
Mustasiilitukkainen laihahko mies herää aamulla kello tasan kuusi kelloradion herätykseen. Hän nousee 
istumaan sängyn laidalle ja kuuntelee lyhyen uutislähetyksen, että mitä yönaikana on tapahtunut. 
Uutislähetyksen päätyttyä radiosta tulee tuttu Radio Novan tunnussävel. Mies sammuttaa radion ja 
pukeutuu valkoiseen kauluspaitaan, ruskeaan nahkaliiviin sekä tummansinisiin Dieselfarkkuihin. 
Jalkoihin hän laittaa valkoiset tennissukat joissa on valko-sini-mustat raidat. Sitten hän raottaa 
makuuhuoneen säleverhoja. Katse osuu ensimmäiseksi viereisen kerrostalon päädyssä olevaan vihreään 
penkkiin jossa päivät pitkät tapaa istua eräs harmaatukkainen ukonpökkelö joka välillä käy kävelemässä 
kädet syvälle housuntaskuihin vedettyinä kaupungin keskustassa. Joka päivä ukko on pukeutunut 
tummansinisiin haalareihin jonka rinnan kohdalla on punaisia raitoja. 
Miestä on alkanut vituttaa tämä kuivahko ukonpökkelö mutta onneksi näin aikaisin aamulla ei vielä ole 
herännyt. Iltapäivällä kun mies tulee väsyneenä töistä kotiin, niin silloin ukonpökkelö on istumassa 
penkillään vahdaten ohikulkijoita. 

Aurinko helottaa jo täydeltä terältä. Kevät on parhaimmillaan. Juuri kauniit päivät miestä harmittaa koska 
juuri silloin ukonpökkelö tapaa enimmäkseen istua penkillä ja kytätä jokaista ohikulkijaa 
silmänkantamattomiin. Oikein kuumina hellepäivinä ukkoa ei näy koska tämä on aivan liian lihava 
jaksaakseen istumaan auringonpaahteessa mutta iltaisin hän tapaa ilmestyä penkilleen. Penkin päällä on 
ukon kangasrätti jolla tämä tapaa pyyhkiä hikeä. Penkin vieressä on muoviämpäri. Vaikuttaa siltä, että 
ukonpökkelö syljeksii sankoon. 
Eräänä yönä mies päätti tehdä pikku jäynää pökkelölle ja hiippaili viereisen talon seinän vierustaa pitkin 
pökkelön penkille ja otti kangasrätin ja sangon. Sitten hän yönpimeydessä hiippaili muutaman korttelin 
päähän Taisteluvuorenkadulle jossa vaivihkaa laittoi sangon erään talon kuistille. 
Seuraavana päivänä mies näki ikkunasta kun ukonpökkelö ihmeissään katseli penkillään kun sankoa ja 
rättiä ei näkynyt. Muut ihmiset kyselivät ukolta, että mikä on hätänä. Mies kuuli, että ihmiset kutsuivat 
pökkelöä Charlieksi. Pian Charlie-pökkelöllä oli uusi sanko ja rätti. Seuraavana yönä mies piilotti uuden 
sangon korttelin toiselle puolen. Seuraavana päivänä Charlie-pökkelö löysi sangon ja vei sen takaisin 
penkille. Mies on yrittänyt myös yönpimeydessä siirtää penkkiä talon nurkan taakse, ettei näkisi pökkelöä 
mutta turha vaiva sillä pian penkki oli entisellä paikalla. Pahaksi onneksi penkin yläpuolella olevan 
asunnon ikkunasta on alkanut vahtia eläkeläispariskunta joka on muutaman kerran nähnyt kun mies 
yrittää siirtää penkkiä. Mies huomasi, että pariskunta on erittäin ihilistinen, erittäin vittumaisen näköinen; 
harmaatukkainen muori ja ukkeli. Charlie-pökkelö asuu saman talon yläkerrassa josta penkille ei näe 
mutta harmi kun eläkeläisnihilistipariskunnan ikkunaan näkee. 

Mies menee avaraan valkoiseksi maalattuun keittiöön ja kaataa illalla ladattuun murokuppiin maitoa sekä 
napsauttaa illalla ladatun kahvinkeittimen päälle. 
Sillä välin kun murot pehmenevät ja kahvi valmistuu, hän käy aamukusella. Sitten hän ottaa postiluukusta 
paikallislehden ja asettuu istumaan keittiönpöydän ääreen ja alkaa lusikoida rusinamuroja. 
Miehelle tulee muutaman viikon ajan paikallislehti ilmaiseksi. Jos haluaisi jatkaa, niin silloin sen pitäisi 
tilata mutta sitä mies ei aio tehdä sillä lehti on hyvin kallis. Töissä hän voi lukea lehden ilmaiseksi.

Mies rakastaa muroja joissa on rusinoita. Hänen mielestään Corn Flakesit on kuin söisi paperia. 
Muroja syödessään hän selaa paikallislehteä. Tämän päivän lehdessä alkaa laaja juttusarja uusnatseista. 
Miestä alkaa tympäistä tiedotusvälineiden ainaiset höpinät natsien hirmuteoista. Hänen mielestä 
molemmat; nationalistit sekä kommunistit ovat saaneet aikaan yhtä paljon hirmutekoja. Hän on monesti 
miettinyt oman puolueen perustamisesta, muttei oikein tiedä jaksaisiko olla politiikan pyörteissä. 

Kun murot loppuivat, niin silloin hän kaataa kahvia keltaiseen posliinikuppiin ja hörppää kerralla 
sakkavedet, sillä hänellä ei ole tapana lipittää kahvia tuntikausia. 
Kahvin jälkeen hän menee kylpyhuoneeseen ajamaan partansa. Hän käyttää ainoastaan partakonetta sillä
hän inhoaa partahöyliä koska silloinhan naamavärkki olisi yltä päältä veressä. 
Parranajon jälkeen hän puristaa Denivit-putkilosta hammastahnaa harjalleen ja alkaa harjata 
purukalujaan. Kun taltat on puhdistettu, niin sitten hän pesee kasvonsa jääkylmällä vedellä jotta piristyisi. 
Lopuksi hän käy vaa’alla, että onko paino noussut. Vaaka näyttää 70 kg eli hän on yhä normaalipainoinen 
vaikka syökin kuin hevonen. Hänelle muistui mieleen se kerta kun töissä oli pullistanut mahaansa 
työkaverilleen Pelle-Jukalle jolloin tämä oli kysynyt, että onko se aito. Tietenkin miestä nauratti makeasti 
tämä hassu kommentti. Nytkin häneltä pääsi naurunpurskahdus kun kyseinen hetki muistui mieleen. 



Kylpyhuoneesta hän menee keittiöön tarkistamaan, ettei mikään ole jäänyt päälle ja sitten menee eteiseen
ja pukeutuu vaaleansiniseen kevättakkiin. Makuuhuoneen hyllystä hän ottaa punaisen muovisen 
silmälasikotelon jonka hän laittaa povitaskuunsa. Rillejä hän käyttää vain töissä sekä työkavereiden 
seurassa. 

Ulko-oven hän tarkisti hyvin huolellisesti, että ovi meni lukkoon. Muuten hän ei saisi työrauhaa kun päässä
pyörisi ajatus, että menikö se ovi lukkoon. 
Kun ovi on varmasti lukossa, niin silloin hän kävelee talon toiseen päätyyn jossa on hänen punainen 
farmari Volvo. Miehellä on ollut epäonnea parkkipaikan saannissa kun hänen parkkiruutu on aivan 
kellarinluiskan kaidetta vastapäätä niin, että takapuskuri tahtoo koskettaa kaiteeseen.
Hän avaa kuskin puoleisen oven ja istahtaa ratin taakse ja käynnistää moottorin. Moottori alkaa kehrätä 
kuin kissa, jolloin hän peruuttaa kotikadulle. Sitten hän antaa peruskaasua ja suuntaa menopelinsä 
keskikaupungille.

Lähellä keskustaa Lennart, joka on miehen nimi, joutuu valtavaan ruuhkaan jolloin häneltä on vähällä 
mennä käämit. Hän ajatteli, että jos olisi muita autoilijoita viisaampi ja ajaisi taksi- ja bussikaistaa pitkin 
kohti sivukatua joka kääntyy hänen työpaikalleen mutta valitettavasti muutkin autoilijat ovat oivaltaneet 
saman, joten se ei paljoa hyödyttänyt. Vihdoin ja viimein hän pääsi Asiakkaankadun ja Makasiinikadun 
risteykseen josta hän kääntyy oikealle Makasiinikadulle joka menee työpaikan ohi. Työpaikkaa vastapäätä
on kauppakeskus Calevalan Anttilan puoleinen sivu.  
Lennart on mainos-suunnittelijana mainostoimisto Kronoksessa joka sijaitsee samassa rakennuksessa 
kuin yleinen sauna. 

