
Vuosi 2000 
Kevät talvella Gunther Brick päätti vihdoinkin julkaista kertomuksensa, joka perustuu Jim-Adolfin 
elämään. Totta kai hän ensin kysyi puhelimitse luvan kertomuksen julkaisuun. Jim antoi luvan yhdellä 
ehdolla; kertomuksen kaikki henkilö- ja paikannimet pitää olla muutettu. Lisäksi hän tahtoi nähdä 
kertomuksen. Gunther lähetti kertomuksensa sähköpostitse Jimille Lapinlahteen. Jimistä kertomus 
näyttää erittäin hyvältä, jopa paremmalta kuin hänen omansa, joka myös on omaelämänkerrallinen.  
Jim aikoo tehdä pieniä muutoksia omaan Mr. Arrow kertomukseen, ettei se liikaa muistuttaisi kaverin 
kertomusta. Heti vastausviestissä Jim antoi luvan julkaisuun. Tästä lähtien hän on päättänyt olla kiltti 
poika, kun ennen mielisairaalaan joutumistaan oli murhannut neljä koulukaveriaan. Kaksi entisessä 
Länsi-Berliinissä ja kaksi Kajaanissa. Nyt hän aikoo yrittää olla ylikiltti.  
 
Guntheria turhaan jännitti, että kuinka kaveri reagoisi kertomukseen. Saisiko tämä hepulikohtauksen ja 
terveydentila huononisi niin, että joutuisi Niuvanniemen mielisairaalaan. Hän huokasi helpotuksesta, 
kun sai vastausviestin. Hän ulvoi riemusta ja pussasi Elleniä. 
 
Gunther jätti kertomuksensa henkilökohtaisesti suureen kustantamoon, joka sijaitsee Helsingissä ja 
samalla kävi katsomassa kaveriaan Lapinlahdessa.  
Jim kehui kertomusta ja vertasi sitä Arrow kertomukseen; samankaltaisia koska molemmat 
kertomukset kertovat samasta äijästä. Jim sanoi Guntherille, että Arrow kertomuksen hän aikoo 
muokata enemmän seksifantasiaksi, kun taas Guntherin kirjoittama elämänkerta on suorempi ja 
asiallisempi. Guntherista tämä kuulosti hyvältä. Hän aikoo kysyä kustantamosta, jos he voisivat myös 
julkaista Jim-Adolf Brandzerin kertomuksen heti, kun se olisi valmis. Brandzerithan ovat julkkiksia 
Brand Linen ansiosta. Myös Brickin sukunimi on monesti ollut esillä talousuutisissa.  
 
Psykiatrit ja psykologit ovat lukeneet Jimin Arrow kertomuksen ja kehuneet sitä taivaisiin. Samalla he 
ovat saaneet selville, kuinka potilas on voinut ennen itsemurhayritystä, vaikka kertomuksessa on myös 
paljon keksittyjä juttuja. Psykiatrien mielestä kirjoittaminen on edistänyt Jimin parantumista.  
 
Jim on kirjoittanut omaan kertomukseensa omia seksituntemuksiaan sekä itsemurhayrityksestä ja 
varoittaa lukijaa itsetuhoisuudesta. Lisäksi hän kirjoittaa elävästi käynnistään helvetin portilla. 
 
Lapinlahden sairaalassa Gunther ja Ellen tapasivat ensimmäisen kerran Jimin sairaalakaverit.  
Elli, Mikko ja Vihtori lupasivat pitää yhteyttä Guntheriin ja Elleniin heti kun ovat päässeet pois 
mielisairaalasta. Todennäköisesti tämä tapahtuu jo syksyllä.  
 
Jim odottaa innolla pääsyä omaan kartanoonsa. Hän on silloin tällöin kysellyt isältä, että voisiko hän 
katsoa Ellille asuntoja Vattulan pitäjästä. Tytön mielenterveydelle olisi hyötyä, jos tämä heti sairaalasta 
päästyään voisi aloittaa uuden itsenäisen elämän. Myös Jim itsekin tekee samoin. Jimin kohdalla 
kartano on hyvä juttu, ettei tarvitse palata takaisin entisiin kuvioihin, huoneeseen, jossa oli yrittänyt 
itsemurhaa. Näin psykiatritkin ovat todenneet.  
 
Raymond lupasi puhua Matti Toivosen kanssa uuden talon rakentamisesta. Ensin Raymond jutteli 
psykiatrien, Ellin ja tämän vanhempien kanssa.  
 
Elli Yrjölän isä on Toivosen kaima, Matti, jota kutsutaan Masaksi. Ellin äiti on ruskeatukkainen Inkeri ja 
on töissä Keravan Prismassa. Masa on vahtimestarina keravalaisessa vanhustenpalvelutalolla. Hän 
on hulluna raveihin ja formuloihin.  
Matti ja Inkeri olivat positiivisia tyttären muuttamisesta omaan asuntoon. Vattula kuulostaa rauhalliselta 
paikalta. Sinne voitaisiin järjestää suojatyöpaikka, jotta tytöllä olisi mielekästä puuhaa.  
 
Vihtorin isä, Hermanni, omistaa keravalaisen Näsin Sähkö Oy:n. Hänen mielestänsä pojan olisi hyvä 
asua vielä lapsuuskodissa ja samalla harjoitella sähköfirmassa.  
 
Mikko Kaaninen on kotoisin Turun Kaarinasta. Hänen äitinsä on jo eläkkeellä. Isä on eronnut. Äidin 
sukulaisilla on Jyväskylässä leipomo, joka on keskittynyt saksalaisiin marsipaanileivonnaisiin ja leipiin.  
 
Lapinlahdesta Gunther ja Ellen kävivät kustantamolla näyttämässä kertomusta. Siellä ei oltu 
kiinnostuneita koska hän on esikoiskirjailija eli ei tunnettu. Lisäksi kertomus vaikutti liian surumieliseltä. 
Hänelle annettiin vinkki lähettää kertomus eräälle nettikustantamolle, jossa esikoiskirjailijat voivat 
julkaista kertomuksia ja samalla osallistua kilpailuun, jossa voittona on julkaisu. 



Kotona Gunther kirjautui nettikustannuspalvelu Luku.fi sivustolle ja julkaisi kertomuksensa.  
Eikä aikaakaan, kun sivuston ylläpito kiinnostui kertomuksesta ja päätti julkaista sen pokkarina.  
Gunther soitti Jimille ja kertoi tästä mainiosta Luku.fi sivustosta. Jim kiitti vinkistä ja heti siltä 
istumaltaan surffasi sivustolle ja loi itselleen tilin.  
Jimillä on paljon tarinoita, joita on naputellut Lapinlahdessa lepäillessä. Kirjoittaminen on ollut hänelle 
mainiota terapiaa. 
Ennen itsemurhayritystä Jim kammoksui hullunmainetta ja sen vuoksi ei uskaltanut hakeutua hoitoon, 
mutta nyt hänellä on toisenlainen kuva psykiatrisesta hoidosta. Ihan sama onko hullu vai ei. Kaikkihan 
ihmiset ovat enemmän tai vähemmän hulluja, kuten Jim-Adolf tätä nykyään ajattelee.  
Menestyvän kirjailijan pitääkin olla hieman kaheli, on hän monesti vatuloinut pienessä 
yksityishuoneessaan. Lapinlahti on parasta mitä hänelle on koskaan tapahtunut; nyt hänellä on kolme 
uutta kaveria, jotka ymmärtävät häntä. Tästä kaikesta hän saa kiittää omaa äitiään. Ilman öistä 
tupakointia Jim olisi nyt mullan alla.  
 
Vivi tapaa surffailla kello 18 jälkeen koska hänellä on yhä modeemiliittymä. Hän on alkanut suunnitella 
laajakaistaliittymän hankkimista, muttei vielä ole mahdollista sellaista saada näin syrjäseudulle, jota 
pian ei todellakaan voi kutsua syrjäseuduksi. Vattulan alue kasvaa kasvamistaan. 
 
Pääkonttorin taakse on tehty suuri nurmikko, jossa voisi pelata pesäpalloa. Nurmikon viereen on 
parhaillaan valmistumassa poliisiasema sekä omakotitaloja, joista yhdessä asuu Matti Toivonen 
tyttärensä Stinan kanssa. Naapurissa asuvat Matin isä ja äiti.  
 
Poliisiaseman taakse jätetään luonnontilaan pieni puistikko, joka on nimetty Peurasuonpuistoksi koska 
siellä on nähty peuroja. Toivottavasti peurat palaisivat takaisin heti kun lähitienoon talot ovat 
valmistuneet ja puistikko rauhoittunut. Puistossa on paljon vadelmapensaita, siitä tulee yhdyskunnan 
nimi.  
 
Peurasuonpuiston taakse ollaan rakentamassa samannimistä kerrostaloaluetta, jonka perälle on 
varattu iso tontti teollisuudelle. Toivottavaa olisi joku tehdas, joka ei saastuttaisi eikä meluaisi. 
Lähelle teollisuusaluetta, Peurasuon eteläpuolelle, valmistuu pienempiä kerrostaloja, joissa on 
kaksioita. Yksi niistä tulee Ellin koti. Katu tullaan nimeään Sepänkaduksi, kun Jimin kertoman mukaan 
tytöllä on maagiset sormet, ainakin tietokonepeleissä.  
 
Maaliskuussa Jimin Chat kaveri, JV lopetti chattailun, kun ei enää ollut aikaa netissä roikkumiseen.  
JV lupasi lähettää sähköpostia kerran viikossa ja chattailla vaikkapa viikonloppuisin. 
 
Brand Linelle pitäisi palkata jonkinlainen postilähetti, joka ajaisi yrityksen sisäistä postia pääkonttorin ja 
Hangon terminaalin välillä. Postilaitoksen palvelut vaikuttavat aivan liian kalliilta ja hitaalta. Oma lähetti 
olisi hyvä olla olemassa, kuten Raymond tapaa vatuloida. Hän laittoi Helsingin Sanomiin 
työpaikkailmoituksen postilähetin virasta.  
Viikon kuluttua keravalainen Jim Tjäder otti yhteyttä ja oli kiinnostunut työstä. Raymondista pojan 
kaima vaikuttaa luotettavalta ja kielitaitoiselta; puhuu äidinkielenään riikinruotsia, joka on plussaa, kun 
Brand Linen laivat liikennöivät myös Ruotsiin. Lisäksi Tjäder osaa ihan kiitettävästi englantia. Suomea 
hän murtaa aika lailla mutta ymmärtää hyvin. Jim Tjäder on Jim-Adolfin kanssa saman ikäinen mutta 
täysin erinäköinen; Tjäder on viiksetön ja puolikalju. Sivuilla on ruskeaa tukkaa.  
Hänen vanhempansa, Anders ja Ann-Britt, jotka ovat iloisia, kun poika sai hyväpalkkaisen työn, jossa 
tulee tapaamaan paljon ihmisiä sekä saa varmuutta autolla ajamiseen.  
 
Jim Tjäder ihastui varustamon pääkonttorin ympärille olevaan kasvavaan Vattulan pitäjään. Jos hän 
viihtyisi työssään, niin silloin hän voisi muuttaa Vattulaan, joka sijaitsee kirjaimellisesti Savon ja 
Kainuun rajalla. Hänestä ainoa miinus on seudun yksikielisyys sillä herra Tjäder on syntynyt Ruotsin 
Östersundissa ja on umpiruotsalainen. 
Jim Tjäder on kyllästynyt Keravan kaupungintalon touhuun ja haluaa vaihtaa työpaikkaa. Hänen 
työkaverinsa silloin tällöin tapaavat häntä hurritella. Aluksi hänestä kuulosti hassulta sana hurri koska 
ruotsiksi se muistuttaa sanaa Hur eli kuinka. Sama asia, jos suomalaisia alettaisiin kutsua kuinkaksi. 
Jim kyllästyi tähän hurritteluun ja sopivasti näki Helsingin Sanomien Brand Linen työpaikkailmoituksen.   
Keravan kaupungintalolla hän oli vain palkkatukityöläinen mutta nyt vihdoinkin hän sai tavallisen 
ansiopalkkauksen. Muuten työ kaupungintalolla olisi ollut mielenkiintoinen, mutta työkavereiden 
hurrittelu veti mielen matalaksi. Hän onnistui hyvin olla välittämättä hurrivitseistä mutta se on vaikeaa 
heti kun lehdessä lukee jotain negatiivistä Ruotsista, niin heti katseet kääntyvät häneen. 



