
  Salattujen totuuksien opisto! 

Jim-Adolf pysäköi valkoisen Bemarinsa soraiselle parkkipaikalle. Vieressä on valkoinen pitkulainen 
kaksikerroksinen rakennus mäenrinteessä.  
Jim menee talon takapihalle, josta hän menee sisälle pieneen lasitettuun tuulieteiseen, jossa hän 
oikaisee tummansinistä pukutakkiaan ja suoristaa punaisen solmionsa. Lopuksi hän rykäisee 
selvittääkseen kurkkunsa, jonka jälkeen avaa oven eteishalliin ja kävelee alakerran rappujen ohi ja 
pysähtyy hetkeksi katsomaan kauniita vaaleita tyttöjä, jotka istuvat pöytien ääressä lukien kirjoja. Hän 
vilkuttaa yhdelle blondeista, joka punastuu ja alkaa kikattaa.  
 
Sitten hän valitsee oikeanpuoleisen käytävän, joka on hiukan pitempi kuin vasemmanpuoleinen. 
Käytävän varrella punaisella tiiliseinällä on pieniä tauluja, joiden sisälle on laitettu erilaisia näytteitä. 
Käytävän puolessa välissä Jim pysähtyy katsomaan yhtä taulua, jossa näkyy olevan peruna. Jim 
kiihottuu, kun hänen aivonsa kääntää perunan saksaksi; Kartoffeliksi ja siitä hänelle assosioituu Ulrika 
ja Tina serkkujen sukunimi. Hän on kovasti kiintynyt serkkutyttöihinsä. 
Perunan vieressä on pieni pullo, jossa on alkoholinäytettä. Jim ottaa taulun ja avaa takakannen ja 
ottaa näytepullon ja ryystää sen tyhjäksi. Hän irvistää koska alkoholi on sata prosenttista pirtua. 
Perunan hän heittää päin vastakkaista käytävänseinää. Sitten hän näkee käytävän päässä 
hätäuloskäynnin, jonka vasemmalla puolella on auki jäänyt ovi. Hän menee päättäväisin askelin sitä 
kohti ja menee sisälle.  
Sisällä on pieni yksiö. Keittiön pöydällä on lilan värinen kahvipannu, josta hän kaataa kahvia 
keltaiseen posliinikuppiin ja juo kerralla koko kupillisen. Hänen oli pakko saada jotain juotavaa 
alkoholin jälkeen. Pannun vieressä on leivonnainen. Hän survoo sen suuhunsa ja sitten avaa 
jääkaapinoven ja ottaa mehupullon ja juo suoraan suulta.  
Sitten hän menee olohuoneen puolelle. Pöydällä on viinipullo, jonka hän laittaa mustaan salkkuunsa. 
Sitten hän menee takaisin käytävälle ja avaa melkein vastakkaisen oven, jonka takana on suuri sali 
täynnä pieniä harjoituskeittiöitä. Jim raapii päätään ja mutisee itsekseen, että tämän täytyy olla 
lukiokoulu. Hänelle muistuu mieleen omat lukiovuodet, jotka olivat melkoista rumbaa koska silloin 
hänen korvissansa kuului suhinaa eikä pönttökään ollut kunnossa. Hän ei uskaltanut hakeutua 
hoitoon, kun pelkäsi hulluksi leimautumista. Hän oli todella hullu mutta sitä hän ei silloin halunnut 
tunnustaa itselleen eikä muille. Vasta 90-luvun puolivälissä hän pääsi hoitoon itsemurhayrityksen 
kautta. Äiti pelasti hänen henkensä viime sekunnilla. Jim ehti käydä helvetin portilla ja katsoa iso 
sarvista pirua silmiin. Helvetin sijasta Jim joutui Lapinlahden suljetulle osastolle. Nyt enää hän ei halua 
edes ajatella itsemurhaa, kun siitä seuraisi helvetin laava-altaassa seisominen. 
 
Harjoituskeittiösalon oven ja liitutaulun välissä hän näkee seinään kiinnitetyn sisäpuhelimen.  
Jim ihan koiruuttaan näppäilee summamutikassa jonkun numeron ja kuuntelee, että minne puhelu 
kytkeytyy. Langan toisesta päästä kuuluu automaattinen puhelinvastaaja sanovan; soitit Erkki 
Hannulan puhelinvastaajaan. Jos olet nuori tyttö, niin paina numeroa yksi. Jos sinulla on kysymyksiä 
ammattiasioista, niin paina numeroa kaksi. Jos olet se vitun Kukkola, niin paina numeroa nolla. 
Lopuksi kuuluu merkkiääni ja Jim painaa varsikseen numeroa nolla, jolloin puhelinvastaajan ääni 
sanoo; painoit numeroa nolla. Sinä olet se vitun Kukkola. Mitä asiaa sinulla on enää minulle? Minulla 
ei enää ole hermoja sun kaakatukseesi. Hyvästi! Jim puistelee päätään ja mumisee itsekseen, että 
kaikkea sitä onkin ja laittaa kuulokkeen takaisin paikoilleen ja menee takimmaiseen keittiöön, jossa 
hän näkee rullavaunun, jonka päällä on perunapussi ja pari purjosipulia. Työpöydällä on tinapaperia. 
Jim kurkistaa tinapaperin alle ja silloin häneltä pääsee kirkaisu, koska siellä on perkaamaton kala. 
Jimillä on hirveä kalakauhu. Hän ei kerta kaikkiaan siedä nähdä kalaa. Hän ei ole allerginen mutta 
kalan näkeminen puistattaa.  
Hän juoksee salin toiseen päähän ja huomaa oven, jonka hän varovaisesti avaa. Oven takana on pieni 
luokkahuone parkettilattioineen. Seinän vieressä on kirjahylly, jossa on erivärisiä kansioita.  
Hän ottaa yhden kansioista ja selailee hetkisen. Kansiossa näkyy olevan ruokareseptejä ja 
leipomisohjeita. Jim vilkaisee kelloaan, joka näyttää kahdeksaa aamulla. Hän mutisee itsekseen:  
”Kohta tulee opet, taidanpa häippäistä.” Hän avaa luokkahuoneen käytävän puoleisen oven, joka on 
lähinnä perunataulua. Jim ottaa heittämänsä perunan seinältä ja laittaa sen rikkoneen taulun päälle ja 
nostaa sen käytävän seinän vieressä olevalle penkille ja jatkaa matkaansa kohti rakennuksen 
ylätasannetta. Pian häntä vastaan tulee pitkäkasvuinen harmaa kiharahiuksinen nainen, jota Jim 
moikkaa: "Moi, moi!" ja jatkaa matkaansa kohti ylätasanteen alakerran rappusia. 
Ylätasanteella Jim huomaa, että tytöt ovat lähteneet ja sanoo itsekseen: ”Paskat!” ja laskeutuu 
alakerranportaat ja tulee alakerran eteisaulaan.  
Rappujen oikealla puolella on oppilaskaappeja, jonne Jim päättää mennä katsomaan, jos tytöt olisi 
siellä. Eipä ollut. Sitten hän kävelee kaappisalin läpi kohti kellariluiskan ulko-ovea. Hän avaa oven ja 
huomaa luiskassa kaksi suloista tyttöä tupakalla. Jim rykäisee ja sanoo hänelle tyypillisellä 
änkyttävällä monotonisella äänellään: ”Minäpä se olen käynyt poliisikorkeakoulun sekä käynyt helvetin 
portilla!” johon yksi tytöistä vastaa: "Oi miten seksikästä!"  



Jim lähestyy tytöistä vaaleinta, jolla on lyhyeksi leikattu tukka ja alkaa halata. Toinen tytöistä on hiukan 
lyhyempi ja hänellä on keskivaalea tukka, joka sanoo: ”Ootko noin kiimainen?” ja nauraa tupakka 
suupielessä väpättäen.  
Jim tuntee kuinka penis alkaa seistä. Peniksen voimasta housunvetoketju aukeaa ja Jimiä alkaa 
ujostuttaa ja sanoo änkyttäen: ”Kyllä, nähdään sitten joku toinen kerta!” ja antaa lentosuukot näille 
molemmille kaunottarille. Sitten hän lähtee juoksemaan kellarinluiskan portaat ylös. Tytöt huutavat 
hänelle: ”Oot sä stressaantunut?” Jim vastasi nurkan takaa: ”En ole, mä oon kiven rauhallinen.” 
Sitten hän juoksee autolleen ja avaa oven.  
Hän istahtaa ratin taakse ja laittaa radion päälle. Aamuohjelma Jokisen eväät alkaa kuulua.  Jim 
veivaa sivuikkunan auki ja laittaa radion isommalle. Sitten hän käynnistää moottorin ja peruuttaa tielle 
ja lähtee ajamaan kohti kotia. Hän asuu Vattulan Lintulan kaupunginosassa, valkoisessa kartanossa 
Santra vaimon kanssa.  
 
Parin päivän kuluttua Jim kävi Alkossa ostamassa viinapullon, jonka hän vei lukion harjoitusyksiön 
olohuoneen pöydälle. Silloin hänellä oli varmuuden vuoksi pahvinen possunaamari kasvoillaan, ettei 
kukaan tunnistaisi häntä.  
Samalla hän kunnosti rikkomansa taulun ja laittoi siihen miniviinapullon ja sen viereen 
Lapinpuikulaperunan. Sitten hän meni vielä kerran yksiöön ja jätti lapun keittiönpöydälle, johon hän oli 
kirjoittanut: Anteeksi että olen nuuskinut täällä. Tämä ei tule toistumaan. Terveisin Nylonman.  
Jim ei uskaltanut allekirjoittaa oikealla nimellä, koska hän on hyvin tunnettu, koska hänhän on 
laivanvarustajanpoika. Ei olisi kovin soveliasta, jos laivanvarustaja joutuisi kiinni koulujen sisällä 
hiippailemisesta.  
 
Jim on vähän suunnitellut puolueen perustamista. Hän aikoo miettiä, jos hänellä riittäisi tarpeeksi intoa 
politiikkaan. Jimin on helppo hankkia tarvittava tukijoukko, koska hän on aina ollut hyvä saamaan 
tahtonsa läpi. Se johtunee kai hänelle tyypillisestä tavasta alkaa juonitella pikku asioista. Kun hänen 
mieliksensä ei mene jokin asia, niin silloin hän alkaa itkeä ja ihmiset sanovat hänelle, ettei ressun 
tarvitse tehdä sitä jos noin itkettää ja antavat periksi. Jim on suunnitellut eri asioita etukäteen, 
esimerkiksi jos jostain syystä joutuisi vankilaan, niin silloin hän kirjoittaisi poliittisen kirjan ja sen 
varjolla nousisi valtaan. Vallankahvaan päästyään hän rakennuttaisi erilaisia rakennuksia Helsinkiin.  
Hän on jo itse mielessään hahmotellut riemukaaria sekä erilaisia monumentteja.  
Lapinlahdessa ollessaan hän kirjoitteli pikku kertomuksia, joita psykiatrit ja lääkärit lueskelivat.  
 
Hän käveli kadulla kaikkea tätä miettien, oi kuinka hän olikaan täynnä suunnitelmia, joiden 
toteutumismahdollisuus tulisi kariutumaan hänen omiin asenteisiinsa.  
Tuskin Jimin tajuntaan edes mahtui käsitystä siitä, millä kaikilla tavoillaan elämästään voisi tehdä 
hyvän. Valta oli kaiketi ainut keino tehdä elämästä elämisen arvoista. Vallan kautta pääsisi käsiksi 
niihin yleisiin ihanteisiin, joita suurin osa maailmasta piti tärkeinä. juuri nämä tärkeydet olivat ottaneet 
vallan Jimin omalta ajattelulta, joten hän oli kaiketi täysin muiden talutusnuorassa.  
Helsingin kaduilla tuli vastaan lukuisia ihmisiä, joiden päässä pyöri samankaltaisia ajatuksia. Tai mistä 
pirusta sitä kukaan tietää, mitä kukin ajatteli. Jokin kai ajatteli kirjallisuutta, toinen perhettä, kolmas 
valtaa, ja hän - joka saa suurinta mahdollista tyydytystä lukion tilojen uudelleenmuokkaamisesta - sai 
päähänsä pistäytyä paikallisessa kirjakaupassa. Oliko hänellä mielessä politiikka, vai jokin muu, sen 
me tiedämme kaiketi sitten, kun tapaamme hänet kirjakaupan uumenissa.  
 
Akateeminen kirjakauppa 
Hän käveli sisään kuin mikäkin perus-Pulliainen, suunnaten kulkunsa politiikkaosastolle. Luultavammin 
hän oli oivaltanut, että paras keino tutustua valtaan ja sen rakenteisiin, olisi aiheeseen liittyvän 
materiaalin lukeminen.  
”Terve, olis tarve lukea politiikasta” sanoi hän eräälle, joka näytti kirjakaupan työntekijältä.  
”Vai niin, parasta politiikkaa on se, jota ei mistään kirjasta tarvitse lukea. Muutenkin minua ottaa 
kaaliin, kaiken maailman kyselijät, jotka eivät viitsi käyttää omia aivojaan, vaan turvautuvat aina 
muiden kirjoittamaan tekstiin. Olisi parempi sinunkin käydä ensin kasvatuslaitoksessa, kyllähän minä 
nyt näin kuinka sinä toikkaroit lukiolla.” selitti hän, Jimin hämmästyessä, miten helkkarissa 
kirjakauppias aloittaisi tuollaisen argumentoinnin?  
”Kuule, sano vain se, millaisia kirjoja teillä on politiikkaan liittyen, vai hutaisenko teitä poskille!” huusi 
hän sauhuten.  
”Sammuttakaa tupakkanne, ette näe lyödä minua, jos savu sokaisee silmänne! Ja saatte myös 
lopettaa 100 prosenttisen pirtun ryystämisen, tokkopa sellaista lienee edes olemassa!” selitti hän, 
ojentaen Jimille juuri myyntiin tullutta vihkosta.  
”Kiitos, miten te saatoitte tietää minun olleen koululla?” kysyi Jim, avaten hölmistyneen oloisena 
ohukaisen vihon.  



”Kyllä sen huomaa kaukaa, kun joku ryntää possunaamari silmillä lukion ovesta sisään. Et varmaan 
itse hoksannutkaan, että näkökenttäsi oli suppeampi se päässä. Koulu oli tilannut muutamia kirjoja 
henkilökunnan tms. käyttöön, toimitin ne koululle, ja kyllähän minä sinut siellä näin. Lähtiessäsi 
koululta, nappasit naamarin päästäsi, ja noin tuttuja kasvojahan on vaikea unohtaa. Sammuta nyt se 
tupakka tai annan sinulle tämän sikariaskin, joka jäi edelliseltä asiakkaalta!” huusi akka, Jimin 
tumpatessa kessuputken kaupan lattiaan.  
”Se on hyvä, kun joku testaa lattian kestävyyttä, tumpinjäljet siinä todistavat oikein hyvin, että täällä 
käy asiakkaita.” selitti myyjä, erään avustajan mulkoillessa tämän päälle.  
”Älä ota minusta mallia, etsi omat mallisi ja älä ihmettele mitään, muutoin et koskaan pääse perille 
mistään asiasta!” Jim kilautti ärsyyntyneenä muutaman euron pöydälle, napaten ostamansa vihkon ja 
sikariaskin, jonka hän tosin pisti taskuunsa vain uteliaisuuttaan. Näyttäisi paremmalta, jos uusi 
poliitikonalku imisi tupakan sijasta oikein sikaria.  
Mikä poliitikko, erilaisten maailmankuvien lankoja vetelevä mies Jim oli. Ei ollut selvää suuntaa 
elämälle, tuskin se löytyisi ohuesta kirjasta, jonka hän oli ostanut.  
 