Työpaikalleen päästyään hän ottaa kupin kahvia ja menee työpöytänsä ääreen tutkimaan jo aloitettua 
työtehtävää. Hänen pitää suunnitella radiomainos kauppakeskus Calevalalle joka on hyvin vaativa 
projekti. Lennart raapii päätänsä ja mutisee itsekseen: ”Kaikkee sitä onkin, vai että ihan murhaavamainos 
Kalevalalle.” Juuri näin lukee papereissa jotka Yrjö-pomo oli eilen hänelle antanut. Onneksi sentään 
hänellä on vapaat kädet, kunhan lopputulos tyydyttää mainoksen tilaajaa eli kauppakeskuksen 
omistajayhtiö Balder Oy:tä.
Yhtäkkiä Lennartin lanttu alkaa säteillä, että Pelle-Jukalla, joka on työpaikan ilontuoja, on erittäin hyvä 
mielikuvitus. Todennäköisesti tämä tekaisisi kädenkäänteessä kauppakeskuksen mainoksen. Sillä välin 
Lennart voisi selailla moottoripyörälehtiään omassa työhuoneessaan. 
Hän kaivoi matkapuhelimen povitaskustaan ja näppäili Pelle-Jukan puhelinnumeron.
Langan toisesta päästä vastasi ylipirteä naisääni: ”Salmisella?” Lennart ajatteli sitä paikkaa, joka on 
naisilla jalkojen välissä mutta onneksi hän vain ajatteli itse mielessään tai muuten olisi saanut kuulokkeen 
korvaan. Lennart rykäisi ja kysyi: ”Kröh, onks poikanne kotona?” Nainen sanoi: ”On se tuossa, odota 
hetki.” ja haki Pelle-Jukan puhelimeen. Pian Pelle-Jukka juoksi puhelimen ääreen ja vastasi 
hengähtäneellä äänellä: ”Haloo, tässä Pelle-Jukka?” johon Lennart: ”Terve! Olit sä rrrru… nukkumassa? 
Tiedät sä kenen hommia nukkuminen on? He hehehehehee… kuule, tule tänne mainostoimistolle nyt heti,
sillä mulla olis sulle yks kiireinen homma!” johon Pelle-Jukka vastasi ihan kuin minareettihuutaja: ”O´boy! 
Tulen viivana!” Tunnin kuluttua Pelle-Jukka puuskutti Kronokselle ja suoraan Lennartin pieneen 
työhuoneeseen jossa on valkoiset pikkukuvioiset tapetit sekä ruskea kuvioinen korkkimatto. 
Lennart sanoi: "Voisitko suunnitella kauppakeskus Calevalalle oikein murhaavanmainoksen?" Pelle-Jukka 
kysyi innoissaan: "Milloin aloitan?" johon Lennart: "Vaikka heti! Sen pitää olla valmis jo perjantaina!" ja 
antoi Pelle-Jukalle pinon papereita. Tämä meni pieneen suunnitteluhuoneeseen ja asettui kirjoituspöydän 
ääreen lukemaan papereita joissa lukee, että millaisesta mainoksesta on kysymys. 
Paperit luettuaan Pelle-Jukka asettuu istumaan mikseripöydän ääreen ja laittaa suureen nauhuriin kelat 
paikoilleen ja ottaa keltaisen pallopäisen mikrofonin käteen ja painaa Play ja Record painikkeet alas, ja 
sanoo mikrofoniin: "Kauppakeskus Calevala - vakaalla ammattitaidolla!" Sitten hän äänittää nauhalta 
pienen sävelmän jonka perään hän sanoo: "Kauppakeskus Calevala - laajin valikoima laadukasta tavaraa 
Ale hintaan!" Sitten hän äänittää loppuun pienen sävelmän. Lopuksi hän kopioi aikaansaannoksensa 
toiselle nauhalle. Sitten hän ottaa nauhan ja menee Lennartin työhuoneeseen jossa tämä lukee 
keskittyneen näköisenä moottoripyörälehteä. Pelle-Jukka laittaa nauhan kirjoituspöydälle ja sanoo: 
”Valmista tuli!” jolloin Lennart naurahtaa: "Sepä kävi nopeasti kuin lampaan potkaisu!" johon Pelle-Jukka: 
"Kun meikäläinen työskentelee, niin silloin ei taatusti kauaa nokka tuhise!" 



jolloin Lennart venyttelee itseään mukavalla konttorituolillaan: "Palkaksi saat kunnon kahvit leivoksen 
kera!" jolloin Pelle-Jukka kysyy ääniväristen: "Säästetäänkö Rogerillekin?" johon Lennart: ”Ei kuule 
säästetä, sehän on jo syönyt aivan tarpeeksi kaikkea pursuavaa!” 
Roger on mainostoimiston vanhin ja lihavin joka on hyvin perso makean perään. Kun joku tarjoaa 
esimerkiksi pullia, niin silloin Roger on ensimmäisenä rohmuamassa. Kun hän on syönyt ensimmäisen 
pullan niin silloin hän sanoo, ettei ehtinyt tuntea miltä se maistui ja ottaa uuden. 

Kun Pelle-Jukka ja Lennart olivat syöneet kaikki makeat vihreänväriset marsipaanileivokset joiden 
molemmissa päissä on ruskea suklaakuorrutus, niin silloin Roger ilmestyi kahvihuoneen ovelle ja sanoi 
tupakka suupielessä väpättäen: "Jaahas, nyt mä oon taatusti puhunut teille sanottavani! Eikö teillä ollut 
yhtään häpyä säästää vanhalle työkaverille sillä mä rakastan leivoksia?" Lennart otti esiin sinisen 
suklaalevyn ja antoi sen Rogerille, jolloin tämän silmät alkoivat loistaa kuin Naantalin aurinko. 
Alta aikayksikön Roger hotkaisi koko suklaalevyn valtavaan mahaansa ja sanoi röyhtäisten:
”Röyh, olipa hyvää mutta aivan liian pieni!” Lennart ajatteli, ettei Rogerin vatsa ole mikään pieni.

Vähän myöhemmin kahvihuoneeseen tuli harmaa partainen Yrjö Vesterinen, mainostoimiston esimies: 
”Joko se Calevalan mainos on valmis?” jolloin Lennart nousi ylös ja meni työhuoneeseensa hakemaan 
valmiin nauhan ja ojensi sen Yrjölle, joka oli ihan haltioissaan kun mainos oli jo valmis. 
Sitten Yrjö antoi uuden työtehtävän Lennartille jonka pitää olla valmis parin viikon sisällä. Se tarkoittaa, 
sitä että Lennartin pitää ottaa ylitöitä jotta ehtisi saada tämän uuden vaativan työtehtävän valmiiksi. 
Lennart naurahti pomolleen: ”En millään ehdi saada tehtävää valmiiksi... ylitöitä en voi ottaa tai muuten 
missaan Salatut elämät!” Yrjö nauroi räkäisen naurun: ”Voi vittu! Jos tehtävää ei ole tehty, niin silloin alkaa 
todella salattu elämä!” Yrjö paiskasi paperipinkan Lennartin eteen kahvipöydälle. 
Papereista selviää, että kyseessä on vaalimainos Euroopan-parlamenttivaaliehdokas Kalle Kuvatukselle. 
Tämäkin on radiomainos. Lennartia nauratti kun Yrjöltä aivan ykskaks pääsi tuo hyvin tunnettu v-
kirjaimella alkava kirosana. 
Yrjö pyysi anteeksi, että oli sanonut ruman sanan: ”Sorry vaan, Lennart, sä olet hyvä jätkä! Mä luotan 
sinuun.” Sitten Yrjö poistui mainostoimiston kahvihuoneelta ja meni omaan konttoriinsa joka on 
rakennuksen ylimmäisessä kolmannessa kerroksessa. Konttorin ikkunasta näkyy valkoinen 
kuusikerroksinen talo jota kutsutaan Röllykkä-taloksi. Talossa oli vuodesta 2004 vuoteen 2011 
kommandiittiyhtiö Röllykkä, eräs suojatyöpaikka kehitysvammaisille. Vuonna 2011 Röllykkä muutti 
isompiin tiloihin Mäntymäen dementiakeskuksen yhteyteen. 

Kun Yrjö oli mennyt, niin silloin Lennart mutisi itsekseen: ”Se on kyllä tosi mulukkujätkä.” ja vilautti 
keskisormea suuntaan jonne pomo oli mennyt. Toisinaan Yrjö on ihan mukava ja toisinaan melko lailla 
ihilistinen eli semmoinen pikkutarkka auktoritaarinen pilkunnussija. Monesti Lennart vitsailee pomolleen 
kun esittelee valmiin työn, ettei tämä katsoisi liian tarkasti, ettei vain paljastuisi puutteita. Tähän Yrjö tapaa
vastata, että hän katsoo haukkakatseella. 

Lennart menee työhuoneeseensa ja alkaa suunnitella mainosta. Hänen perässään tulee Pelle-Jukka kuin 
mikäkin perävaunu. Pelle-Jukka koko ajan rallattelee tuttua kehtolaulua Turuntiestä ja hämäläisten 
härkätiestä. Lennartkin alkaa laulaa samaa laulua omilla härskin hassuilla sanoilla: ”Tuu tuu tupakka rulla, 
nyt teemme jotain Ulla... Tuu, Tuu tupakkarulla mitä teet pillulla!” ja päälle nauraa makean naurun johon 
myös Pelle-Jukka yhtyy. Kun Pelle-Jukka oikein innostuu nauraa räkättää, niin silloin sylki valuu työpaikan 
siniselle muovipäällysteiselle lattialle. Hän on hyvin herkkä ulkoisille vaikutteille. Kun paikalla on joku 
lapsellinen tai hassuhenkilö, niin silloin hän helposti menettää itsehillinnän ja alkaa pelleillä. Siitä tulee 
hänen liikanimensä.

Pelle-Jukka ojentaa Lennartille tummansinisen muovikantisen kansion johon tämä oli tehnyt 
mainosluonnoksia sekä vuoropuheluita. Sitten he menevät suunnitteluhuoneeseen mikseripöydän ääreen 
ja laittavat head-set kuulokkeet korvilleen ja aloittavat vuoropuhelun. Pelle-Jukka käynnistää 
nauhoituksen. Hän on mestari nauhoitushommissa. 
He kehuvat vastaperustetun yhteiseurooppalaisen Eurooppa demokraattisen puolueen 
parlamenttivaaliehdokas Kalle Kuvatusta hyväksi jätkäksi. Kalle Kuvatus pyrkii Suomen edustajaksi 
Euroopan-parlamenttiin ja sitten hänellä on tavoitteena EU-presidentin virka. 
Äänityksen perään he laittavat pienen tunnussävelmän joka kuuluu kyseiselle puolueelle. 



Sitten he laittavat valmiin nauhan siniseen pyöreään nauhakoteloon jonka he asettavat valmiiden töiden 
telineeseen. 

Lennart vilkaisee rannekelloaan ja huomaa sen näyttävän puoli kahtatoista. Mahakin alkaa kurista niin, 
ettei uutta työtehtävää haluta aloittaa ennen lounastaukoa, siispä he päättivät lähteä syömään 
turkkilaiseen ravintolaan jossa heillä on tapana lounastaa. Ravintola sijaitsee kauppakeskus Calevalan 
toisessa kerroksessa rakennuksen keskivaiheilla. Samassa kerroksessa on myös rahvaanomainen 
kahvila joka on nimetty kauppakeskuksen mukaan Café Kalevalaksi.
He oikaisivat toiseen kerrokseen autojen ulostulorampin kautta. 

Ravintolassa Pelle-Jukka tilaa itselleen Mafioso nimisen Kebabin ja Lennart tyytyy vain sisään leivottuun 
Sandra pizzaan. Hän vitsailee Pellelle, että pizzahan muistuttaa ihan selvästi naisen sukupuolielintä ja 
alkoi lipoa paistosta kielellään. Tietenkin Pelleä nauratti makeasti: ”Lennukka, sä oot pahempi kuin mä!” 
johon Lennart: ”Pellukka, pahemmaksi en voi tulla, sillä sä oot härskein!” 

