalla puolella istui Ray 
ja oikealla puolella oli pöydänpääty. Siinä päädyssä oli tyhjä paikka. Ehkä kukaan ei uskaltanut istuutua 
puheenjohtajanpaikalle koska pöydän toisessa päädyssä istui pastori Wegelius.
Rayn vasemmalla puolella istui Eva. Palosia vastapäätä istuivat Ester ja Erik. 
Kahvittelun loppuvaiheessa Johanna istuutui Jean-Sixtenin puoleiseen pöydänpäätyyn. Nyt hän huomasi 
uudelleen Johannan kauneuden ja kiihottui valtavasti; neitihän on kuin Miss Universeum. 
Jean-Sixtenin käsivarsia alkoi nykiä halaukseen ja olisi tehnyt mieli alkaa kuherrella, mutta sehän olisi täysin 
sopimatonta mummin muistotilaisuudessa. Jean-Sixten tuli ajatus, että Johannan kanssa hän voisi tehdä mummin 
tilalle uuden suvunjäsenen. Tietenkään hän ei ollut niin härski, että olisi sanonut sen ääneen. Siitä olisi seurannut 
lukemattomat saarnat jälkikäteen niin, että äiti olisi saanut polttaa paljon hermosavukkeita.
Ray kysyi Johannalta, että mitä tämä tekee tätä nykyään. Tyttö vastasi lempeällä äänellä: ”Juu, ensi kesällä 
matkustan Ateenaan opiskelemaan sairaanhoitajaksi.” Ray kysyi jos hän osaa kreikkaa, johon Johanna naurahti:
”Nee, en osaa mutta eiköhän siellä englannilla pärjätä.” Jean-Sixtenin oli pakko sanoa jotain, jotta herättäisi 
suosikkiserkkunsa huomion: ”Kreikkalaiset aakkoset muistuttaa hyvin paljon venäläisiä kyrillisiä aakkosia.”
Johanna vastasi nyökäten, että se pitää paikkansa ja varmasti niistä selvitään. Hän hymyili erittäin suloisesti.
Jean-Sixtenin sydän löi kiivaasti, niin paljon hän yhä rakastaa serkkuaan vaikka on kihloissa Santran kanssa ja 
pian menee naimisiin. harmi kun Suomessa ei ole moniavioisuutta, ajatteli Jean-Sixten. Johanna muistuttaa hyvin 
paljon Santraa, hitusen verran laihempi. Molemmat tytöt ovat vaaleatukkaisia. 

Kahvittelun jälkeen Ray kävi vessassa. Monet alkoivat valmistella poislähtöä. Johanna meni eteisaulaan 
juttelemaan naispuolisten serkkujensa kanssa.  
Jean-Sixten videofilmasi hieman seurakuntatalon salissa ja lopetti filmauksen Johannan kohdalle. 

Johannakin tuntee hieman tunteita Jean-Sixteniä kohtaan koska tämä on toisenlainen kuin muut jätkät. Hän 
katsoi vaivihkaa Jean-Sixteniä ja ajatteli, että heistä voisi tulla hieno pari mutta sitten muisti kuulleensa isältään, 
että serkkupoikahan on kihloissa jonkun Santra Puustisen kanssa. Johannallakin on jo jätkä eli hänenkään ei 
tarvitse olla ilman romantiikkaa. 

Johannan veli Johan menee kohta puoliin armeijaan. Ann sisko on töissä Siwan kassalla. Annilla on kevyet 
silmälasit. Hän on lyhytkasvuinen semmoinen kirppumainen vekkuli. Annista Jean-Sixtenille tuli mieleen 
nettikaveri Ann-Marie Slättlund. Ann Kivisellä ei kuitenkaan ole aknea. 



Vessakäynnin jälkeen Ray meni eteisaulaan odottelemaan vaimoaan, joka oli yhä seurakuntasalissa 
muistelemassa äitiään sisaruksiensa kanssa. 
Jean-Sixten meni isän luokse odottamaan äitiä. Johannan ohi kävellessä käsivarsia nyki halaukseen, muttei 
uskaltanut edes hipaista serkkuaan koska silloin olisi intohimo päässyt irti. Johannaakin teki mieli nipistää 
serkkupoikaansa pepusta. Johanna ajatteli, että Raystä tulisi hyvä appiukko. 
Kotiin lähdettäessä Johanna sanoi hyvästit Jean-Sixtenille ja Raylle ihan kädestä pitäen. Jean-Sixten kiihottui 
valtavasti ja ajatteli, ettei pesisi oikeaa kättään kun on kätellyt suosikkiserkkuaan. Samaa ajatteli myös Johanna 
samalla kun käveli autolleen. Hänellä on valkoinen Toyota. Hän vei ensin pikkusiskon ja veljen kotiin, jotka asuvat 
yhä lapsuuskodissa äidin luona. Johanna asuu poikakaverinsa kanssa Turun keskustassa. 