Brand Linen postilähetinvirka sopisi kuin nakutettu koska varustamon omistaja on myös 
maahanmuuttaja ja kuuluu samaan germaaniseen kieliryhmään. Jim Tjäder on ylpeä ruotsalainen ja 
toivoo salaisesti, jos Suomi liitettäisiin takaisin Ruotsiin. 
 
Marraskuussa Vivin hovi sai naapurin; loistokas valkotiilinen huvila. Talon rakennuttaja on 
pyörätuolissa istuva entinen moottoripyöräilijä Reino Lehtola. Muutama vuosi sitten hän oli pahassa 
moottoripyöräonnettomuudessa ja halvaantui navasta alaspäin. Hän on hyvin äveriäs, muttei 
kuitenkaan miljonääri kuten Brandzerit.  
 
Nyt huhtikuun alussa Reinon huvila valmistui. Reino muutti luksustaloonsa avovaimo Sannan ja 
kahden murrosiässä olevien tyttärien kanssa.  
Vuosi sitten keväällä Reino erosi koska tämän ex-vaimo ei jaksanut asua äkkipikaisen miehen kanssa. 
Reinolla on paljon ihilistin kujeita ja kaiken pitää aina olla niin merkillistä. Hän on itse huomannut 
pikkumaisuutensa ja yrittää kaikkensa päästä siitä eroon mutta se on vaikeaa.  
Tyttäret halusivat asua isänsä kanssa koska äidillä on narsistisia piirteitä ja polttaa päreensä 
pienestäkin syystä eli äiti on työläämpi kuin isäukko. 
Reinon äkkipikaisuus voi johtua moottoripyöräonnettomuudesta koska pyörätuoliin joutuminen oli kova 
paikka kovalle jätkälle.  
 
Hänen ex-vaimonsa syyttää narsismistaan kansankorkeakouluvuosina kokemastaan huorittelusta. 
Hänen oman kertomansa mukaan pahin kiusaaja oli joku virotar Tiine Maria Temapoeg. Heti avioeron 
jälkeen vaimo tapasi uuden miehen, joka vaikuttaa ylikiltiltä. Juuri yksinäisten ylikilttien seuraan 
narsistit tapaavat hakeutua.  
Reino tapasi Sannan iisalmelaisessa puistossa pyörätuolilla kurvaillessa henkilökohtaiset avustajat 
kintereillään. Se oli todella rakkautta ensisilmäyksellä, kun Reino melkein törmäsi vaaleatukkaiseen 
Sannaan. Tyttö huomasi ruskeapartaisen Reinon valtameren siniset silmät ja rakastui korviaan 
myöten. Silloin Reino asui vielä Iisalmessa.  
Syksyllä kun he autoilivat Vattulan pitäjässä, niin silloin he ihastuivat tonttiin, joka on komean valkoisen 
kartanon vieressä.  
Reinon huvila on täysin vammaisystävällinen erilaisine apuvälineineen. Talon keskellä, sisäpihalla, on 
uima-allas, jonne pääsee pyörätuolilla loivaa ramppia pitkin.  
Nyt huhtikuussa huvila valmistui ja ylpeänä Reino, Sanna ja tyttäret muuttivat tähän loistokkaaseen 
huvilaan. Itse asiassa Villa Reino on hienompi kuin Vivin hovi mutta päällepäin se on kuin mikä 
tahansa omakotitalo.  
Päivittäin Reinon luona käy henkilökohtainen avustaja, jolla hän passuuttaa ihan kaikessa. Totta kai 
hänellä on täysi oikeus assistenttiin ja sitä hän myös käyttää. Avustajat tapaavat pysäköidä autonsa 
aivan Vivin hovin pihalle menevän yksityistien haaraan niin, ettei Vivi ja Einar oikein pääse kulkemaan. 
Se ottaa Einarilla pattiin, kun ei pääse kotiin rankan työpäivän päätteeksi. Reino on äkkipikaisuuttaan 
kieltänyt avustajiaan ajamasta pihaan, ettei juuri kylvetty nurmikko turmeltuisi.  
 
Eräänä huhtikuisena päivänä Einar huomautti kohteliaasti yhdelle avustajista, että eivätkö he voisi 
pysäköidä lähemmäksi Reinon taloa koska tässä Y-risteyksessä on aivan liian ahdasta, jos autot ovat 
huolimattomasti pysäköity.  
Silloin Reino oli läsnä ja alkoi keljuilla: ”Eiks sulla, perhanan siilitukka, oo ajokorttii, senkin vitun ääliö?” 
ja nauroi päälle ivallisen naurun, jolloin Einarilta paloi käämit ja vilautti keskisormea: ”Haista vittu, ukon 
perkele! Fuck you!” ja mielenosoitukseksi näytteli keskisormea ja pui nyrkkiä Reinolle ja 
henkilökohtaiselle avustajalle ihan kuin se jotain auttaisi. Sitten Einar jatkoi matkaansa kohti Vivin 
hovia. Reino katsoi pitkään Einarin perään ja pohti itse mielessään, että tuolla naapurin miehellä ei 
taida olla kaikki Muumit laaksossa. 
Einarin sydän hakkasi kiivaasti ja olisi saattanut käydä naapuriinsa käsiksi, muttei ihan niin pitkälle hän 
halua mennä, että alkaisi mukiloida liikuntarajoitteista miestä. 
Tästä lähtien iltaisin Einar alkoi räpsytellä valoja yläkerran ikkunasta niin, että naapurinmies kyllästyisi 
ja muuttaisi pois mutta tämä menetelmä osoittautui erittäin huonoksi ja lapselliseksi, sillä Reino on 
hyvin itsepäinen ja sisukas suomalainen eikä anna periksi varsinkin, kun vastapelurina on 
siilitukkainen atleettinen ulkomaalainen mies. Reinolla itsellä on tuuhea ruskea risumainen kokoparta 
ja on hyvin pyylevä. Se johtuu tietenkin pyörätuolista, vaikka hänellä on pienet käsipuntit mutta 
telkkaria katsoessa hän tapaa popsia perunalastuja sekä ryystää monta purkillista olutta. 
 
 
 



Vappuaattoiltana kun Raymond ja Eva olivat menossa tyttären luokse kylään, niin silloin Villa Reinon 
ja Vivin hovin Y-risteyksessä he kohtasivat yläosa paljaana kelaavan Reinon, joka valitti Einarin 
taannoisesta kummallisesta käytöksestä, että tämä näyttelee keskisormea ja räpsyttelee valoja iltaisin. 
Raymond pahoitteli sattunutta ja lupasi ottaa asian esille vävynsä kanssa. 
 
Heti sisälle tultuaan Raymond ja Einar menivät kirjastohuoneeseen keskustelemaan valituksesta. Sillä 
välin Eva meni tyttären kanssa pihalle, ettei tämä kuulisi asiaa. Eva ei halua Vivin ja Einarin avioliiton 
kariutuvan. Hän odottaa jälkeläisiä, jotta suku jatkuisi. Pojan varaan he eivät uskalla jättää suvun 
jatkumoa. Totta kai he toivovat, että Jim löytäisi sen oikean. Heille riittäisi, jos poika naisi Ulrika-
serkun, johon tämä on niin kovasti kiintynyt. Ennen mielisairaalaan joutumista, Jim ei puhunut lainkaan 
rakkaudesta mutta eräänä päivänä, kun Eva ja Raymond kävivät Lapinlahdessa katsomassa 
poikaansa, niin silloin tämä oli vihdoinkin ottanut rakkausasiansa esille. Jim oli naama punaisena 
kysynyt, että onko mahdollista mennä serkun kanssa naimisiin ja paljasti ihastumisensa Ulrikaan. 
Tämä ei tullut Raymondille yllätyksenä, sillä kesällä 1992 hän oli nähnyt, kuinka poika ujosteli 
serkkuaan. 
 
Sillä välin, kun Raymond ja Einar keskustelivat Reinon valituksesta, niin Eva katseli tyttärensä kanssa 
kukkia kartanon pihalla ja antoi tyttärelleen vinkkejä erilaisista kasveista. 
Tytär ehdotti äidilleen, että tuohon nurmikolle pitäisi pystyttää mummin muistolle näköispatsas. 
Evastakin se olisi hyvä idea. 
 
Heti kun naiset olivat menneet pihalle, niin silloin Raymond rykäisi pari kertaa ja aloitti 
englanninkielisen nuhtelun: ”Do you Know… Tiedätkö mitä tuo naapurin mies sanoi äsken sinusta?” 
Einar punastui ja tunsi, kuinka päässä alkoi jyskyttää ja pelkäsi jos appiukko vaatisi avioeroa eli kävisi 
kuin Turhapuroissa. Brickit pitävät kovasti Turhapuroista ja jostain syystä Neil Hardwickin komedioista.  
Einar änkytti: ”Mitä hän sanoi?”, jolloin Raymond suorastaan räjähti: ”Joo, Reino sanoi, että sinä 
räpsyttelet valoja sekä vilauttelet keskisormea hänelle ja hänen avustajillensa, mitä vittua tällainen peli 
oikein tarkoittaa?” Einar mietti, jos kiistäisi kaikki syytökset mutta päätti rehellisenä miehenä laittaa 
kaikki kortit pöydälle: ”Yo, tuli tehtyä hieman tyhmyyksiä, ei se yksistään ole minun syytäni vaan 
Reinon avustajat pysäköivät autonsa tuohon Y-risteykseen niin, etten pääse kunnolla kulkemaan… 
Yksin kertaisesti poltin päreet sen höyrypään takia.” Einarin polvet tutisivat ja hänen teki mieli alkaa 
itkeä mutta onnistui pidättämään itkun. Appiukon kasvot olivat ihan tulipunaiset ja musta parta värisi 
kiukusta. Häneltä pääsi useaan otteeseen donnervettereitä, Fuckeja sekä tietysti vittuja.  
Einar lupasi yrittää ryhdistäytyä ja pyytää Reinolta anteeksi.  
Raymond rauhoittui hieman ja sanoi, ettei tuolla tavoin ratkota mitään ongelmia ja pitää kohteliaasti 
kertoa, jos autot ovat tiellä. Tähän Einar vastasi, että juuri niin hän tekikin muttei auttanut mitään koska 
assistentit ja Reino alkoivat vittuilla. Johon Raymond päätään puistellen: ”Ei kannata alkaa mieltään 
osoittaa koska sinähän kuulut Brandzerin sukuun ja olemme laivanvarustajia... sinulla itselläkin on 
omayritys... ajattele millaisen kuvan tuollainen käytös antaa sinusta... ajattele jos tämä vuotaisi 
lehdistöön.” johon Einar: ”Yo, se on ihan totta, pitää ryhdistäytyä… Lupaathan, ettet puhu mitään 
isälle, sillä aivan varmasti häneltä palaisi käämit.” Raymond lupasi vaieta, jos ei tulisi lisää valituksia. 
Lopuksi he löivät kättä päälle ja Einar tarjosi appiukolle Jägermeister snapsin. Sitten hän sanoi:  
“Joopa joo, menenpä nyt heti pyytämään anteeksi!”, ja nousi kirjastohuoneen valkoiselta 
samettisohvalta ja meni eteiseen. Hän puki salamannopeasti valkoisen kevättakkinsa ja avasi ulko-
oven. Hän käveli reippaasti pienen niityn halki kulkevaa polkua pitkin suoraan Villa Reinon valkoiselle 
ulko-ovelle. Hän pysähtyi ja pohti kuumeisesti, että kuinka selittäisi lapsellisuudet. Sitten hän painoi 
rohkeasti ovikelloa ja pian Reino kelasi avaamaan ja katsoi epäilevästi, että mitä nyt sillä on mielessä. 
Einar ojensi oikean kätensä ja sanoi: ”Anteeksi, että käyttäydyin lapsellisesti, se ei tule toistumaan!” 
Reino nyökkäsi: ”Äh, annetaan asian olla… hyvä kun tulit viimeinkin järkiisi. Mä lupaan sanoa 
avustajilleni, että he pysäköisivät tästedes autonsa tänne mun pihalleni, ettei niistä olisi haittaa ja en 
minäkään ole ollut mallikelpoinen, mutta joskus tahtoo hermot olla kovilla, kun en pysty enää kävellä.” 
Sitten Einar toivotti hauskaa Vappua ja lupasi tarjota joku päivä kahvit, johon Reino: ”Kiitoksia, 
samoin!” Sitten Einar lähti kävelemään hyvissä mielin takaisin ja perillä kirjastohuoneessa sanoi 
appiukolleen, että nyt on tehty se mitä kuuluu tehdä, kun on tullut mokattua. Raymond kiitti vävyään ja 
vannotti, ettei tämä enää koskaan tekisi mitään hullua.  
Vähän myöhemmin akat tulivat sisälle ja Eva kysyi mieheltään, että miten täällä jaksetaan johon 
Raymond: ”No joo, juttelimme vain elämän tosiasioista, että jokaisen osakkeen takana on ihminen.” 
Lopuksi hän ja Einar nauroivat makeat naurut. 
Brandzerin pariskunta oli puolille öin Vivin ja Einarin luona. Kotiin he menivät takapihan kautta, sillä 
sitä kautta on lyhin matka Raymondin hoviin.  