Syönnin jälkeen Pelle-Jukka ja Lennart päättivät lähteä kotiin koska mainoshan on saatu valmiiksi eikä 
uusia työtehtäviä ole tullut. Rasvaisten ja vahvasti maustettujen ruokien jälkeen alkaa väsymyskin iskeä. 
Lennart ei missannutkaan suosikki tv-sarjaansa. 
Illalla vähän ennen Salkkareiden alkamista Pelle-Jukka soittaa Lennartille: ”Lähdetäänkö ravintolaan iltaa 
viettämään? Voitas vaikkapa iskee gimmat!” Lennart suostui koska onhan perjantai: 
"Katson ekaks Salkkarit ja sitten tuun hakemaan sua, okei?" johon Pelle-Jukka: "Okei, tehdään niin ja 
voisinko ottaa tyttökaverini Jennin mukaan?" Johon Lennart naurahtaa: "Ota vaan! Aina yks tyttö mukaan 
mahtuu; jos on tila takapuolelle, niin on myös tila sydänpuolelle!” 
Lennart on salaa ihastunut Pelle-Jukan tyttöystävään. Nyt puhelun jälkeen hän hieroo käsiään yhteen ja 
rallattelee Minttua sekä Villeä uusilla sanoilla: ”Kappas vaan Lennart sekä Jenni kahdestaan, näyttää ihan 
sille tismalleen…” Sitten hän menee olohuoneeseen ja asettui hyvään asentoon ruskeaan nahkaiseen 
pyörivään nojatuoliin ja ottaa pöydältä television kaukosäätimen ja painaa nappia kolme. Pian 
mainoskatkon jälkeen alkaa hänen suosikkisarjansa. Hän pitää mainoksistakin koska niistä saa hyviä 
ideoita töihin. 
Kun Salatut elämät oli päättynyt, niin silloin hän sulkee telkkarin ja menee makuuhuoneeseen, jossa hän 
riisuutuu ja asettaa vaatteensa tuolinselkänojan päälle ja sitten menee kylpyhuoneeseen ottamaan 
virkistävän suihkun. Kylpyhuoneen ikkunalla on hotelleista pöllittyjä pieniä saippua ja shampoopulloja. 
Suihkun jälkeen hän suihkauttaa Hugo Bossia kainaloonsa ja ottaa makuuhuoneenkaapista puhtaan 
valkoisen kauluspaidan sekä tummat pukuhousut ja pukeutuu. Kaulaan hän laittaa punaisen solmion ja 
paidan päälle hän tumman sinisen pukutakin. Hän vilkaisee peiliin ja iskee itselleen silmää. Hän ajattelee, 
että nyt hän on oikea Casanova.
Sitten hän tarkistaa olohuoneesta, että telkkari on sammutettu. Telkkarin vieressä Raspberry Pi laite on 
päällä jotta langattomasti tulisi mahdolliset päivitykset. Laite tekee telkkarin äly-televisioksi. 
Sitten hän menee keittiöön katsomaan, ettei hella ja kahvinkeitin ole jääneet päälle sekä ettei jääkaapinovi
ole raollaan. 
Hän sulkee asunnonoven huolellisesti, ettei se jää lukitsematta jonka jälkeen hän kävelee autolleen. 
Hän peruuttaa Volvonsa varovaisesti Jormalankadulle, joka on sivukatu Matkakeskuksen ja Käräjäläntien 
välissä. Monesti peruuttaessaan saa pitää kielen keskellä suuta kun viereinen auto usein on pysäköity 
huolimattomasti. Hän kaasuttelee mielenosoitukseksi ihan kuin se jotain auttaisi. Sitten hän lähtee 
ajamaan kohti Käräjäläntietä joka on alueen päätie. 
Kun hän oli selvinnyt Käräjäläntielle, niin silloin hän laittaa autoradion päälle. Parahiksi alkaa Radio Novan
uutiset. Risteyksissä hän ajaa erityisen varovaisesti, ettei sieltä tulisi mitään torpedoa joksi hän 
hurjastelijoita kutsuu. Eräänä tammikuisena päivänä kun hän oli menossa keilayhdistyksen infopalaveriin, 
niin silloin eräässä kiertoliittymässä kolmion takaa tuli torpedon lailla vaaleansininen Saab suoraan 
Lennartin auton oikeaa takaovea. Onneksi ei tullut henkilövahinkoja. Ainoastaan takaovi meni ruttuun. 
Muutaman viikon hän matkusti busseilla. Kun auto oli korjattu, niin silloin hän sai vakuutusyhtiö Lähi-
Tapiolasta seisokkikorvaukseksi 30 euroa. Suurin piirtein sama summa meni bussimaksuihin. 

Lennart pysäköi Pelle-Jukan valkotiilisen omakotitalon edustalle joka sijaitsee Jukolan omakotialueella 
joka on kaupungin eteläpuolella jonne menee mutkainen, kapea ja erittäin vaarallinen maantie. Pellen talo 
sijaitsee Kaaliperhosenkadun perällä. 



Heti kun Lennart oli painanut äänitorvea, niin silloin Pelle juoksee puuskuttaen autoon. 
Lennart kysyy Pelleltä: ”Entä sun tyttöystäväs?” johon Pelle-Jukka: ”Joo, meidän pitää hakea hänet, mä 
neuvon missä se asuu!” 

Jenni asuu Lintulan kaupunginosassa keltaisessa kaksikerroksisessa metallipäällysteisessä talossa. 
Lennart ajoi maalaispitäjä Laidunhiman kautta suoraan Lintulan kaupunginosaan. 
Laidunhiman läpi menevä maalaistie on erittäin vaarallinen koska jotkut vauhtiveikot leikkivät rallikuskeja. 
Onneksi mutkainen tie on hyvin lyhyt ja sitten tulee vastaan T-risteys josta he kääntyvät vasempaan. T-
risteyksessä on juuri lakkautettu Seon automaatti huoltoasema jonka vierestä lähtee vielä kapeampi 
sivutie suoraan kaupungin rikkaimman perheen kartanoille. Kartanoille pääsee parhaiden Lintulan kautta, 
mutta tämä mutkainen metsätie on oikeastaan yksityistie ja sen vuoksi tien suulla on lukittupuomi. 

Lennart ja Pelle-Jukka ajavat tuhatta ja sataa kohti Lintulan kaupunginosaa. Matkan varrella Pelle-Jukka 
kertoi Lennartille, että tämän tien varrella on kauppapuutarha jota kutsutaan kansansuussa Mustien 
puutarhaksi. Lennart naurahti: ”Tässä autossa ei sitten mainita mitään nekruista!” Pelle änkytti: 
”Ei neekereissä ole mitään pahaa, et kai sä oo mikään rasisti?” johon Lennart hymähti: ”No en tietenkään, 
enhän mä oo mikään pässi!” 

Vihdoin ja viimein he saapuvat Lintulan kaupunginosaan ja pysäköivät keltaisen kaksikerroksisen talon 
edustalle Uusikartanonkadulle. 
He odottavat ainakin 15minuttia ja välillä Lennart painaa äänitorvea eikä tyttöä ala kuulua, jolloin Lennart 
huokaa: ”Vittuako se siellä nuohoo?” Pelle nauraa persettään repien. Vähän myöhemmin Jenni-tyttö tulee 
säihkyvän kauniina. Hän asettuu istumaan takapenkille poikaystävänsä taakse. 
Lennart tuntee ilmassa kiihottavaa parfyymin tuoksua. Hän ajattelee itsekseen, ettei Viagra ole ainakaan 
häntä varten. "Nyt baanalle, perkele!" sanoi Lennart ja vilkaisi peruutuspeilistä Jenniä joka muistutti ihan 
Pamela Andersonia tai Britney Spearsia. Jenni on todella kaunis vaaleatukkainen tyttö. 

Lennart suuntaa autonkeulan kohti keskustaa ja sanoo: ”Mennään Ravintola Granikseen koska siellä on 
kaupungin rankimmat bileet!” Pelle ja Jenni nyökkäävät hyväksyvästi. 
Tämä tanssiravintola on kaupungin halki virtaavan Vattupuron toisella puolen, ja he ajoivat läppäsillan yli. 
Purossa ajaa edes takaisin hyvin pieni purolaiva S/s Näkki joka on paremminkin moottorilla varustettu 
proomu kuin mikään laiva mutta laivaksi sitä kaikki kutsuvat. 

Lennart pysäköi punaisen farmari Volvonsa Graniksen parkkipaikalle joka on Kajaanintien ja Alluntien 
risteyksessä. Parkkipaikan reunalla aivan risteysalueella on mainostaulu jossa on äärioikeistolaisten 
mainosjulisteita. Kerran sunnuntaikävelyllä Lennart oli repinyt uusnatsien julisteita ja juuri silloin kuin 
tyhjästä paikalle kaahasi uusnatsien auto ja he kameran kanssa alkoivat kiivaasti kysellä syytä julisteiden 
repimiseen. Lennart säikähtäneenä väitti luulleensa julisteita kommunistien propagandaksi. Onneksi silloin
Lennartilla oli Neste Oilin lippalakki, ettei valokuvista täysin voi tunnistaa. 

Lennart, Pelle-Jukka sekä Jenni huomaavat, että paikalla oli jo paljon väkeä. Granis on mäenrinteessä 
jonka ulkoterassi on osittain tyhjän päällä pilareiden varassa. Terassin puoleisella sivulla on suuret 
holvimaiset ikkunat. 
Lennart, Pelle-Jukka sekä Jenni asettuvat seisomaan jonon hännille. Onneksi tällä kertaa jono etenee 
nopeasti. Sisälle päästyään he asettuvat istumaan mukavalle punaiselle kangassohvalle, josta on hyvät 
näkymät tanssilattialle. 
Lennart tilaa itselleen tavallisen kolajuoman koska on autolla liikenteessä. Pelle tilaa itselleen sekä 
tyttöystävälleen Kossuvissyä jäillä. Lennart kehottaa illan aikana Pelleä juomaan runsaasti tätä väkevää 
viinaa ja usein. Taka-ajatuksena oli tietysti Jennin vikittely. 
Kello kahden maissa yöllä Pelle on jo melko lailla huppelissa, ja nousee pienelle pyöreälle pöydälle ja 
alkaa hoilata Eltankajärven jäätä. Kaikki lähellä olleet kääntyvät katsomaan. Lennart kuiskaa Pellelle: 
”Strippaa vähän... housut pois!” Pelle alkaa riisua housujaan ja ottaa saparon esiin ja kusee Lennartin 
limsalasiin, jolloin Lennart naurahti: ”Helevetti poika, mitä jäbä duunaa?” johon kuseva Pelle: ”Mä vaan 
pissin!” Lennart kuiskaa Jennille, että he menisivät ulos haukkaamaan raitista ilmaa, johon Jenni: "Mikä 
ettei! Ei tässä uskalla istua tai muuten saa kultaisen suihkun!" 
Lennart nousee nauraen ylös ja kuiskaa Pellelle: ”Me käydään vain vessassa, odota tässä.” Pelle seisoo 



pöydällä ja laulaa Hämähäkki-laulua omilla tai paremminkin aikaisemmin Lennartin keksimillä sanoilla: 
”Hämä, hämä, hämähäkki kiipes letku-Ullelle, aaaauuuriiinko aa-armas kuivas satehen…” Hän kuulostaa 
kuin mikäkin oopperalaulaja.