Kun Johanna oli mennyt, niin silloin Jean-Sixten huokaisi helpotuksesta kun kiima alkoi helpottaa. 
Muistotilaisuuden jälkeen Paloset, Erik, Sven sekä Cecilia-Karin menivät Erikin luokse jakamaan Alicen rahat 
sekä pikku tavaroita kuten valokuvia.
Alicella ei ollut paljon rahaa mutta sitäkin enemmän kirjoja, koriste-esineitä sekä valokuvia, jotka Erik oli kerännyt 
pahvilaatikoihin autotallin perälle. 
Perinnönjaon aikana Ray ja Jean-Sixten istuivat olohuoneessa katsoen telkkaria. Raytä ei voinut vähempää 
kiinnostaa anopin luteiset tavarat. 
Kaksoset istuivat olohuoneenlattialla ja katsoivat piirrettyjä filmejä. He olivat niin keskittyneitä, ettei huoneessa 
saanut sanoa mitään. Kun Ray sanoi jotain Esterille, niin silloin pikku James ärtyi noitumaan: ”Pelkele, nu gästen 
ska hålla käften!” Ray rykäisi: ”Åh, miten ärhäkkä isäntä!” jolloin Ester laittoi television isommalle vaikka hänen 
olisi pitänyt sammuttaa telkkari ja antaa Jamekselle kunnon tukkapölly. Ray katsoi happamasti Esteriä ja puisteli 
päätään: ”Sicket folk!” 

Samaan aikaan autotallin perällä Eva, Cecilia-Karin, Erik ja Sven jakoivat äidin tavaroita ja välillä nauroivat kun 
vanhat muistot muistuivat mieleen. Heillä on erittäin hauska lapsuus.
Eva ja Cecilia-Karin ovat pikkutyttöinä tehneet itse puukalikoista puukengät, joilla he kävelivät kuin hienot leidit.
Höylänlastuista he tekivät kiharoita tukkaansa. Heillä on myös ikäviä muistoja kuten esimerkiksi se kun isä Emil 
oli väittänyt, että heidän koiran päälle oli pudonnut vasara. Vasta nyt aikuisena he ovat ymmärtäneet, ettei vasara 
noin vain putoa koiran päälle vaan isäukko on itse koiran lopettanut.

Kun kaikki tavarat oli jaettu, niin silloin mentiin Alicen asunnon kellarikomeroa tyhjentämään. Siellä oli kaikki 
huonekalut koska ne eivät mahtuneet palvelutaloon. Asunto on vuokrattu yksityisetsivä Jussi Varekselle, koska 
tämä tarvitsee useita asuntoja turvallisuuden vuoksi. Hän on luvannut ostaa asunnon heti Alicen kuoleman 
jälkeen. Nyt on kiire tyhjentää kellarikomero, jotta herra Vares voisi tuoda sinne tutkimusmateriaalia. 
Kun kellarikomero oli tyhjennetty, niin silloin palattiin takaisin Erikin luokse jakamaan Alicen rahat ja sitten syötiin 
lihakeiton lopun. Jean-Sixten ei enää jaksanut mennä enon luokse vaan meni hotelliin lukemaan ruotsalaista 
iltapäivälehteä, jonka hän osti torikioskista. Joka viikonloppu Jean-Sixten tapaa ostaa Expressen-lehden Kajaanin 
Kauppakadun R Kioskista. Muissa kioskeissa ei ole ruotsalaislehtiä. Suurpyhien aikana lehden jakelu tökkii ja se 
tökkii myös Jean-Sixteniä niin, että vanhemmilleen hän tapaa kiukutella: ”Dom förbaskade pinkpälsar har inte 
levererat tidningen!” Pinkpäls on Jean-Sixtenin oma kirosana, joka johtaa juurensa 70-luvulle, jolloin perheellä oli 
kissa, jota Eva kiukuspäissään kutsui pinkpälsiksi kun kissa pentuna pissasi lattialle. Tämä sana on juurtunut 
Palosen pojan mieleen ja tapaa käyttää sitä kirosanana. Joihinkin kertomuksiin hän on sanan suomentanut 
Kusiturkiksi. 