Esplanadin puistossa 
Vähän matkan päässä oli puinen penkki, jonka aiemmat käyttäjät - nähtävästi kirjava joukko 
metsästäjiä tai jotain muita vastaavia - olivat hylänneet. Siinä voisi mainiolla tavalla ojennella 
jäseniään. Penkillä alkoi hän selata vihkosta ilman sen suurempia odotuksia.  
Sniperia opettaa, kirjoittanut myrkytyspotilas numero 41. Mitä tämä nyt sitten on, roskaako? Ihmeellisiä 
kertomuksia oudosti haastavista tyypeistä, jotka pitivät valtaa olemalla kaikkialla samanaikaisesti. 
Tarinaa Sniper Emmetbrownista, joka tuntui olevan aina siellä, missä tapahtuu. Oli voittanut kansan 
puolelleen olemalla oma itsensä, jota ei ole. ”No joo… voihan tätä vielä joskus vilkaista… ” tuumaili 
Jim rutatessaan vihkosen povitaskuunsa. Penkki oli tuntunut epämukavalta, ja Jimin noustessa syy 
paljastui: Aiemmin samalla istuimella oleskelleet erämiehet olivat jättäneet raa’an kalan penkille, 
kaiketi piruuttaan tai kännin edesauttamana. Jim inhosi sitä niin sydämensä pohjasta, että pomppasi 
kauas kadulle, alle jäänyt nahkatakkimies manasi sankariamme silmät tulta kipinöiden. ”Kyllä siitä 
helvetin penkiltä voi nousta niinki, jottei tartte ponkasta ku poliisi toisten niskaan. Ja älä ny vaan väitä 
jotta ´emmä mitää´ kyllä mä ny huamasin että sä suaraan mun päälle tulit! Te ootta sitte aina 
puallistelemas, jotta saisitta vakuutettua omaa viattomuutta ja paremmuutta! Nouse nyt ylös ja poimi 
tua rutattu vihko maasta, se luiskahti sun taskusta! Ja jos yrität antaa mulle turpiin, niin yritä ensin 
keksiä syy! Ajattele ny, ensin säikähtää silakkaa ja sitten pomppaa mun olokapäille. Sitte siitä hyvästä 
viälä pistää mulle päin pläsiä, ei kuule…” selitti tuo nahkatakkinen jalankulkija, Jimin mäkättäessä 
tälle, tosin hän oli siinä määrin fiksu, ettei nyt ryhtyisi katutappeluun. Hän muisti nähneensä rajusti 
kohtaamansa miehen kasvot usein lehdessä, tosin viime aikoina hyvin harvoin, takavuosina miltei joka 
päivä. Kyseinen herra oli ilmajokelainen Jussi Hartikainen, mies, joka oli tehnyt kaikkea pahaa. Tosin 
niin ovelasti, että ihmiset luulivat hänen tehneen jotain yleisesti hyväksyttävää. Ukkeli oli touhunnut 
aikoinaan eräässä jengissä Naantalin ja Helsingin seutuvilla. Tuo kyseinen jengi oli sittemmin 
saavuttanut niin sanotusti valta-aseman, vaikka jäsenet itse olivatkin ymmärtäneet, että valta vähentää 
omien kokemuksien määrää, koska mahdollisia kokemuksien antajia määräiltiin valtaan turvautuen. 
Niinpä heidän valtansa näkyi sangen toisella tavalla. Jussilla ei ollut poliittista silmää, vaikka älliä olikin 
kohtuudella, niinpä hän oli jäänyt Suomeen, eikä rynnännyt huippulahjakkaiden kavereidensa perään 
maailmalle.  
”Hei, sinä olet se Hartikainen, nimesi on ollut usein lehdessä, muistan vieläkin, kun vyörytit sen erään 
hömiskön talon sorannostokuopan pohjalle.” virkkoi Jim, hänen lukionsa luona tapaamiensa tyttöjen 
kävellessä samaa katua myöden. Lopulta nämä kohtasivat parivaljakon - Jussin ja Jimin - joiden 
välinen keskustelu tuntui toimivan ainakin jossain määrin hyvin. ”Likat, kyllä Jimi teidät näki, vaikkette 
päästäkää ääntä itsestänne. Aina otetaan tietyt mallin, uskotaan niihin, ja sitten luullaan, että ne 
toimivat kaikkiin niinku esimerkiksi suhun”, Jussi osoitti sormellaan Jimiä, joka itse osoitti omallaan 
Jussia. ”Tuossa on semmoinen äijä, jotta se kälttää kaikki, jotka uhkailevat sitä. Se on se sama, joka 
silloin täällä Hesassa ja muuallakin päin Suomea remusi, muttei koskaan jäänyt kiinni!” selitti Jimi jopa 
yli-innostuneena. ”Sähän sanoot olevasi kova liikemies, sä voisit hommata tolle äijälle duunia!” sanoi 
toinen tytöistä valtaisa Marlboro huulillaan.  
”Ei sillä oo mittään oikeeta valtaa, kuha vaan pullistelee... muutenhan se olisi voinut myydä lisää 
tupakkaa teinilikoille, ja Bemarilalki se liikkuu niinku maailman keisari, hyvänen aika mulla on ollut 
itellä jo kymmenen Bemaria ja todisteet on, kuutiometreittäin romua mun takapihalla! Jos, ette usko 
niin tulukaa huamenna kattomaha!” Ja ei tuallaanen sovi mulle, vaikka oisin jäänyt kiinni, niin silti olisin 
olemassa, ajattele kuinka vaarallisena mua sitten pirettääs, jos olisin vielä linnahanki itteni saanut.” Se 
että joutuu linnahan, kertoo siitä, jottei osaa toimia yhteiskunnan sääntöjen vaatimalla tavalla. Ne 
luuloo niitä sääntöjä itte niin hyviksi, jotta voi niitten perusteella pidättää porukkaa. Ne ovat hyviä 
sääntöjä, niitten painotuksia pitääs vaan muuttaa. Mutta kuule, älä muistele sitä taloon kaatua, voisit 
jopa osata tehä sen ite, ja sitte se ei oo enää mikää juttu, jos kaikki rupiaa matkimaha. Ajattele, sitten 
kaikki kaateloo taloja ja… terve, mä jatkan mun matkaa!” virkkoi Jussi, lähtien paluusuuntaansa.  



”Hei menetkö sinä takaisin?” kysyi Jim häneltä. ”Eteenpäin mennään, vaikka suunta olis mikä, oo 
hilijää ja miäti miten kannattaa olla!” Äkkiä Jussi pysähtyi. 
 
Jim raapi päätään ja katsoi Jussin kasvoja, joissa näkyy ajanhampaan jälki; melko karkea ja 
ryppyinen. Leuassa lyhyt parta ja otsatukka on lyhyeksi leikattu. Päälaella on jakaus. Jimille tuli 
mieleen, että olisiko tämä mies Kajaanin kaupungintalon entinen postinlajittelija Lintuvuoren Jussi, 
joka on tätä nykyään eläkkeellä. Mitähän varten tämä palloilisi nyt Helsingissä, sillä Lintuvuoret ovat 
kuulemma velkavankeudessa, eikä heillä pitäisi olla vara matkailuun. Tämä mies, joka nyt seisoo 
Jimiä vastapäätä, väittää asuvan Ilmajoella, mutta miksi? Ehkä niin on hienompaa. Jussi Lintuvuorelle 
kaiken pitää olla niin merkillistä. Jimin tietojen mukaan Lintuvuoret asuvat yhä Kajaanin Teppanassa. 
Jim on kuullut huhupuheina, että Jussi oli väittänyt kivenkovaan asuvansa Kajaanin keskustassa, 
vaikka kaikki tiesivät hänen asuvan Teppanassa. Ehkä keskustassa asuminen vaikuttaa hienommalta.  
Jimiä ihmetyttää myös Jussin sukunimi; mieshän näyttää ihan ilmiselvältä Lintuvuorelta, mutta ehkä 
tämä on vaihtanut sukunimeä, jotta kuulostaisi hienommalta.  
Eräs seikka Jimiä kummastuttaa; tämä mies ei kertaakaan ole rykinyt tämän pienen keskustelu 
tuokion aikana, kun taas Jussi Lintuvuori tapaa jatkuvasti rykimällä repiä kurkkuaan niin, että 
keskusteluihin tapaa tulla pakollisia taukoja.  
 
Jussi katsoi kummissaan, kun Jim oli pitkään hiljaa ja tuijotti hänen kasvoja. "Mikäs nyt tuli? Veikö 
kissa kielen?" johon Jim: "Mä pohdin vain yhtä asiaa. " Jussi kysyi, että mitä hän tekee työkseen, 
johon Jim vastasi: "Noh, minä olen tätä nykyään tukkuvaraston esimies ja teen töitä niskalimassa." 
Jussilta pääsi räkänauru niin, että sylki suihkusi suusta: "Vai että mitä? Sä tietenkin loikoilet 
lepopuussa sitä saksalaista sisua etsien." johon Jim loukkaantuneella äänellä: "Sisu on housussasi, 
minä en käydä suomalaista sisua vaan ainoastaan paljon parempaa saksalaista Ausdaueria, joka on 
todellista Poweria!" Jussi naurahti: "Voi vittu! Saksalainen sisu tarkoittaa väsynyttä ja voimatonta!" Jim 
lähti kävelemään kohti Bemariaan ja sanoi: "En ehdi tässä lörpötellä koska minulla on 
työhoidettavana... Moido!" Jussi jäi nauramaan itsekseen päätään puistellen. 
 
Jim ajoi Hankoon ja meni Jennifer-serkun merenrantahuvilalle. Jim on ihastunut serkkuunsa, vaikka 
tällä on jo poikakaveri ja Jimillä tyttöystävä. He ovat kaveruksia eivätkä ole päätyneet sänkyyn, vaikka 
Jim itse mielessään niin toivoo, mutta sitä hän ei sano ääneen koska silloin olisi vaarana, että koko 
suku saisi tietää. Toiseksi Jimille oli aivan tarpeeksi, kun menetti parantajan lahjat 2000-luvun alussa, 
kun oli harrastanut seksiä sosiaalikasvattaja Johannan kanssa.  Nyt Jim pelkää, jos liika seksi veisi 
taivaspaikan ja sitten joutuisi helvetin laava-altaaseen. Hänelle riittää käynti helvetin portilla, jossa oli 
tavannut kauhean pirun. 
Jim mielellään käy Jenniferin luona, kun poikakaveri on töissä Jimin omistamalla tukkuvarastolla. Kyllä 
jätkä hyväksyy Jimin vierailut tyttöystävän luona koska hehän ovat ystäviä, ei sen enempää. Jim ja 
Jenniferin poikaystävä ovat jopa Jimin Facebookin ja Instagramin kaverilistoilla.   
Jimin avopuolisohan on toinen serkku Ulrika Kartoffel.  
 
Nyt Jim toi Jenniferille tuliaisiksi vesijojoja, jotka ovat tämän hetken kuumin kesäuutuus. Vesijojot ovat 
kumisia vähän kondomia muistuttavia kumipalloja, joiden sisällä on vettä. Niitä jojotetaan 
kumilonkerosta. Jennifer hymähti, kun Jim pudotti yhden vesijojon keittiönpöydälle: "Minkä ihmeen 
kortsun sä menit ostamaan?" Jim nauroi: "Ei se ole kortsu vaan vesijojo... tänään tukkukaupalle tuli 
100 tällaista ja huomenna tulee toinen mokoma lisää." ”Sun takkis muistuttaa lähinnä kaivostyöläisen 
haalareita, missä ihmeessä oot rypenyt viimeviikon?” tiedusteli Jennifer samalla kun istuutui 
valkoiselle sametti sohvalle. ”Näin yhden oudon tyypin Helsingissä, säikähdin kalaa, joka lojui penkillä 
mätänemässä, ja kuinka ollakaan pomppasin suoraan mainitsemani tyypin syliin” vastasi hän, 
tuijottaessaan olohuoneen pöydällä olevaa lihansyöjäkasvia. Jim naurahti, ja meni keittiöön hakemaan 
olutpullon jääkaapista. ”Onneksi hän oli sentään hullu fiksulla tavalla, ojensi minua kuin mitäkin 
typerystä... Kylläpä on hyvää kaljaa!” Jim laski tyhjän pullon pöydälle, palaten olohuoneen puolelle. 
Hän päätti, että olisi syytä käydä jututtamassa uutta naapuria. Ensin olisi kuitenkin jututettava 
kännykkää, se kun soi iloisesti. Tosin sekin taitaa riippua tilanteesta, Jimin mielestä tuo kyseinen 
tilanne oli sillä hetkellä neutraali.  
”Brandzer?”, vastasi hän. ”Olenko kysynyt nimeänne?” tiedusteli toinen, tosin hän näytti puhuvan 
seinille ”Häh?” Jim raapi päätään, mitä tämä nyt olisi.  
”Eihän tällä voi edes ajaa, kunnon jälkeä pitäisi saada… Perhana, se on varmaan toisella suunnalla. 
Nyt, pitäisi jättää vähemmälle, kun ei muuten erota oikeaa väärästä… Onneksi kukkakaupan 
ilmastointia luvattiin parannella ensiviikoksi, muutoin ne pöljät juoksevat taas kimppuuni ja haukkuvat 
minua tuuletuksen puutteellisuudesta.! Voi per…” puhelu katkesi epämääräisellä hetkellä, ja Jim oli 
menettää malttinsa. Mitä mieltä olisi soittaa hänelle ja horista ties mistä asioista, jotka eivät edes 
kuuluisi hänelle. ”Kuka se oli?” kysyi Jennifer hermostuneena, hän kun ei kestänyt mitään häiriöitä.  
 



Kyky kestää niitä oli uponnut makean elämän luomaan turvallisuudentunteeseen, mikään ei saisi 
häiritä tuota tunnetta. ”Joku helvetin hyypiö, höpötti kukista ja oikeasta ynnä väärästä. Paskat… soitan 
sille takaisin ja työnnän jauhot suuhun ja vielä nenäänkin” 
 
Toisaalla Jussi räpytteli silmiään, ne kun olivat täynnä kalkkia. ”Aivan sama se mitä silmiin menee, 
kunhan ne vaan kestävät sen… Mutta, uurteet mun naamas. Oonko muka näin vanaha, enhän oo ku 
kolmenkymmenen. Tietenkin on hienoo, ett se Jim luuli mua iäkkäämmäksi. Mahtavaa, että jokin 
haluaa pitää muita vanhempina kuin he ovat, kertoo siitä, että hän huomas mun naaman juovat ja on 
siis tarkkaavainen. Helvetit! Naamani on ihan kalkissa ja silmät täynnä sitä samaa, ja mä vielä yritin 
ajaa partaa puhelimellani.”  
Jussi kolusi kaappiaan, mutta ei tavoittanut partakonettaan, olisiko se jäänyt jonnekin. Tuumi hän, 
käynnistäessään äänentallentimensa: ”Muka postilajittelija, kalkkinaaman vuoksi erehtyi henkilöstä. 
Viimeksi olin postilajittelijana ollessani kumppanieni kanssa tuhoamassa sen Pekan kuvatuksen uraa. 
Höh… Kavereitten kans murtauduttiin varastolle, ja siällä olleella painokoneella kopiootihi kortteja, 
jossa oli mun naaman kuva. Kirjoitettiin pieni lappu joukkoon, ja vakuutettiin sille pösilölle, et jos on 
mun näköinen, saa palkankorotuksen. Saakelin köntti sitten kävi parturilla, ja tuli mun näkösenä töihi. 
No, mä olin jättäytynyt kiinni ja vakuuttanut olevani syytön. Sitte ne näkivät Pekan ja pirätti sen 
tyäpaikaltaan, meni mun ja kaverien kepponen täyrestä... Saatiin sen ura pilattua, mut sitten sä 
muistat sen mun tiirikkapussin. Se oli jääny lajittelukeskukseen yhen patterin päälle, ja koko hoito 
humahti historiaan kuudes tunnis. Niin että mua ei saara mukaan mihinkään, jossa mua ei tarvita. Jos 
sä koita väittää että homma vaatii yksilöä, silloon se on huanosti suunniteltu jos ei kuka tahansa osaa 
sitä hoitaa! Terve!” Jussi sulki laitteensa, hän oli jälleen tallentanut jotain itsestään. Huomenna äänite 
lähetettäisiin vanhalle ystävälle kauas ulkomaille, hän tarvitsi sitä matrikkelin laatimiseen. Jussi 
venytteli jäseniään ja käveli ulkosalle, hän totesi ilman kauniiksi.  
 