Ravintolan ulko-oven ulkopuolella Lennart sanoo Jennille: ”Mennään meille!” johon Jenni: ”Entäs Pelle? Ei
kai sitä voi tuonnekaan jättää?” ja viittaa ravintolasaliin päin, johon Lennart: ”Äh, Pelle kyllä pärjää... se 
tulee perässä:” Jenni suostui lähtemään Lennartin mukaan koska hänkin on melko lailla jurrissa, muttei 
kuitenkaan yhtä humalassa kuin Pelle-Jukka. Jos Jenni olisi ollut raitis, niin tuskin hän olisi suostunut 
lähtemään Lennartin matkaan. 

Sillä välin ravintolasalissa mustaviiksinen järjestysmies otti Pelleä käsivarresta ja heitti hänet ulos. 
Pelle-Jukka hoippui parkkipaikalle. Hän yritti etsiä Lennartin autoa, muttei löytänyt. Hän lähti hortoilemaan 
kohti keskustaa. Läppäsillalta Pelle oksensi rajusti Vattupuron mustaan veteen. 
Hän ei tiennyt mihin suuntaan lähteä, siispä hän maleksi kohti lähellä olevaa Asiakastoria jonka keskellä 
on keltainen puupömpeli jossa on R-kioski, Grilli Kipsa sekä linja-autojen odotussali.
Pelle-Jukka asettui nukkumaan odotussalin puupenkille. Täällä on turvallisinta nukkua koska vastapäisellä
seinällä on valvontakamera. 
Aamulla herättyään hän säikähti kun huomasi nukkuneen keskellä kaupunkia ja yritti miettiä, että kuinka 
oli tänne joutunut. Pikku hiljaa hänelle alkoi valjeta, että eilen illalla oli juopotellut tosi rankasti ja päätti, 
ettei enää koskaan joisi viinaa kun siitä saa tällaisen kaamean olon.
Hän siirtyi bussipysäkille odottamaan bussia numero 14 joka menee Jukolan lähiöön.  
Vartin kuluttua bussi tulikin, joka kiitätti Pelle-Jukan kotiin. Lähin pysäkki on Kaaliperhosenkadun ja 
Jukolan kadun risteyksessä. Pysäkin vieressä on R-kioski josta Pelle osti tuoreimman lehden.  

Kotona hän söi suolamakkaraa ja joi Redbullia päälle. Hän ajatteli, että kohta hänelle kasvaa siivet kun juo
tätä paljon mainostettua energiajuomaa. Hyvää se ei ole mutta krapulassa se antaa puhtia. 
Sitten hän meni sänkyynsä lukemaan juuri ostamaansa lehteä. 

Yöllä kello kolmen maissa Lennart ja Jenni saapuivat Lennartin luokse. He menivät makuuhuoneeseen ja 
riisuivat ilkosilleen. He pelehtivät kunnes uni yllätti. Jenniä kiihotti Lennartin Hugo Bossin tuoksu. 
Aamulla herättyään Lennart ajatteli itsekseen, että kylläpä Jenni on hyvä rakastelemaan ja taatusti tämä ei
ollut tytön ensimmäinen kerta kun osasi rakastella noin hyvin. Sitten hän herätti suloisesti nukkuvan 
Jennin poskipusulla. 
Iltapäivällä Jenni ja Lennart aikoivat mennä saunomaan, mutta juuri kun he olivat avaamassa 
saunanovea, niin silloin Pelle-Jukka soitti ja kysyi jos Lennart oli nähnyt Jenniä. Lennart naurahti: 
”Kyllä niinkin voisi sanoa, ja se on todella hyvä sängyssä!” Pelle raivostui silmittömästi kun hänen 
tyttökaverinsa oli parhaan työkaverin luona mutta leppyi nopeasti kun Jenni tuli puhelimeen ja lupasi 
tästedes olla ainoastaan Pellen kanssa eikä sängyssä tapahtunut muuta kuin nukkumista. Pelle-Jukka on 
lyhytvihainen eikä osaa loukkaantua, mutta pikku hiljaa hän alkaa kyllästyä pellen rooliin. 

Illalla Pelle-Jukalla alkoi patukka seistä kun pussasi kaunista Jenniä. Pelle rynkytti tyttökaveriaan 
työpöydällä ja hänellä oli mielessä se, että tyttöystävä oli ollut Lennartin kanssa ja sai siitä lisä puhtia. 
Rakastelun jälkeen he katsoivat DVD:ltä suomalaista komediaa nimeltä Saimaan-kanava jossa kaksi 
moottorivenettä kilpailevat suuresta rahasummasta. Pääroolin esittäjänä on Kari Salmelainen.
Jenni on aivan hulluna Salmelaiseen koska tällä on mahtavat viikset. 
Leffan jälkeen he menivät saunaan, jossa he jatkoivat rakastelemista. 

Seuraavana päivänä Lennartille tuli puhelu pomolta joka kertoi, että hänen täytyy lähteä Saksaan 
yhtiökokoukseen jossa keskustellaan mainostoimiston fuusiosta saksalaistoimiston kanssa. 
Lennart oli innoissaan sillä nythän pääsisi laivamatkalle Brand Linen M/s Jimiin, joka on vastikään 
remontoitu. Mainosten mukaan laivan pitäisi olla Itämeren upein. 
Matka alkaa tiistaina, ja koko maanantai-illan Lennart pakkasi matkalaukkunsa täyteen. 
Hän otti sänkynsä alta pumpattavan Barbaransa ja mietti kuumeisesti sitä rutistellen, että ottaisiko sen 
mukaan. Barbaran hän oli löytänyt erään metsätien varresta heinäkuussa vuonna 1997. Kenen lienee. 
Lennartista seksinukke on hyvin arvokas jolla oppii hyväksi rakastajaksi. 
Hän laittoi Barbaran takaisin sängyn alle koska kyseessähän on työmatka eikä mikään seksimatka. 



Sitten Lennart laittoi kännykkänsä lataukseen ja pakkasi mustaan pehmeään muoviseen matkalaukkuun 
hienoimman pukutakkinsa eli sen joka hänellä oli päällään ravintolassa. 

Koko maanantai-illan hän rentoutui television ääressä katsoen Salattua elämää ja sitten Ylen tv-uutiset. 
Ohjelmien jälkeen hän laittoi tallentavan digiboxin ajastimelle jotta loppu viikon Salkkarit menisi talteen. 
Hän on todella armoton saippuafani. 
Kymmenen uutisten aikana hän söi Riisifrutin iltapalaksi. Sitten hän meni iltapesulle jonka jälkeen meni 
yöpuulle jotta huomenna olisi pirteä autonratissa. Sängyssä Lennart tapaa lukea moottoripyörälehtiä 
kunnes uni alkaa painaa silmäluomia kiinni. 

Kello seitsemän aamulla hän herää Radio Novan uutislähetykseen jonka hän kuunteli samalla kun petasi 
sängyn ja pukeutui. 
Sitten hän meni keittiöön ja laittoi kahvinkeittimen päälle ja otti postiluukun alta ovimatolta aamunlehden.
Lehdestä hän ensimmäisenä katsoi merisään. Onneksi Itämerelle luvattiin heikkoa länsituulta eli laivan ei 
pitäisi keikkua lainkaan. 
Aamupalan jälkeen hän meni vessaan aamupesulle. Sitten hän pakkasi pesuvehkeet ja tarkisti, että kaikki 
tarvittava on mukana. Kännykän hän laittoi povitaskuunsa. Lähtiessä hän otti kainaloonsa kannettavan 
tietokoneen joka on hyvin tärkeä työkalu. 
Sitten hän tarkisti, ettei mikään jäänyt päälle. Keittolevyn hän tarkisti hyvin huolellisesti. Kun kaikki oli 
reilassa, niin silloin hän meni autoonsa ja peruutti tielle. Sitten hän ajoi Metsälän kaupunginosaan 
hakemaan pomoaan. 

Yrjö asuu komeassa kaksikerroksisessa punaisessa tiilitalossa Mellilänkadun perällä. Naapuritalossa on 
toimintarajoitteisten ryhmäasuntola. Avoimesta ikkunasta kuuluu jonkun nuoren naisen hillitön räkätys. 
Onneksi Lennartin ei tarvinnut kauaa odottaa pomoaan tai muuten häneltä olisi palanut käämit tuon 
järjettömän räkätyksen takia. 
Pian Yrjö tulee raahaten perässään raskasta laukkua jonka hän työntää Lennartin auton farmaritilaan. 
Sitten he lähtevät ajamaan kohti Hankoa.

Tiistai iltapäivällä kello kolmen maissa he saapuivat Hankoon. Lennart ajoi autojen lähtöselvitys jonoon. 
Lähtöselvitys kopin yläpuolella on kyltti jossa lukee, että seuraava laiva lähtee kello 18. 
Heillä on hyvästi luppoaikaa. 
Lennart meni katsomaan terminaalia vastapäätä olevaa Hotel Branderia. Hotellin sisääntuloaula on hyvin 
loistokas; runsaasti marmoria ja messinkiä. Keskellä aulaa on pieni suihkuallas. Lennart osaa hädin tuskin
hengittää näin hienossa hotellissa. 
Sitten hän menee terminaaliin kahville jossa Yrjö istuikin jo kahvikupin ääressä. 
Kahvin jälkeen he menevät autoon lepäämään jotta laivassa jaksaisivat hieman bailata. Etupenkit he 
laittavat makuuasentoon. Yrjö nukahti kuin tukki ja alkaa kuorsata niin, että Lennartin on pakko mennä 
kävelylle koska nokosista ei tullut mitään. Aika riensi kuin hirvi ja kello 17 alkoi lastaus. 
Puoli kuudelta Lennart sai luvan ajaa laivaan. Autokannella Lennart ärtyi noitumaan: ”Voihan vitun, vitun 
vittu kun ajattivat piippuhyllylle!” Yrjöä nauratti kun viimeksi perjantaina Lennart oli nauranut hänen 
kiroilulle. Lennart selitti kiroilun syytä, että aamulla he pääsevät viimeisenä kunnes alempi autokansi on 
tyhjennetty. Yrjö rauhoitti Lennartia: ”Rauhallisesti kuin terveysviili… ei panikoida ei hätiköidä.” Lennartilla 
alkoi patukka seistä kun viimeisestä lauseesta hänelle assosioitui Johanna Kurkelan biisi. Hän herkästi 
rakastuu kaikkiin Johanna-nimisiin tyttöihin koska ihan järkenään Johannat tapaa olla kauniita blondeja. 
Neiti Kurkela sattuu kuitenkin olemaan brunetti, mutta hurmaava kumminkin. Joskus kunnan 
hoivahallinnossa hän on tavannut erään Johanna Janatuisen jolla on erittäin seksikkään lutuset kasvot ja 
kaiken kukkuraksi blondi. Monesti mainostoimisto Kronos tekee mainosesitteitä kunnan hoivahallinnolle 
jossa esitellään päivätoimintaryhmiä. 