Seuravana päivänä Paloset lähtivät kotimatkalle. Kotimatkan he tekivät Vantaan kautta tervehtimässä Jimmyä ja 
Virveä. Nytkin Jean-Sixten punastui kun huomasi Jennin kaunistuneen. Vaikuttaa siltä, että kaikki naispuoliset 
serkut ovat hyvin kauniita. Tietenkään hän ei voinut alkaa flirttailemaan koska isä ja äiti olivat läsnä sekä häätkin 
odottavat. Kukaan sukulaisista ei vielä tiedä hääsuunnitelmista. 

Ray, Eva ja Jean-Sixten olivat Vantaalla vain päiväseltään ja alkuillasta lähtivät ajamaan kohti pohjoista.
He olivat kotona keskiyöllä. Ray päästi pojan kotiportilla ja sitten jatkoi matkaansa Linnuntien toiseen päähän.
Santra oli valveilla ja jälleennäkemisestä tuli pitkä halaus. Pikku Tom nukkui koska olihan kello vähän yli 12 yöllä.

Ray ja Raimo ovat alkaneet suunnitella millennium-juhlia Hangon terminaalille. Kun Jean-Sixten oli kuullut 
suunnitelmista, niin silloin hänelle tuli kiire paljastaa hääsuunnitelmat. Tietenkin häät menevät millennium-juhlien 
edelle. Tavallaan hääjuhlakin voisi olla osa millennium-juhlaa. Ray ehdotti pojalleen, että voisiko hän ja Santra 
mennä naimisiin Brand Linen laivalla mutta taitaa helpoin olla järjestää maissa ihan kotirintamalla. Santran 
vanhemmat toivovat häitä Kajaanin tuomiokirkkoon. Tästä kuultuaan Ray päätti tehdä kompromissiehdotuksen, 
että yhdistetyt millennium- ja hääjuhlat voisi olla pääkonttorin lounasravintolassa. Tämä oli Jean-Sixtenistä ja 
Santrasta hyvä idea. Siellä olisi eniten tilaa, sillä Brand Linen laivoilla olisi paljon millennium-matkustajia. 

Töissä Jean-Sixten sattui mainitsemaan painajille, että hautajaisissa tunsi kevättunteita suloista serkkutyttöä 
kohtaan, johon Reijo nauroi räkäisen naurun: ”Helevetti sun kanssas, miten on sun isä-roolis?” ja puisteli päätään 
ja jatkoi: ”Sä oot melekonen valepukki ja kohta et tiiä ees ommaa nimmees, mitä väkkee sitä onkaan!” Jean-
Sixten naurahti, että hän rakastaa Santraa kuten tavallisesti mutta pitäähän miehellä olla salarakas.
Reijo puisteli päätään: ”Mitä väkkee sitä onkaan, kakista vaan, ettei sulla oo tyttöystävää, ensin sä olit niin ujo, 
ettet uskaltanut edes halata mutta sitten ykskaks sä löydät pimuja metsätien varresta, voi helevetti sun kanssas!”
Lauri kuunteli huvittuneena vieressä tätä ikikeskustelua. Lauri uskoo, että Jean-Sixten on kihloissa koska on 



nähnyt kihlailmoituksen Kainuun sanomissa, jonka Reijo on missannut koska hänen mielestä kihlautumiset ovat 
vain hössötystä vaikka itsekin on kihloissa Maritansa kanssa. 
Jean-Sixten osti Kajaanin reseptiosta isälle joululahjaksi punaisen solmion, jossa on Kajaanin kaupungin 
vaakuna. Ray kerää erilaisia solmioita. 
Äidille hän osti leivänpaahtimen koska entinen oli vanha, jonka ajastin oli mennyt epäkuntoon. 
Pikkusiskolle hän ei vielä ole ostanut mitään koska tällä on jo kaikkea. Hän haluaisi ostaa jotain siskolleen koska 
itsekin haluaa paljon joululahjoja. Jouluaattona kun hän on avannut lahjansa, niin silloin hänelle tulee pieni 
aattomasennus, että tässäkö oli kaikki lahjat. 
Ehkä hän voisi ostaa pikkusiskolle muotoilusta tai käsitöistä kertovia kirjoja, muttei tiedä mitä kirjoja hänellä jo on.
Joka joulu Jean-Sixten tapaa laatia toivomuslistan, jotta saisi oikeanlaisia lahjoja. Monesti hän on suositellut listan 
laatimista pikkusiskollekin, mutta tämä vain nauraa rinnat hytkyen: ”Åh, vad barnsligt!” Jean-Sixtenistä 
toivomuslista ei ole yhtään lapsellinen koska silloin ei tulisi mitään turhaa. 