Jim oli kai todennut saman, tosin nyt hän totesi jotain vallan muuta. ”Saakeli, täällähän on partakone 
kukkaruukussa... Kenen partakone?” Jimiltä pääsi naurun purskahdus.  
Jennifer huusi: "Etkö sä höpsö muista... sehän oot sä ite joka laittoi sen lauantaina... olit sen verran 
huppelissa." Jimiä rupesi naurattamaan, kun muisti, että hän olikin laittanut paristokäyttöisen 
partakoneen kukkaruukkuun. Onneksi kukkia ei ehditty kastella. Jim otti koneen ja ajoi partansa ja 
erityisesti leuan alta, sillä monesti häneltä on jäänyt ajamatta leuan alta, kun muut asiat houkuttelevat.  
 
Yhtäkkiä soi matkapuhelin. Tällä kertaa soittaja oli Jimin isä, Raimo, joka on tulossa tänne Hankoon 
liikehommiin. Jimin pitää kiirehtiä Hangon keskustassa olevaan kaksioon, ettei isä huomaisi, että  
poika oleskelee paljon serkkutytön kanssa, vaikkei siinä ole mitään vaarallista koska tämähän on 
pelkkää ystävyyttä mutta isä voi käsittää väärin. 
Nyt Jim sanoo orpanalleen: "Käyn keskustan asunnolla, koska faija tulee siellä käymään... voi olla että 
oon yötä." Jennifer juoksi punaiset korkokengät kopisten marmorilattiaa vasten halaamaan Jimiä. 
Sitten Jim meni autolle ja lähti ajamaan kohti kaupunkiasuntoa.  
 
Perillä kaupunkikämpillä Jim asettui istumaan ruskealle pyörivälle nahkanojatuolille ja laittoi 
kaukosäätimestä radion päälle. Nojatuoli on hieman vinossa koska Jim tapaa usein istua vasen 
kenossa koska televisiota katsoessa hänellä on usein Pringles putkilo pöydällä tai sitten kirjoittelee 
kertomuksiaan varten muistiinpanoja pieneen vihkoseen.  
 
Nyt radiosta tulee tuli Kuosmasen Pieni sydän. Tämä kappale on Jimin lempilaulu. Jim rallatteli 
kappaleen mukana. Yhtäkkiä ovikello soi. Jim meni avaamaan ja sehän olikin isukki, joka oli kuullut 
rappukäytävään Jimin rallattelua ja vitsaili, että mikä Rautavaara hän luulee olevansa ja päälle nauroi 
niin, että maha hytkyi. Sitten Raimo kysyi, jos Jim möisi jonkun omistamistaan yrityksistä. Jim mietti 
hetkisen ja vastasi hänelle tyypillisellä monotonisella äänellään, että mikä ettei, kyllä hän voisi myydä 
oman osuuden R-Safetystä. Jim lupasi puhua asiasta Igorin kanssa, joka on firman pääomistaja. Jim 
kysyi isältään, että kenelle hän möisi osuutensa, johon Raimo: ”Minulle tietenkin, sillä olen aina pitänyt 
vartiointitehtävistä…”  
Jim otti kännykän ja näppäili Igorin numeron, josta vastasi tämän vaimo Boel, joka kertoi Igorin olevan 
kalastamassa ja sanoi, että hän tulee noin tunnin kuluttua. Boel puhuu norjaa, sillä se on hänen 
äidinkielensä. Jimillä ei ole suurempia vaikeuksia ymmärtää, sillä norjahan muistuttaa hyvin paljon 
ruotsia. Jim osaa jonkin verran kouluruotsia. "Okej, jag ringer senare... hälsa honom!" sanoi Jim.  
Boel lupasi välittää terveiset. Igor asuu perheineen Gotlannissa hienossa merenrantahuvilassa Visbyn 
eteläpuolella. 
Puhelun jälkeen Jim sanoi isälleen, että he joisivat kollektiivisen päiväkahvin, jonka hän on keittänyt 
ihan itse. Raimo vastasi, että ainahan sakkavedet voi rapsauttaa. Jim lisäsi, että kahvittelu on 
puolikollektiivinen koska äiti ei ole läsnä. Tämä on Jimin ja vanhempien ikikeskustelua, josta on tullut 
tapa.  



 
 
He menivät Jimin siniseksi sävytettyyn keittiöön ja istuutuivat pienen pöydän äärelle. 
Samaan aikaan huvilalla Jennifer työnsi lannoitepuikkoja kukkaruukkuun ja huomasi, että puikko 
tökkäsi johonkin kovaan. ”Ohhoh, täällä on toinenkin partakone! Mitä helvettiä tämä on? Tässä on 
Jimin nimikirjaimet JAB. Mikä se toinen sitten oli?”  
 
Kotonaan puolestaan J. Hartikainen kuuli Jimin ja tämän isän keskustelut radiolaitteistaan. 
Salakuuntelulaitteen sisältävä partakone oli Jimin taskussa, jonne hän oli sen tuikannut ajettuaan 
partansa. ”Käsittämätön juttu! Koneeni on joutunut sen Jimin huostaan. No, mitähän isä ja poika oikein 
juttelevat?” Jussi on pinttynyt radioamatööri. Jimin ja Raimon keskustelu on saksaksi koska se on 
heidän äidinkielensä. Heillä on aina tapana puhua keskenään saksaa.  
”Nyt on kuppi täynnä brasilialaista mustaa kuumaajuomaa!" tokaisi Jim, kaataessaan isälleen kahvia. 
Edellä mainittu ryysti sitä, muistaen kesken kulauksen kuluun erään asian. ”Koska olemme kovia 
liikemiehiä, niinpä mulla on sulle ehdotus." Sanoi Raimo. Jim nyökkäsi ja tahtoi kuulla lisää. 
"Kuunteletko? ota pois se vitun lehti, sillä ethän ole kiinnostunut kaiken maailman tursakkeista, jotka 
höpisevät turhia?” teroitti Raimo osoittaen erästä munkkiyhteiskuntaa käsittelevää juttua. ”Sitä en 
lukenut, vaan luin äsken talousuutisia…”  
Raimo sivuutti sanomalehden ja kertoi uutiset tietenkin saksaksi: ”Bau… rakennusfirma… Ajattele, 
sinä johtajana. Olethan aina puhunut riemukaarista, patsaista, muistomerkeistä… Vaikka ei ole millään 
muotoa kehittävää rakentaa täysin hyödyttömiä kapistuksia vain omaa asemaansa korostaakseen, 
olen kuitenkin päättänyt suositella sinua firman omistajalle. Kyseisellä hepulla on niin monta rautaa 
tulessa, että hän tahtoo luopua yhdestä, jotta voisi nähdä, miten sen olemus muuttuu jonkin toisen 
ihmisen käsissä. tahtoo kuulemma tutkia, millaisia mielen ja maailmankuvia löytyy yritysmaailmasta. 
Mies on moraaliltaan korkea, mutta ei juuri tunnu piittaavan siitä, kuka ottaisi rakennusfirman 
johtoonsa. Niinpä – hyvänä ystävänäsi ja tietenkin isänäsi – ajattelin sua.” selitti hän, Jimin kysellessä 
lisää: ”Kyllä, totta kai kiinnostaisi, mutta firman johtaja, miten hän voi pärjätä tuollaisella asenteella?” 
”Sen ukon asenne on, ettei mitään asenteita tarvita… Mun aivoihin ei ihan se juttu mahtunut, mutta 
pääasia on, että firma on sun, se äijä kyllä myy sen halvalla”, virkkoi Raimo, Jimin uskoessa isänsä 
puheita, se mies, kun ei ollut juurikaan valehdellut. Toisaalta Raimo ei tuntenut rakennusfirman 
johtajaa kovinkaan hyvin, hänen persoonansa teki kuitenkin nopean vaikutuksen Raimoon, jolla oli 
tapana vainuta hyviä kauppoja. ”Mikä hetki!” virkkoi Jim, maalaten mieleensä seuraavia kliseisiä 
haaveita: ”Damen, Sex, hienoja talola, rahaa ja valtaa!” "Sinä olisit mainio siihen työhön, suvun valta 
lisääntyisi varallisuuden myötä. Tämä tilaisuus ei tietenkään ole ainutlaatuine, mutta kannattaa käydä 
syöttiin kiinni kun sitä tarjotaan” puhui isä, Jimin hymyillessä. Olisiko hän hymyillyt, mikäli olisi tiennyt 
partakoneen salaisuuden? Tiedä häntä, selvää oli ainoastaan se, että Jimin olisi otettava linja-auto 
päästäkseen avovaimonsa luo Vattulaan, Bemari oli näet jätettävä niille sijoilleen. Jimin tekemät 
rehentelykiihdytykset ja äkkijarrutukset olivat vaurioittaneet auton jarruja.  
 
Bussi kulkisi ohi illalla, ei tietenkään auttaisi mitään, mikäli vian toteaisi, että ohihan se auto menee. 
Meneehän se ellei siihen nouse, siispä julkisen liikenteen avustamana stadiin. Jim hyväksyi ajatuksen 
bussista, olisihan parempi korjauttaa BMW 328 ci - jotta voisi jälleen jarruttaa levyt punaisina. Olisi, 
näet hamassa tulevaisuudessa. Kaiken tämän Jussi kuuli partakonevakoilulaiteensa kautta, naama 
muikeana. 
Edellä mainittu sääti moderneja kuuntelukojeitaan, erottaen vielä entistäkin selvemmin Jussin ja hänen 
isänsä välisen keskustelun. Kaksikko olisi todella alas vajonnut, heidän itse luomansa todellisuus oli 
heille ainoa. Tärkeä asia oli unohtunut: maailma. Toimiminen maailmassa, ei maailman pyörittäminen 
omien näkemyksien mukaan, niiden näkemyksien, joiden vankeina kumpikin miehistä istui.  
 
Aikansa Jussi jaksoi kärkkyä kuumalla linjalla, kunnes hän sulki radion viileästi itsekseen hymyillen. 
Hän ymmärtää hyvin saksaa. Jussi otti askeleen tai pari, pysähtyen paikoilleen: ”Kyllä oli lapsellista 
keskustelua, ei tuollaista hunsvottia voi päästää yhdenkään firman johtoon…” Jussi käveli edistyneen 
viestintälaitteistonsa tykö, ja avasi uudelleen linjan, nyt tosin muuanne.  
”Kuulkaa, hyöty ylittää nyt keinojen rajat. Eräs Jim-Adolf Brandzer aikoo ostaa rakennusfirman, minun 
firmani! Hienoa, mutta muistakaa, että miestä pitää kasvattaa. Hän aikoo hypätä kello kahdeksan 
bussiin, joka on täynnä koululaisia, joten ajakaa seuraavalla tuon kyseisen auton perässä, ei nyt 
puskurissa kiinni kuitenkaan!” virkkoi Jussi käyttäen puhekielenään vepsää, joka takaperin luettuna ja 
väärin painotettuna olisi vaikeasti tulkittavissa.  
 
 
 
 



Jim seisoskeli turhautuneena bussipysäkillä, huomaten lopulta valkean linja-auton pyyhältävän ohi. 
Tuo kyseinen auto oli täynnä lukiolaisia, jotka mulkoilivat Jimiä, ikään kuin olisivat tunteneet hänet. 
Toki he tunsivat, ja niinpä tunsi Jim itsekin, he olivat sen kyseisen lukion oppilaita, jonka tiloissa Jim oli 
jostain käsittämättömästä syystä mellastanut. Oppilaat olivat koulumatkalla Hangossa.  
Hän aikoi palailla sisätiloihin, sillä ohiajava bussi ei ollut pysähtynyt sovitusti. Se tosin oli koulun 
tilaama ajo, joten se ei kuulunut tässä tapauksessa varsinaisen bussiaikataulun puitteisiin. Perässä tuli 
toinen vastaava, se näytti Jimin silmiin perinteiseltä linja-autolta, ja hän nousi siihen muina miehinä. 
Porukka sisällä tuntui sivistyneeltä puhetavan ja asenteiden perusteella, tosin Jimiä itseään tuollainen 
pulina ei jaksanut kiinnostaa; kieli ei ollut edes suomea, ei se vivahtanut ruotsiin tahi saksaankaan. 
Hän hakeutui auton perälle rauhaisaan paikkaan, oli liian monta asiaa yhtä aikaa päällä, se hajottaisi 
kokonaisuudenkäsityskykyä. Totta puhuen Jim ei edes tajunnut matkustajien kieltä, kunnes yksi heistä 
sopersi selvää suomea. Ei se soperrusta ollut, jämäkkää ja jylisevää määrätietoista puhetta, joka sai 
Jiminkin havahtumaan.  
”Ennakkoasenteen puhetapoja ja mielipiteitä kohtaan johtavat sinut mierontielle liikeurallasi, pitää olla 
avoin ja tarkkaavainen kaiken suhteen. Ellet ole, oma kaikeksi jää vaillinaiseksi siitä kaikesta, johon 
sitä verrataan!” Selitti puhuja, Jimin haistatellessa tälle pitkät - lopulta tämä nukahti auton penkille 
viiksineen päivineen. Hänestä turhanaikainen jaarittelu oli niin unettavaa, ettei kukaan pystyisi valveilla 
sitä kuulemaan, tosin mitenkäs nukkuessasi kuuntelet. 
Kotona Jimin avovaimo odotteli huolestuneena miestään, hän oli luvannut tulla illan kuluessa, mutta 
olikin lymynnyt jossain jo kokonaisen tuntitusinan. Mitä kummaa on tekeillä, ajatteli Ulrika Kartoffel. 
Hän päätti tiedustella Jimiä tämän vanhemmilta, jotka asuvat Raimon hovissa ihan kivenheiton päässä 
Brandzers Hofista. Raimo kertoi, että he olivat keskustelleet liikeasioista Jimin Hangon asunnolla ja 
sitten hänelle tuli asiaa Helsinkiin. Auto on mennyt epäkuntoon ja hän joutui menemään bussilla, sanoi 
Raimo.  
 