Autokannelta he menevät laivan sisääntuloaulaan joka on hyvin hohdokas; keskellä aulaa on pyöreä 



ruskea nahkasohva jonka ympärillä on punainen upottava kokolattiamatto. 
He katselevat opasteita, että missä päin olisi hytti numero 105 joka ei ota löytyäkseen, siispä he kysyvät 
vaaleatukkaiselta nuorelta hyttiemännältä: ”No, missä päin olisi hytti numero sataviisi?” Hyttiemäntä 
vastasi hymyillen: ”Kävelkää ensin tuota käytävää perälle ja sitten kääntykää oikealle, ja sitten vielä 
oikealle ja vasemmalle ja siinä se sitten onkin… huone sataviisi saavu sinne siis!” He kiittävät yhdestä 
suusta neuvosta ja lopuksi Lennart iski silmää hyttiemännälle jonka poskelle nousi puna.

Hytti osoittautuu sisähytiksi mutta onneksi sentään autokannen yläpuolella ja hyvin viihtyisä. Savun 
värisellä lasipöydällä on kaksi sinistä suklaalevyä. 
Yrjö hieroo harmaata tukkaansa ja sanoo: ”Ota sä molemmat suklaat koska mä yritän laihduttaa ja toiseksi
suklaasta saan finnejä.” Lennart kiittäen laitaa suklaat laukkuunsa jotka hän aikoo myöhemmin pistää 
poskeensa vaikka tietää olevansa allerginen suklaalle. Pienikin suklaapala aiheuttaa hikeä tukkaan. Tätä 
hän on pienenä kutsunut suklaahumalaksi. 

Yrjö laittoi hytinradion päälle. Yksi kanavista on Radio NRJ:n esittelykanava joka soittaa musiikkia sekä 
radioaseman ohjelmatietoa suomeksi ja saksaksi. Toinen kanavista on pyhitetty Radio Novalle ja 
kolmannella kuuluu Radio Suomen ohjelmaa.

Kun laiva oli lähtenyt liikkeelle, niin silloin he menivät kahvilaan, joka on nimetty laivan mukaan Café 
Jimiksi. Kahvilan valkoisella seinällä on komea öljyvärimaalaus joka esittää mustatuuheaviiksistä miestä 
jolla on yhtä musta taaksepäin kammattu tukka. Maalauksessa miehellä on yllään sininen pukutakki sekä 
punainen solmio. 
Taulun vieressä on mustapartaisen ukon kuva jonka toisella puolen on mustan ruskeatukkaisen naisen 
kuva jolla on tupakkasuupielessä ja otsassa silmien välissä niin kutsutut viharypyt. 
Yrjö, joka on aina ollut kiinnostunut taiteesta, katsoi tarkemmin tauluja. Taulujen alapuolella seinään on 
kiinnitetty pieni kullanvärinen kyltti josta selvisi henkilöiden kuvat. Nehän ovat Brand Linen omistajien 
kuvia; Raimo ja Eva Brander sekä heidän poikansa Jim-Adolf. 

Kahvin jälkeen Lennart ja Yrjö menivät laivan Bordershop kauppaan ostoksille. 
Lennart osti Renault-konjakkia sekä muutaman makeissekoituksen. Kun hän näki Muumiboksin, niin silloin
häntä alkoi hymyilyttää kun tuli mieleen erään valokuvaajan vitsailut Muumeista ja raejuustosta. Kyseinen 
valokuvaaja on vitsaillut, että raejuusto on valmistettu jauhetuista Muumeista. Lennartia alkoi naurattaa 
niin, että Yrjö tuli katsomaan mikä ihme noin huvittaa. Hän näki Lennartin kädessä Muumiboksin. Yrjö 
kehotti ostaa sen koska siinä on monta hyvää makeista. 
Yrjö itse osti Brand Linen erikoisrypäleviiniä nimeltä: José Brandzer Wein. Etiketissä poseeraa joku 
harmaa partainen vanha mies. Kassalla Yrjö kysyi tietoa viinistä sekä sen etiketissä olevasta ukkelista. 
Pitkä vaaleatukkainen nuori kassaneiti vastasi, että José Brandzer oli Brand Linen omistajan isä ja asui 
Etelä-Saksassa. Yrjöä kiehtoi tämä viini senkin takia, että etiketissä olevalla miehellä on juuri 
samanvärinen parta kuin hänellä itsellä. 

He veivät ostokset hyttiin ja sitten menivät yökerhon puolelle rentoutumaan ja kuuntelemaan musiikkia. 
Joku Viihdekomppania niminen Show-ryhmä oli esiintymässä johon kuuluu neljä bikininaista ja neljä 
paidatonta miestä. He tanssivat eteläeurooppalaisia tansseja. 
Lennart ja Yrjö tilasivat laivan erikoisdrinkin; Raymond’s Specialin joka koostuu kolasta ja vodkasta. 
Lennart joi varovasti, ettei humaltuisi sillä huomenna pitää ajaa moottoritiellä, ja toiseksi hänellä on vielä 
tuoreessa muistissa Pelle-Jukan känninen tempaisu eikä ole kovin hyvä olla ympärikännissä pomon läsnä
ollessa. 
Kello yhden maissa he päättivät mennä nukkumaan, ettei aamulla väsyttäisi. Kotimatkalla voisi enemmän 
bilettää jos olisi bilettämisen aihetta. Paluu laiva on M/s Jimin sisaralus M/s Raymond. 

Hyttiin mennessä he pysähtyivät pelinurkkaukseen kokeilemaan onnea. Lennart voitti Pajatsosta 
kymmenen euroa. Yrjö vitsaili: ”Nyt sinulle ei sitten tarvitse maksaa palkkaa!” Lennart vastasi: 
”Nyt palkan korotus olisi vasta paikallaan kun olen päässyt rahan makuun!” 

Hytissä he kävivät suihkussa ja sitten rupesivat nukkumaan. Kello neljän maissa yöllä laiva pistäytyi 



Latvian Liepajassa ja sitten aamulla kello yhdeksän maissa laiva kävi Ruotsin Ystadissa.
Tuntia ennen Ystadiin saapumista Lennart ja Yrjö heräsivät ja kävivät aamukahvilla. Sitten he menivät 
avokannelle katsomaan, että millainen on tämä Ruotsin eteläisin kaupunki. Ihan hienolta se näyttää. 
Ystadissa laiva oli ainoastaan 15minuuttia ja sitten jatkettiin matkaa kohti Sassnitzia. 

Sassnitziin laiva saapui puoli kaksitoista. 15minuuttia ennen satamaan saapumista he menivät autoon. 
Lennart laittoi autoradion päälle. Enää Radio Nova ei kuulunut vaan sieltä löytyi joku samankaltainen 
saksalainen kaupallinen radioasema. Lennart ja Yrjö osaavat jonkin verran saksaa niinpä he kuuntelivat 
korvatarkkana saksalaisia radiomainoksia jotta saisi hyviä ideoita mainoksiin. 
Varttia vailla kaksitoista Lennart sai luvan ajaa ulos laivasta. Heidän ei tarvinnut pysähtyä tullissa koska 
hehän ovat EU-kansalaisia. 

Yhtiökokous on Hotel Berlinin tiloissa joka löytyi helposti aivan Berliinin keskustasta. Tietenkin Lennart 
röyhisti rintaansa, että osaa ajaa näin isossa kaupungissa. Aiemmin hän on leuhkinut työkavereilleen, että 
hän on ajanut jopa Helsingin Jorvaksentietä. Nyt hän pääsee leuhkimaan, että on ajanut jopa 
Kurfürstendammilla ihan Berliinin ydinkeskustassa. 
Hän pysäköi hotellin eteen ja kävi ilmoittautumassa, ja sitten ajoi hotellin pysäköintihalliin. 
Hotellihuoneeseen saavuttuaan Lennart tarkisti minibaarin, että millaisia juomia siellä mahtaa olla. Hän 
näki todella hienoa Whiskyä jota hän päätti ottaa myöhemmin yömyssyksi. 
Yhtiökokous on kello 17. Koko keski- ja iltapäivän he valmistautuivat kokousta varten. 

Yhtiökokouksessa mainostoimisto Kronoksen toimitusjohtaja Tom Bowallius toivotti hyvällä saksankielellä 
kaikki osallistujat tervetulleeksi: ”Willkommen, hauska nähdä teidät näin runsas lukuisina ja tänään on 
suuri kunnia ilmoittaa, että mainostoimistomme Oy Kronos Ab fuusioituu saksalaisen Just Naun kanssa.”
Lennart ajatteli itsekseen, että mitähän tästäkin tulee kun sakemannit alkaa määräillä firmassa, ja pohti 
kuumeisesti jos sanoutuisi irti mutta hän tuli toisiin ajatuksiin kun saksalaisen mainostoimiston nuori 
omistajatar nousi ylös ja kertoi firmastaan: ”Hertlich Willkommen zu Berlin!” Lennart piristyi heti kun näki 
tämän nuoren vaaleatukkaisen naisen jonka suu on kuin lyhyt viiva mutta samalla hyvin viehättävä hoikka 
jopa seksikäskin. Naisella on olkapäille ulottuvat hiukset ja on pukeutunut harmaaseen jakkupukuun. 
Lennartin oli vaikea istua kun housuissa alkoi pullottaa. Hyvä kun kokoussalin pöytä ei noussut 
tunkkimaisesti ylös. 
Nainen esittäytyi Joanna Knäueliksi. Lennartin ajatukset olivat yhtä lankavyyhtiä kun ajatteli ainoastaan 
naisen alapäätä, että onkohan tämä sieltäkin blondi. Hänestä alkoi tuntua, että sittenkin fuusio olisi hyvä 
juttu, ja silloinhan pomoksi tulisi todellinen seksipommi. Hän onkin kyllästynyt vanhoihin ukonkyrpiin, kuten
Lennart itse mielessään ajatteli. 