Viimeaikoina sähköposti- ja Chatkaveri Johanilla ei ollut aikaa ja mahdollisuutta chattailla ja koska hän on 
iltavuorossa, tai ainakin niin hän väittää. Muutaman kerran viikossa hän lähettelee ainoastaan sähköpostia Jean-
Sixtenille tai paremminkin sanoen Trögskallelle. 
Joulukuun alussa Jean-Sixten huomasi kauhukseen, että Radio Megapol Chat on lopetettu mutta itse radioasema 
yhä pauhaa ja nimeä on uudistettu; Mix Megapol. Chat lopettiin koska siellä oli paljon tursakkeita, kuten Gjutjärn 
häirikkö, joka tapaa kutsua asiallisia niin kutsuttuja perus-chattaajia peeloiksi. Aluksi Jean-Sixten ei ymmärtänyt 
mitä sana peelo tarkoittaa, kunnes Johan selitti sähköpostitse, että sana tarkoittaa samaa kuin höpönassu tai 
kuten sana on ruotsiksi lustigkurre. 
Jean-Sixtenistä oli harmi kun tämä helppokäyttöinen Chat lopetettiin. Vaikuttaa siltä, että Chat oli liiankin helppo 
kaiken maailman höpönassuille. 
Kyllä olisi muita Chat-paikkoja mutta useammat ovat aivan liian hitaita ja täynnä mainosruutuja. Jean-Sixten oli 
vähällä tulla riippuvaiseksi chattaamisesta niin, ettei Tegelson kertomuksen kirjoittamiseen ei riittänyt aika. 
Hänellä on Chatista jäljellä kaksi nettikaveria, jotka silloin tällöin lähettelevät sähköpostia. Ann-Mariella on 
mahdollisuus lähettää sähköpostia koulusta mutta kotoa hän ei voi lähettää koska siellä ei ole nettiliittymää. 
Jean-Sixten alkoi chattailla muissa Chat-paikoissa kuten Ruotsin NRJ Chatissa. Siellä hän tapasi nuoren tytön, 
joka asuu Tukholmassa ja on nimeltä Johanna Puuhaka. Tietenkin Jean-Sixtenin ajatukset menivät 
Johanna-serkkuun ja näin ihastus peilautui tähän tuntemattomaan neiti Puuhakaan. 
He alkoivat sähköpostikirjeenvaihdon. Tällä kertaa Jean-Sixten käytti oikeaa nimeä koska tyttö vaikuttaa 
luotettavalta. Hänellä ei ole sydäntä valehdella nimeään kaunis nimisille tytöille. 
Johanna Puuhaka lähetti valokuvan, jossa tämä seisoo valkoisen tiiliseinän edessä yllään harmaa pitkähihainen 
pusero. Kuvassa tyttö näyttää oikein suloiselta; vaalea tukka sekä sopivan lihava. 
Chat-Johanna kuuluu kulttuuriperheeseen. Hän on työharjoittelussa Berwaldhallissa, jossa on tavannut paljon 
kansainvälisiä kapellimestareita.  Hän on asiallisempi viesteissään kuin Chat-Johan.
Jean-Sixten kertoi Johanille, että hänen uusin nettikaveri asuu myös Tukholmassa ja kertoi tämän nimen. Johan 
ei tunne kyseistä tyttöä. Se on vain hyvä, sillä muuten tämä hulivili Johan saattaisi mennä jammailemana 
Berwardhalliin. Johan vitsaili, että hän voisi joku kerta etsiä kyseisen tytön ja sitten panisi tätä. Johan kirjoitti 
viestissään, että neiti Puuhaka voisi olla vara-akkana. 
Tämä keskustelu inspiroi Jean-Sixteniä ja Johania alkaa kirjoittaa yhteistä kertomusta mainostoimiston väestä.
He lähettivät tekstinkäsittelytiedostoa sähköpostitse ikään kuin kirjeshakkia. Vuorotellen kumpikin kirjoitti jatkoa 
kertomukseen. Ei koskaan tiennyt kuinka toinen tulisi jatkamaan. Kertomuksesta tuli hyvin härski eikä se sovellut 
herkkähipiäisille. Jean-Sixten nimesi kertomuksen Dolda liviksi. Nimen hän lainasi suomalais-saippuasarja 
Salatuista elämistä. 