Näiden kahden kartanon välissä on kapea metsäpuro, joka lähempänä pääkonttoria levenee 
muistuttaen pitkulaista metsälampea, vaikka onkin voimakas virtainen metsäpuro, joka laskee 
Sukevanjärveen. Puro saa alkunsa pohjattomasta suonsilmäkkeestä, joka on Vivin hovin metsän 
puoleisen sivun takana tontin kulmauksessa. Näkee selvästi, että kyseessä on pohjaton suonsilmäke. 
Kun kepin lyö pystyyn silmäkkeen keskelle, niin silloin keppi uppoa hetkessä. Vaikuttaa siltä, että 
suonsilmäkkeessä olisi hirveä imu. Lähelle suonsilmäkettä Vivi aikoo istuttaa suomuuraimen taimia. 
 
Kun Raymond ja Eva olivat lähteneet, niin silloin Vivi kysyi mieheltään: ”Mikä ihmeen keskustelu teillä 
oli kirjastossa sillä välin, kun olin mutsin kanssa puutarhassa kasveja ihmettelemässä?”  
Einar änkytti: ”Yo… me vaan kiistelimme Brand Linen osakkeista, että miten paljon kannattaisi myydä 
sekä tuon naapurin autojen pysäköintiongelmasta, mutta nyt se on ratkaistu, kun kävin sanomassa 
hänelle ongelmasta.”  Vivi naurahti: ”Ette kai ole myymässä varustamoa? Ei kai teillä ollut mitään 
riitaa?” johon Einar: ”No, nou problems, Brand Line ei ole myytävänä!”  
Vivi vähän epäili ukon selitystä, kun itse oli nähnyt muutama viikko sitten, kuinka tämä oli katsonut 
kovin hartaasti yläkerran kerrostasanteen ikkunasta, jolloin ikkunalamppu heilui, ja hetken päästä 
puhelin soi. Soittaja oli naapurin Reino, joka Einarin mukaan oli juovuksissa. Niin hän olikin, ja 
humalapäissään tämä on hyvin herkkä ulkoisille ärsykkeille. Hän vaati valojen räpsyttelyn lopettamista. 
Einar oli yläkerran ikkunalampulla osoittanut suoraan naapuriin.  
 
Vivin hovin ikkunalampuissa on vahvat kirkkaat polttimot. Einar väitti puhelun menneen väärään 
numeroon mutta Reino oli varma, että kyseessä oli oikea numero koska juuri puhelun aikana 
ikkunalampun heiluminen lakkasi mutta heti puhelun jälkeen se alkoi taas heilua kahta kauheammin. 
Sinä iltana Reino soitti lukemattomia kertoja peräkkäin ja oli saakelin pahalla tuulella. Lopuksi Vivi 
kyllästyi puhelimen pirinään ja päätti itse vastata, ja sanoi pari valikoitua sanaa, eikä mitään kovin 
ystävällisiä sanoja. Hän oli lopen uupunut koska sinä päivänä oli ollut puutarhahommissa ja sitten oli 
puuhaillut Brand-Laukon parissa. Vivin vastatessa Reino mumisi jotain sekavaa, josta hän ei saanut 
mitään selvää siispä hän sulki puhelimen, mutta naapuri soitti yhä uudelleen niin, että Viviltä paloi 
käämit ja irrotti jokaisen lankapuhelimen töpselit seinästä. Vielä silloin hän ei tiennyt miksi 
naapurinmies soitteli monta kertaa peräkkäin ja luuli sitä vain kännipäiseksi päähänpistoksi. Kyllä hän 
näki, kuinka aviomies istui yläkerran ikkunan ääressä heilutellen ikkunalamppua, muttei tullut 
ajatelleeksi sen enempää. Vasta nyt Vappuaatoniltana hän hoksasi, että varmasti asia koski parin 
viikon takaista puhelinrumbaa, muttei kuitenkaan kehdannut alkaa tentata rakasta aviomiestään. Kyllä 
hän on huomannut paljon kummallisuuksia, mutta tähän asti ne eivät ole olleet kovin vakavia. Vivi on 
tottunut kummallisiin käytöksiin. Veljellä niitä on piisannut, vaikka toisille jakaa.  
 
Lapinlahdessa Jimin chattailu on jäänyt vähemmälle koska JV väittää olevansa jatkuvasti ylitöissä ja 
toiseksi Radio Novan Sininen eläintarha Chat on lakkautettu lopullisesti häirikköjen takia. Yksi 
vakiohäiriköistä oli muuan Valurauta. Alma Medialla ollut resursseja valvojiin.  
 
Chattailun sijasta Jim jatkoi Arrow-kertomuksen kirjoittamista. Hänellä on paljon nasevia ideoita ja 
saanut inspiraatioita sairaalakavereidensa jutuista. Myös Guntherin juuri julkaistu kirja on oikea 
ideariihi. Tietenkään hän ei rupea kopioimaan kaverinsa kirjaa.  
Kirjoittamisen ohella Jim hassuttelee Ellin, Mikon ja Vihtorin kanssa. Siinä sivussa hän etsii uutta 
Chatia. Suomen NRJ:n chatissa hän tutustui Suomen saksalaiseen Ulrika Holzhakeniin. Nimestä 
hänelle assosioituu Ulrika-serkku. Jim tapaa kuumeisesti pohtia Lapinlahden jälkeistä aikaa, että mitä 
silloin tekisi ja kuinka löytäisi sen oikean. Olisiko Elli se oikea mutta taitaa kuitenkin olla parempi pysyä 
kaveripohjalla, sillä tyttöystävänä Elli olisi liian vaativa, kuten Jim tapaa usein itse mielessään 
vatuloida. Jim on vakuuttunut, että Ulrika olisi se oikea. Hautajaisissakin tämä oli salaperäisesti 
hymyillyt, vatuloi Jim-Adolf samalla, kun istuu omassa potilashuoneessaan. Nyt olisi helppo ottaa 
yhteyttä Ulrikaan, kun on tullut paljastettua isälle ja äidille tämän suuren salaisuuden. Ei taida vielä 
Ruben-eno ja Ulrikan äiti tietää, mutta sen aika vielä tulee, ajattelee hän.  
Jim yhä rakastaa myös Jenniferiä sekä kompromissina kävisi hyvin Wilma.  
 
Hän sai sähköpostitse Ulrika Holzhakenilta tämän valokuvan, jossa tämä seisoo valkoisen tiiliseinän 
edessä yllään harmaa pitkähihainen pusero. Jim ei tietenkään paljastanut olevansa mielisairaalassa 
koska se voi säikäyttää tyttörukan. Viestittely Ulrika Holzhakenin kanssa ruokkii entisestää Ulrika-
kiimaa niin, että ihastus vahvistuu saman nimistä serkkutyttöä kohtaan.  
 
 
 



 
Brand Linen pääkonttorin ympärille on parhaillaan valmistumassa kerros- rivi ja omakotitaloja.  
Alueen nimeksi on vakiintunut Vattula. Nimiehdotus on Raymondin käsialaa, sillä hänen suosikki 
marjansa on vadelma. Pääkonttorin lähistöllä on useita vadelmapensaita, jotka Raymond on vaatinut 
säästettäväksi.  
Pääkonttorin taakse on tehty suuri nurmikko, jossa voi pelata erilaisia pallopelejä. Nurmikon takana on 
poliisilaitos. Poliisitalon takana on Peurasuon sekametsikkö, joka tullaan säästämään mutta metsikön 
taakse tullaan rakentamaan valkoisia ja punatiilisiä kerrostaloja. 
 
Vattula nimi teki lääninhallituksessa melkoisen vaikutuksen koska se on sopivan lyhyt ja ytimekäs sekä 
ennen kaikkea makean romanttinen. Vattulasta on tarkoitus tehdä hienostolähiö liikemiehille ja 
politiikoille sekä muille hyvätuloisille. Toki siellä voi myös asua tavallista työläiskansaakin. 
Vattulan alueella voitaisiin kokeilla erilaisia yhteiskuntamalleja kuten ekologista asumista. 
Villeimpien suunnitelmien mukaan Vattulasta voitaisiin tehdä Suomen kokeilukunta. Se sijaitsee aivan 
Savon ja Kainuun rajalla. 
 
Kesäkuun alussa Keravan kaupunginkanslia tarjosi työntekijöilleen kesäjuhlan eräässä paikallisessa 
kesäravintolassa. Samalla vietettiin posti- ja painopalvelu osastojen siirtymäjuhlaa, sillä syyskuun 
alussa nämä kaksi osastoa siirtyvät kiinteistökonttorin alaisuuteen.  
30vuotias Jim Tjäder työskentelee juuri tällä osastolla ja lajittelee kaupungintalon postia sekä jakaa 
paketteja eri osastoille. Kesäjuhlassa hän paljasti työkavereilleen, että syksyllä hän aloittaa 
laivavarustamo Brand Linen postilähettinä. Tämä oli melkoinen uutinen hänen työkavereilleen. He 
sanoivat hämmästyneenä yhdestä suusta: ”Mitä hurri sanoo?” johon herra Tjäder: ”Juu, tämä hurri 
aikoo niin kuin byytta arbetsplatsia.”.  
Syyskuun lopulla Jim Tjäder muuttaa pois lapsuuskodista koska nyt olisi mahtava tilaisuus siihen. 
Nimittäin hän on huomannut Vattulan pitäjän keskustassa, Kajaani-Iisalmi rautatien varrella, valkoisen 
kaksikerroksisen parakin, jossa olisi todella halpa vuokra.  
Parakissa on viihtyisiä kaksioita, jotka sopivat nuorelle yksinäiselle miehelle kuin nakutettu. 
Totta kai Anders ja Ann-Britt ovat iloisia, kun vanhin poika haluaa itsenäistyä. Aluksi äiti lupasi pestä 
pyykit; matkalla Hankoon hän poikkeaisi Keravalla jättämässä pyykkikassin äidille ja hakisi valmiiksi 
pestyt pyykit seuraavalla kerralla, kun ajaisi ohi. Tämä olisi hyvä pehmostartti itsenäiseen elämään.  
Jim Tjäder on suunnitellut, että seuraavaksi hän yrittäisi etsiä tyttöystävän mutta se on todella vaikeaa, 
kun on niin samperin ujo, ettei uskalla edes halata tyttöä.  
 
Poliisi-TV:ssä Raija Pellin haastattelussa rikostutkija J-O Kasa kehotti marraskuussa 1995 Helsingin 
vanhan Kaapelitehtaan Ravebileissä olleita ottamaan yhteyttä poliisiin ja lupasi, ettei heitä syytettäisi 
osallistumisesta laittomiin Ravebileisiin. Nyt on pääasia, että Tuomaksen tapaus tulisi päätökseen.  
Tuomaksen äiti, Sirkka Ugander, on painostanut poliisia ottamaan tapauksen tosissaan. Hän on 
uhannut aloittaa nälkälakon Helsingin poliisilaitoksen ulko-oven edessä. Poliisi on ollut lähellä lopettaa 
koko tapauksen tutkimukset koska johtolankoja on hyvin niukasti mutta Kasa päätti kuitenkin jatkaa 
tutkimuksia, ettei Sirkka alkaisi temppuilla poliisilaitoksen edustalla. Kasa toivoo saavansa television 
avulla yleisövihjeitä Ravebileiden järjestäjistä ja sitä kautta saada selville Tuomaksen tappajan.  
Ruumis löytyi vuonna 1997 Hangon satama-altaasta mutta tappajat ovat yhä vapaalla jalalla. 
Tiskijukka on osittain paljastanut illan tapahtumista ja osoittanut uimarannan, jossa tappo tapahtui. 
Hän on myös paljastanut hotellin, jossa oli yöpynyt Molskaya Menien kanssa. Kasa ei tiedä, ettei 
tiskijukka, Jim-Adolf Brandzer, kertonut aivan kaikkea mitä tietää. Jim on täysin syytön. Aluksi poliisi 
hieman epäili häntä, kun tämä oli aiemmin murhannut neljä koulukaveria mutta onneksi Tuomaksen 
kaverit kertoivat, ettei murhaaja ollut tiskijukka vaan leukapartainen mies.  
Lähes jokaisessa Poliisi-TV:n jaksossa alettiin näyttää uudelleenlavastus Tuomaksen tapauksesta, 
joka perustuu tämän kavereiden sekä Jim-Adolfin kertomien mukaan.  
 