Kokouksen jälkeen Lennart jäi kokoushuoneen ulkopuolelle odottamaan Joannaa jotta oppisi tuntemaan 
tulevan pomonsa. Hän näkee Joannassa rakastajattaren ainesta.
Pienen kokoussalin ulkopuolella on kaunis marmorilattia. Vastapäätä kokoussalia on naulakot sekä isompi
kokoussali. Kronoksen seurue oli pienemmässä salissa koska osallistujia oli vain kourallinen.

Kun Joanna tuli ulos kokoussalista, niin silloin Lennart esittäytyi ja kysyi jos saisi tarjota illallisen kello 20. 
Joanna suostui koska hänkin ihastui tähän ruskeatukkaiseen atleettiseen mieheen joka ei kuitenkaan ole 
liioitellut lihaksikas vaan hyvinvoivan voimakas.
Lennart meni hymyissä suin huoneeseen jossa hän kävi suihkussa, ettei hiki haisisi tämän upean 
saksattaren seurassa. Yrjö katsoi televisiota ja samalla joi whiskyä jota Lennart oli ajatellut ottaa 
yömyssyksi mutta se ei häntä surettanut koska Joanna on paljon mukavampi kuin yksi viinalitku. 
Lennart tarttui matkapuhelimeensa ja näppäili työpaikan puhelinnumeron. Hän päätti kertoa 
leuhkimismielessä Pelle-Jukalle, että kohta hän tutustuu lähemmin uuteen naispuoliseen pomoon ja sanoi,
että hitto miten hyvännäköinen. Pelle-Jukkaa nauratti ja kertoi, että kyllä Jennikin on seksikäs. 

Sillä välin kun Lennart ja Yrjö ovat Berliinissä, niin silloin Pelle-Jukka on Lennartin tuurajana ja 
vastaanottaa tilauksia. Aamupäivällä hän nuuski Lennartin työpöydän alalaatikkoa koska on hyvin utelias. 



Sieltä löytyi ties mitä jännittävää kuten pornolehtiä jotka hän kopioi itselleen, sillä mainostoimistolla on 
värikopiokoneita. Tänään on rauhallinen työpäivä. 
Roger korjailee ja parantelee kalastusvälineitään nyt kun pomo on Saksassa. Hän muistaa sen kerran 
jolloin Yrjö oli saanut raivokohtauksen kun oli huomannut Rogerin kalastusvehkeet työpaikan 
varastohuoneessa. Silloin Yrjö oli ottanut kalastusvehkeet kainaloonsa ja vienyt ne roskahuoneeseen. 
Koko sen päivän Roger oli hyvin pahalla tuulella. Siitä lähtien Roger on pitänyt kalastusvälineitään visusti 
työkaapissaan, ettei vaan pomonmulkku niihin enää kajoaisi. 
Roger tapaa kalastaa erään sotkamolaisen Reijo Lillukan kanssa Manamansalossa. 

Pelle-Jukka istuu Lennartin työhuoneessa ja ajattelee huvittuneena, että kun kissa on poissa niin hiiret 
tanssivat pöydillä. Roger parantelee kalastusvälineitään ja hän itse penkoo Lennartin työpöydän laatikoita.

Vähän ennen ruokatuntia Jenni tulee Kronokselle. He päättävät mennä Pizzeria Stariin joka sijaitsee 
muutaman korttelin päässä Itäisen pitkäkadun ja Nahkurinkadun kulmauksessa. 
Tavallisesti he tapaavat käydä Pizzeria Hollywoodissa joka sijaitsee samalla suunnalla mutta 
Asiakkaankadun varrella. Hollywoodin vieressä on thaimaalainen ravintola nimeltä Phasa Thai. Huhujen 
mukaan Phasa Thain ruuista saisi vatsataudin. 

Pelle-Jukka ja Jenni päättivät tällä kertaa mennä Pizzeria Stariin koska siellä on töissä Jennin ystävätär 
Johanna Kolminen, joka tarjosi talon parhaimmat pizzat. Kun he istuivat pizzeriassa, niin silloin 
Pelle-Jukka kysyi Jenniltä: ”Tiedät sä mikä on tämän pizzerian nimi takaperin?” Jenni ajatteli hetkisen, ja 
sitten häneltä pääsi hillitön nauru: ”Voi hyvänen aika sun kanssas! Sehän on Rats!” 
Ruokatunnin jälkeen Pelle kiiruhti työpaikalleen ja aloitti päivän tärkeimmän työtehtävän eli hänen pitää 
suunnitella tyylikäs logo Vivi´s Design nimiselle suunnittelufirmalle. Hän raapi päätään ja selaili mallistoa. 
Sitten hän otti kynän ja viivoittimen, ja piirteli erilaisia kuvioita joista hän aikoo valita parhaimman. Sitten 
puhelin pärähti soimaan. Soittaja oli Lennart, joka intoa täynnä kertoi päivän suuren uutisen, että firma 
fuusioituu saksalaisen mainosfirman kanssa ja sen johtajana on todellinen seksipommi. 
Pelle-Jukka sanoi: ”Sehän on parempi kuin sata jänistä, sillä silloinhan sun ei tarte enää vilkuilla Jennin 
perään!” 

Illalla kotona Pelle-Jukka suutelee kiihkeästi Jenniään. Hän aikoo tästedes olla juopottelematta, ettei enää
menettäisi rakasta tyttöystäväänsä. 
Samaan aikaan Hotel Berlinissä Lennart istuu hotellin ravintolassa Joanna Knäuelia vastapäätä ja nauttii 
hyvästä ruuasta. Yrjö päätti ottaa rauhallisesti ja olla hotellihuoneessa katsellen telkkaria. Seuraavana 
päivänä he lähtevät kotimatkalle. 

Joannalla on kaunis vaaleanpunainen leninki joka todella sopii hyvin nuorelle vaaleatukkaiselle naiselle. 
Hän on syntynyt 70-luvun lopulla ja Lennart on syntynyt 50- ja 60-lukujen taitteessa. Heillä on melkoinen 
ikäero mutta silti he viihtyvät hyvin yhdessä. 
He söivät häränleikettä lohkoperunoiden kera. Joanna lupaili Lennartille parempia työtehtäviä, ja kysyi jos 
hän haluaisi tulla Kronoksen päälliköksi johon Lennart: ”Se olisi mukavaa... joo, mikä ettei!” ja kohotti 
viinilasia.
Vähän myöhemmin he siirtyivät naisen huoneeseen, jossa he suutelivat kiihkeästi ja keinuivat toistensa 
päällä. Aamulla Lennart heräsi saksattaren kainalosta ja antoi pusun tämän pullealle poskelle ja meni 
omaan huoneeseen jossa hän sanoi Yrjölle: ”Kyllä se fuusio toteutuu, mä oon hieman hakannut 
markkinarakoa!” Yrjöä nauratti niin, että parta tutisi koska hän tietää Lennartin olevan rakastunut. 
Pois lähtiessä hotellinaulassa Lennart huomasi puoleksi kaljupäisen nuoren miehen halaavan Joannaa. 
Tietenkin Lennart tuli hyvin kateelliseksi kun kaiken maailman kaljupäät ovat kauniiden tyttöjen kimpussa. 
Lennart huomasi, että puolikalju ja Joanna menivät hotellin ulkopuolella olevan pakettiauton peräluukun 
luokse. Mies avasi peräluukun ja otti esiin Lidlin muovikassin ja ojensi sen Joannalle. 
Lennartia olisi tehnyt mieli mennä ja antaa kunnolla turpiin sille puolikaljulle mutta päätti kuitenkin hillitä 
itsensä koska nainenhan on hänen tuleva pomonsa ja toivottavasti myös tuleva vaimo. 

Jonkin ajan kuluttua Lennart ja Yrjö lähtevät ajamaan kohti Sassnitzia. Satamassa he pysäköivät 
Brand Linen lähtöselvitys jonoon. Heidän viereen pysäköi se sama valkoinen pakettiauto. Lennart tuijottaa



otsakurtussa puolikaljua miestä. Joanna ei enää ollut kyydissä ja Lennartille tuli ajatus, että mitähän se 
nutipää on mahtanut tehdä tytölle. Toivottavasti, ettei mitään pahaa. 
Lennart huomasi, että sitä kaljupäinen mies näkyi olevan peloissaan ja vilkuili vähän väliä ympärilleen 
sekä katsoi vähänväliä rannekelloaan. Miehellä oli metalliset silmälasit. Hotellin aulassa silmälaseja ei 
ollut. 
Jonkin ajan kuluttua nutipää meni juoksujalkaa terminaaliin sisälle ja tietenkin Lennartia nauratti kun 
miehellä näkyi selvästi olevan köntsät housussa. Noin puolentunnin kuluttua mies palasi takaisin 
autolleen. Lennart huomasi, että mies kulki hieman hartiat kyttyrässä ja silloin tällöin hieman haroi 
kasvojaan sekä piteli sormiaan suussa ihan kuin söisi omia sormiaan. Siinä välissä hän kaivoi hartaasti 
nenäänsä ja heitteli räkiä auton avoimesta ikkunasta ulos.

Puolituntia ennen laivanlähtöä Lennart sai luvan ajaa laivaan. Kello 18 M/s Raymond lähtee Sassnitzin 
satamasta kohti Hankoa. Ensin poiketaan Ystadissa ja sitten Liepajassa. 