Silloin tällöin Gunther ja Ellen tulevat Jean-Sixtenin ja Santran luokse kylään. Silloin he katsovat DVD:ltä jonkun 
hyvän laatuleffan. Jean-Sixtenillä on paljon ruotsalaisia DVD-levyjä. Osa on Viviannen polttamia. Vivianne on 
melkoinen hakkeri ja tapaa ilmaiseksi ladata netin vertaisverkosta paljon leffoja sekä musiikkia. Vivianne on 
oppinut warettamisen aakkoset Viviltä ja Einarilta. 
Einar suunnittelee avata oman filmisivuston, jossa jakelisi ilmaiseksi leffoja. Ensin hänen pitää varmistaa riittävät 
anonymiteettisuojaukset, etteivät tekijänoikeusjärjestöt häiriköisi kuluttajaystävällistä toimintaa, kuten Einarilla on 
tapana kutsua warettamista. Palvelimet voisi olla vaikkapa kuntosalin takahuoneessa valeseinän takana.

Perjantai-iltaisin kun Gunther ja Ellen tulee katsomaan perjantaileffaa, niin silloin Santra valmistaa vieraille tosi 
hyvänmakuista kanelikahvia. Totta kai pöydässä on paljon erilaisia pikkuleipiä koska kaikki neljä ovat melkoisia 
herkkusuita. Totta kai on myös hedelmiä. Jean-Sixtenin suosikkihedelmä on banaani koska sitä on helpoin kuoria. 
Loppuvuodesta hän tykkää kovasti klementiineistä koska silloin ne ovat parhaimmillaan. 
Eräänä perjantai-illalla Ellen tiedusteli leikkimielellä Jean-Sixteniltä jos hänellä olisi miestenlehtiä. Totta kai 
hänellä sellaisiakin julkaisuja on, muttei ilkeä myöntää kun nuori tyttö niitä kysyy. Hän ei halua pervon mainetta. 
Hän kuitenkin otti taloustikkaat ja avasi eteisen yläkaapin ja otti sieltä pornolehtipinkan ja näytti sitä olohuoneen 
oviaukolla. Ellen tahtoi selata lehtiä. Ensin Jean-Sixten kysyi, että sietääkö hän tällaisia huumorijulkaisua, johon 
Ellen naurahti: ”Yes, I love Porno magazines!” Ellenin läsnä ollessa kaikki puhuvat englantia koska Ellen osaa 
huonosti suomea saati sitten ruotsia. Jean-Sixten ja Santra ovat kohtalaisen hyviä englannissa. 
Suurin osa pornolehdistä on ruotsalaisia Fib Aktuelltejä. Jean-Sixten on erehdyksissä ostanut muutaman homoille 
suunnattuja ruotsalaisia pornolehtiä, joille Ellen nauroi rinnat hytkyen: ”Are you gay?” johon Jean-Sixten: ”No, I'm 
not, it's not my hobbies!” johon Ellen sekä muu seurue nauroivat ihan katketakseen kun Jean-Sixtenillä tuli kiire 
kiistää moiset väittämät. Jean-Sixtenillä on myös muutama suomalainenkin pornolehti sekä suomalalais-



ruotsalainen Diiva-lehti. Gunther ja Ellen kertoivat, että heidän tuttava piirissä on samanniminen sylikoira. 

Gunther ja Ellen ovat ihastuneet Jean-Sixtenin ja Santran omakotitaloon. Hekin haluaisivat muuttaa lähistölle, 
jotta Gunther olisi lähempänä veljeään, joka asuu Vivin kanssa Vivin hovissa. Ellen haluaisi rakennuttaa talon 
Paltaniemelle aivan Oulujärven rannalle, mutta Guntheristä Paltaniemi on liian syrjässä. 
Linnuntien varrelta sekä sen lähettyviltä aletaan piakkoin myöntää omakotitalotontteja eli Guntherilla ja Ellenillä on 
hyvät mahdollisuudet päästä rakennuttamaan omaa kotia. 
Linnuntien alue on vastikään saanut nimen Honkalehto, jonka ympärillä oleva tienoo on nimetty Lintulaksi. 
Pääkonttorin ympäristö on nimetty Vattulaksi, ja se oli Raimo Branderin ehdotus. Hän on ehdottanut 
lääninhallitukselle, että Vattulasta tehtäisiin Sukevan ja Otanmäen kaltainen lähiö, josta voisi myöhemmin tehdä 
kokeilukunta. 