Kukaan tuskin tiesi, että Jim oli jo kaukana poissa. Hän oli Helsingin ulkopuolella, toden sanoen 
muilutettu ulos koko maasta niin ovelalla tavalla, ettei kukaan osannut haistaa palaneen käryä.  
15 000 kilometrin etäisyydellä Jimin normaalista elinympäristöstä sijaitsi saari, jonka rannalla useita 
pikkusaaria. Yhdelle tuollaiselle oli Jim päätynyt. Linja-autoa ei saarella näkynyt, ainoastaan 
vanhanaikainen japanilaistyyppinen luostari, joka on mielettömän hyvin vartioitu ja kaikin puolin 
viimeistelty. Naamiointi oli niin perusteellinen, ettei se näkynyt mitenkään. Jokainen osa oli jonkin 
sortin sensori, jotka huiputtaisivat jopa paljastuessaan. Kun ne kaikki saisi purettua, tajuttaisiin että 
kysymys onkin jostain vallan muusta. Mitä enemmän turvallisuuslaitteita vahingoittaisi tai purkaisi 
ilman yli-inhimillistä tietämystä laitteiden luonnosta, toimisivat ne vain entistä tehokkaammin. 
Luostariksi paljastuneen rakennuksen sisällä oli halli, koruttomasti sisustettu mutta toisaalta 
yksinkertaisuudessaan kaunis. Siellä oli lukuisia munkkeja mitä moninaisimmissa puuhissa: Yksi 
katseli televisiota, toinen kirjoitti kirjaa, loput heistä harjoittivat fyysisiä taitojaan. Mittelivät toisiaan 
vastaan kuin karaten maailmanmestarit, ja paremminkin. Mitään uhoa ei ollut havaittavissa, 
ainoastaan salamannopeaa taitoa yhdistettynä kellontarkkaan ajoitukseen. Harjoittelussa näkyi 
syvällinen paneutuminen kamppailulajeihin, ja sitä myöden yleiseen elämään. Jim oli samassa 
huoneessa, istui siistillä puutuolilla silmät ristissä. Hänelle oli koko aamun vakuuteltu, ettei tämä ole 
unta. Niin luulisivat vain he, jotka eivät usko olevan todellisuutta oman itsekkyytensä ulkopuolella. Jim 
itse oli shokin kaltaisessa tilassa, hän tunsi aivojensa sulaneen. Käsityskyky oli kadonnut, miten hänet 
oli saatu tällaiseen tilanteeseen. Vihaa ja ärtymystä tuntien hän käveli päähallin sivuovesta ulos, 
saapuen sisäpihalle.  
Vaikka monet asiat tuntuivat alkukantaisilta, tuntisi kuka tahansa teknologian olevan läsnä. Jim 
kuljeskeli ihmetellen ympäriinsä, kaivaen lopulta puhelimen taskustaan. Se oli siellä kaikin puolin 
vahingoittumana, eli ainakaan rikollisia eivät salaperäiset kaljupäät olleet. Hän koetti soittaa 
puhelimellaan, sekin onnistui normaalien kaavojen mukaisesti. Hälytysääni kuului hänen korvassaan, 
kunnes toisesta päästä kuului vastaus. Vastaus tosin kuului henkilölle, joka seisoi Jimin takana. Itse 
puhelin oli osaton koko tilanteeseen, mutta Jimin ärtymys ei. Hän käännähti ympäri, kävellen vaaleisiin 
asusteisiin pukeutuneen miehen luo, esittäen yksinkertaisen kysymyksen. ”Kuka sä oot?” 
”Supermunkki!", vastasi hän. Jim oli tunnetilojen rajamailla, hän ei tiennyt miten asiaan tulisi 
suhtautua. Sitten Jim alkoi takoa munkin valtavaa vatsaa. Munkki huusi: "Miehet hoi!" ja sitten kaksi 
muskelimiestä vie Jimin rakennuksen takapuolelle ja siellä laittavat revolverit Jimin ohimolle ja painaa 
liipaisinta; BANG! Jim tuntee olevansa alaspäin syöksyvässä hississä. Sitten hissi pysähtyy ja 
oviaukeaa. Hänen edessänsä seisoo isosarvinen piru, jolla on kädessä hiilihanko ja sanoo: ”Mehän 
olemme jo kertaalleen tavattu ja tällä kertaa äitisi ei sua pelasta!” ja nauraa räkäisen naurun. 
Piru komentaa Jimin laava-altaaseen. Jimiltä pääsee hillitön itku. Piru raahaa itkevän Jimin altaaseen 
ja tönäisee hiilihangolla keskelle laava-allasta. 
Samassa Jim avaa silmänsä ja näkee bussikuskin ravistelevan häntä hereille. Bussi on saapunut 
Vattulaan. Koululaiset ovat ajat sitten poistuneet kyydistä.  



Jim kysyi bussikuskilta, että missä hän on johon tämä: "Sä oot Vattulassa!" Jim kurkistaa 
bussinikkunasta. Tutulta näyttää; hänhän on kuin onkin Lintulan kaupunginosan perällä Tasankotiellä,  
aivan vanhusten palvelutalon vieressä.  
Jim lähtee talsimaan pitkin Tasankotietä pitkin. Tietä on vastikään päällystetty. Jim päättää haistella 
tuoretta asfalttia. Hän on aina pitänyt tuoreen asfaltin tuoksusta.  
Jonkin ajan kuluttua hän tulee Orapihlajankujan risteykseen. Hän kääntyy vasemmalle.  
Orapihlajankujan oikealla puolella on kaksikerroksinen laaja keltatiilinen rakennus.  
Jim menee rakennuksen takaoven luokse ja kokeilee, että onko ovi auki. Se on lukossa. Jim ottaa 
povitaskustaan lasiveitsen ja viiltää ovenikkunaan pienen reiän, josta hän työntää käden sisään ja 
avaa oven ja astuu sisälle pieneen eteisaulaan. Heti oikealla puolella on reseptio. Respa on 
miehittämätön. Jimille muistuu mieleen, että kesällä hän oli käynyt tässä rakennuksessa ja ottanut 
mukaansa joitakin tavaroita.  
Keskellä eteisaulaa on yksinkertainen sohvaryhmä pöydän kera sekä biljardipöytä. Jimin katse osuu 
ulko-ovea vastapäätä olevaan suureen akvaarioon. Kesällä hän oli laittanut tupakan kellumaan 
veteen, jota lehtikalat alkoi näykkiä. Nytkin Jimiltä pääsi räkänauru. Tällä kertaa hänellä ei ole 
tupakkaa mukana siispä kalat saavat olla ilman kessuja.  
Akvaarion vieressä on lasiovi, jonka takana on hyvin pitkä käytävä, jonka päässä näkyy olevan ikkuna.  
Käytävän seinällä on kaupunginkartta sekä punainen karvaryijy. Jim painaa selkänsä ryijyä vasten, 
sillä joka kerta hänen on aivan pakko kyhnyttää selkäänsä tähän ihanan pehmeään ryijyyn.  
Kauempana käytävän varrella on kaksi suurta ilmoitustaulua peräkkäin, mutta Jim ei jaksa mennä 
sinne asti. Tuskin ilmoitustauluilla olisikaan mitään erikoista. 
Lasioven oikealla puolella on toinen lasiovi, jonka Jim avaa. Sen takana on vähän isompi eteisaula. 
Heti oikealla puolella on kolme vessaa. Hän menee yhteen niistä ja pian tulee ulos koska siellä haisee 
emäpaska. Sitten hän laittaa pyykkipojan nenäänsä ja menee takaisin vessaan ja näkee seinässä 
paljon töherryksiä. Seinässä on yhä kesällä piirtämät valuuttatunnukset. 
 
Sitten Jim menee peremmälle tähän suurempaan eteisaulaan. Täällä on paljon pieniä puukaappeja.  
Sitten hänen katseensa osuu ilmoitustauluun, jonka vieressä on puuovi, jonka hän avaa 
uteliaisuuttaan. Oven takana on suuri huone. Seinällä on suuri vihreä liitutaulu.  
Hän ottaa liidun käteen ja piirtää jenin ja euron tunnukset. 
Sitten hän istahtaa kirjoituspöydän ääreen, joka on aivan liitutaulun edessä. Kirjoituspöydän 
alalaatikosta hän löytää kirjekuoren, jonka vasemmassa ylälaidassa lukee kultaisilla kirjaimilla mustalla 
pohjalla; Turvatum. Jimin kädet alkavat syyhytä. 
Hän tunnustelee kirjekuorta. Kuoren päälle on kirjoitettu sinisellä kuulakärkikynällä; Vartijaraportteja. 
Jim kääntelee ja tunnustelee kirjettä ja sitten päättää uteliaisuuttaan avata. Kirjekuori sisältää todella 
vartijaraportteja, jotka on kirjoitettu tietokoneella. Jim alkaa lukea yhtä paperia; kesällä Lintulan koulun 
kirjoituspöydän alalaatikosta katosi euroseteleitä. Jimin sydän hyppää ihan kurkussa asti koska 
rahavaras on hän itse. Silmissä alkaa vilahdella rikostutkija J-O Kasan tuuheat ruskeat viikset.  
Jim lohduttautuu, että hänhän oli lähettänyt takaisin varastamansa rahasumman, mutta ehkä 
Turvatum vartija ei tiedä, että rahat ovat tulleet takaisin. 
Hetkisen kuluttua hän nousee vapisevin polvin tuolilta ja menee ikkunan luokse ja katsoo ulos.  
Liitutaulun ja ikkunan välissä on seinäkaappi, jota Jim yrittää avata, mutta se on lukossa.  
Jimille muistuu mieleen, että kaapissa on tietenkin mikroskooppi ja video. Näköjään kaapinovi on 
korjattu, sillä kesällähän hän aukaisi sen väkisin sorkkaraudalla.  
Liitutaulun vieressä on seinämallia oleva sisäpuhelin. Jim nostaa kuulokkeen, jolloin puhelu yhdistyy 
Nisse Karlssonin automaattiseen puhelinvastaajaan. Jim sanoo kuulokkeeseen vain: ”Äääh, ääh!”  
Liitutaulun ja ulko-oven nurkkauksessa olevan oven Jim avaa, jonka takana on pienempi välihuone, 
jossa on kaikki ennallaan. Radionauhuri johon Jim rallatteli kesällä sekä kahvipannu pöydällä, mutta 
Jimiä ei kahvihammasta kolota, siispä hän avaa vastakkaisella seinällä olevan oven, jonka takana on 
suuri sali, jonka toisessa päässä on tyhjä kirjoituspöytä. Jimille muistuu mieleen, että kesällä tässä 
salissa istui harmaatukkainen silmälasipäinen ihilisti. Nyt Jimiä alkoi pelottaa, jos ihilisti yllättäisi hänet 
ja soittaisi poliisit. Jim ryntää ulos lähimmästä ovesta ja poistuu tästä siivekkeestä.  
Hän kävelee rauhallisesti viereisen siivekkeen luokse ja kokeilee sen ulko-ovea, joka on lukossa. Jim 
menee nurkan taakse katsomaan, että vieläkö on ne hassut seinätöherrykset. Keltainen tiiliseinä on 
puhdistettu. 
Sitten hän lähtee kävelemään kohti seuraavaa siivekettä. Hän kokeilee senkin ulko-ovea, joka on 
myös lukossa.  
Sitten hän kääntyy nurkan taakse ja kävelee kohti Orapihlajanpolulle ja kääntyy oikealle ja sitten 
vasemmalle. Jim talsii kadun päähän, josta alkaa pyörätie, joka menee pienen niityn halki punaisten 
parakkimallisten kaksikerroksisten talojen luokse, jossa hän oikaisee alueen läpi kohti Linnuntietä, 
jossa asuu muuan Jean-Sixten Palonen ja hänen hehkeä tyttöystävä Santra Puustinen.  
 



Hänen katseensa osuu keltaiseen postilaatikkoon koska kesällä siilitukkainen mies oli huudellut rumia 
sanoja postilaatikkoon. Nytkin Jimin korvissa alkoi kuulua kummallinen kaapinoven narina, vaikkei 
siilitukkaista miestä näkynyt missään. Jim alkaa juosta kohti Linnuntietä ja sitten käveli hissukseen 
Palonen-Puustisen omakotitalon takapihalle ja sieltä oikaisi Lintupuiston läpi bussipysäkille, joka on 
Lintulantien varrella. Maitohappo alkaa nousta suuhun ja hänen on sylkäistävä ulos pari 
oksennuspalloa. Tämä on tietenkin merkki siitä, että hänellä on tietokonekunto.  
Hän ei jaksa odottaa bussia vaan oikaisee hieman isompien kaksikerroksisten kerrostalojen välistä 
kohti Läskelänkatua ja sitten kävelee kohti kotikartanoaan.  
 
Kotona hän halaa avovaimoaan, joka on ollut hyvin huolissaan. Ulrikaa huolettaa, että Jimille sattuisi 
jotain ikävää koska 90-luvun puolivälissähän tämä oli seonnut niin paljon, että oli yrittänyt itsemurhaa. 
Onneksi Jimin äiti, joka on Ulrikan isän sisko, ehti pelastaa poikansa hengen.  
 
Jim soittaa rakennusfirma Peabille, että olisi kiinnostunut ostaa firman osakkeita. Yrityksen 
toimitusjohtaja aikoo miettiä asiaa.  
 
Politiikka palasi taas Jimin mieleen. Heureka! Hänhän voisi perustaa vedenalaisen puolueen... 
Maanalaisia puolueita hän näet muisti jossain olleen ja yhä olevan mutta vedenalaista poliittista 
ryhmittymää - niitä tokko on ainuttakaan! Kalakammokin unohtui, niin hienolta ja 
ennenkuulumattomalta tuo ahaa-elämys tuntui. Jatkoksi Jim mietti vielä sitä, että vedenalaisen 
olinpaikkaan pitäisi sekoittaa riittävä annos pesuainetta, jotta poliittiset ryvettymät saisi pestyä 
puhtaaksi, eikä toiminta heti päättyisi häpeään. "Häh-hää", Jim kähisi nämä ketkuilut mielessään. 
Mihin oli kadonnut hänen puhtoinen omatuntonsa, jota koulussakin oli vuosien ajan yritetty vaalia? 
Jokin pieni ääni piipitti Jimin sisällä, kun hän mietti näitä metkujaan mutta hän työnsi äänen oitis 
mielen museoon ja ainakin koetti lukita piipittäjän. Vaan onnistuiko? 
Jim ajatteli, että onkohan tuo piipitys omatunto vai kännykkä. Kännykkä? Onko mulla kännykkä 
mukana? Jim tunnusteli taskujaan ja povitaskusta löysi partakoneen. Toisesta povitaskusta löytyi 
Lumia-puhelin. Jim ajatteli, että onko hän tulossa vanhaksi, kun ei muistanut, että toimiva puhelin oli 
lähempänä kuin mitä osasi aavistaa. Partakonetta hän ihmetteli, koska se piipitti kuin mikäkin. Eihän 
parranajokoneet tapaa piipittää. Hän alkoi aavistella, että sen täytyy olla salakuuntelulaite. Hän yritti 
pohtia, että kuka kuuntelee häntä. Onko se Supo, NSA vai joku mafian mulkero? Jim laittoi koneen 
suun viereen ja sanoi: "Tule Helsingin Senaatintorille huomenna klo 14!" 
Jimin puheen kuuli Jussi, jolta pääsi se tavallinen rykimiskohtaus, jota hän onkin harrastanut kaikki 
nämä vuodet. Jussi ajatteli, että nyt on korkea aika luopua salakuuntelusta ennen kuin joutuisi kiinni, 
sillä Jim ei kuitenkaan ole mikään pässi, vaikka siltä joskus vaikuttaa. Pässi hän ei ole vaan pelle.  
Jussi menee Katajanokalle ja odottaa kunnes Vikingin laiva on lähtenyt ja satama tyhjentynyt. Sitten 
hän heittää mereen salakuuntelulaitteen. Hän toivoo, että Jimkin tekisi samoin, mutta ei tietenkään 
uskalla paljastaa.  
 