Hyttikäytävällä he törmäsivät Lennartin ex-pomoon joka on erittäin huonolla tuulella ja alkoi haukkua 
Lennartia kännipäiseksi runkkariksi. Aikaisemmin heillä on ollut pieniä erimielisyyksiä lähes joka asiasta. 
Sitten Lennartille tuli kova depressio ja kävi lääkärissä jossa hän kertoi asian oikean laidan. Lääkäri otti 
yhteyttä Kronoksen omistajaan Tom Bowalliukseen joka antoi potkut Lennartin silloiselle pomolle koska 
tällä oli alkoholiongelmia ja oli syyllistynyt jopa yrityksen asiapapereiden repimiseen. 
Nyt hyttikäytävälläkin ex-pomo oli kännissä ja säkätti Lennartille entisistä työasioista Yrjön kuullen. He 
juoksivat hyttiinsä turvaan, mutta ex-pomo pysyi kintereillään ja tunki jalkansa hytinoven väliin niin, ettei 
sitä voinut sulkea kunnes Lennart onnistui harhauttamaan ex-pomoaan sanomalla: ”Kato, kuka se tuolta 
tulee?” Ex-pomo kääntyi katsomaan Lennartin osoittamaan suuntaan jolloin hän potkaisi jalan pois 
ovenraosta ja vetäisi oven kiinni. Yrjö aplodeerasi Lennartille, että tämä oli ovelampi ja onnistui 
kusettamaan sitä kännikalaa.  
Sitten Yrjö kysyi, että kuka tuo kännikala oikein oli johon Lennart: ”Sehän on sun edeltäjäsi, se joka oli 
repinyt kaikki Kronoksen asiapaperit niin, että jouduimme käymään poliisikuulusteluissa… ja kyllä sä oot 
paljon parempi pomo kuin tuo juoppo mutta Joanna Knäuel tulee olemaan sinuakin parempi!” Yrjöä alkoi 
naurattaa: ”Vai sillä lailla, Lennukka!” johon Lennart samalla mitalla: ”Näin on näre Yrjökki!”

Vähän myöhemmin he kävivät laivan kaupassa ostoksilla. Sillä välin kun Lennart oli vielä kassajonossa, 
niin silloin puolikaljupäinen mies meni Yrjön luokse kyselemään lisätietoa Lennartista koska oli huomannut
Lennartin tuijotuksen. Hän kertoi, että oli luullut Lennartia mafiosoksi. 
Sitten kävi ilmi, että puolikaljumies länsiruotsalainen mediamoguli joka on vastikään perustanut 
radioaseman. Aluksi hän pyöritti epävirallista radioasemaa pienteho FM-lähettimen avulla. Hän poistui 
laivasta Ystadin satamassa. 

Aamulla Lennart heräsi matkapuhelimensa herätykseen jossa hänellä on soittoäänenä Bomfunk Mc:n 
Freestyler kappale. Yrjöllä on soittoäänenä Irwinin Boing Boing Boing -biisi. 
Herättyään he kävivät kahvilla laivan nimikko kahvilassa. 
Vähän ennen satamaan saapumista he siirtyivät autokannelle. Tällä kerta heillä oli tuuria kun he eivät 
joutuneetkaan piippuhyllylle ja pääsivät pois laivasta ensimmäisten joukossa. 

Noin puolimatkasta Pelle-Jukka soitti Lennartin matkapuhelimeen ja kysyi, että miten hurisee ja onko 
hänelle ostettu tuliaisviinat. Lennart vastasi: ”Totta kai viinat on ostettu!” 
Kello 16 maissa he olivat perillä pohjoissuomalaisessa Vattulassa, jossa he asuvat ja työskentelevät. 

Myöhemmin illalla Lennart ja Pelle-Jukka päättivät mennä Fennica nimiseen yökerhoon vähän 
irrottelemaan. Yökerho sijaitsee Torikadulla. 
Tällä kertaa Pelle-Jukka oli viisaampi eikä ottanut tyttöystäväänsä mukaan, ettei vain työkaveri sitä enää 
vikittelisi mukaansa. Hän päätti ottaa varovaisesti viinan kanssa.

Nightclub Fennica on Vattulan uusin ja mahtavin yökerho jota kansansuussa kutsutaan lihatiskiksi koska 
se on suosittu tyttöjen iskupaikka, ja joidenkin huhujen mukaan siellä saa takuu varmasti ilmaista pimppaa



ja patukkaa kun ensin on varannut eräänlaisen kabinetin yökerhon nurkkauksesta. Käytännössä Fennica 
on eräänlainen bordelli mutta lainsäädännön pakosta se on virallisesti yökerho jossa kabineteissa 
järjestetään yksityisjuhlia. On vain ajan kysymys milloin viranomaiset hoksaavat asian oikean laidan. 

Fennicassa Lennart huomasi vaaleahiuksisen nuoren naisen tanssivan yksikseen. Hän tunsi miehuutensa
nousevan ja tarjoutui tanssikavaljeeriksi. Nainen esittäytyi Santraksi. Lennart tiedusteli hänen sukunimeä, 
mutta siitä tyttö vaikeni. Lennart ja Santra menivät kabinettiin jonka tyttö oli varannut. Siellä he hetkisen 
suutelivat ja sitten Santra nousi ylös ja sanoi: ”Sori, mä oon varattu!” Lennart nyökkäsi ja poistui 
kabinetista baaritiskin ääreen jossa Pelle-Jukka oli juomassa limuolutta. 

On elokuinen ilta ja Pelle-Jukka istuu kovan työpäivän päätteeksi vihreässä samettisessa nojatuolissaan 
ja katsoo telkkarista jotain amerikkalaista hapatusta. Hän on liian laiska vaihtaakseen kanavaa. 
Hän miettii kuumeisesti, että olisiko sittenkään Jenni se oikea. Hän on kylläkin hyvin suloinen ja seksikäs 
nuori nainen mutta samalla impulsiivinen ja liian aktiivinen joka aiheuttaa stressiä, että toiset miehet 
vikittelisivät hänet. Pelle-Jukkaa yhä kiusaa se kun Jenni ja Lennart päätyivät sänkyyn. Sen vuoksi suutelu
ei oikein onnistu kun Pelle-Jukalle tulee mieleen, että Jennin suussa on ollut Lennartin kieli ehkä myös 
jotain muutakin sinne kuulumatonta. 

Pelle-Jukka haluaisi elämälleen tasapainoa eli tavallisia koti-iltoja. Ei viinaa, ei kaljaa eikä liikaa seksiä. 
Lennart ja Jenni ovat hyvin samankaltaisia ja voisivat olla onnellisia yhdessä, vaikka heillä onkin 
melkoinen ikäero. Oikeastaan Jenni ei sovi Pellelle koska tyttö haluaa koko ajan olla vauhdissa.
Pelle-Jukka alkaa kyllästyä liikanimeensä. Hänen oikea nimensä on Juha-Pekka Salminen. 
Liikanimen hän sai Lennartilta koska hän monesti pelleillee ja kertoo kaksimielisiä Pikku-Kalle vitsejä. Hän
helposti menettää itsekontrollin kun seurassa on toinen vallaton henkilö. Hän on todella liikanimensä 
veroinen mutta nyt Juha-Pekka alkaa vittuuntua ainaiseen pelleilyyn. Aika aikaansa kutakin sanoi pässi 
kun päätä leikattiin, ajatteli Juha-Pekka Salminen. 
Nyt olohuoneen nojatuolissa Juha-Pekka kuivaa silmänsä. Hän miettii kuumeisesti, että kuinka voisi 
aloittaa uuden elämän vai lopettaisiko päivänsä. Hän päätti kuitenkin jatkaa elävienkirjoissa koska oli 
lukenut muutama vuosi sitten paikallislehdestä Jim-Adolfin haastattelun jossa päätoimittaja Toivo 
Ryynänen oli haastatellut häntä Vattulan keilahallin kahvila-baarissa. Haastattelussa Jim-Adolf oli kertonut
yrittäneensä itsemurhaa mutta viimehetkellä äiti pelasti hänet helvetin laava-altaalta. 

Yhtäkkiä Juha-Pekalle tulee kuningasajatus; nimenvaihto ja uusi työ. Jättää entiset ystävät ja aloittaa 
kaiken alusta. Tämä idea tuntuu erinomaiselta. Hän päätti heti huomenna pistää tuulemaan. 

Seuraavana päivänä Juha-Pekka meni kirkkoherranvirastoon ja jätti nimen muutoksen vetämään. 
Hänen uudeksi nimeksi tulee Seppo Salminen. Tämä nimi vaikuttaa paljon jämerämmältä ja 
miehekkäämmältä kuin Juha-Pekka. Kirkkoherranvirastosta hän meni mainostoimisto Kronokselle 
irtisanomaan itsensä. 
Kirkkoherranvirasto sijaitsee ylemmällä Asiakkaankadulla aivan torin laidalla. Sieltä on kivenheitto 
Kronokselle. 

Heti kun hän oli avannut toimiston sinisen muovipäällysteisen oven, niin silloin Lennart oikein juoksi 
tervehtimään: ”Jopas kaislikossa alkoi kukkua, kuule Pelle, sua oonkin jo kaivannut! Mennäänks kellariin 
porramaan, voi vittu miten paljon tunteita mulla onkaan sua kohtaan!” johon Juha-Pekka eli tuleva Seppo 
naurahti: ”Kuule, mä en syty miehiin… Onks Yrjö täällä?” johon Lennart: ”Ei kukaan oo vielä yrjönnyt!” 
Juha-Pekka nauroi katketakseen: ”Kylläpä sä oot hauska, sähän oot pahempi kuin mä!” johon Lennart: 
”Pahemmaksi mä en voi tulla, sillä sä oot pahin!”  Sitten Juha-Pekka meni suunnitteluhuoneeseen ja lukitsi
oven. Hän ei halua Lennartin kuulevan äänityksen. 

Mikseripöydänääressä hän laittoi kuulokkeet korville ja laittoi tyhjät kelat paikoilleen ja painoi Play ja 
Record painikkeet alas ja sanoi mikrofoniin: ”Tässä tuoreimmat uutiset; Pelle-Jukka on vaihtanut 
maisemaa… Emme tiedä minne hän on mennyt. Pelle-Jukka lähettää terveisiä Lennartille ja Jennille.” 