Kajaanin kaupunginkanslian osastopäällikkö Ulla Leppänen on lukemattomia kertoja yrittänyt soittaa Marja 
Koposelle mutta turhaan. Reijo arvelee, että Marja on kotona, muttei halua vastata koska on kyllästynyt 
työntekoon. Vähemmästäkin kyllästyy kun joutuu kuuntelemaan Jussin ainaista rykimistä. Marjaa kyllästyttää 
myös kaupungintalon surkeat esimiehet. Kahden vuoden kuluttua Marja pääsee eläkkeelle. Jussi tulee eläkeikään 
joskus 2009. Marja tahtoisi eläkkeelle jo nyt.
Tuuraaja Liisa Naidruk viihtyy hyvin tässä miehisessä työpaikassa. Hänellä on naispomot Ulla Leppänen ja Sanna 
Tummaharju. Samassa talossa työskentelee hänen aviomiehensä Asbed.

Lauri Lehto tapaa kutsua kaupunginkansliaa vittulaksi koska siellä vallitsee akkavalta. Naispomot kuvittelevat 
olevansa tärkeitä ja älykkäitä. Kansliassa on vain muutama miespuolinen virkailija, joista yksi on arkistopäällikkö 
Aatu Kilpi. Silloin tällöin vanha Aatu tapaa käydä painolla rupattelemassa painajien kanssa.
Lauri tapaa vitsailla Aatulle, että kuinka tämä jaksaa työskennellä vittulassa, johon Aatu tapaa naurahtaa, että 
hyvin on tullut jaksettua. Aatu on humoristi. Aatu on arkistonhoitaja Hietasen esimies. Hietanen on hiljainen ja 
hieman eriskummallinen keski-ikäinen pukutakkiin pukeutuva mies. Hietanen ymmärtää Jussin ja painajien 
vitsailuja. Yhden kerran Hietanen pahastui ja se tapahtui syksyllä 1994 EU kansanäänestyksen jälkeen kun Jussi 
meni ja töksäytti miehelle, että nyt on Suomi myyty, jolloin Hietanen poistui ovet paukkuen vahtimestariosastolta. 
Ilmeisesti Hietanen oli äänestänyt unionin puolesta. 

Joulukuun alussa Jussi kävi työpaikalla tervehtimässä työkavereitaan. Hän sanoi, että selkä alkaa olla parempi 
mutta on yhä lääkekuurilla sekä kävelee kainalosauvojen avulla, jotta selkä saisi tukea.

Viikkoa ennen joulua kanslian työntekijät söivät joululounaan Vuohengin lukion harjoitusruokalassa, jossa tulevat 
kokit harjoittelevat ruuanlaittamista. Harjoitusruokala Ravintola Vuohenhyvässä saa kuka vain käydä syömässä. 
Siellä on melko kallista, mutta kanslian työläisten ei tarvinnut maksaa, sillä Kajaanin kaupunki maksoi viulut. 
 Laurin vieressä istuva Jean-Sixten vitsaili: ”Voi vittu miten kiimainen olen ollut tässä koulussa!” Lauria alkoi 
naurattaa ja sanoi Reijolle: ”Reiska, tiedätkö mitä tuo hurripoika äsken sanoi?” Reijo nyökkäsi, että hän kuuli sen 
ja nauroi niin, että valtava vatsa hytkyi: ”Siitä on tullut kovis!” Reijo alkoi lappaa jouluruokaa suuhunsa ja lopuksi 
röyhtäisi kuin supersika. Kuten saattaa arvata, Reijo söi tupla-annoksen. Kyllä hän olisi jaksanut syödä 
enemmänkin jos aika olisi riittänyt.

Ruokailun jälkeen Jean-Sixten kävi tervehtimässä entisiä opettajiaan koska oli samassa rakennuksessa. 
Opettajat ilahtuivat kun näki Jean-Sixteniä pitkästä aikaan. Luokanvalvoja olisi halunnut halata, mutta Jean-Sixten 
ei halunnut koska yhä hän ujostelee halata. Hänelle kaikki halaukset ovat eroottisia eikä kaverillisia.
Jean-Sixten rupatteli hetkisen opettajien kanssa ja sitten kurkisti kotitaloussaliin, jossa nykyiset 
lukioerityiskoulunoppilaat olivat laittamassa ruokaa. Suurin osa oli kauniita tyttöjä, sellaisia joista hän on aina 
uneksinut. Hän voisi ajatella aloittaa talousopettajana mutta koulutus ei riitä sellaiseen eikä hän jaksaisi enää 
alkaa opiskella opettajaksi. 

Jouluaattona Jean-Sixtenin ja Santran perhe sekä Vivianne kokoontuivat Rayn ja Evan luokse joulunviettoon. Ray 
oli joulupukkina. 