Seuraavana päivänä Jim menee Helsinkiin Senaatintorille ja katselee ympäriinsä, jos näkisi 
mahdollisen salakuuntelijan. Ei näkynyt muita kuin R-Safetyn entisen pääomistaja Petri Ilon. Jim kysyi 
häneltä, että oliko hän salakuunnellut häntä, jolloin Petriltä pääsi räkänauru: "Miks mä salakuuntelisin 
sua? Sun tekemiset ei vähempää voisi kiinnostaa!" sitten Petrille tuli mieleen R-Safetyn arkistohuone, 
jonne on jäänyt hänen ajoiltansa arkaluontoisia papereita, joista käy ilmi, että hän oli 80-luvun lopulla 
vienyt pankkiautomaateille tarkoitetut rahat. Silloin yhtiö oli Turvatum nimellä. Nyt Petri kysyi Jimiltä, 
jos hän voisi ostaa tämän vartiointiyrityksen takaisin. Jim mietti hetken ja sitten vastasi: "Mikä ettei... 
kyllä voisin sen myydäkin, mutta vain sillä ehdolla, ettei entistä nimeä enää oteta käyttöön." Petri 
vastasi: "Enhän oo mikään pässi... R-Safety on hyvä nimi ja ennen kaikkea se on puhdistanut yhtiön 
maineen..." Petri puhui vahingossa itsensä pussiin. Sitten Jim ja Petri menivät lähimpään Nordeaan ja 
täyttivät kauppakirjat ja löivät kättä päälle. Petri ei kuitenkaan tiedä, ettei arkaluontoisia Turvatumin 
aikaisia papereita enää ole arkistossa, sillä ne Jim on luovuttanut poliisille. 
 
Nordeasta Jim iloisesti meni Hangon huvilalle. Hän kertoi Jenniferille, että nyt se vartiointiyhtiö on 
myyty ja sai melkoisen tukon rahaa. Jennifer sanoi: "Nyt sitten mennään Stockmannille ostoksille, sillä 
mä tarten kunnon tissiliivit!" Jim naurahti: "Sitten tilaan tukkuvarastolle lisää vesijojoja ja olen ajatellut 
myös seksileluja..." Jennifer huudahti innoissaan: "Mä rakastan seksiä!" Jim kaappasi serkkunsa 
kainaloonsa ja he menivät makuuhuoneeseen rakastelemaan. Jimille tuli mieleen se ensimmäinen 
kerta, jolloin oli suudellut tätä samaa serkkutyttöä ja se tapahtui juhannuksena 1988 ukkivainaan 
kesämökin lehtivarastossa. Niihin aikoihin Jimin mielenterveys oli retuperällä eikä uskaltanut mennä 
hoitoon koska pelkäsi hullunmainetta.  
 
Seuraavana päivänä Jim ja Jennifer kiertelivät Stockmannilla. Jim oli enimmäkseen lehti- ja 
kirjaosastoilla. Hän osti Mikrobitin ja sitten vilkuili pornolehtiä, joita on todella laaja valikoima.  



Jimin poskia ihan kuumotti, kun katsoi Jallun etusivua. Harmi kun ei löytynyt suomalais-ruotsalaista 
Diiva nimistä pornolehteä. Siitä olisi ollut mukava opiskella ruotsin kieltä. 
Stockmannilta Jim ja Jennifer menivät Hangon tukkuvarastolle moikkaamaan Taunoa.  
Heti Tauno ja Jennifer halasivat toisiaan. Jim tunsi hieman mustasukkaisuutta, vaikka hänelläkin on 
oma akka, toinen serkkutyttö äidin puolelta, kun taas Jennifer on isän puolelta, mutta silti hän tuntee 
kateutta, kun suosikkiserkku halaa poikakaveriaan. Jim onnistui peittämään tunteensa eikä Jennifer ja 
Tauno huomanneet Jimistä kateutta. Jimillä oli jaloissa valkoiset tennissukat, vaikka hän oli hyvin 
mustasukkainen.  
 
Varastomies Rolle, joksi kaikki häntä kutsuu, sanoi: "Yöllä joku nuorisojengi oli töhrinyt 
sukupuolielinten kuvia varaston oveen..." Jim alkoi noitua, jolloin Rolle jatkoi: "Mä pesin ne töherrykset 
pois, mutta ovesta töherryksiä on vaikea poistaa koska tussin väri on imeytynyt muoviin." Jim sanoi, 
että varastotontti pitää aidata.  
Jim soitti virolaissuomalaiselle vartiointiyhtiö Haukka Oy:lle ja tilasi kunnon hälyttimet. R-Safetyltä hän 
ei enää voi tilata palveluita, koska sehän on juuri myyty.  
Seuraavaksi Jim tulee ostamaan rakennusfirma Peabin ja silloin hänellä olisi resursseja tehdä kunnon 
aita varaston ympärille. 
 
Jim hortoili ympäriinsä tietämättä, minne lopulta kulkunsa suuntaisi. Tällaisilla hetkillä oli yleensä 
tapahtunut jotain hänen itsensä mielestä masentavaa, niin kaiketi nytkin. Jim havaitsi Jussin 
kävelevän tätä vastaan kädet taskujen sivuille asetettuna. Ne olivat vapaassa liikkeessä, eivät 
taskuihin ahdettuna kuten Jimillä yleensä.  
"Jim, sä oot käsittänyt kaikki päin peetä, sillä sun tarttee katella paremmin ympärilles ja olla enemmän 
tietoinen tästä kaupungista, ihmisistä ja maailmasta yleensäkin. Sä tohotat joka suuntaan saaden 
kaikesta tekemisestäsi vain minimaalisen hyödyn. Sun kaltainen mies tarttee koulutusta, joten 
ehdotankin paluuta linja-autoon. Meikäläinen oli sen sulle järkänny, ajattele kuinka sua palvellaan 
mutta itsekkyytesi torjuu kaikki asiat, jotka voisivat persoonaasi täydentää. oo mun pualsesta holtiton 
jos tahot, mut sun toiminnasta toisaalta näkee, ettet sä oo mikää tyhymä miäs! Älä vaan ota ittiäs 
niskasta kiinni, silloin sä vaan hätäilet ja sotket, entisestäs juttuja. Etene rauhallisesti ja tutki kaikkea 
mitä sulle ollaan tarjoamas, jokainen vastaantulija, kun ei oo roisto tai poliisi... En mä välttämättä oo 
sen oikeammas ku säkää, mut kokeele kaikenlaasta, on hyvä osata monenlaisia juttuja ja opetella 
kaikkea uutta. Sä osaat jo nyt kaiken, yritä vaan löytää ne itestäs. Jep, mä lähden tästä polttamaan 
rauhanpiippua, jotta hermot laukeis!" Jussi jatkoi matkaansa, tietämättä miten Jim oli suhtautunut 
hänen viimeisimpään valistusyritykseensä.  
 
Jim katsoi pitkään Jussin perään päätään puistellen. Kun häntä ei enää näkynyt, niin silloin Jim meni 
takaisin tukkuvaraston konttoriin ja laittoi tietokoneen päälle. Hän lähetti sähköpostiviestin Igorille, että 
hän oli juuri myynyt takaisin R-Safetyn osakkeet sen entiselle omistajalle. Jim kehotti Igoria olla 
myymättä omaa osuuttaan, ettei Petri saisi liikaa äänivaltaa yhtiössä.  
Sitten Jim soitti Jussille ja kysyi jos voitaisiin uudestaan kokeilla se bussijuttu. Jussi vastasi: "Jaa, mikä 
ettei... muista sitten, ettet pilaa koko juttua. Jos sä taas pilaat kaiken, niin silloin alkaa infernaalinen 
painostus, ja saat olla varma, että niin tulee käymään!" ja nauroi päälle. Jim lupasi ottaa kaiken irti 
bussimatkasta. Jim kysyi: "Minkä bussin tilaat?" johon Jussi: "Noo, olen ajatellut vähän Korpelan 
kiitolinjaa, sillä se on todella opettavainen yhtiö." Jim kysyi, että miten niin opettavainen, johon Jussi: 
"Kerran Korpela suunnitteli ottaa mukaan itsemurhakandidaatteja ja ajaa Nordkappissa Jäämereen, 
mutta aina vaan joku jänisti ja lopulta kaikki järkiintyivät eikä enää halunnut itseään murhata... kuule, 
sullekin tekisi hyvää tällainen opettavainen bussimatka, jonka määränpäätä sä et tiedä ennakkoon." 
Jim mietti hetken ja sitten vastasi: "Jaa, täytyy miettiä asiaa... jospa ottaisin vaimoni mukaan matkalle." 
Jussi kysyi: "Entä teidän lapsenne?" johon Jim: "Vaimon vanhemmat kyllä hoitavat heitä..." Jussi 
sanoi: "Sinä olet todella viisas mies... oikeastaan mun pitäisi pyytää sulta anteeksi ennakkoluuloani 
sua kohtaan. Jim vastasi: "Äh, mitäpä pienistä!" Jussi lupasi lähettää Korpelan kiitolinjojen turistibussin 
Jimin ja Ulrikan kartanon edustalle.  
Heti puhelun jälkeen Jim lähti ajamaan kohti Vattulaa, jotta olisi valmiina lähtemään.  
Ulrikakin suostui lähtemään opettavaiselle bussimatkalle.  
He menivät nukkumaan jo Kymmenen uutisten jälkeen, jotta huomenna olisivat pirteitä. Tavallisesti 
Jim menee nukkumaan kello 12 maissa yöllä. Tällä kertaa Jim ja Ulrika nukkuivat kuin tukki. 
Aamulla kello 9 kelloradio herätti Radio Novan uutislähetyksellä. Sängyssä he kuuntelivat uutiset ja 
sitten menivät keittiöön syömään maukkaan aamiaisen; kaurapuuroa maidon ja mustikoiden kera.  
 
Jim siirtyi autoksi kutsutun haitaribussiksikin tituleeratun masiinan puolelle, ei istunut, vaan seisoi. 
Näin sen takia, että Jussi oli kehottanut ihmisiä olemaan. Se tarkoitti, ettei väliä sillä, seisoiko, 
makasiko, vai oliko ylipäätään. Jim oli kaiketi oivaltanut tämän, mutta hän ei silti kyennyt asettumaan 
aloilleen. Tosin niinhän oli, ettei Jussin mukaan tarvinnut olla aloillaankaan.  



”Kuule, mistä tässä sinun matkassasi on kysymys!?” tiedusteli Ulrika, joka oli istuutunut Jussin 
osoittamalle paikalle.  
”Helkkari! Jussi on niin karismaattinen ja toisaalta konstailematon tyyppi, että silkkaa uteliaisuuttani 
kömmin bussin penkille!” Jim yritti näytellä tyytymätöntä mutta, niin surkeat olivat hänen 
näyttelijänlahjansa, että temppu jäi ihan munien koetteluksi.  
”Älä yritä nostaa omaa todellisuuttasi Jussin vastaavan yläpuolella vähättelemällä sitä. Niin kauan kuin 
vähättelet, olet itse keinotodellisuudessa. Tarkoitan, että oletat olevasi käsitystesi kanssa yläpuolella 
hänestä. Toisaalta näin ei ole, sillä muutoin minun täytyisi tietää ajatuksesi preesensissä, 
imperfektissä, futuurissa… Niin, ja kaikissa aikamuodoissa yhtäaikaisesti!” Jim havahtui oman 
tyytymättömyytensä keskeltä, edessä istunut ukko oli tuttu aiemmasta. Hän oli nähnyt kyseisen 
miehen naaman isänsä luona sanomalehdestä. Samalla sivulla oli juttu lehden uuden pääjohtajan 
ongelmasta, sekä kirjoitus sniperialaisesta kuljetuspalvelusta.  
Jim oli tulkinnut tekstin siten, että johtajanvaihdos tuossa puljussa tekisi terää. He olivat napanneet 
lentokoneellaan kontin sijasta erään kodittoman tilapäistalon ja kuljettaneet sen tietämättömyyttään 
kauas Laosiin saakka.  
Jutussa kerrottiin myös, että kyseinen kuljetuskuppikunta valmistautuisi seuraavaa keikkaa varten, 
tulisi näet siirtää kokonainen kuorma-auto magneettikaapelien varassa aina Sniperiaan saakka. 
”Möhlisivät varmaan senkin.” ajatteli Jim, yllättäen ääneen. Hänen mieleensä pullahteli muutakin; näet 
muisto hetkestä, jolloin hän istui valveilla unimaailmassaan, siis nukkui bussissa nähden unta 
munkeista. Uni ei ollut käynyt toteen, sillä muutoinhan bussi olisi ollut sisältä samanlainen mitä hänen 
unensa maailma, nyt siellä oli vain osia unesta. Edessä istunut mies oli kuin kopio muista vastaavista 
herroista, joita istui etummaisilla penkeillä, Jussikin oli heidän joukossaan. Jim oli kutienkin liian virkeä 
edes ajatellakseen unta, joten hän tyytyi kävelemään bussin etuosaan Jussin luo.  
”Jussi! eihän tämä ole se bussi, jonka piti hakea minut ja vaimoni!”  
”Yrität taas etsiä perusturvallisuuden samankaltaisuuksia täyttäviä asianhaaroja, mutta mikä olisikaan 
ihanaisempaa kuin tuon kokonaistilan muu tulevaisuus? Toisaalta. Sinun ei osaa tottua 
vaihtelevuuteen, tää on vaihtelevuutta, kaiken ei tarvitse aina mennä samoin. Ja samoin kaikki menee, 
vaikka menis miten, Jim, tää on eri auto siitä syystä, että itsetuhoine bussikuski palasi entiseen ja teki 
temppunsa. Ei siitä lehdessä ollu, kun se itse oli siirtynyt kyseisen lehden johtotehtäviin ja ukkelin 
kuoleman muistoksi päätettiin pitää tauko painatuksessa. Funtsaa kuinka töykeää, ei edes lehtiä 
julkaista, vaikka johtaja kuolee!” Jussi manasi, Jimin tajutessa ajatusleikin.  
”Miksi hän ajoi bussia, jos kerran oli lehtialalla?”  
”Aha, lehtimieskö ei voi ajaa autoa! Olisko kukaan merialalla, mikäli siitä hyvästä riistettäisiin kortti ja 
ajoaito! Älä ajattele noin, muista, että toinen ei sulje pois toista, ellei se olo itsellinen tarkoitus.  
Silloinkin tää tapahtuu vaan oikeassa maailmassa, mielikuvissa voi asiat olla vaikka mitenkä! Niin ja se 
lehti, tilaisit muitakin ukaasia äläkä vaan iänikuista paikallislehteä. Ei tartte välttämättä tilata mitään, 
jos on korvat päässä ja niitten käyttötaito.” Jussi istui takaisin omaan penkkiinsä, hän oli tuonut sen 
kotoa koska ainoastaan sen piikkinen pinta kasvattaisi tarpeeksi kipukynnystä. Jim istui Jussin 
viereen, vaikka vaimo jo huuteli häntä takaisin taakse.  
”Mihin me oikein olemme menossa ja miksi minun, ja avovaimoni pitää kykkiä bussin peräpäässä?” 
kysyi Jim jo huomattavasti rauhaisampaan äänensävyyn.  
”Me ollaan siellä jo, mikäli unohdetaan kilometrit ja kaikki tuollaiset. Ja bussin peräpää on nokka sitten 
kun peruutetaan!” Jim nyökkäsi ja katseli sivuikkunoista ulos, sillä moottorin ääni muuttui omituiseksi ja 
olisi parasta tietää missä on, ettei tarvitsisi.  
”Jussi, miksi auton pyörät eivät pyöri laisinkaan, onko tämä sitä uutta tekniikkaa, auto ilman pyöriviä 
pyöriä?” 
”Eikö sä ny huomaa, että meidät on vahingossa kaapattu koukun varaan ja nyt lennetään jo 
kilometrien korkeudessa, mikäli matkaa ny halutaan niillä kaiken maailman matkamitoilla ilmasta!” Jim 
oli pudottaa silmäkuopat silmiensä takaa, eikö Jussi välittänyt tuon taivaallista siitä, että taivaalla oltiin.  
”Pitäisikö mun hyppiä niin, jotta koko haitariauto tippuisi maahan ja jyrähtäisi, mä oon samanlainen 
kuin se lehtitoimittaja, mutta se ominaisuus on käytössä vaan, jos se pakotetaan vallitsevaksi. Ja sitten 
kun se ominaisuus tottuu asemaansa, musta tulee itsemurhakandidaatti ja irrotan koukun, vaikka 
sillillä sahaamalla!” Kaikkien sisällä istujien päätelmät olivat totta, auto keikkui korkealla hieman pilvien 
alapuolella. Jim oli sulaa veteläksi massaksi, koko maailma voisi sortua hänen osaltaan, mikäli 
kiinnitys pettäisi. Hän keksi: ”Jos tämä onkin unta.”  
”Älä höpsi! Kun heräät, niin sun unimaailmasi sortuu, eikä se tule samanlaisena koskaan takaisin.” 
Jussi puhui nasevia vastauksia antaen, näpäytellen samalla jotain ihmehärveliä korvansa takana. Jim 
piti sitä kuulolaitteena, mutta Jussi vahvisti sen olevan sellainen. ”Voi puhelinta sanoa kuulolaitteeksi, 
piti vain soittaa yläkerran pojille, että pistävät syvän kuljetuksen merkkivalon päälle” vastasi Jussi. Ja 
kohtahan tuo valo syttyi, se hohti kuin miljoona nuotiota puristettuna metrin kokoiseksi palloksi. 
Ylhäällä koneessa ei tosin aivan ajan tasalla oltu.  
”Kuka siellä soitti?” kysyi toinen piloteista.  