Tämän ainaisen mediajauhannan takia Raymond on alkanut nähdä painajaisia Tuomaksen 
tapauksesta. Unessa häneltä menee järki ja alkaa murhaamaan nuoria tyttöjä. Herättyään hän on 
hiestä märkänä. Hän ei voisi koskaan tappaa ketään. Painajaisten takia hän soitti Igorille, että tämä 
antautuisi poliisille, jotta tapauksen jauhantaan saataisiin piste. Igor lupasi antautua 
lähitulevaisuudessa. Ensin hän aikoo hankkia hyvän asianajajan, jotta turvaisi vankilaturvallisuutensa 
sekä vankilatuomion jälkeisen ajan. Raymond lupasi avustaa oikeuskustannuksissa. 
Asianajokustannukset hän tulee maksamaan käteisellä, ettei mahdolliset tutkivat journalistit yhdistäisi 
tapausta Brand Lineen.  
 



 
 
Tammikuussa Vivi huomasi olevansa raskaana ja synnytys tapahtuu joskus alkukesästä. 
Keväällä kun vatsa oli alkanut kasvaa, niin silloin hän paljasti raskaudestaan Einarille ja sitten 
perheenjäsenille. Lapsi sai alkunsa syksyllä vähän ennen mummin hautajaisia. 
 
Eräänä toukokuisena päivänä Vivi tunsi synnytyspolttojen lisääntyvän. Einar ajoi hänet Kainuun 
keskussairaalan synnytysosastolle.  
Heille syntyi potrapoika, jolle he päättivät antaa nimeksi Petrus. Vivistä tuntuu hyvältä, kun kartanolla 
on perijä tiedossa. Myöhemmin hän ja Einar päättivät tehdä toisenkin lapsen, jotta Petruksella olisi 
leikkikaveri. Silloin tällöin Vivi on nähnyt kummallista unta, jossa Vivin hovi muuttuu suureksi 
aarrearkuksi, jonka avaaminen vaatii hedelmien syöntiä sekä eriväristen jalokivien etsimistä. Lopulta 
arkku aukeaa ja sieltä paljastuu luuranko, jonka sääriluu korostuu. Luurankoa ihailee vaaleatukkainen 
tyttö sekä kaksi miestä, jotka muistuttavat veljeä sekä José-ukkia. Tässä kohti Vivi herää ja on hiestä 
märkänä. Hänelle tulee tunne, että uni olisi jonkinlainen portti kauas tulevaisuuteen. Unen alussa hän 
kuulee möreän pornoäänen hokevan sanaa Neue Jahren. Vivi laittoi kirjoituslehtiön sänkynsä viereen, 
jotta voisi heti herättyään kirjoittaa muistiin jokaisen kummallisen unen. Muistiinpanot hän tulee 
arkistoimaan kellarihuoneeseen. 
 
Nyt kun Raymondista vihdoinkin on tullut ukki, niin silloin hän naurahti: ”Hölle Tochter, sepä oli 
mukavaa!” ja nauroi päälle. Evastakin on mukava, kun suku jatkuu.  
Raymond ja Eva pohtivat, että milloin poika löytäisi sen oikean ja aloittaisi lapsenteon. Heistä Elli 
Yrjölä sopisi hyvin Jimille vaimoksi, sillä tämä vaikuttaa tosi fiksulta. He ovat myös pohtineet, jos 
auttaisivat poikaa tyttörintamalla ja järjestäisi treffit serkkutyttöjen kanssa. Ehkä voitaisiin järjestää 
yksityinen napakymppi, kuten Raymond on vatuloinut vaimonsa kanssa. Evasta olisi todella hienoa, 
jos Jimistä ja Ulrikasta tulisi pari. Hän itsekin hieman kiihottuu veljen tyttärestä ja on joskus itse 
mielessään pohtinut, jos rymyäisi ulos kaapista mutta niin hauskaa ei pidä olla, kuten Eva tapaa 
lopuksi ajatella.  
 
Ulrika alkaa olla valmistunut sairaanhoitaja. Hänen ja Jesperin suhde on päättymäisillään. Jätkä on 
alkanut syytellä tyttöystäväänsä lähes kaikesta. 
 
Raymondin mielestä pojalle sopisi mainiosti Wilma tai Jennifer. Wilma on päättänyt aloittaa jollain 
Brand Linen laivoista leikkitätinä. Jennifer pohtii kuumeisesti, jos menisi töihin Sassnitzin terminaalille 
tai laivan neuvontaan.  
 
Lapinlahdessa käydessä Raymond ja Eva ovat hienotunteisesti puhuneet pojalleen, että kyllä 
serkkutytöt sopisivat hyvin hänelle vaimoksi ja kehottaa valitsemaan sen, jota rakastaa eniten.  
He ovat myös kyselleet, että millainen olisi tuo Elli, johon Jim punastellen vastasi: ”Mjaa, se on ihan 
kiva ja kiltti tyttö mutta melko kiivas, varsinkin kun ei mene hänen mielensä mukaan, ilmeisesti juuri 
sen vuoksi tämä on joutunut tänne mielisairaalaan.”, johon Raymond naurahti: ”Vai, että semmoinen 
typykkä!”. Tämä keskustelu tapahtui ainoastaan Jimin potilashuoneessa ja saksaksi.  
 
Kevättalvella 2001 Mark ja hänen tyttöystävänsä Agnierska muuttivat Berliiniin koska Mark sai töitä 
eräältä paikallisradioasemalta. Agnierska sai töitä kellokauppa Uhr & Schreibstift. 
 
Emilia on sairaanhoitajana eräässä müncheniläisessä vanhainkodissa. Emiliasta ei koskaan ole ollut 
samanlaista huolta kuin nuorimmaisesta vaikka tämäkin on pienenä tehnyt paljon kepposia. Noin 
viiden vanhana Emilia on telonut kätensä kipsiin, ja kerran kylässä hän oli juonut kukkamaljakosta 
vedet ja röyhtäissyt päälle. Onneksi vedessä ei ollut kemikaaleja.  
Kyllä Arthurkin on ollut melkoinen hulivilipoika ja lukemattomia kertoja José on saanut antaa satikutia 
sekä hakea putkasta. Karina ei tiedä, että ukko on ollut sängyssä Evan kanssa sillä välin, kun 
Raymond oli vankilassa. Siitä Arthur ei yksinkertaisesti uskalla kertoa vaimolleen. Varmasti seuraisi 
parisuhdeväkivaltaa, kuten hän on itse mielessään pohtinut. Hän ei halua ajatella koko juttua sillä se 
oli vain väliaikainen kielletyn hedelmän nauttiminen. Silloin muu perhe ei päässyt mukaan Länsi-
Berliiniin eli Arthur joutui kiusaukseen, kun yöpyi veljensä vaimon vieressä. Onneksi he käyttivät 
kondomia. Evakaan ei halua muistella tapahtunutta sen enempää. Hän on ylpeä aviomiehestään 
koska tämä perusti hienon laivavarustamon, joka on tähän asti tuottanut voittoa. 
Uskottomuussalaisuus menee Arthurin ja Evan mukana hautaan eikä se koskaan tule paljastumaan. 
Siitä ei parane kirjoittaa päiväkirjoihin, kuten Eva on päättänyt. Onneksi lapset nukkuivat sikeästi.  



Jim Tjäder aloitti syyskuussa 2000 Brand Linen postilähettinä. Hän ajaa valkoista 
työsuhdepakettiautoa, jonka kyljessä lukee tumman sinisellä; Brand Mail, josta on tarkoitus tehdä 
tytäryhtiö, joka voisi myös kuljettaa muidenkin yritysten postia.  
Jim Tjäder on itse mielessään ruotsintanut logistiikkafirman nimen ja siitä tuli huvittavasti Brandpost eli 
paloposti. Sitä ei tietenkään kannata kirjoittaa autonkylkeen koska silloin ihmiset voisivat luulla häntä 
palomieheksi.  
 
Syyskuussa 2000 Jim-Adolf Brandzer pääsi Lapinlahden mielisairaalasta. Samaan aikaan pääsi myös 
hänen kolme kaveriansa. Heti heidän jälkeensä sairaala tullaan lakkauttamaan ja tiloihin tulee muuta 
toimintaa. Lapinlahden mielisairaala on tullut tiensä päähän. Brandzer, Yrjölä, Kaaninen ja Näsi olivat 
Lapinlahden viimeiset potilaat. Uloskirjautumispäivänä pidettiin pienet juhlat Lapinlahden ja viimeisten 
potilaiden parantumisen kunniaksi.  
Juhliin kutsuttiin myös potilaiden omaiset. Vivi ei päässyt tulemaan työkiireidensä takia mutta isä ja äiti 
tulivat ilomielin.  
 
Raymond ja Eva tapasivat ensimmäisen kerran Ellin isän, harmaatukkaisen tukevahkon Matti ”Masa” 
Yrjölän sekä Vihtorin isän, Hermanni Näsin. Mikon vanhemmat eivät päässeet tulemaan. Hän menee 
kotiin junalla, sillä Helsingistä Turkuun menee huippunopea Pendolino, jossa on mukava lukea 
vaikkapa kirjaa. Kotona Kaarinassa odottaa hänen hopeinen Saabinsa mallia 9000.  
 
Lapinlahden sairaalan pysäköintipaikalle ilmestyi kolme autoa. Masa Yrjölällä on valkoinen BMW, 
samaa vuosimallia kuin Jimin uusi BMW, joka odottaa hänen kartanonsa pihalla.  
Raymond ja Eva tulivat tumman sinisellä farmari Ford Mondeolla. Raymondista Masa vaikuttaa 
mukavalta ihmiseltä.  
Kolmas auto sairaalan pysäköintipaikalla on valkoinen pakettiauto, jonka kyljessä lukee punaisella; 
Näsin sähkö. Raymond kirjoitti muistiin firman puhelinnumeron, sillä ehkä firmasta voisi olla hyötyä, 
ajatteli hän.  
 
Raymond, Masa ja Hermanni rupattelivat hetkisen, kunnes oli aika siirtyä sisätiloihin, jossa heidän 
aikuiset lapsensa odottivat.  
Raymondia ja Evaa ilahdutti, kun pojalla oli silmälasit päässä. Vaikuttaa siltä, että poika on 
miehistynyt. Siitä kiitos Suomen erinomaiselle mielisairaanhoidolle sekä tämän uusille kavereilleen.  
 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tarjosi kakkukahvit näille kolmelle viimeiselle potilaalle ja 
heidän omaisilleen. Raymond kiitti hyvästä hoidosta, johon liittyivät myös potilaat, Jim, Elli, Mikko ja 
Vihtori.  
 
Lapinlahden sairaalan edustalla Jim hyvästeli kaverinsa. Hän halasi pitkään Elliä oikeaoppisesti; poski 
poskea vasten kuten tämä on opettanut mutta joitakin suomen kielen sanoja Jim ei oikein opi 
ääntämään. Jim lupasi yrittää järjestää Ellille asunnon Vattulasta, jotta tämä itsenäistyisi.  
 
Autossa matkalla kohti pohjoista Jim sanoi vanhemmilleen, että tosiaan olisi kiva järjestää Ellille 
asunto rauhallisesta Vattulasta. Isä lupasi katsoa asiaa. Vastikään Toivosen Raksa on rakentanut 
pienkerrostalon Sepänkadun ja Peurasuonkatujen kulmaukseen.  
 
Jim sai töitä pääkonttorin postiosastolta, jossa hän tulee lajittelemaan pääkonttorin postia ja jakamaan 
ne Brand Linen, Palos Aeron sekä Toivosen Raksan toimitiloihin. Hänen kaimansa Tjäder tuo postia 
joka toinen päivä Hangon terminaalilta.  
Työtehtävät ovat samanlaiset kuin Kajaanin kaupungintalolla. Sinne Jim ei enää halua mennä 
sekoamisensa takia. Aivan varmasti Jussi Lintuvuori pistäisi kapuloita rattaisiin, jos 
itsemurhakandidaatti, entinen hullu, palaisi takaisin, kuten Jim itse tapaa ajatella. Jos hän palaisi 
takaisin, niin silloin saisi olla jatkuvasti selittelemässä itsemurhayritystään. Juuri siksi Raymond järjesti 
pojalleen työpaikan pääkonttorin kellarista. Juuri samanlainen homma mutta vapaampi koska 
kyseessähän on perheyritys. Silti hänen pitää tehdä työtehtävänsä kunnolla, ettei Brand Linen maine 
kärsisi, ei sitten yhtään lapsellisuuksia, kuten Raymond teroitti Jimille. Hän kertoi Einarin mokasta, 
jotta poika ymmärtäisi itse olla asiallinen. Tietenkin hän vannotti, ettei tämä kertoisi Einarille ja 
pikkusiskolle, että mitä Einar on tehnyt. Jim lupasi käsi sydämellä pitää salaisuuden omana tietonaan.  
Jim päätti yrittää totutella olla silmälasit päässä työpaikallaan, vaikka isä saattaa minä hetkenä 
hyvänsä käydä postiosastolla.  
 