Joulun ja uudenvuoden välipäivät Jean-Sixten oli töissä ja oli aivan yksin, sillä painajat ja Liisa olivat 
jouluvapaalla. Jussi ja Marja ovat yhä pitkäaikaissairaslomalla. Nyt Jean-Sixtenistä on hyötyä. Oikeastaan 
Kajaanin kaupunki rikkoo sääntöjä, sillä palkkatukityöläinen ei saisi näin korvata vakituisia työläisiä.
Postinkaavakkeet Ulla pomo kävi täyttämässä koska Jean-Sixten on epävarma niiden täyttämisessä. Muuten 
meni erittäin hyvin. Jean-Sixten suoritti molemmat postikierrokset. Postia ei ollut kovin paljon koska koulutkin oli 
suljettu sekä monet virkailijat olivat jouluvapaalla. 

Ennen joulua vahtimestariosasto vaihtoi nimensä Postipalveluksi koska entinen nimi oli harhaanjohtava koska 
siellä ei tehdä mitään kunnostustöitä eikä vahdita mitään. 

Joulunpyhien aikana Marja Koponen joutui astmansa takia sairaalahoitoon. Hänellä tuli hengitysvaikeuksia. 
Lääkärit huomasivat, että tällä vanhalla naisella on pitkälle mennyt pahalaatuinen keuhkosyöpä eikä sille enää voi 
tehdä muuta kuin alkaa odotella noutajaa. 
Tammikuun alussa Marja Koponen poistui tästä maailmasta. Nyt hän on polttanut sen vihoviimeisen savukkeen.



Hautajaisiin osallistui muun muassa Jussi ja painajat. Jean-Sixten ja Liisa olivat töissä koska postipalveluosastoa 
ei noin vain voi sulkea.
Uudenvuodenaattona Santra ja Jean-Sixten menivät naimisiin. Nyt Santrasta tulee Palonen. Hän voi yhä käyttää 
samoja nimikirjaimia; SP koska uusi sukunimikin alkaa samalla kirjaimella kuin entinen. Päiväkirjoihin hän tapaa 
kirjoittaa nimensä nimikirjaimin kun ujostelee kirjoittaa oman nimensä. Sama nimiujous on myös Jean-Sixtenillä. 
Jean-Sixten tapaa lyhentää nimensä kalentereihin ja kertomuksiin nimikirjaimin; JSP.

Ray ja Eva antoivat nuorelle parille häälahjaksi jäätelökoneen koska poika on monta vuotta jankuttanut sellaisesta 
mutta Eva ei ole lämmennyt jäätelökoneelle koska se olisi aiheuttanut hänelle lisähommia sekä itsekin olisi tullut 
kiusaukseen syödä paljon jäätelöä niin, että pian olisi tullut pullukaksi. Hän kuvittelee olevansa lihava, vaikka 
onkin melkoinen ruipelo. Hän haluaisi pudottaa painoaan muutamalla kilolla.
Nyt kun poika menee naimisiin, niin Eva ja Ray päättivät antaa lahjaksi jäätelökoneen, jotta tämä nuori perhe voisi 
herkutella. Eva sanoi Jean-Sixtenille, että tämä itse valmistaisi jäätelöä eikä passuuttaisi vaimollaan. Jean-Sixten 
lupasi tehdä niin vaikka vaarana on, että talousaskareet menevät perinteisesti vaimon tehtäväksi. Jean-Sixten 
aikoo yrittää tehdä jotain taloushommia kuten imuroida. 

Santran vanhemmat antoivat häälahjaksi pyykkikoneen. Kun pappi oli nähnyt tämän sivusta täytettävän 
pyykkikoneen, niin silloin hän vitsaili, että tuo malli on laestadiolaisten mielestä syntinen kun alushousut näkyvät.  
Jean-Sixten naurahti: ”Mutta me ei olla laestadiolaisia ja alushousut ovat parasta mitä tiedämme!” pappiakin alkoi 
naurattaa. 
Jean-Sixten aikoo opetella pyykkikoneen käytön niin, ettei tarvitse viedä pyykkikassia äidille pestäväksi. Jean-
Sixtenin ja Santran luona on paljon pyykkiä koska heillä on pikkulapsi. 

Vivianne antoi häälahjaksi pölynimurin. Kun hääpari oli aukaissut paketin, niin silloin Jean-Sixten naurahti: 
”Nyt imee, sug på den!” Santra punastui ja kuiskasi: ”Ei puhuta seksistä.” johon Jean-Sixten änkytti ujostellen: 
”Mumumutta minä puhun pölynimurista.” johon Santra naurahti: ”Mä tunnet sut, senkin Shaabo!” jolloin Jean-
Sixten kutitteli morsianta kainalosta: ”Mitä sanot rakas vekkuli?” Santra naurahti: ”Elä kutita ja vekkuli saat olla 
ihan ite!” Shaabo on Puustisten sisäpiirislangia joka tarkoittaa samaa kuin vekkuli sekä Höpönassu. 