”Ei kukaan soittanut, vaan puhui puhelimessa, vai väitätkö kuulleesi musiikkia” kysyi lentäjä 
kaveriltaan.  
”Ainakin kuljetettavan tavaran perusteella niin voisi päätellä. Siellä on haitari ja laulajatkin sopivasti 
sisällä” selitti toinen, jälkimmäisen katsahtaessa alas kummallinen kiilto silmissään. ”Voi sun… Siellä 
on haitaribussi orgaanisine sisältöineen! Muistuttaa niin paljon perävaunurekkaa, etten 
ylimalkaisuuteni vuoksi ottanut näkökohtaa huomioon!” 
 
Yhtäkkiä bussinpenkin alta kömpi noin kymmenvuotias naskali, nenä ja posket hieman pölyisinä mutta 
silmät innostuksesta kiiltäen. Kas kummaa, miten poikanen oli päässyt huomaamatta livahtamaan 
bussiin. Missä vaiheessa hän oli kömpinyt penkin alle? No, eiväthän ihmiset paljon kiinnitä 
lähimmäisiinsä huomiota, ennen kuin jotain todella poikkeavaa näkyy tai tapahtuu...  
"Hei, te kaikki!" poika julisti kirkkaalla äänellään. ”Me ollaan nyt hurjan hurrikaanin matkassa! Mä 
katoin just äsken myrskyn silmään! Me lennetään, vaikka Timbuktuun tai Australiaan!"  
Syntyi syvä hiljaisuus - lasten suustahan kuulee totuuden, tällä kertaa varsin pelottavan totuuden 
kaiken lisäksi. Lapsi on Jimin ja Ulrikan Adam-poika. Ulrika otti Adamin syyliinsä ja sanoi: "Nyt sitten 
istut kiltisti tässä polvellani. Me hiukan matkaillaan..." Adam kysyi: "Missä on mun pikkusisko?" johon 
Ulrika: "Jonna on mummolassa, sunkin olis pitänyt pysyä siellä." Ulrika kaivoi esiin kännykän ja soitti 
anopilleen, että Adam on turvallisesti mukana. Puhelin jälkeen Ulrika rupesi pelaamaan iPhonellaan 
Candy Crush Saga peliä, mutta sitten luovutti, kun peli oli liian vaikea. Hän aikoo myöhemmin pyytää 
Elli Yrjölää auttaa pelissä, sillä tämä on kännykkäpelimestari.  
 
Jimiä sapetti, kun Jussi taas kusisilmään. Bussinhan piti olla Korpelan kiitolinjat eikä haitaribussi. Jim 
otti kännykän esiin ja soitti numerotiedusteluun ja kysyi Arto Paasilinnan numeroa, sillä eräässä hänen 
kirjassansa esiintyy samanniminen bussi ja ehkä tällä Jimin suosikkikirjailijalla olisi ratkaisu pulmaan. 
Heti kun Jim oli näppäillyt matkapuhelimeensa Arton numeron, niin silloin hänen pöksyynsä pujahti 
pupu. Hän ei tohtinutkaan soittaa, siispä hän sulki puhelimen ja meni bussin perälle ja istahti Ulrikan 
viereen ja kietoi kätensä tämän ympäri: "Mua alkaa jo kyllästyttää tämmöinen simputus." sanoi Jim, 
johon Ulrika: "Samat sanat. Sano Jussille, että halutaan takaisin kotiin." Jim nousi ylös ja meni Jussin 
luokse, joka oli nukahtanut. Hänen viereiselle penkille oli tipahtanut hänen lompakko, jonka Jim otti 
käteen ja avasi sen ja katsoi ajokorttia, jossa luki; Olle Lindberg. Jimin sydän hyppäsi kurkussa asti, 
kun mies ei ollutkaan se joksi tämä väitti olevansa. Vaikuttaa siltä, että tässä miehessä on ilmiselvän 
ihilistin kujeita.  
Jim sanoi vaimolleen: "Tämä mies ei ole Jussi vaan joku Olle Lindberg!" Juuri silloin mies heräsi ja 
alkoi rykiä ihan kuin oksennus olisi tulossa. Jim sanoi: "Lompakkonne oli tipahtanut lattialle... ole 
hyvä!" johon mies hymyili: "Kiitos! Kiva kun on rehellisiä ihmisiä..." Jim pyysi päästä takaisin kotiin. 
Olle meni kuljettajan luokse ja sanoi, että tuo harmaahiuksinen mies haluaa kotiin. Kuljettaja vilkaisi 
Jimiä ja silloin Jim hätkähti. Sehän on Kainuun kovin metsästäjäkalastaja sekä entinen  
painaja Reijo Lillukka joka on tätä nykyään lehtitalolla töissä ja painaa ilmaislehti Silmänräpäystä.  
Reijo naurahti: "Kah helevetti, sehän on pikku Jimmeli?" Jim vastasi: "Niin on... haluan kotiin!" johon 
Reijo nauroi niin, että hänen valtava vatsansa hytkyi: "Joo, pitää ajaa, mutta vähitellen tai muuten 
tulee mahahaava!" ja nauroi makeasti.       
 
Kuljettajan takana sijaitsevalla penkillä puolittain torkkunut ikäneitonen havahtui. Hän oli tunnistanut 
kuljettajan äänen.  
"Ei voi olla totta", hän ajatteli. "Miten tuolla viinamäen hyypiöllä voi olla ajokortti ja vielä bussinajoon 
oikeuttava lätyskä?" Ääneen tuo Maaviina-tätönen lausahti: "Lillukan akan poika, kuules! Millos sä olet 
kortin ajanut? Mää muistan, ettei sulla ollut toivookaan ajokortista, sulta näet puuttui kaistapää. Ja 
mikäli oikein ymmärrän, ei niitä kaistapäitä laiteta hartioille missään autokoulussakaan. Mistä olet 
ajolupasi ostanut, persialaiselta torilta vai Moskovan sivukujilta? Milläs rahalla sen maksoit, siellä eivät 
eurot kelpaa... heh, heh" Naisen puhe katkesi hihitykseen. Matkustamossa kuului kohahdus. Tommi 
kyseli heti nokkelasti: "Mistäs oot ostanut tallipaikkasi?" ikään kuin hän olisi puhunut formula ykkösten 
kuljettajista.  
Epäluottamus kuljettajaan kasvoi kasvamistaan matkustajien joukossa. Muutamat heistä alkoivat 
supattaen pohtia, milloin seuraava sopiva linjuri tulisi - ja kuka sitä kuljettaisi. Toisaalta liikenne oli 
hiljaisehkoa tähän aikaan, joten ehkä he eivät ihan loton jättipottitäysosumatuuria tarvitsisi 
päästäkseen ehjinä kotiin. Sitä paitsi oli ihan kivaa, että matkustajien joukkoon sattui nykyaikana niin 
uhanalaisia ihmisiä: rehellisiä. 
 
Olle sanoi Reijolle, että tämä ajaisi Kajaanin linja-autoasemalle. Reijo sanoi tupakka suupielessä 
väpättäen: "Okei, mutta sillä puheella, että sä tarjoat lihapiirakan Kajaanin torilla!" Olle lupasi tarjota, 
sillä lihis ei ole hinnalla pilattu.  



Jim ja Ulrika kuulivat Ollen ja Reijon keskustelun bussin perälle, ja Jim huokasi helpottuneena: "Ahaa, 
vihdoinkin päästään kotiin! Pitää kirjoittaa tämä seikkailu muistiin..." Ulrika halasi Jimiä ja sitten heti 
Adam-poikaa.  
 
Tunnin kuluttua bussi saapui Kajaanin linja-autoasemalle, jossa Jim ja Ulrika siirtyivät Vattulan bussiin, 
josta he poistuivat Asiakastorilla, josta he kävelivät lähellä olevalle Brand Linen pääkonttorille. 
Pääkonttorin parkkipaikalla oli Jimin valkoinen Bemari odottamassa, jonka jarrut Jimin isä oli korjannut 
ja sitten ajanut auton Brand Linen parkkipaikalle koska sen luota on lyhyt matka Vattulan torille, josta 
hän otti bussin Keravalle, jossa hän asuu. 
 
Jim, Ulrika ja Adam ajoivat kotiin. He asuvat kaupungin pohjoispuolella Lintulan kaupunginosan 
laidalla hienossa Brandzers Hofin kartanossa. Seuraavana päivänä he hakivat Jonnan mummolasta.  
 
Sillä välin, kun Ulrika haki tyttären appivanhempiensa luota, niin sillä välin Jim laittoi tietokoneen päälle 
ja kirjoitti erillispäivän tapahtumat nettipäiväkirjaansa.   
Tietokonepa ei suostunut yhteistyöhön, vaan hävitti Jimin työn hedelmät pimenemällä juuri, kun Jim oli 
painamassa tallennus- ja julkaisupainiketta.  
Kyseessä ei ollut tuon masiinan ensimmäinen sopimusrikkomus sen Jimin luona viettämänään aikana. 
(Ainakin toiseksi viimeinen oikku se saattoi olla - niin mustaksi Jim muuttui vilkuillessaan tuota 
epäinhimillistä työkumppaniaan.)  
Näyttöruudun pysyessä edelleen mustana kuin nokikolari Jim alkoi tarkistaa koneen virtalähteitä, toisin 
kirjoittaen: hän varmisti, että pistotulppa oli kiinni -rasiassa ja sähköjohdon toinen pää puolestaan 
tietokoneessa, jonka Jim oitis mielessään nimitti Jekku-Jediksi. "No, Jedi, Jetzt sun pitää toimia!" Jim 
kehotti konetta. Turhaan hän niin teki, masiinalta puuttuivat paitsi korvat myös kyky ymmärtää puhetta. 
Jim kiroili saksaksi ja suomeksi, mutta turhaan.  
Valmiiksi pohdittu nettipäiväkirja kaikkosi Jimin rähinän täyttämästä mielestä. Yhä tulistuneena hän 
poimi esiin yhden kännyköistään soittaakseen tietokonetukihenkilölle.  
"Computer Help", vastasi iloinen naisääni linjan toisesta päästä. "Tota, mä tartten apuu", Jim 
laususkeli koettaen karkottaa kiukkua äänestään. "Mun ihan uusi tietokoneeni pimeni ihan äsken ja 
ihan yllättäen. MITÄ MÄ TEEN SILLE?" Viimeisen lauseen Jim huusi - kärsivällisyys ei näet kuulunut 
hänen hyveisiinsä.  
Nainen ei häkeltynyt, hän on tottunut urveloihin asiakkaisiin. Hän rupesi selkeästä, rauhallisesti ja ylen 
asiallisesti antamaan Jimille neuvoja koneen kesyttämiseksi. Kuuliaisesti Jim suoritti naisen neuvomat 
pari pikku tointa, ja kone heräsi mykkyydestään. 
Jim otti uudelleen puhelinyhteyden häntä neuvoneeseen naiseen, tällä kertaa kiittääkseen 
vuolassanaisesti. Kiitosvärssyjensä keskellä hän yllättäen äkkäsi, ettei ollut tarkistanut, menikö hänen 
kirjoitelmansa sittenkään hukkaan vai tallentuiko se kiintolevylle. Niinpä Jim kiitosten lomassa kysäisi 
vielä tätä asiaa ja sai häneltä saman neuvon, jonka hänen oma henkilökohtainen keskusyksikkönsä 
alias aivonsa olisivat antaneet: kiintolevykin tuli tarkistaa. Ja sinnehän tuo tarina oli kuin olikin 
tallentunut, syöpynyt tietokoneen muistiin niin, ettei tilapäinen virtakatkos sitä ollut hävittänyt.  
Kiitokseksi hyvistä neuvoista Jim päätti tarjota puhelinneuvojalleen kahvit läheisessä 
espressokuppilassa. Vielä kerran hän soitti tietokonetukihenkilölle, nyt esittääkseen kutsun kahville. 
Nainen olikin vielä työvuorossa, ja hän -äänestään päätellen kutsusta kovasti ilahtuneena - suostui 
tapaamiseen, työvuoronsa päättymisen jälkeen. 
 
Jim ja nainen sopivat tapaavansa pienessä kahvilassa aivan Kajaanin keskustassa. Nainen asuu 
Helsingissä, mutta Jim onnistui hänet ylipuhutuksi ja lupasi maksaa naisen lentomatkan Kajaanin 
lentokentälle, jossa hän lupasi odottaa.  
Ulrikalle Jim sanoi, että hänellä on tärkeä liikeneuvottelu ja suunnittelee kirjapainon perustamista. Jim 
sanoi avovaimolleen, että kokouksessa voi mennä pitkäänkin.  
 