Tammikuussa 2001 pääkonttorin kopiointiosastolla aloittaa Lauri Lehto, joka on kyllästynyt Reijon 
ainaisiin metsästys- ja kalastusjuttuihin. Syksyn aikana hän käy uudessa työpaikassaan tutustumassa 
uusiin digitaalisiin kopiokoneisiin. 
Heti kun hän oli nähnyt pitkästä aikaan Jimin, niin silloin hän iloisesti hihkaisi: ”Jopas saksalaisessa 
kaislikossa alkoi kukkia!” Lauri näki heti, että nyt Jim voi paremmin. Poissa on se pistävä 
psykopaattimainen katse. Jim itse kertoi voivansa paremmin ja katuu sekoilujaan sekä Mirjan tappoa. 
Lauri sanoi lohduttaakseen Jimiä, että se likka joutikin eliminoida. Totta kai hän tietää, että tappo oli 
väärin mutta, kun tapahtunutta ei saa tapahtumattomaksi, niin parempi vääntää asian vitsiksi.  
 
Jim lisäsi, että Lapinlahden sairaala teki hyvää hänelle, jossa tutustui kolmeen henkilöön, joista yksi on 
erittäin suloinen tyttö. Lauri nauroi katketakseen: ”Voi mahoton sentään, sie oot kyllä yliseksuaalinen ja 
rakastut jopa naisten polokupyöräänkin!” Jim nauroi: ”Jep, siltä vaikuttaa mutta nyt olen terve 
yliseksuaali, aikaisemmin olin hullu yliseksuaali.” Jim kertoi Laurille kokemuksista helvetin portilla ja se 
oli hirveä kokemus. Oli hiuskarvan varassa joutua laava-altaaseen, joka kupli ison pirun takana. Jim 
kertoi myös, että piru oli hirveämpi ja lihavampi kuin Reijo Lillukka. Tähän Lauri nauroi 
katketakseen: ”Haha, Jos Reiska ois ton kuullut, niin silloin olis seurannut helevetillinen painostus.” 
Jim sanoi, että täällä pääkonttorin posti- ja kopiointiosastoilla meillä tulee olemaan paratiisi; ei kuulu 
Jussin rykimistä eikä Reiskan metsästysjuttuja. Lauri nyökkäsi ja naurahti: ”Heh, täällä on oikein kaksi 
Jimiä; Brandzer ja Tjäder.” Jim kertoi, että herra Tjäder vain käväisee lastauslaiturilla tuomassa ja 
hakemassa postilaatikot. Kaimat ovat nimenneet varsikseen lastauslaiturin Jimien laituriksi. 
 
Vivillä oli tarkoitus muuttaa kahdeksi vuodeksi Torontoon mutta muutto peruuntui äitiysloman takia. 
Hänen sijastansa Annika Hopeainen muutti Torontoon perustamaan tytäryhtiö, Brandtexiä. 
Torontossa asuu jo Vivi’s Designin yhteyshenkilö, Marit Blodbarm, josta tulee Brandtexin 
toimitusjohtajatar. Marit järjestää Annikalle työluvan ja viisumin. 
 
Brandtex tulee markkinoimaan emoyhtiön vaatteita Pohjois-Amerikan markkinoille. 
Heti kun Annika on paikan päällä, niin silloin palkataan Brandtexiin työttömiä tekstiiliammattilaisia.  
 
Marit Blodbarm on syntynyt Östersundissa ja asunut monta vuotta Häggenåsin pitäjässä, Östersundin 
pohjoispuolella. 
 
Syksyllä Raymond, Eva ja Jim kävivät Saksassa sukuloimassa. Nyt he voivat mennä suoraan 
Hankoon eikä tarvitse tehdä mutkaa Lapinlahteen. Tämä oli ensimmäinen Saksanmatka ilman 
Elisabethia. Evasta tuntuu haikealta, kun tällä kertaa ei näekään äitiään vaan pelkän haudan.  
 
Jimiä jännitti tavalliseen tapaan, jos näkisi Ulrikaa. Ulrika oli juuri silloin Hampurissa Jesperinsä luona 
Hampurissa. Yhä vähemmän he ovat yhdessä. He yrittävät suhteen pelastamista mutta pahalta 
näyttää. Ulrikan mielessä pyörii jatkuvasti Jim-serkku. Kerta hän on epävarma, niinpä hän oikein 
uskalla ottaa yhteyttä, ettei vain serkun mielenterveys uudestaan järkkyisi.  
Jesper on alkanut jankuttaa lapsenteosta, mutta Ulrika ei halua tehdä lasta kenen tahansa kanssa. 
Kyllä Jesse on ihan mukava, siis nukkuessa, kuten Ullis tapaa ajatella.  
 
Rubenin kirjahyllyssä Ulrikan lakkiaiskuva kovasti kiihotti Jimiä. Hän onnistui hyvin rentoutua ja peittää 
kiimansa, vaikka isä ja äiti sen jo tietää.  
Osittain Jim katuu itsemurhasekoiluaan mutta toisaalta jäähyväiskirjeen paljastuksesta oli se hyöty, 
että nyt olisi helpompi mennä yhteen Ulrikan kanssa. Jim olettaa, ettei eno tiedä, että hän on ihastunut 
tämän tyttäreen.  
Eva on kertonut veljelleen pojan ihastuksesta. Rubenin mielestä Jim olisi hyvä poikakaveri tyttärelle. 
Hän ei oikein pidä Jesperistä koska tämä on töksäyttäjätyyppiä; saattaa sanoa yhtä ja toista 
ajattelematta ja on muutaman kerran valittanut Ulrikasta.  
 
Berliinistä Raymond, Eva ja Jim menivät Garmisch-Partenkircheniin, jossa oli Brandzerien toinen 
sukukokous. Ennen sukukokoukseen menoa he pistäytyivät Evan nuorimman veljen Martinin luona 
Bonnissa koska tämän poika Martin Junior pääsi ripiltä. Sitten he piipahtivat vielä Sigfridin luona 
Freiburgissa, koska Evan oli aivan pakko saada rupatella ainoan siskonsa kanssa.  
Sigfrid asuu kaupungin ulkopuolella pienessä maalaistalossa, jossa on runsaasti kissoja sekä yksi 
koira. Sigfrid on viime aikoina sairastellut. Hänellä on ollut paksusuolensyöpä ja sen tähden peräaukko 
on ommeltu umpeen. Sigfridin ulosteet menevät vatsa-avannepussiin.  
 



Sigfridillä on myös muita huolia; hänen miehensä Jürgenillä on dementiaa muistuttavia oireita ja asuu 
silloin tällöin sairaalassa. Jürgenillä tahtoo muisti pätkiä; hän ei muista edes aterimien nimiä sekä mikä 
tahtoo pätkiä vai pätkiikö hänellä joku. Jos sanoo hänelle, että anna haarukka niin silloin hän saattaa 
antaa lusikan. Hän itse sanoo, että oireet johtuvat amalgaamin poistamisesta, sillä muutama vuosi 
sitten hän otatti hampaistaan amalgaamipaikat koska oli kuullut niiden olevan vaarallisia, mutta otatus 
taisi olla vieläkin vahingollisempaa. 
 
Jürgen oli kotona Brandzerien vierailun ajan. Hän tunnisti ainoastaan Raymondin. Ehkä tuuhea 
mustaparta auttoi tunnistuksessa. Raymondille Jürgen avautui: ”Hehe, amalgaamin saneeraus taisi 
olla huonojuttu… muisti tahtoo pätkiä… Öh, mikä pätkii?”, johon Raymond: ”No muisti!”, johon 
Jürgen: ”Muisti, mikä se on?”, jolloin Raymond piirsi paperille pään kuvan, jonka päälle piirsi 
aivot: ”Täällä on muisti, joka pätkii!”. Jürgen katsoi piirustusta ja totesi: ”Juu, sehän pätkii… Öh, mikä 
on pätki, mitä tarkoittaa pätkiä?”. Raymond otti vieressä olevasta grillistä makkaran ja pätki sen pikku 
palasiin ja sanoi: ”Näin ikään pätkitään!”. Jürgen nyökkäsi hyväksyvästi.  
Yhtäkkiä Jürgen muisti sentään erään kummallisen unen, jossa Sigfridin aikuisten lasten jälkeläiset, 
kaukana tulevaisuudessa, hassuttelevat kummallisten laulavien robottien kanssa jossain pohjoisessa, 
jossa meren kapeikko on kasvanut umpeen.   
Jim kuunteli vieressä ja sanoi, että uni vaikuttaa mielenkiintoiselta ja lupasi kirjoittaa sen muistiin 
tuleville sukupolville. Silloin hänelle tuli mieleen, että lapsia pitäisi hankkia mutta yksin niitä ei pysty 
siittämään. Hän huomasi, että pippeli oli pystyssä. Hän yritti istua sohvalla niin, ettei housujen pullotus 
näkyisi. Hän vatuloi itse mielessään, että olisikohan Elli se oikea vai pirauttaisiko Ulrikalle? Jim pohti, 
samalla, kun istui Siegfriedin ja Jürgenin olohuoneessa, että kuka olisi ihanampi; Ulrika, Jennifer, Elli 
vaiko Wilma? Jim ajatteli näitä neljää tyttöä oikein tarkkaan ja kiihottui eniten Ulrikasta.  
Hän päätti joku päivä pirauttaa serkulleen ja kysyä jos tämä tulisi kylään.   
Jim rakastaa Ulrikaa niin paljon, että saattaisi hakea hänet Hangosta asti. Jos Ulrika ei halua tai pysty, 
niin silloin hän kysyisi Jenniferiltä ja Wilmalta. Jos kukaan serkuista ei lämpiäisi hänelle, niin silloin Elli 
olisi viimeinen oljenkorsi. Jim ajatteli, että Brandzers Hof kaipaa emäntää.  
Jimiä surettaa se, kun Elli on liian lapsellinen ja äkkipikainen. Tälle ei voi puoliksi luvata mitään, kun jo 
puolilupaus on täysilupaus. Kaverina Elli on erittäin hyvä ja sietää härskejä vitsejä.  
 
Sigfridin luona oli myös Sigfridin ja Evan vanhin veli, Uno vaimonsa kanssa, jotka asuvat Stuttgartissa. 
Heillä on harvinaista rotua oleva sylikoira, joka ei osaa haukkua. 
 
Alkuillasta Brandzerit menivät Etelä-Baijeriin valmistautumaan sukukokousta varten. Sukuseura oli 
vuokrannut kokonaisen mökkikylän kokousta varten. Raymond, Arthur sekä Helmut eivät tarvinneet 
mökkiä, kun heillä oli oma liikkuvamökki mukana. 
 
Sukukokoukseen osallistui paljon väkeä, joista suurin osa on tuntemattomia sukulaisia. 
Kokouksessa Helmut piti pienen puheen sukututkimuksen tähänastisesta tilasta. Hän on tutkinut 
sukua ja päässyt 1700-luvun loppupuolelle. Luultavasti Brandzerin suku tulee Itä-Euroopasta. 
Muutama vuosi sitten Helmut tapasi aivan sattumalta erään tuntemattoman Brandzerin, joka asuu 
lähellä Hampuria. Hänkin on tutkinut sukua ja saanut selville, että Unkarissa olisi paljon Brandzereita 
ja ne eivät ole saksalaisia eivätkä espanjalaisia vaan ugrilaisia. 
Helmut aikoo tutkia tarkemmin, että onko tämä se haara, josta hänkin polveutuu vai oliko Brandzereita 
Espanjassa jo ennen kantaisä Carlosia, joka oli tullut Espanjaan Ranskan armeijan mukana. 
Lähellä Marbellaa erään taistelun yhteydessä hän haavoittui, jolloin eräs pappilan piioista oli ottanut 
tämän komean miehen hoiviinsa. He menivät naimisiin ja tekivät paljon lapsia. Kaiken tämän Helmut 
kertoi pienessä kokoushuoneessa pidelleen sukututkimus papereita käsissään. Hän puhui niin 
tosissaan, että Annette-vaimoa melkein hävetti koska tieto ei ole ihan sataprosenttisen varmaa, mutta 
melko varmaa se kuitenkin on koska tieto on dokumentoitu Marbellan kirkonkirjoihin.  
Seuraavaksi Helmut aikoo yrittää tutkia, että oliko Brandzereita Espanjassa ennen Carlos Brandzerin 
saapumista. Ehkä suku on tullut jo aikaisemmin Unkarista Baskimaalle, josta se on levittäytynyt ympäri 
Espanjaa. Helmut virnisti, että ehkä olemme baskeja ja pitänee hankkia kunnon baskeri.  
Jimille assosioitui mieleen Mikko Kaanisen huopahattu, vaikkei se ole baskeria nähnytkään.  
 