Ray videofilmasi koko hääjuhlan. Filmauksesta tulee todella hauska häämuisto. Tavallisesti Jean-Sixten tapaa 
filmata mutta nyt ymmärrettävistä syistä ei voi kuvata kun pitää olla Santran kanssa keskipisteenä.
Kun tuli häävalssin aika, niin silloin Jean-Sixteniä alkoi jännittää koska hän ei osaa tanssia vaikka onkin käynyt 
muutaman kerran Santran kanssa Naapurinvaaralla. Santrakaan ei ole mikään erikoisen hyvä tanssija mutta 
hitusen verran parempi kuin Jean-Sixten. Valssin aikana hän kuiskasi aviomiehensä korvaan tanssiohjeet, että 
tämän pitää vain pidellä toista kättä yläasennossa Santran kädessä ja toinen käsivarsi Santran niskan takana ja 
samalla tehdä pieniä askelia siihen suuntaan, jonne Santra kävelee. Hyvinhän se meni vaikka Jean-Sixten 
muistutti tönkkösuolattua muikkua. Yläasennossa olevassa kädessä oli punainen kukkakimppu, joka hieman 
tärisi. 

Häiden jälkeen Santra Palonen kiinnostui vaatesuunnittelusta ja meni osalliseksi Vivi’s Designiin Viviannen 
houkuttelemana. Raimo ja Eva Brander aikoo etsiä uuden kotiavustajan. Heillä ei ole mitään kiirettä kotiavustajan 
palkkaamiseen koska Eva on hyvin ahkera kodinhoidossa.

Nyt Santralla on mahdollisuus näyttää taitonsa vaatesuunnittelussa. Ensin hän kirjoi itselleen nimikyltin 
työvaatekaapinoveen silkkikankaasta, jossa vaaleanpunaiset kohokirjain.
Vähän ennen joulua Vivi’s Design muutti pääkonttorin tiloihin, jolloin Vivi Brander osti moderneja ompelukoneita, 
joissa on paljon hienouksia. 
Vivin avopuoliso Einar hoitaa yrityksen talouden, jotta naiset voisivat keskittyä vaatesuunnitteluun. Einarin 
kuntosali Leijonahallin kellarissa tuottaa selvää voittoa.

Pääkonttorin punaruskeassa tiiliseinässä on Brand Linen, Palos Aeron, Toivosen Raksan sekä Vivi’s Designin 
neonvalokyltit. Einar suunnittelee avata kuntosalin pääkonttorin kellarissa, jotta konttoristit voisivat käydä 
kohottamassa kuntoaan.

Jim-Adolf on yhä Lapinlahden mielisairaalassa. Hän on parantumaan päin ja voi jo huomattavasti paremmin. Hän 
tuntee olevansa kuin uudestisyntynyt. Pääkoppa toimii täysin erilailla eikä enää kuule kummallisia huminoida ja 
surinoita. Todennäköisesti hän pääsee kotiin vuonna 2001 tai 2002. Muutaman kerran hän on ollut lomalla ja 
nähnyt oman kartanon, jonka isä ja äiti ovat hänelle rakennuttaneet. Hän on jo päättänyt kartanon nimen; 
Brander’s Hof. Nyt hän pohtii samalla kun istuu omassa sairashuoneessaan Lapinlahden sairaalassa, että mistä 
löytäisi vaimon, josta tulisi kartanon emäntä. Ehkä Elli Yrjölä, johon hän tutustui täällä mielisairaalassa tai sitten 
joku serkkutytöistä. Jim-Adolf ei aio aloittaa mitään hurmaoperaatiota koska he molemmat ovat mielisairaalan 
potilaita. Jim-Adolf leikkimielellä kutsuu itseään tuntemattomaksi potilaaksi. 

Nyt kun Jean-Sixten ja Santra ovat naimisissa, niin kertomus voi päättyä tähän. Vivianne löytää rakkauden viiden 
vuoden kuluttua ja kihlautuu puolipuolalaisen Josif Laaksosen kanssa, jolla on suomalainen isä ja puolalainen äiti. 
Ray ja Eva asuvat onnellisina omakotitalossaan. Lentoyhtiö Palos Aerolla menee hyvin ja siitä on tullut 
kannattava yritys. Äskettäin on avattu uusia lentoyhteyksiä lähes jokaiseen ilmansuuntaan. 
Loput lottovoittomiljoonista on yhä pankissa kasvamassa korkoa.  Loppu.