Heti kun Jim oli lähtenyt, niin silloin Ulrika päätti maistaa kiellettyä hedelmää; kutsua erään 
miespuolisen ystävän kylään. Mies on Jim-Adolfin kaima Jim Tjäder, joka on parisuhteessa Elli Yrjölän 
kanssa. Ulrika päätti kutsua tämän ihanan Jim Tjäderin kylään, kun Jim-Adolf ilmoitti olevansa 
liikematkoilla. Oikeastaan Ulrikan ja herra Tjäderin välillä ei ole mitään sutinoita, vaan kyseessä on 
vain kaverillinen kahvittelu. Samalla Ulrika päätti tarjota hänelle ihanan kalagratiinin, kun serkkupoika 
ei pidä kalasta.  
Puolen tunnin kuluttua talon edustalle ilmestyi harmaa Hyundai Getz henkilöauto.  
Ulrika ja Jim Tjäder menivät Brandzers Hofin kirjastohuoneeseen pelaamaan Nintendo Wiillä veikeää 
keilapeliä ja sitten juotiin kahvit. Ulrika oli hakenut Vattulan parhaimmasta konditoriakahvila Ritzistä 
ihania krokotiilileivoksia.  
 
 



Ulrika ei osaa edes aavistaa, että Jim-Adolf tekee tismalleen samaa; kahvittelee vieraan naisen 
kanssa. Jimkään ei rakastele, vaikka tämä toivoisi niin, mutta kuitenkin Jim flirttailee vieraille naisille. 
Siis tavallaan Santra teki ihan oikein, kun kutsui herra Tjäderin kylään; eli tasapeli. Ulrikakin hieman 
keimaili herra Tjäderille, mutta mies päätti pitää päänsä kylmänä eikä alkaa lempimään, sillä hän 
tykkää niin paljon Ellistä.  
 
Samaan aikaan Jim-Adolf pysäköi autonsa Kajaanin lentokentän parkkipaikalle. Jim otti esiin kyltin, 
jossa luki; terve mikrotukihenkilö, jotta nainen tunnistaisi hänet.  
Puolen tunnin kuluttua tuli lentokone Helsingistä ja nainen tuli Jimin autoon ja kysyi, että onko hän 
oikea henkilö, johon Jim: "Totta kai mä oon oikea, eli se tietokone kyselijä!" He lähtivät ajamaan kohti 
Kajaanin keskustaa.  
 
Noin varttitunnin ajomatkan päässä lentokentältä Jimiä ja naista odotti yllätys: poliisin ratsia. Kolme 
tiukan oloista valtion virkahenkilöä alias poliisimiestä pysäytteli ajoneuvoja. Yksi poliisimiehistä, joka 
olikin nainen, vaikka poliisilaitoksen nimikekäytännön mukaan poliisimies, kääntyi kuljettajan puoleen 
tiedustellen ajolupaa ja rekisteriotetta, muut konstaapelit, miespuolisia, tarkistivat tarvittaessa 
kuljettajain antamia tietoja. Mikäli niissä jokin herätti epäilyjä, asiat selvitettiin tiedusteluin suoraan 
viranomaisilta. Jimipä ei löytänytkään konstan kysymiä asiakirjoja.  
 
Hän tutki läpikotaisin hansikaslokeron, jossa dokumentit tavallisesti lojuivat turvassa, valolta 
suojatussa paikassaan, vaan nyt oli niiden turva kenties kadonnut papereitten itsensä mukana. Ja 
ajokorttikin, joka tavallisesti AINA seurasi Jimiä tämän lompakossa, oli POISSA, kuin paperintuhoojan 
nielemänä. Kaiken maailman etukortit olivat tietenkin tallella tutuissa lokeroissaan lompakossa mutta 
ajokorttiosasto oli TYHJÄ. Ja tyhjältä tuntui Jimin pääkoppakin siitä osasta, josta hän koetti palauttaa 
mieleensä; a) hetkeä, jolloin oli viimeksi käsitellyt ajolupaansa. b) mihin hän oli mahdollisesti työntänyt 
tuiki tärkeän dokumentin. c) miten ihmeessä hän oli syyllistynyt tällaiseen huolimattomuuteen - ei 
tarpeellisia asiakirjoja mukana!  
"Löytyykös se ajokortti vai lähdetäänkö Kajaanin piiriin selvittämään asiaa?" naispoliisi kysyi hieman 
nenäänsä puhuen. Jimiä nolotti; mikrotukityttö sai tietää Jimin mahdollisesta huolimattomuudesta. 
"Miten tuo pärjää tarkkuutta vaativien tietokoneitten kanssa?" hän varmaan pohtisi. Kenties hän 
kieltäytyisi avustamasta Jimiä sanoen tämän olevan liian vaativa asiakas hänen taidoilleen.  
"Hei, mä sain tolta mun päätteeltä selville, että tällä kaverilla on ajokortti ihan kunnossa. Antaa sen 
mennä - tulkoon ensi viikolla selvittelemään ne rekisterioteasiat." Hän kumartui vielä kuiskuttamaan 
jotain kollegansa korvaan, jotain sellaista, jollaista Jim tai seuralaisensa ei saisi kuulla. JOTAIN Jim 
kuitenkin kuuli: "sipi-sipi-supi...hei, hei... sipi." Hieman Jimiä loukkasi hänestä tehty moinen tila-arvio 
mutta yleisesti ottaen hän oli helpottunut päästyään jatkamaan matkaansa, vaikkakin poliisien kysymät 
dokumentit piti vielä löytää ja käydä laitoksella näyttämässä.  
Helpotuksesta huokaisten Jim lähti jatkamaan matkaa. "Ei mullakaan aina ole ajokorttia mukana", 
nainen aloitti laukaistakseen kireää tunnelmaa mutta vaikeni, kun huomasi Jimin haluttomuuden 
keskustella. Vaitonaisina he parkkeerasivat auton Kajaanin torille. Jim kaiveli lompsaansa - tällä kertaa 
etsien rahaa parkkimittariin - ja varmisti että kolikoita oli riittävästi. "Kilks", sanoi pysäköintimittarin 
ahnas konekita eikä edes kiittänyt. Jim sanoi pysäköintimittarille ihan kuin se olisi elävä olento: ”Kiitos 
ei ole kirosana!” ja päälle nauroi. Tukihenkilötyttö puisteli päätään. Jim tunsi kiihottuvan 
pysäköintimittarille sanomasta repliikistä, koska hänelle tuli mieleen Haloo Helsingin hehkeä laulajatar 
ja sitten hänelle tuli mieleen Elli Haloon kaima Elli Yrjölä. Jim ei osannut aavistaakaan, että avovaimo 
kahvitteli Elli Yrjölän aviomiehen kanssa.  
 
Vaiheikkaan matkansa jälkeen Jim ja seuralaisensa pääsivät kuin pääsivätkin kahvilaan. Siellä 
asiakaspalvelusta huolehtisi todennäköisesti elävä ihminen tietokoneen sijaan. 
Jim ja nainen asettuivat istumaan kahvilan perälle viherkasvien taakse siltä varalta, jos joku tuttu 
sattuisi tulemaan.  
He joivat pari kuppia kahvia ja sitten he menivät takaisin autolle, ettei vain pysäköintimittari ehtisi 
mennä nollille.  
 
He menivät Kajaanin hienoimpaan hotelliin, joka on joen takana. Jim varasi huoneen kahdelle.  
Kun he tulivat huoneeseen, niin silloin nainen ihastuksesta kapsahti Jimin kaulaan ja antoi mojovan 
pusun Jimin karhealle poskelle.  
Sitten Jim sanoi: "Odota tässä niin haen juomaa!" Nainen lupasi odottaa.  
Ensin Jim kävi hotellin parkkipaikalla laittamassa rekistereiden eteen mustat muovit, ettei tutut 
tunnistaisi autoa. Sitten Jim meni hotellin baariin ja tilasi kaksi lonkeroa sitruunan kera.  
Sitten Jim meni takaisin huoneeseen, jossa nainen oli jo maistelemassa minibaarin juomia. Jim sanoi: 
"Annetaan olla minibaari, sillä siinä on vain sika kallista... "   



Hetkisen kuluttua oveen koputettiin ja tarjoilija astui huoneeseen kaksi lonkerolasia mukanaan. Nainen 
sanoi: "Mistä sä tiesit, että mä rakastan lonkeroo?" johon Jim: "Sydän kertoi!" ja halasi naista.  
Kun he olivat juoneet lonkeron, niin silloin nainen huomasi Jimin sormessa sormuksen:  
"Mitä, oletko naimisissa tai kihloissa?" Jim änkytti tutulla monotonisella äänellään: "Kihloissa olen 
serkkutytön kanssa, mutta pitäähän joskus maistaa kiellettyä hedelmää." johon nainen: "Senkin pukki! 
Mä en ole sellainen tyttö. Hyvästi!" Jim laski lasin pöydälle ja meni naisen perässä hotellinkäytävälle ja 
sanoi maksavansa lentolipun takaisin Helsinkiin, johon nainen: "Unohda koko juttu! Kyllä mä sen voin 
tehdä. Täst edes saat soittaa meidän miespuoliselle tukihenkilöllemme, sillä mä en halua enää kuulla 
ääntäsi!" Jim jäi katsomaan naisen perään. Ikkunastakin hän katsoi, kuinka nainen kiersi vesilammikot 
eikä edes katsonut perään. Kun nainen oli mennyt bussipysäkille, niin silloin Jim meni hotellin 
reseptioon ja maksoi laskun, joka ei vielä ole ehtinyt tulla kalliiksi.  
Sitten hän meni autolle ja poisti muovit rekisterin edestä ja lähti ajamaan kohti poliisilaitosta. Hän 
päätti kerralla mennä selvittämään asiaa.  
Poliisitalon parkkipaikalla Jim vielä kerran penkoi hanskalokeroa ja autonpapereita.  
Ohjekirjan välistä löytyikin nämä tärkeät paperit. Jim ihmetteli, että miten ihmeessä ne ovat sinne 
joutuneet. Olikohan pikku Adamilla näppinsä pelissä.  
Sitten Jim meni poliisilaitokselle selvittämään, että kaikki paperit ovat kunnossa.  
Virkamiehet kiittivät, että Jim on rehellinen, että tuli heti selvittämään tämän asian.  
Sitten Jim meni autolle ja lähti ajamaan kohti kotia.  
 
Kotipihassa hän näki kaimansa auton. Jim ajatteli, että ehkä kaima on liikeasioilla.  
Jim meni ulko-ovelle ja avasi varovasti ja sitten eteisessä hän huhuili: "Ulrika Liebling!"  
Kirjastohuoneessa Jim näki Ulrikan ja herra Tjäderin pelaamassa Nintendo Wiillä. Ulrika hieman 
punastui, kun oli alun perin tarkoittanut maistella kiellettyä hedelmää, mutta onneksi herra Tjäder ei 
sitä halunnut koska haluaa olla uskollinen Ellilleen, joka on parhaillaan töissä pääkonttorin 
reseptiossa.  
Ulrika kertoi kutsuneen herra Tjäderin kahville, kun hän oli toimettomana Sepänkadun asunnolla sillä 
välin, kun Elli on töissä ja joku päivä voidaan kutsua heidät molemmat kylään. Molemmista Jimeistä se 
oli hyvä ehdotus. Jim-Adolf tykkää aina Ellistä koska tällä on aina niin hassuja repliikkejä sekä eleitä. 
Kun Elli maistelee jotain pahanmakuista karkkia tai ruokaa, niin silloin tämä voimakkaasti ravistaa 
päätään ja sanoo: ”Pthyi olkoon!” Kun hän kuulee jonkun kummallisen mutta hullunhassun jutun, niin 
silloinkin hän puistelee päätään niin, että posket loksuvat.  
 
Ulrika päätti aloittaa uuden keskustelunaiheen. Hän sanoi, että haluaisi oman auton, jotta olisi 
helpompi käydä ostoksilla. Ääneti Jim mietti hetkisen, miten hän serkkukullan auton maksaisi - kyllä 
rahaa olisi, muttei tietenkään kannata tuhlata. Brandzerit ovat monimiljonäärejä mutta silti ei kannata 
törsätä rahaa mihin sattuu, varsinkin täällä Etelä-Kainuussa pitää yrittää peitellä rikkauksiaan, ettei 
herättäisi perikainuulaista kateutta.   
Suvun rahat ovat ainakin toistaiseksi Jimiä kyvykkäämmäksi katsottujen suvun jäsenten hallussa. Toki 
Jim sai niistä osansa, kunhan pyytää mutta hän joutui selittämään, mihin hän rahaa tarvitsi. Sen 
tähden hän tietokonehommiakin koetti opetella ja hallita, että saisi joskus ihan omin toimin ansaittuja 
roposia. Mutta joskus oli ihan kätevää, että saattoi käyttää suvun rahoja. Ja kyllä Jim jotain keksisi 
selitykseksi suvun varainvartijalle. Hänen aivoissaan alkoikin raksuttaa. 
HEUREKA! Hän soittaisi, meilaisi tahi vanhaan malliin kirjoittaisi suvun vanhimmalle ja kertoisi 
joutuvansa lonkkaleikkaukseen. Ihan uusi proteesi pitäisi vasempaan lonkkaan panna - alkuperäinen 
nivel oli näet jo runsaat kolme vuosikymmentä vanha ja joskus narisi ikävästi, kun Jim illan pimetessä 
koetti parantaa korkeushyppyennätystään läheisellä Lintulan urheilukentällä. Jim muisti myös, että oli 
muutama kuukausi sitten vieraillut lääketieteellisillä messuilla tehdäkseen paikallisaviisiin jutuntyngän. 
Sieltä näyttelystä oli hänen salkkuunsa solahtanut esittelyssä ollut lonkkaproteesi. Tätä muistoksi 
otettua esinettä Jim näyttäisi sukulaiselleen rahaa pyytäessään. Jos (ja kun) lainattu raha sitten 
hupenisi kotteroon, niin kitsas sukulainen ei voisi enää ainakaan kovaotteisesti periä lainaansa 
takaisin. Tietäisihän hän, ettei se eikä muukaan vastaava raha ENÄÄ Jimin hallussa olisi, joten 
kovakourainen käsittely tuottaisi perijälle vain kipeät kourat.  
Tuumasta toimeen ja soittamaan suvun rahasammolle eli omalle isälle, josta tuli suvun vanhin jouluna 
2012 kun Helmut Brandzer menehtyi vesikeuhkoon. Silloin Brand Linen osakkeet jaettiin uudelleen 
Annette-lesken, tämän aikuisten lasten sekä Raimon kanssa.  
 
Nyreänkarhealla äänellään tämä Roope-ankka kääkkäsi puhelimeen, kun kuuli Jimin rahanpyynnön. 
Tavalliseen tapaan isä sanoi, kun Jim oli esittänyt rahapyyntönsä: ”Hölle junge!”, jolloin Jim meni 
suoraan asiaan. "Papa, minä en voi kohta kaahat... tuota, kävellä tällä jalalla - ainakaan riittävän pitkiä 
matkoja." Viimeiset neljä sanaa Jim tokaisi nopeasti mutta selvästi ja koki näin varmistavansa sen, 
ettei omatunto vastedes soimaisi tästä asiasta. Eihän hän ihan täyttä kukkua puhunut.  
Isukki lupasi toimittaa rahalainan, ynnä velkakirjan, Jimille parissa päivässä.  