Illalla mökkikylän ravintolassa pidettiin tanssit, jolloin soi enimmäkseen baijerilaista tanssimusiikkia. 
Jimiä teki kovasti mieli tanssia Jenniferin kanssa, muttei kehdannut pyytää häntä tanssiin, kun ei edes 
osaa tanssia. Jim jutteli jonkin verran Jenniferin kanssa ja kysyi mitä hän puuhaa tätä nykyään. 
Jennifer vastasi, että hän on töissä erään müncheniläisen kauppakeskuksen kahvilassa ja on 
parhaillaan kiikarissa muuan Daniel.  



Jim kysyi rohkeasti, jos hän haluaisi muuttaa hänen luoksensa Brandzers Hofiin, johon Jennifer:  
”Nein, Finnland on niin kaukana enkä osaa edes kieltä...” Jennifer näki tipan Jimin silmäkulmassa ja 
lohdutti: ”Mehän olemme serkuksia ja sä oot aina mun suosikkiserkku...” Jennifer otti käteensä Jimin 
käden ja puristi hellästi. Jim nyökkäsi: ”Sinäkin olet mun suosikkiserkku, muistatko sen hassun 
tapahtuman ukin lehtivarastossa juhannuksena 1988?” johon Jennifer iski silmää:  
”Yes, se oli mukavaa ja voitaisiin joskus tehdä se uudelleen nyt kun olemme täysikäisiä.” Jennifer 
nousi ylös ja houkutteli Jimin ravintolan vessaan. Jim tuli serkkunsa perässä. Vessassa he halasivat 
oikein hellästi toisiaan. Jennifer huomasi, että serkkupoika halaa paremmin kuin silloin 80-luvulla; 
poski poskea vasten. Jimin ja Jenniferin suut painuivat toisiaan vasten ja kielet kiemurtelivat toistensa 
ympäri. Vähän myöhemmin Jennifer sanoi: ”Sä voit olla mun huippusalainen poikakaveri... voitaisiin 
joskus tavata Brand Linen laivalla... sullahan on se nimikkolaivakin.” Jim nyökkäsi hyväksyvästi.  
Jim sanoi: ”Minun pitää ottaa rauhallisesti, etten uudelleen sekoaisi, mutta sinä olet mulle todellista 
lääkettä; tulee niin hyvä olo suudella ja halata sua.” Jennifer silitteli Jimin karheaa poskea. Jim on 
hieman missannut parranajossa mutta Jenniferiä parransänki ei haittaa. Hän on tottunut isän Zorro-
viiksiin sekä piikkipartaan, joka sojottaa leuasta. 
 
Sukukokouksen jälkeen Raymond, Eva ja Jim lähtivät kotimatkalle. He pistäytyivät Hampurissa 
Helmutin luona. He eivät jääneet pitkäksi aikaa koska Helmutin perhe tuli peräkkäin sukukokouksesta 
eli eivät halunneet olla heidän riesanansa. Helmut ja Annette kutsuu Raymondin perhettä Suomen 
Brandzereiksi, kun taas Raymondin perhe kutsuu Helmutin perhettä vastaavasti Hampurin 
Brandzereiksi. Arthurin porukkaa kutsutaan Baijerin Brandzereiksi.  
 
Jim salaa ihaili Wilma-serkkua. Jim on päättänyt pitää Wilman vara-akkana. Ensisijaisesti hän 
keskittyisi Ulrikaan, Jenniferiin sekä Elliin. 
 
Sitten oli aika kiirehtiä Sassnitziin jotta ehdittäisiin laivalle. Laiva oli M/s Jim, josta Jim on todella ylpeä. 
Laivalla on hänen aloitteestansa perustettu kirjakauppa, jossa on myynnissä Guntherin kirja sekä 
muutama kappale Jimin kertomuksia. Guntherin kirjat menevät paremmin kaupaksi kuin Jimin 
kertomusvihkoset.  
 
Lauri Lehto on kiitollinen Brandzereille, että sai hyvän työpaikan pääkonttorin kopiointikeskukselta. 
Siellä hän saa ottaa töitä työpaikan ulkopuolelta mutta kaupungintalolla se ei ollut luvallista mutta silti 
Lauri Mikael Lehto uhmasi kieltoa ja kopioi pizzerioiden pizzalistoja heti kun Reijo ei ollut töissä. Rahat 
menivät omaan taskuun. Jos esimiehet olisivat saaneet tietää, niin aivan varmasti olisi tullut potkut. 
Nyt hän saa ottaa ihan vapaasti töitä työpaikan ulkopuoleltakin.  
Se tuotto, joka hänelle tulee omien töiden kautta, hän saa ihan vapaasti ottaa itselleen.  
Painosali on Brand Linen, Palos Aeron sekä Toivosen Raksan yhteisomistuksessa mutta koneet on 
liisattu kopiokonefirmoilta. Lauri saa palkan näiden kolmen yrityksen yhteiseltä Ferryfly Oy:ltä, joka 
hoitaa myös rekrytoinnit. Firmassa työskentelee Kajaanin kaupungintalon henkilöstökonttorissa ollut 
Leena Järkiranta. Hänkin viihtyy hyvin pääkonttorin viidennessä kerroksessa. Samassa kerroksessa 
on Palos Aeron hallintotilat sekä ammattiliitto. Leenalla on ammattiliiton tehtäviäkin. Jo 
kaupungintalolla ollessa hän oli kunnallisvirkailijoiden ammattiliiton luottamushenkilö. 
 
Pääkonttorin ympärille on jo muuttanut melkoisesti asukkaita, jotka ovat pääasiassa pääkonttorin 
henkilökuntaa sekä heidän tuttaviansa. Vattulan ensimmäiset asukkaat ovat Brandzerit, Gunther ja 
Ellen sekä Paloset. Ehkä myös Annin vanhemmat muuttavat Vattulaan mutta toistaiseksi he asuvat 
Kajaanissa, kun se on isompi kaupunki.  
 
Viitostien varrelle on jo pystytetty virallinen Vattulan sekä pääkonttorin tienviitta. Pääkonttorin virallinen 
nimi on Ferryfly, jonka länsipuolelle kaavaillaan kauppakeskittymää pienen torin kera.  
Kajaani-Iisalmi rautatien pohjoispuolelle tullaan rakentamaan omakoti- ja kerrostaloja.  
Brandzerien kartanoiden eteläpuolelle on alkanut kasvaa Lintulan kaupunginosa, jossa on pienkerros- 
ja omakotitaloja sekä koulu ja suuri urheilukenttä.  
Keskelle Lintulaa Charles Brick on rakennuttanut piskuisen ostoskeskuksen, jossa on kaksi 
ruokakauppaa; K Market Jätti ja Siwan myymälä. Kauppojen välissä on postikonttori. 
Heti, kun Charlesin äiti, Fanny, oli käynyt katsomassa poikansa ostoskeskuksen keskeneräisiä tiloja, 
niin silloin hän totesi: ”Oh, What a giant!”, joka kuulosti Charlesin korvaan hienolta ja pohti jos antaisi 
kaupalle tämän englanninkielisen nimen, mutta päätti kuitenkin vapaasti suomentaa nimen Jätiksi 
koska muuten suomalaisilla olisi ollut vaikeuksia ääntää englanninkielinen nimi.  
 



Ostoskeskuksen ohi menee alueen pää tie, Runkokukkulantie, joka päättyy jonkin matkan päähän, 
jonne on tarkoitus rakentaa lisää kaupunginosia. Tien nimi tulee ostoskeskuksen kohdalla olevasta 
mäennyppylästä. Lintulan alueen toinen pää tie, Lintulantie, menee Vivin hovin ja rautatien välissä 
muutama kortteli lännempänä.  
Lintulantien ja Runkokukkulantien välikortteleihin ollaan rakentamassa omakotitaloja. Yksi sivu 
kaduista on Läskelän tie, joka menee Brandzer's Hofin portille. Tien nimi tulee kartanoiden takana 
olevasta vetelästä suomaastosta, joka hyllyy kuin läski. Jim kutsuu suomaastoa läskisuoksi ja kiihottuu 
valtaisasti.  
Läskelän tien länsipuolella menee Suurkartanon tie, joka päättyy Raymondin hovin portille. Raymond 
tahtoi keskelle Lintulan omakotialuetta tien, joka ylistää hänen kartanoaan. Aluksi hän suunnitteli 
omalle kartanolleen nimeksi Suurkartano mutta päätti kuitenkin nimetä itsensä mukaan.  
 
Jim Tjäderin kämppä on Kajaani-Iisalmi rautatien eteläpuolella, jonne kaavaillaan juna-asemaa sekä 
bussiterminaalia.  
Hangon keskustasta Raymond on ostanut pienen kaksion Tjäderin työsuhdeasunnoksi koska 
Vattulaan ei yksinkertaisesti ehdi yöksi. Siis Brand Line on reilu työnantaja.  
Hangon asunto on valmiiksi kalustettu, sillä Tjäder on tavallinen duunari eli hänellä ei olisi vara ostaa 
kahteen asuntoon huonekaluja. Vattulassa oleva asunto on hänen ikioma asumisoikeusasunto. 
Hangon asuntoon työnantaja vei muutaman huonekalun, jotka olivat Jim-Adolfin entisessä huoneessa 
Villa Veistolassa. Huonekaluja Raymond ja Eva eivät uskaltaneet viedä Jimin kartanoon, ettei pojalle 
tulisi ikäviä assosiaatioita.  
Hangon asunnon olohuoneessa on ruskea nahkasohva ja savunvärinen lasipöytä. Makuuhuoneessa 
on sini-valkoruudullisen sänky, jota ohjataan kaukosäätimellä. Raymond ei kehdannut antaa pojan 
kaimalle tämän entistä sänkyä, koska sen päällä on käyty helvetin portilla. Ties millaisia painajaisia 
tulisi itsemurhakandidaatin vuoteesta, kuten Raymond on itse mielessään vatuloinut.  
 
Pitkulaisen muotoisessa keittiössä on pieni pyöreä ruokapöytä ja seinät ovat vaalean siniset. 
Asunnossa on laajakaistaliittymä, joka tarkoittaa sitä, että Tjäder tulee kuuntelemaan paljon 
ruotsalaisia nettiradioita.  
 
Jim-Adolf ei ole pitkään aikaan kuullut mitään nettikaveri JV:stä koska tällä on oman kertoman mukaan 
paljon työkiireitä. Jim istuu enimmäkseen vapaa-ajalla upeassa kirjastohuoneessaan ja kirjoittelee 
kertomuksiaan. Hän on aloittanut kaukaiseen tulevaisuuteen perustuvan kertomuksen kirjoittamisen, 
joka kertoo työläistytön elämästä. Hän on kääntänyt kaiken päälaelleen; miehet hän on muuntanut 
naisiksi ja päin vastoin. Hän itse on kertomuksessa tyttöhahmon roolissa, jonka hän nimesi Ulhanna 
Steinig, jonka etunimi on väännös Ulrikasta. Kertomusta kirjoittaessa hän kiihottuu valtaisasti.  
Tulevaisuuskertomukseen hän myös kirjoittaa tulevaisuusvisioitaan.  
 