Nauhoituksen hän tarkoitti entisille työkavereilleen muistoksi sillä nyt hän on viimeistä kertaa Kronoksen 



tiloissa. Uutta nimeä hän ei tietenkään halua kertoa koska silloinhan entinen rumba jatkuisi. 
Hän laittoi kelan siniseen muovikoteloon ja kirjoitti vaaleanvihreään etikettiin; Pelle-Jukan terveiset.
Sitten hän laittoi kelan seinähyllykköön muiden kelojen joukkoon. Hän nousi ylös vihreältä toimistotuolilta 
ja otti hyllystä kaikki omat henkilökohtaiset tavarat ja laittoi ne Lidlin muovikassiin jonka hän kaivoi esiin 
takin taskusta. Jennin valokuvan hän laittoi kelan viereen seinähyllylle. Sitten hän poistui tästä pienestä 
studiohuoneesta jonka jälkeen hän sanoi Lennartille: ”Nyt käyn moikkaamassa Yrjöä.” ja poistui 
mainostoimiston ateljeesta käytävälle jonka toisessa päässä on kierreportaat jotka johtavat Yrjön 
konttoriin. 
Hän koputti konttorin siniseen puuoveen pari kertaa, jolloin Yrjön möreä ääni kehotti astua sisään. 
Juha-Pekka ilmoitti lopettavansa mainostoimistolla. Yrjö kysyi syytä moiseen päätökseen, johon 
Juha-Pekka: ”Olen saanut töitä eräästä toisesta mainostoimistosta mutta nimeä en valitettavasti halua 
kertoa kilpailullisista syistä.” Yrjö kysyi otsakurtussa: ”Onko sinulla ongelmia vai mistä on kysymys?” johon
Juha-Pekka:” Ei ole mitään ongelmia ja täällä viihdyin erinomaisesti... mutta haluan vaihtaa maisemaa… 
kokeilla jotain uutta toisessa paikassa.” Yrjö kirjoitti työtodistuksen heti siltä istumaltaan ja toivotti onnea 
uuteen työpaikkaan. Juha-Pekka laittoi todistuksen povitaskuunsa ja kiitti kaikista näistä vuosista. Sitten 
hän palasi takaisin ateljeen puolelle jossa hän sanoi Lennartillekin, että hän lopettaa nyt heti koska haluaa
kokeilla jotain uutta. Lennart yritti kaikkensa jotta Pelle-Jukka, joka hän on aina hänen silmissään, 
paljastaisi mitä tällä on mielessä mutta turhaan. Juha-Pekka vain hymyili salaperäisesti ja väitti 
muuttavansa Viroon, jolloin Lennart innostui: ”Joo, virolaiset tytöt ovat niin hyviä imemään, että ne voivat 
käynnistää vaikkapa Ladan pakoputken kautta!” johon Juha-Pekka: ”Juuripa siksi aion sinne muuttaa, ja 
muistathan sen pikkujoulun Tallinnan Viru hotellissa jolloin sä panit sitä Elli Jõgipoegia?” johon Lennart: 
”Joo, sillä oli mahtavan syvä pillu ja kaiken kukkuraksi hirvee imu, meinas mennä vehkeet!” Juha-Pekka 
nauroi katketakseen. Sitten hän katsoi rannekelloa ja sanoi: ”Pitää mennä, sillä Vironlaiva lähtee!” Lennart
kysyi kummissaan: ”Miten niin, ei kai ne Vironlaivat lähde Vattupurosta?” Juha-Pekka vastasi: ”Tarkoitin 
tietenkin bussi lähtee Helsinkiin ja sieltä laiva mun uuteen elämään, senkin shaabo!” Lennart toivotti 
onnea ja lupasi tulla joku päivä kylään. Tietenkin Juha-Pekkaa eli nykyistä Seppoa hymyilytti, että 
kerrankin hänen valheensa meni täydestä, sillä minnekään Viroon hän ei aio muuttaa vaan aikoo pysytellä
täällä Vattulassa mutta vaihtaa kaupunginosaa. 
Kun Juha-Pekka oli avannut ulko-oven, niin silloin Lennart, Roger ja Yrjö huusivat perään: ”Lähetä sitten 
monta korillista Saku olutta!” Juha-Pekka naurahti: ”Pitää lähettää!” 

Seuraavaksi Juha-Pekka meni vanhan äitimuorinsa luokse, joka asuu Lintulan palvelutalossa, kertomaan 
nimen muutoksesta koska aikoo aloittaa uuden miehekkäämmän elämän josta myös äiti on monesti 
puhunut, sillä Juha-Pekan äitiä oikein huolestuttaa poikansa ainaiset lapsellisuudet. 
Annikki-äiti huokasi helpotuksesta kun kuuli poikansa järkiintyneen ja kehui tämän uutta nimeä, sillä 
hänenkin mielestä Seppo on todella kunniallinen nimi ja on monesti jälkikäteen katunut, ettei alun perin 
antanut pojalleen tätä nimeä. Juha-Pekka kehotti äitiään olla paljastamatta kenellekään, että Juha-Pekka 
on tästä lähtien Seppo.

Kotiin tultuaan hän katsoi päivänlehdestä, että olisiko taloja myynnissä. Lintulan kaupunginosassa olisi 
myynnissä valkoinen pitkulainen pienkerrostalo Koskelan ja Lintulantien risteyksessä. Talo vaikuttaa 
mielenkiintoiselta. Hän soitti kiinteistönvälittäjälle ja kysyi lisätietoa. Hän todella kiinnostui talosta ja heti 
seuraavana päivänä kävi katsomassa taloa. Se on juuri sellainen jollaisesta Seppo on monesti haaveillut. 
Talossa on kuusi vuokralaista joista kaksi on liikehuoneistoja. Lintulantien puoleinen sivu on talon pääty 
jossa on Vivi’s Designin kangaskauppa sekä kellarivarasto. 
Seppo päätti ostaa talon sillä tuskinpa tällaiset tilaisuudet toistuisivat. Talokaupat hän teki uudella 
nimellään ja melkein käteisellä. Jonkin verran hän joutui ottamaan pankkilainaa.  Hänellä on hyvästi rahaa
tilillään.

Entisen talon hän laittoi myyntiin, jonka eräs Petersonin perhe osti koska heille on tulossa perheen 
lisäystä. Talon hän möi entisellä nimellään siltä varalta jos Lennart tai Jenni sattuisivat utelemaan talon 
edellisestä omistajasta. Heti kun hän oli antanut Petersoneille talon avaimet, niin silloin hän päätti unohtaa
entisen elämänsä identiteetteineen ja aloittaa uuden elämän uuden nimen turvin. Tästä lähtien Juha-
Pekka ja Pelle-Jukka ovat historiaa. 



Seppo Salminen muutti Koskelankatu 20:een A-rapun toiseen kerrokseen. Asunnossa on kolmehuonetta 
ja keittiö eli hyvästi tilaa. Kolmas huone on tehty talon vintille jonne on kapeat portaat keittiön ja eteisen 
välistä. Olohuoneessa on upottava harmaa kokolattiamatto. 
Jonkin matkan päässä sijaitsee palvelutalo jossa äiti-muori asustaa. 

Seppo päätti alkaa etsiä elämänkumppania eri ravintoloista kuin missä hän on ollut Lennartin ja Jennin 
seurassa, ettei vain enää törmäisi heihin. 

Lennart ei voisi ikinä ajatellakaan käyvänsä libanonilaisravintola Mezassa koska hänellä on hieman 
rasistin kujeita. Hän on innokas perussuomalaisten kannattaja ja on monesti kehottanut Pelle-Jukkaakin 
äänestää Persuja mutta Pelle on aina onnistunut keksimään hätävalheita. Pelle-Jukka on lähes aina 
äänestänyt SDP:tä tai RKP:tä. Kun Demarit on alkanut vituttaa niin silloin hän on antanut äänensä 
RKP:lle. Perussuomalaisia hän ei ikinä voisi ajatella äänestävänsä koska he ovat Euroopan integraatiota 
vastaan. 

Jennille oli melkoinen yllätys kun Pelle-Jukka jätti hänet mutta jo kuukauden kuluttua hän tuskin edes 
muisti koko heppua sillä hän tapasi uuden poikakaverin, rastatukkaisen Tanelin.
Kun Lennart oli saanut tietää tästä rastatukkaisesta jätkästä, niin silloin häntä alkoi vituttaa kun 
kaikenmaailman rastatukat vikittelevät kauniita tyttösiä. Hän saattaisi jopa antaa turpiin 
Tanelille, ellei olisi rakastunut Joanna Knäueliin. He ovat alkaneet tapailla ahkerasti ja lähetellä 
tekstiviestejä ja chattailla Facebookissa. He molemmat ovat korviaan myöden rakastuneita ja 
suunnittelevat muuttaa Hankoon muuttamista. Joanna on alkanut opiskella suomenkieltä. Seuraavaksi 
hän aikoo aloittaa ruotsinopinnot koska Kronoksella on myös mainostoimisto pohjois-Jämtlannissa 
pienessä Vattulan kokoisessa Hallonbon kaupungissa. Hallonbossa on Kronoksen pääkonttori. Fuusion 
jälkeen ehkä pääkonttori siirretään Hankoon. Joanna Knäuel on firman tuleva pääomistaja. Tom Bowallius 
tulee olemaan vähemmistöosakas.

Lennart yhä silloin tällöin ihmettelee, että mihin kummaan Pelle-Jukka on kadonnut. Hän on kysellyt Viron 
numerotiedustelusta mutta aivan turhaan. Siellä ei tiedetty mitään Juha-Pekka Salmisesta. 
Väestörekisteristä hän ei saanut mitään tietoa koska Seppo Salminen on julistanut omat henkilötietonsa 
salaisiksi. Lennart ei osaa edes aavistaakaan, että Juha-Pekka asuu yhä Vattulassa. 
Lennart asuu yhä Vattulan keskustassa, lähellä matkakeskusta Käräjäläntien ja Jormalankadun 
kulmauksessa. Fuusion jälkeen hän todennäköisesti muuttaisi Hankoon Joannansa kanssa.

Eräänä heleänä kesäkuisena päivänä Seppo ihastui erääseen kastanjanruskeatukkaiseen Kaarina 
Virtaseen joka on ammatiltaan lääkärisihteeri. Hän työskentelee Lintulan terveyskeskuksessa reseptiossa.
Hän on vastikään muuttanut Vattulaan koska täällä oli lääkärisihteerin paikka avoinna. 
Seppo ja Kaarina tapasivat terveyskeskuksella kun Seppo oli mittauttamassa verenpainettaan, sillä herra 
Salminen on alkanut hoitamaan terveyttään ja päätti selvityttää, että onko verenpaine kohdallaan. 
Heti kun heidän katseensa olivat kohdanneet, niin he rakastuivat korviaan myöden ja muutaman 
kuukauden kuluttua Kaarina muutti Sepon luokse asumaan. Seposta Kaarina on monta kertaa suloisempi 
ja asiallisempi kuin taannoinen Jenni.
Heti seuraavana vuonna heille syntyi potrapoika jonka he ristivät Tepoksi. Viiden vuoden kuluttua heille 
syntyi pikku Antero. 

Jenni ja Taneli perustivat uuden yökerhon Vattulan keskustaan jolle he antoivat nimeksi Rantaklubi joka 
sijaitsee Vattupuron varrella, hieman läppäsillasta etelään. Siellä he järjestävät erilaisia bileitä nuorisolle 
sekä nuorille aikuisille. 