Jim ei enää muistanut naisiaan vaan ryhtyi tutkailemaan moottorilehtien henkilöautojen myyntipalstoja, 
ihan niin sanotusti sillä silmällä. 
Jim haki Ulrikan kirjastohuoneeseen ja näytti Keltaista pörssiä, että minkä ajokin hän haluaisi.  
Ulrika naurahti: "Olisi parempi, jos ostaisit mulle ihan uuden... ei sen tarte olla mikään Bemari vaan 
Skoda tai Volkkari käy ihan yhtä hyvin… kai helkkareiden pakokaasuongelmat on fiksattu." Sitten he 
lähtivät Kajaaniin autokauppakierrokselle, sillä Vattulassa on vähän autokauppoja.  
Eräästä kaupasta he löysivät Ulrikalle mieluisan ajopelin; punainen Volkswagen Golf vuosimallia 97. 
Se on Jimkin mieleen, sillä Volkkari on hyvin taloudellinen, jos ylipäätään autonvalmistajan tilastoihin 
on luottamista. Autokaupasta he soittivat Jimin isälle, että he tekisivät heti kaupat.  
Raimo ilahtui kun he valitsivat halvimman auton. Hän lähettää maksun pankinvälityksellä 
autokauppaan. Viikon päästä Ulrika saa hakea tämän punaisen vauhtihirmun.  
 
Kului viikko. Jim ja Ulrika lähtivät hakemaan autoa.  
Kaupalta Ulrika ajoi Jimin Bemarin jäljessä. Vähän ennen Vattulaa hän pyyhkäisi Jimin ohi ja ajoi 
tuhatta ja sataa kotipihaan. Jim katsoi sydänkurkussa, että ajaakohan yhdistetty serkku avovaimo 
ojaan mutta onneksi meni hienosti. Ulrika on todella hyvä autonkuljettaja. Ajokortin hän on saanut 
Saksassa 90-luvun puolivälissä. Niihin aikoihin Jim oli parantumassa mielisairaalassa.  
 
Naapurinmies Rauli Nesteinen katsoi ihmeissään, kun Läskelänkadun perälle ajoi kaksi autoa. Hänellä 
on vain yksi auto, vaikka olisikin vara ostaa useampi mutta mitä hän niillä tekisi, sillä hän istuu 
pyörätuolissa.  
Hänellä on hieno moottorirullatuoli, jolla hän joka aamu hakee lehden postilaatikolta.  
Hänen hopeanvärinen Volvonsa on sovellutettu liikuntavammaisille. Siihenkin upposi hirveästi rahaa. 
Raulin talo on muutamaa vuotta uudempi kuin Brandzers Hofin kartano, jossa Jim ja Ulrika asuvat.  
Eikä Raulin talo ole pelkästään hieman uudempi kuin naapurinkartano - sen sisäpihalla komeilee 
isäntänsä todellinen ylpeyden aihe: invalidia varten vasiten suunniteltu ja toteutettu uima-allas. 
Miksikään pulikointilätäköksi, saati kylpyammeeksi ei allasta todellakaan voi nimittää, se on näet 25 
metriä pitkä, toisesta päästään kahlattavan matala ja toisesta päästään niin syvä, että uimari voi 
päätään ja niskaansa vaarantamatta sukeltaa altaan laidalla jyhkeinä seisovilta puolen - viiden metrin 
korkuisilta hyppytelineiltä. Rauli vain ei itse voi näitä telineitä käyttää mutta hän rakennutti ne - paitsi 
altaan suunnittelijan toivomuksesta myös siksi, että saisi hieman pröystäillä tälläkin fiinillä detaljilla.  
Sisimmässään Rauli on ainakin hivenen verran katkera ja tuntee haikeutta ja kiukkua siitä, ettei 
mikään teknologia tai mikään rahamäärä tuo takaisin hänen liikuntakykyään.  
"Tuolla ne rahaköyhät sukulaiset ja tuttavat ja muut kadunkäyttäjät kävelevät ja juoksevat onnettomina 
mutta onnellisen tietämättöminä siitä, miten iso lahja kävelykyky ihmisille on", Rauli pohtii usein. Mutta 
toisaalta, onneksi hänellä on rahaa, jonka turvin voi ostaa edes sitä ´mekaanista ja sähköistä 
liikkuvuutta`, joksi hän erilaisia apuneuvojaan nimittää. 
Rauli rullasi olohuoneeseensa ja katseli kirjahyllyä. Hänellä on paljon hyviä romaaneja, jotka hän on jo 
lukenut. Ehkä sitten vanhana lukisi ne uudelleen. Hän katsoi päätyikkunasta ulos kartanolle päin. 
Muutaman kerran Rauli on lukenut Jimin blogia, jossa hän esittelee suomalaisia ja saksalaisia 
radioasemia, sillä Jim on oikea radiohullu.  
Monesti Rauli on houkutellut Jimiä kirjoittamaan omaelämänkerran mutta Jimiä epäilyttää, että 
kiinnostaisiko ketään hänen tekemisensä koska murrosiässä Jimillä oli mielenterveysongelmia ja oli 
tehnyt kauheuksia ja vielä 25vuotiaana hän oli lähellä onnistua itsemurhassa.  
 
Rauli on aina ollut kiinnostunut kirjallisuudesta, varsinkin moottoripyöräonnettomuuden jälkeen, jolloin 
hänet tuomittiin pyörätuoliin.  
Omankin kirjan Rauli haluaisi kirjoittaa mutta hänen ajatuksenrientonsa tuntuu pysähtyvän aina, kun 
hän istuu kirjoituskoneen ääreen. Näin oli asiain laita vanhaan aikaan, kun kirjoituskone oli vielä 
kirjoituskone, äänekäs, mekaaninen, turvallinen ja ennen kaikkea maallikonkin helposti huollettava... 
Nyt on tietokonetta sun muuta vempelettä, johon ei asiaan vähintään kymmenen vuoden opinnoin 
perehtynyt ihminen voi edes ajatella korjaten kajoavansa. Niin vanhanaikaisia ovat kirjoituskoneet 
nykyään, että värinauhojakin joutuu hakemaan käytetyn tavaran kaupoista. "Maailma muuttuu, 
Rauliseni", Hän miettii asettuessaan taas kerran uskollisen, mekaanisen ystävänsä alias  
Olivetti-kirjoituskoneen vuosimallia 1966 ääreen. Ehkä hän kirjoittaisi tänään muutaman luvun neljän 
vuosikymmenen takaisista yleisurheilun ja uinnin Suomen mestaruuskilpailuista, joita hän oli 
liikuntakykyisenä pojan nöösinä päässyt seuraamaan isäpapan taloudellisen avustuksen turvin. Hän 
muistelee luvanneensa isälleen kirjoittaa joskus artikkelin noista kisoista mutta asia oli jäämistään 
jäänyt. Kaikkea muuta tekemistä ja kirjoittamista tuntui olevan aina vain liikaa niin, ettei urheilujuttua 
ehtinyt väsäillä. Näin olivat asiat ennen Raulin vammautumista ja - ihme sinänsä - myös 
vammautumisen jälkeen. Moottoriurheilusta hän ei ikinä kirjoittaisi, niin hän oli päättänyt 
onnettomuutensa jälkeen - ja tuskin maailmasta löytyisi rahamäärää, jolla hänet saataisiin houkuteltua 
pyörtämään päätöksensä.  



Ihan toinen juttu olisi, jos edellä mainituin varoin, tai muuten palkkiona jutusta, hän saisi 
liikuntakykynsä takaisin. ´Tuomittu pyörätuoliin` tuntui hänestä tismalleen oikealta ilmaisulta - ja 
pahinta oli, ettei Rauli ollut tietääkseen syyllistynyt mihinkään rikokseen. Moottoripyöräänsä hän 
kuljetti aina liikennesääntöjen mukaisesti ja selvin päin - samoin kuin nyt myöhemmin invarautoaan.  
Ei ollut todellakaan hänen vikansa, että se tietty tietyömaa ja sen aiheuttama syvä kuoppa asfaltissa 
oli jäänyt merkitsemättä tuolloin, vuosia sitten. Aikakonetta Rauli tarvitsisi mutta kyseistä masiinaahan 
ei ollut keksitty, tuskin tullaan keksimäänkään koska kukaan ei ole tavannut aikamatkustajia.  
Rauli alkoi naputella koneellaan muutamia hajanaisia sanoja, joista sitten kehkeytyi muutama 
hajanainen lause ja viimein muutama hajanainen kappale. Näitä hän kirjoitteli, kunnes ovikello kilahti 
ja ilmoitti kotiavustajan saapumisesta. Kelatessaan ovelle hän vilkaisi ikkunasta ja näki Jimin tiellä. Jim 
katsahti, Raulin ikkunaan, huomasi tämän ja vastasi nyökkäyksin tervehdykseen. Hänen huulensakin 
liikkuivat, mutta koska Rauli ei ollut opetellut huulilta lukua, jäi Jimin verbaalinen sanoma häneltä 
tajuamatta. 
Rauli avasi oven ja Jim otti korviltaan miniradion korvakuulokkeet, jota hän oli kuunnellut samalla kun 
käveli naapuritalolle. Jim sanoi: "Onko sulla tietokonetta?" johon Rauli: "Totta kai on... miten niin?" 
johon Jim: "Hyvä, ja onko sulla Internetiä?" Rauli nyökkäsi ja sitten Jim jatkoi: "Nyt olen kirjoittanut 
uusimman blogitekstin... Haluatko katsoa?" johon Rauli: "Jaa, vois kai sitä kahtoo. " ja Rauli rullasi 
kirjastohuoneeseen ja laittoi tietokoneen päälle. Sillä välin, kun Windows latautuu, niin hän tarjosi 
hienoa konjakkia Jimille. Rauli toivoi, että Windows toimisi hyvin, sillä uusimmassa Windowsissa on 
ollut paljon lastentauteja kuten ääni- ja verkkosoitinongelmia. 
Kun Windows oli latautunut, niin silloin Jim kirjoitti bloginsa osoitteen Internet-selaimeen ja sanoi: 
"Tässä on mun uusin nettipäiväkirjani!" Rauli katsoi tarkemmin kertomusta ja sanoi: "Tuo taitaa olla 
pitempi kuin Raamattu... pitää lukea joku ilta. " ja laittoi sivun selaimen suosikkeihin. Sitten Rauli 
kertoi, että Internetissä on eräs erittäin hyvä kertomussivusto nimeltä Janin-netti ja siellä Jimkin voisi 
kirjoittaa kertomusta muiden kirjoittajien kanssa. Jim innostui ja pyysi osoitteen. Rauli näytti sivua ja 
Jim oli todella intoa täynnä ja olisi vaikka heti alkanut kirjoittamaan.  
Rauli sanoi: "Mä itse olen niin huono kirjoittaja, että tuskin saan kirjoitetuksi edes nuoruuden 
urheilukokemuksistani. " ja näytti konekirjoitusliuskaa, johon hän on kuitenkin ehtinyt kirjoittaa puoli 
sivua. Jim luki sen ja kehui: "Tämä on todella suurenmoista!" Rauli kiitti kehuista ja sitten Jim sanoi: 
"Joo, mun pitää mennä katsomaan Adamin ja Jonnan perään, koska Ulrika on kaupassa." 
Rauli sanoi: "Okei, tuu sitten." ja alkoi jatkaa kertomustaan.  Jim käveli kadun päähän, jossa on pieni 
pysäköintipaikka lähinnä Brandzers Hofia varten. Parkkipaikan vierestä menee yksityinen puistokuja 
kartanon pihalle. Jim käveli omaa puistokujaa pitkin kotitalolleen.  
 
Lapset olivat parhaillaan piirtelemässä kirjastohuoneen lattialla. Jim käski lapset siirtymään 
olohuoneen puolelle, ettei kirjaston hieno itämainen matto menisi pilalle. Oli tuuria, ettei mattoon tullut 
jälkiä. Maton hän oli saanut äidiltään, ettei pojan tarvitsisi mennä matto-ostoksille.  
Adam näytti isälleen piirustustaan, jossa oli tikku-ukkoja, joista yhdellä oli juuri samanlaiset viikset kuin 
Jimillä ja toisella oli samanlainen kampaus kuin äidillä. Jim kehui poikansa piirustusta ja skannasi sen 
tietokoneelle ja aikoo laittaa sen kotisivulleen, jotta sähköpostikirjevaihtokaveri Reuter näkisi sen.  
Jonna piirteli enimmäkseen kauniita auringonkukkia, joita Jim tapaa ripustaa lastenhuoneen seinille.  
Kotvasen Jim tutki koneelle skannaamaansa ja kiintolevylle hellin aatoksin tallentamaansa piirustusta. 
Hän huokaisi: eipä ollut nykyaikainen tekniikka vieläkään kovin hääviä, mitä värien toistamiseen tuli. 
Adam-poika oli taitavasti sekoitellut väriliitujen tuotoksia samaan kohtaan ja saanut aikaan mitä 
mielikuvituksekkaimpia sävyjä. Niin, hänellä todella riitti joka lajista mielikuvitusta. Kateuden piikki pisti 
Jimiä ja pisti kahdesti: olisipa hänellä itsellään tuollainen vapaasti assosioiva mielikuvitus. Tai ainakin 
hänellä olisi saanut lapsuudessaan olla samanlaiset mahdollisuudet löytää ja toteuttaa 
fantasiamaailmaansa kuin nyt lapsillaan. 
Jim haki paperipinosta uusia, tyhjiä piirustuspaperiarkkeja ja ojensi ne jälkikasvulleen. Jonnaa varten 
hän nappasi ikkunalaudalta vanhapoikakaktuksen malliksi.  
"Piirräs tällainen kukka vaihteeksi", hän kehotti. 
"Plääh! Eihän tossa kaktuksessa oo ees kukkia eikä mulla oo tota vihreetäkään", tyttö protestoi 
tarmokkaasti mutta Jim jatkoi virkaatekevänä taideopettajana toimimista.  
"Sä voit sekoittaa värejä näistä näin"... Jim poimi kolme liitua rasiasta ja näytti vähän mallia 
suttupaperille. "Hei, nyt mä osaan ite!" tyttö hihkaisi malttamattomana päästäkseen piirtämään. 
Kaktuskin alkoi elävöityä hänen mielessään.  
"Entäs mä?" kyseli Adam uusi tekeillä oleva piirustus kädessään.  
"Hei, älä rypistä sitä, varo!" ehätti Jim hihkaisemaan. Ei kai hän vain suosi liikaa Adamia ja kehu tätä, 
kun taas tyttö saa osakseen vain patistelua? Jim alkoi tutkailla omaa mieltään liki samalla tavoin kuin 
tietokoneensa muistia.  
Osoittaakseen itselleen tasapuolisuutensa lapsiinsa nähden hän rupesi opettamaan puolestaan 
pojalleen värien sekoittamista. Hieman pieleen meni tuo opetus - tai ainakin neuvonnan ajoitus, sillä  
 



Adam tokaisi: "Mä osaan jo! Et sä muista, et mä olin sillä pappien piirustuskurssilla silloin, kun sä kävit 
sitä mätäihmekorallikurssia?" 
Aivan oikein - Adamhan osallistui seurakunnan kuvaamataitokerhon toimintaan vähän aikaa  
sitten - Jim vain oli ollut niin kiireinen Corel- ja ohjelmanasennuskursseineen, ettei ollut ehtinyt 
paneutua jälkikasvunsa aikaansaannoksiin. Jälkeenpäin ajatellen, hän oli luvannut epämääräisen 
joskus tutustua lasten piirustuskurssimateriaaliin yhdessä heidän kanssaan ja tarjota näin todellisia 
laatuaikatoveja. Puuha oli aina vain siirtynyt tuonnemmaksi, milloin minkäkin esteen, tai ollakseen 
rehellinen, Jim ajatteli myös ´esteen`, takia. Onko aikuisen luovuus tärkeämpää kuin lapsen luovuus?  
 
Tunnin kuluttua Ulrika tuli kotiin. Hän oli ostanut paljon herkkuja kuten valkoista suklaata Lidlistä.  
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