Elokuun puolivälissä Arthur täytti 50vuotta eli nyt kaikki kolme Brandzerin veljestä ovat 
viisissäkymmenissä eikä heitä enää voi kutsua pikkupennuiksi, vaikka Arthurilla silloin tällöin on 
pikkupoikien kujeita.  
Syntymäpäiväjuhlat pidettiin M/s Raymondin kokoustiloissa. Arthurilla oli mukana itse tehtyä väkevää 
akvaviittiä, jota hän tarjoili vierailleen. Reseptin hän on saanut Raymondilta.  
Reseptin antaja humaltui jo muutamasta ryypystä, sillä hänellä on huono viinapää. Tavallisesti hän 
osaa ottaa rauhallisesti viinan kanssa mutta nyt hän päätti ottaa kunnon ryypyn pikkuveljen 
syntymäpäivän kunniaksi. Heti kun Eva oli huomannut miehensä olevan hirveän humalassa, niin silloin 
hän opasti ukkonsa hyttiin nukkumaan, ettei mokaisi itseään matkustajien ja miehistön silmissä.  
Olisi ollut tosi noloa, jos toimitusjohtaja riehuisi kännipäissään.  
Hytissä Raymond nukahti miltei heti ja näki kummallista painajaista, jossa hän tyrkkäsi blonditytön 
mereen ja sitten J-O Kasan näköinen poliisi pidätti hänet. Aamulla herättyään hän oli aivan hiestä 
märkänä ja huokasi helpotuksesta, kun se oli vain unta. Hän päätti pysytellä visusti erossa viinasta.  
 
Lokakuun lopulla Brand Linen pääkonttorin henkilökunta, joiden joukossa myös molemmat Jimit sekä 
Lauri osallistuivat kaksipäiväiselle asiakaskurssille, jotta he osaisivat käsitellä oikein asiakkaita sekä 
käyttäytyä hyvin. Kurssi pidettiin Vuokatinvaaralla pienessä kahvilarakennuksessa, jonka vieressä on 
Vuokatinvaaran pysyvä luontonäyttelytilat, jossa esitellään kyseisen mäen historiaa sekä maa-
aineksia.  
Toimitusjohtaja itse ei ehtinyt osallistua koska hänellä oli tärkeä neuvottelu ensi vuoden 
tavaratoimituksista laivojen myymälöihin.  
 



Kurssinpitäjä, hämäläinen konsultti Antti Wallin, antoi Raymondille oman kansion, josta tämä itse voi 
lukea, että kuinka palvellaan asiakkaita.  
Kurssilla Antti kertoi ja teki pienimuotoisia humoristisia testejä ihmistyypeistä, että kuinka eri henkilöt 
reagoivat eri tilanteissa sekä valittavaa asiakasta ei koskaan pidä keskeyttää anteeksipyynnöillä.  
 
Eräänä syysiltana Jim-Adolf päätti vihdoinkin soittaa Ulrikalle, kun kaipaa tätä niin 
maanperusteellisesti. Kesällä hän oli saanut Ulrikan puhelinnumeron enoltaan. 
Ulrika ilahtui, kun serkkupoika soitti ja kutsui käymään Brandzers Hofissa. Jim lupasi tulla vastaan 
Hankoon mutta Ulrika sanoi, ettei tarvitse tulla sillä hänellä on auto ja ajokortti. Hän lupasi tulla heti 
kun saisi vapaata töistä. Äskettäin hän on saanut töitä eräästä hampurilaisesta sairaalasta. Ulrika 
kysyi lisäksi, että kuinka paljon Jim tykkää hänestä, johon Jim: ”Erittäin paljon, tykkään susta niin, että 
halkean!” Ulrika kuuli serkkupojan äänensävystä, että tämä on tosissaan rakastunut. Niin on Ulrikakin. 
Hän tuntee kuinka poskia kuumottaa.  
Heti seuraavana päivänä töissä hän otti komppivapaata, jota oli kertynyt muutaman päivän. Sitten hän 
ajoi suorinta tietä Sassnitziin ja osti lipun Hankoon. Seuraavana päivänä hän ajoi yhtä soittoa 
Vattulaan. Viitostieltä hän kääntyi Vattulan opasteiden mukaisesti ja sitten pysäköi Ferryflyn 
parkkipaikalle, josta hän soitti Jimille, että missä hän asuu. Jim tuli heti siltä istumaltaan. Sitten he 
ajoivat peräkkäin Brandzer's Hofin pihalle.  
Jim otti serkkuaan kädestä kiinni ja opasti kirjastohuoneeseensa. Hän meni heti asiaan, että olisi kiva, 
jos hän muuttaisi tänne. Ulrika vastasi, että hänen täytyy miettiä asiaa koska hänellä on 
hyväpalkkainen työ Hampurissa, mutta ehkä tulevaisuudessa saattaisi muuttaa tänne. 
Ulrika ihasteli kartanoa, kerrassaan upea. Kyllä täällä saattaisi asua, kunhan työpaikka löytyisi. Jim 
sanoi, että ehkä Kainuun keskussairaalassa tarvittaisiin ammattitaitoista sairaanhoitajaa. Ulrika sanoi, 
että ensin hänen pitäisi opetella suomen kielen. 
Ulrika kertoi, että hän on pistänyt poikki Jesperin kanssa koska tältä oli vaikea saada läheisyyttä. Hän 
vain höpötti ja haaveili poismyydystä mainostoimistosta. Ulrika kehui Jimiä hyväksi halaajaksi. Jim 
paljasti halaamisen salaisuuden; Lapinlahdessa eräs tyttö oli opettanut oikeaoppisen halaamisen. Jim 
kertoi myös, että tyttö asuu nyt täällä Vattulassa Sepänkadulla, lähellä Ferryfly pääkonttoria. 
 
Syksyllä Vattulan eteläpuolelle, alueelle, joka on kaavoitettu teollisuusalueeksi, valmistui monitoimitalo, 
eräänlainen nuorisotalo, jossa voi pitää bänditreenejä sekä näytellä teatteria. Talon nimeksi tuli 
yksinkertaisesti V3, joka viittaa pitäjän nimeen. 
V3 talossa Gunther alkoi soittaa kitaraa ja hänen ehdotuksestansa hän, Ellen, Jean-Sixten, Santra 
sekä Lauri Lehto perustivat rockbändin nimeltä Alzheimers. 
 
Eräänä päivänä, kun Jim Tjäder istui Hangon terminaalin kahvilassa juoden päiväkahvia, niin yhtäkkiä 
joku työnsi takaapäin viileät kädet silmille ja kysyi ruotsiksi: ”Nå, arvaa kuka?” Jim tunnisti sen 
serkkunsa Jennien ääneksi mutta oli kuin ei tuntisikaan: ”Nää, en tiedä, joku tyttö kai!” Hän tunsi, 
kuinka sydän hakkasi ja tunsi, kuinka kasvoille alkoi tulla lämminpuna.  
Jim Tjäder on ihastunut Jennieen, joka asuu Keravalla. Hän kääntyi ympäri ja näki edessään 
hymyilevän Jennien, joka oli värjännyt tukkansa pikimustaksi koska tällä on parhaillaan goottibuumi. 
Jim kysyi: ”Åh, mitä on tapahtunut tukallesi?” tyttö vastasi suomea sekoittaen: ”Juu, jaag värjäsin sen!” 
Hänellä on tapana sotkea puheeseensa suomea ja ruotsia, kun on sekakielinen. Kuulostaa todella 
hassulta, kun hän puhuu näitä kahta kieltä sekaisin jopa lauseiden sisällä. Tämä on ainoa asia, joka 
Jimiä ärsyttää serkkutytössä. Hän inhoaa sekakielisyyttä ja on melkoinen kielipoliisi.  
Jennie istuutuu Jimin viereen kahvilapöydän ääreen ja kertoo kyllästyneensä blondivitseihin ja päätti 
värjätä tukkansa pikimustaksi. Hänestä goottityyli on tyylikästä.  
Jim vitsaili, että sopisiko hänellekin mustatukka, johon Jennie: ”Heh, dyy haar Ingen tukka.”, johon Jim 
korjasi: ”Siis ei tukkaa mutta minullahan on näkymätön otsatukka!”, johon tyttö: ”Juu, sulla oli tukkaa 
men ei ole enää.”.  Jim naurahti: ”Minulla on paljon otsatukkaa!” Häntä ujostuttaa oma puolikalju.  
Sitten Jim halasi serkkuaan ja se tuntui ihanalta koska tavallisesti hän ei tapaa halia. Hän halaa 
ainoastaan tyttöjä, joihin on ihastunut eli samaa kaliiberia kaimansa kanssa.  
Sitten Jim tahtoi esitellä serkulleen Hangon asuntonsa. Totta kai Jennie tahtoi nähdä serkkupojan 
työkämpän. Hän ihasteli asuntoa koska se on todella viihtyisä ja ihania huonekaluja. Jim kertoi, että 
huonekalut kuuluvat työnantajalle eli virkakalusteita.  
 
Parhaillaan Raymond ja Helmut neuvottelevat Hangon kaupungin kanssa Brand Linen sataman 
laajentamista. He suunnittelevat jopa hotellin rakentamista terminaalin edustalle.  Rakennusluvan 
saanti on melko varmaa sillä hotellihan toisi lisää työpaikkoja Hankoon ja toiseksi hotelli houkuttelisi 
lisää matkailijoita.  



Brandzerin veljekset yrittävät saada hotellihankkeelle mahdollisimman monen yrityksen rahoituksen, 
jotta sillä olisi vankka talous. Muutkin paikalliset firmat hyötyisivät hotellista. Hotellin rakentajafirma 
olisi tietenkin Toivosen Raksa. 
 
Brand Linellä on hyvä talous ja talouslehdistössä sitä on alettu kutsua 2000-luvun ilmiöksi, vaikka 
varustamo on perustettu 90-luvulla. Myös Palos Aerolla on hyvin kannattava halpojen lentolippujen 
sekä erittäin hyvän tarjoilun ansiosta. Palos Aero on toisenlainen halpahintalentoyhtiö.  
 
Raymond ja Helmut ovat huomanneet, että varustamon osakkeet ovat käyneet hyvin kaupaksi. 
Varustamo on vastikään listautunut Helsingin pörssiin.  
Veljekset ovat huomanneet, että eräs ruotsalainen Anders Brasa on ostanut paljon osakkeita. He 
ottivat selvää tästä mystisestä Brasasta. Hän asuu Östersundin pohjoispuolella luksushuvilassa 
pienessä vasta rakennetussa Hallonbon pitäjässä. Mikä yhteensattuma, kun Hallonbo tarkoittaa 
samaa kuin Vattula. Anders Brasa on kova liikemies ja omistaa halpahallin Hallonbossa. Hänen 
poikansa suunnittelee perustavansa huutokauppakamarin Ystadiin. 
 
Raymond on silloin tällöin nähnyt kummallista painajaista, jossa iso savolainen injektioruisku jahtaa 
häntä ja sitten hänen kimppuunsa hyökkää valtava pakkopaita. Herättyään hän ihmettelee tätä 
kummallista painajaista. Ehkä se johtuu ylirasittumisesta, kuten hän tapaa herättyään vatuloida.  
 
Ray Palonen on anonut lääninhallitukselta lupaa rakennuttaa lentokentän Vattulan alueelle. Hän on 
löytänyt lentokentälle sopivan paikan; Vivin hovin itäpuolella, suonsilmäkemetsän takana, jossa on 
kovempaa ja kuivempaa maata.  
 
Suonsilmäkemetsä on oikeastaan pieni metsäjärvi mutta veden päällä kasvaa paksu kerros sammalta 
sekä puita. Suonsilmäkkeessä ei voi kävellä, kun kyseessä on pohjaton suo.  
Villa Reinon takana on suuri niitty, joka tullaan säästämään tuleville sukupolville. Tarvittaessa niitylle 
voisi rakentaa omakotitaloja, mutta näillä näpöttimillä niitty saa toimia vararakennusmaana.  
Jos Ray Palosen ehdottama lentokenttä rakennettaisiin, niin silloin niitylle ei voi rakentaa asuintaloja, 
ei ainakaan korkeita lentomelun ja näkyvyyden takia mutta ehkä hieman etelämmäksi voisi tulla 
pienteollisuusalue tai kauppakeskus. 
 
Vivin ja Einarin Petrus-poika kovasti kasvaa. Kerta pikkusiskolla on jo lapsi, niin Jim-Adolfin biologinen 
kello alkoi tikittää. Hän soitti Ulrikalle ja kysyi jos tämä olisi ajatellut valmiiksi muuttamista Brandzers 
Hofiin. Ulrika vastasi, että kyllä hän on kovasti asiaa pohtinut ja haluaisi muuttaa Jimin luokse, jos 
tämä asuisi lähempänä. Ulrika kertoi aloittaneensa suomen kielen opinnot. Jim lupasi 
suosikkiserkulleen opettaa suomea heti tämän muutettuaan. Hän lupasi myös ehdottaa Kajaanin ja 
Iisalmen kunnille, että Vattulaan voitaisiin rakentaa sairaala, jotta vältyttäisiin Kainuun keskussairaalan 
ja Iisalmen sairaalan ylikuormituksilta. Vattulan sairaalan ei tarvitsi olla kovin suuri. Jim on jopa 
katsonut paikan tulevalle sairaalalle, aivan Vattulan keskustassa niin kutsutussa Vattupuistossa, jossa 
on vadelmapensaita. Sairaalan lisäksi Jim-Adolf on suunnitellut joitakin rakennuksia Vattulan 
keskustaan. Yksi niistä on valkoinen kuusikerroksinen kivirakennus, johon voisi tulla asuntoja sekä 
liikehuoneistoja. Vattupuiston viereen Jim on ehdottanut kauppakeskusta, joka voitaisiin nimetä 
kansalliseepoksen mukaan Calevalaksi. 
 
Helmut ja Raymond päättivät toteuttaa hotellihankkeen Hangon satamassa.  
He päättivät myös rakennuttaa uuden pääkonttorin, sillä nykyinen on aivan liian suuri. Brandzerin 
veljekset sekä Ray Palonen ovat ehdottaneet lääninhallitukselle, jos Vattulasta tehtäisiin Suomen 
kokeilukunta, jossa kokeiltaisiin erilaisia yhteiskuntamalleja sekä uusia lakeja. Vattulan kuntaa 
voitaisiin pyörittää niin paljon kuin mahdollista yksityisvoimin. Vattulan ja Sukevan alueesta voitaisiin 
tehdä erityinen pienmaakunta Pohjois-Savon ja Kainuun välille.  
Jos kaikki menisi hyvin, niin silloin voitaisiin yksityistää muita kuntia. Lääninhallituksessa ollaan hyvin 
innostuneita idealle. Ehdotus lähetettiin eduskuntaan. 
 
Silloin tällöin lauantai-iltaisin Jim tapaa käydä Ellin, Mikon ja Vihtorin kanssa vasta avatussa ravintola 
O´learyksessa, Vattulan keskustassa. Tullessaan Mikko ottaa kyytiin Vihtorin. Mikko on tottunut 
ajamaan pitkiä viikonloppumatkoja hienolla hopeisella Saabilla.  
Vattulassa he yöpyvät Ellin luona, kun tyttö niin tahtoo tai oikeastaan vaatii. 
Elliä huvittaa, kun Jim ei osaa ääntää ravintolan nimeä. Jotenkin O´leary´s ei väänny saksalaisessa 
suussa.  



 
Gunther, Ellen, Jean-Sixten, Santra, Lauri Lehto sekä Jim Tjäder ovat alkaneet pitää bänditreenejä 
vastavalmistuneessa monitoimitalo V3:ssa.  
Tjäder on rumpalina koska rummuttaminen on helpointa, tarvitsee vain hakata rumpuja musiikin 
tahdissa. Naiset ovat laulajina. Joskus myös Lauri laulaa.  
Eräänä päivänä, kun Gunther kuuli Julio Igleasiksen ja Whitney Houstonin tämän hetken kuumimman 
hittikappaleen Could I Have This Kiss Forever, niin silloin hän sai idean tehdä kappaleesta oman 
hassun version, jonka hän omistaisi Ulla Korpelalle, Kontiomäen Shellin kassaneiti. 
 
Ulla on aloittanut vastaavassa työssä eräällä hämäläisellä pienellä sitoutumattomalla huoltoasemalla 
ja sitten ollut jonkin aikaa töissä piskuisessa ompelimossa. Ompelimon lopettamisen jälkeen hän 
muutti Kontiomäelle aviomiehensä Juhana Vilénin kanssa. Vaikka Ulla on naimissa, niin silti Gunther 
päätti omistaa biisin oman version Ulla Korpela-Vilénille, kun nainen on hyvin humoristinen.  
 
Gunther yhä työskentelee Kontiomäen Shellillä mutta suunnittelee lopettavansa koska haluaa 
keskittyä musiikkiin sekä kirjoittamiseen. Hän teki kappaleeseen omat sanat, joka menee tähän 
malliin; Do, Do tobacco Roll Could I dance with Ulla… I want dance with you for a lifetime? Could I 
dance with Ulla, Ulalalalalaa… Look into your eyes? Could I dance with Ulla, Ulalalalaallaa…? Have 
this night... To share this night together so your front teeth see… Could I dance with Ulla, 
Ulalalalallaa… Hold you close beside me? Could I... Hold you for all time? Could I... Could I... Have 
this Kiss FM forever so your front teeth see…? Could I... Could I... Have this kiss forever...forever, so 
your front teeth see… Sävel on alkuperäinen. Heti kun Ulla Korpela oli kuullut, niin silloin hänen 
valtavat rinnat hytkyivät naurun tahdissa. 
 
Jouluaattona Brandzerit kokoontuivat Raymondin hoviin. Tämä on pikku Petruksen ensimmäinen 
joulu. Vivi ja Einar ovat päättäneet, että ensimmäinen lapsenlapsi tulee perimään Vivin hovin. 
Kartanoon he sovelsivat vanhan ajan sääntöperintötila periaatetta eli vanhin lapsi tulee aina sen 
perimään. He ovat innostuneet kartanon hoidosta, kun seuraavat historiallista tv-sarja Hovimäkeä ja 
siitä he ovat hiffanneet sääntöperimystila-ajattelun. Myös Jim seuraa kyseistä sarjaa ja ottaa siitä 
ideoita omiin kertomuksiinsa.  
Vivi ja Einar harkitsevat toisen lapsen hankkimista, jotta Petruksella olisi leikkikaveri.  
 
Joulupukkina oli Mikko Kaaninen, jotta koko perhe olisi samanaikaisesti koolla eikä kenenkään 
tarvitsisi lähteä lainausmerkkien välissä lehden ostoon. Tämä oli Jimin idea. Hän päätti yllättää 
perheensä, kun kuuli Mikon tulevan jouluksi Vattulaan.  
 
Raymond ihmetteli, että kuka helvetti on pukkina. Hän epäili Charlesia tai Ivania mutta pukki on aivan 
liian laiha ruipelo.  
 
Jim osti Mikon kanssa Raymondille joululahjaksi huopahatun koska tämä katselee kadehtien Mikon 
hattua. Raymond ilahtui, kun sai tyylikkään mustan huopahatun ja nyt hän voi leuhkasti liikkua Hangon 
terminaalilla ja näytellä hattuaan Urho Kukkolalle, jolla on samanlainen mutta harmaa huopahattu. 
Ihmiset epäilevät, että Urho olisi kalju kuten hänen hyvin tunnettu kaimansa mutta näin ei kuitenkaan 
ole vaan Kukkolalla on tuuhea suklaanruskea tukka.  
 
Vivi osti joululahjaksi äidille Toronto aiheisen maisemataulun, jonka Annika oli valokuvannut ja 
suurentanut. Taulussa hänen suosikkinallensa istuu torontolaisen näköalatornin ikkunalla ja taustalla 
näkyy Toronton kaupunkinäkymä. Taulun hän lähetti postitse Viville, joka puolestaan päätti antaa sen 
joululahjaksi äidilleen koska tämä pitää kovasti kauniista maisematauluista. Modernia taidetta on turha 
ostaa, kun sellaista Eva ja Raymond eivät ymmärrä.  
 
Miehelleen Vivi antoi lahjaksi hyvänmakuista mansikka kuohuviiniä, jonka hän oli ostanut Vattulan 
keskustassa äskettäin avatusta Alkosta. Myymälä on kauppakeskus Calevalan tiloissa, jonne pääsee 
ulkoa päin.  
Vivi vannotti miestään olla oksentamasta kartanon hienoille persialaismatoille. Oksennuskieltoon Einar 
naurahti: ”Riippuu vähän siitä kuinka hyvältä viini maistuu.”, ja nauroi päälle, johon Vivi: ”Eihän 
Hovimäessäkään oksennella kartanon matoille!” ja nauroi makeasti.  
 

 
 



Jim sai pikkusiskolta uuden tietokoneen koska entinen on hyvin vanha. Sama kone, joka hänellä oli 
ennen itsemurhayritystä ja kone on tullut hyvin hitaaksi sekä vähän väliä Windows 95 vilautteli hyvin 
tunnettuja sinisiä ruutuja.  
Uuden koneen Vivi ja Einar kokosivat parhaista osista, joita saa Pohjois-Suomesta. Koneessa on 
upouusi Windows XP sekä tekstikäsittelyohjelma Word. Lisäksi Vivi asensi koneeseen 
tulkkausohjelma Eurowordin, jonka hän on warettanut Pirate Baystä. Hän on saanut vinkin ohjelmasta 
eräältä hakkerilta. Jim ilahtui tietokoneesta, jota hän alkoi kutsua tehomyllyksi. 
 
Jim antoi pikkusiskolleen Bols banaanilikööriä koska tämä on aivan hulluna liköörien perään. Kun Vivi 
oli avannut likööripakettinsa, niin silloin Einar puolestaan vitsaili: ”Älä sinäkään oksentele kartanon 
lattioille sillä eihän Hovimäen emännätkään oksentele!” 
 
Kun Mikko-pukki oli jakanut kaikki Brandzerien joululahjat, niin silloin hän meni Ellin luokse viettämään 
joulua. Sinne kokoontui myös Ellin vanhemmat sekä isoveli Peter Yrjölä.  
Jos Mikko olisi viipynyt pitempään, niin silloin Elli olisi aloittanut tekstiviestirumban; Vittuako sä 
nuohoot? Jos hänelle ei heti vastaa, niin silloin hän alkaa hermoilla. Ennen mielisairaalaan joutumista 
Elli oli vieläkin hirveämpi. Nyt hänelläkin on pussillinen rauhoittavia lääkkeitä.  
Lääkkeiden takia Jim, Elli, Mikko ja Vihtori eivät voi juopotella koska lääke ja viina eivät sovi yhteen. 
 
Annika Hopeainen on solminut Brandtexille monta hyvää sopimusta. Moni torontolainen yritys on 
kiinnostunut konsernin työvaatteista. Myös ruotsalainen naapurifirma Bifas tilasi Brandtexiltä 
työvaatteita, joissa on firman logo.  
 
Marit Blodbarm on syksyn aikana levyttänyt esikoissinglen, jossa on huolella tehty pop-kappale;  
Ice-Cream Summer, joka on hyvin mukaansa tempaava biisi, ja siinä on kesähitin aineksia.  
Ehkä kappaleesta olisi hyötyä muotiesityksissä, jolloin firman vaatteet yhdistyisivät hyvää musiikkiin. 
Marit on tätä nykyään kihloissa erään kanadalaisen Sam Charmchestin kanssa. 
 
Uudenvuodenaattona Helmutin ja Annetten tytär, Wilma tuli käymään Evan ja Raymondin luona. Hän 
halusi nähdä Vattulan, josta isä on paljon puhunut. Ajatella, isänveli, setä-Raymond, on perustanut 
kokonaisen yhteiskunnan, kuten Wilma Brandzer tapaa sanoa.  
Totta kai hän kävi myös Jimin ja Vivin luona. Juuri silloin Jimin luona oli käymässä Ulrika. Wilma tuli 
hieman mustasukkaiseksi ja kutsui leikillään Ulrikaa kielletyksi naiseksi ja Jimiä Eichhörncheniksi ja 
leveälettisen Affeksi. Wilman onneksi Jim ja Ulrika ovat humoristisia ja nauroivat tämän pienikorvaisen 
naisen vitsailuille. Totta kai Wilma ymmärtää, että serkkupoika haluaa olla mieluummin toisen 
serkkutytön kanssa. Ulrika on joitakin vuosia Wilmaa nuorempi mutta kuitenkin syntynyt samalla 1970-
luvulla.  
 
Ulrika on päättänyt muuttaa Jimin luokse koska viihtyy hyvin serkkunsa seurassa.  
Jimistä Ulrikan seura on erittäin miellyttävää koska tämä on sairaanhoitaja ja osaa katsoa milloin olisi 
aika ottaa lääkitys. Nyt uudenvuodenaattona Ulrika vitsaili Wilmalle samalla mitalla takaisin, että myös 
hänen tulisi hankkia kunnon lääkitys ja voisi kirjoittaa reseptin, jotta korvat kasvaisivat paremmin.  
Wilmaa nauratti niin, että hänen pienet rintansa hytkyivät. 
 
Joulun- ja uudenvuoden pyhien aikana Jim Tjäder oli jouluvapaalla. Hän oli perinteiseen tapaan 
vanhempiensa luona Keravalla. Hän haaveilee tyttöystävästä, mutta missä ihmeessä sellainen oikein 
kuppaa, kuten hän tapaa usein vatuloida.  
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