
Sosiaalista harjoittelua!
Jussi Stenig kävelee mäenrinnettä ylös kohti matalaa punatiilistä rakennusta kohti. Pääsisäänkäynnin 
edustalla hän kaivaa povitaskustaan kevyet metallisankaiset silmälasit ja laittaa ne päähänsä. Hänellä on 
tapana olla ilman rillejä vapaa-ajalla. Hän itsekään ei tiedä syytä tälle järjettömälle silmälasirumballe. 

Kun rillit on päässä, niin silloin hän menee sisälle tähän punatiiliseen rakennukseen, jossa on hänen 
työpaikkansa. Liukuovet avautuvat hänen edessään ja sisäpuolella olevassa liukuovessa on hänen itsensä 
tekemä opaste työpaikalle; Kera-apu. Tässä muovitetussa kyltissä oleva nuoli osoittaa vasemmalle.

Liukuovien välissä on pieni tuulieteinen. Lähinnä ulommaista liukuovea on seinään kiinnitetty 
bussinaikataulu. Ulko-oven edustalla käväisee noin tunnin välein kaupunkibussin niin kutsuttu palvelulinja, 
joka kiertelee pikku katuja pitkin. 

Sisimmäinen liukuovi avautuu ja hän kääntyy vasemmalle. Vastapäätä liukuovea on pitkä käytävä joka johtaa 
dementia-asuntolaan. 

Jussi kävelee pienen kahvilan halki. Kahvilatiskin kohdalla hän pysähtyy hetkeksi tervehtimään kolmea 
kahvilan tyttöä, jotka ovat parhaillaan tekemässä voileipiä. 
Jussi on erityisesti ihastunut vaaleatukkaiseen Elliin, jonka kanssa voi ihan estoitta hassutella sillä heillä on 
samankaltainen lapsekas huumorintaju. Heistä voisi hyvinkin tulla pari kunhan Jussi vain onnistuu 
kokoamaan rohkeutta. Hän pelkää ystävyyden menettämistä jos hän kertoisi tunteistaan tälle kauniille Elli 
Yrjölälle ja tämä torjuisi hänet muun muassa noin kuudentoista ikäeron takia vaikka sinänsä Elliä ei ikäero 
haittaisi mutta Jussi on aivan liian varovainen ja hidas sekä herkkä. Myös Ellikin on herkkä mutta mielellään 
näyttelee kovaa pimua. Tämäkin seikka on yksi heidän samankaltaisuuksista. Jussikin on usein olevinaan 
kuin mikäkin mafioso. 
Jussi pitää kovasti myös toisesta kahvilan tytöstä, ruskeapitkätukkaisesta Ullasta. Ullan ainoa häiritsevä 
piirre on tytön lievä viiksien kasvu. Kun hän katsoo Ullan ylähuulta ja näkee kevyet haituvat, niin silloin hänen 
korvissa alkaa kuulua käsittämätöntä kaapinoven narinaa.

Tytöt tervehtivät häntä. Ulla kysyy, että miten hurisee johon Jussi: ”Juu, ihan hyvin, entäs ite?” Ulla vastaa, 
että hänkin voi hyvin. Sitten Elli tervehtii Jussia. Jussi haluaisi niin mielellään antaa kunnon halaus Ellille 
mutta hän ei ujoudeltaan oikein uskalla jos tyttö käsittäisi väärin. Jussia hieman vituttaa se kun alusta lähtien 
ei ole ottanut tavaksi halia kauniita tyttöjä. Todennäköisesti Elli mielellään halaisi Jussia sillä tällä on tapana 
antaa kaverillisia halauksia. 

Jussin iloksi nämä kaikki kolme tyttöä ovat sinkkuja. Kolmas tyttö on lyhyt ja lihava Solveig Lundo. Häneen 
Jussi ei tunne yhtään lemmentunteita. Solveig on hänen lukionaikainen koulukaveri. Silloin Solveig ei millään 
suostunut puhumaan suomea. Opettajat luulivat häntä autistiseksi, mutta sellainen hän ei ollut vaan puhui 
ainoastaan äidinkieltään ruotsia. Nyt hän puhuu mumisevalla äänellä suomea. Jussille hän tapaa kaikkien 
kuullen alkaa säkättää ruotsiksi niin, että Jussia alkaa hävettää. Jussinkin äidinkieli on ruotsi.
Hän murtaa aika lailla suomea mutta kirjoittaa sanat oikein mutta joskus sanat tahtovat tulla väärässä 
järjestyksessä.

Näin aamuisin Jussi ei uskalla oikein alkaa pitempään jututtamaan kahvilan tyttöjä koska muutama viikko 
sitten Elli järjesti työpaikan lepohuoneessa pienen palaverin Kerapu ryhmän sosiaalikasvattaja Fiian kanssa, 
että Jussi lopettaisi liiallisen chattailun tämän kanssa koska Ellin vatsa ei ole oikein stressinkestävä. Totta kai 
Jussi haluaa kunnioittaa rakkaan Ellin toivetta. 

Kun Jussi on tervehtinyt kahvilan tyttöjä, niin silloin hän jatkaa matkaa kohti käytävänpohjukkaa jossa on 
kaksi vierekkäistä lasiovea joista vasemman puoleinen johtaa hänen työpaikalle Kera-apuun.
Heti kahvilan jälkeen hän kävelee auki olevasta sisäovesta sisälle varsinaiseen käytävänpohjukkaan.
Kahvilan ja käytävänpohjukan ovensuussa on ruskea piano. Sen takana on pitkä kahvilan pöytä jonka 
ääressä kahvilan tytöt tapaavat lounastaa ja Jussi juoda kupposen kahvia. 
Kahvilassa kahvi maksaa vain 50 centiä. 

Käytävänpohjukkaan on kaksi ammollaan olevaa lasiovea. Ovien välissä, oikealla, on kaksi vessaa. Toinen 
on isompi invalidivessa joka kuuluu Korjaajaryhmälle ja toinen pienempi kuuluu kahvilan henkilökunnalle 
eli kolmelle tytölle sekä heidän ohjaaja Mari Anttilalle. 

Korjaajaryhmän tilat ovat melkein vessoja vastapäätä toisen käytävänpohjukan oven vasemmalla puolella. 
Siellä Jussi tapaa auttaa tiistaisin. Siellä kaikki työntekijät ovat naispuolisia. Lähellä Jussin sydäntä on kaksi 
kolmekymppistä tyttöä tai paremminkin nuorta naista. Heistä yksi on tummaruskeatukkainen pyylevä  
Katariina Anna Anttila sekä vaalea oikein sievä Niina Alppila.



Keväällä Niina olisi tahtonut opettaa Jussille kielisuudelman mutta siihen Jussi ei suostunut koska naisella on 
poikakaveri, muuan hyvin lihava Topi Salmenhaara, joka työskentelee Lähettipalveluryhmässä. 
Topi muistuttaa melkoisesti Pulttibois -sketsisarjan nunnukka saamelaisia, juuri samanlaiset pulleahkot 
posket.

Keväällä Niina pohti jos pistäisi välit poikki Topin kanssa koska tämä ei juurikaan ota yhteyttä mutta Jussi 
viestittelee senkin edestä. Hän on ihastunut Jussiin koska tällä on hyvin seksikäs puolikalju, sellainen 
spedemäinen kampaus. 

Jussi tuntee vahvaa rakkautta Katariinaan, mutta tämä haluaa olla Jussille pelkkä kaveri, ei sen enempää tai 
vähempää. Katariinaa häiritsee Jussin murtama suomen kieli koska siitä hänelle assosioituu kiusallisia 
muistoja menneisyydestä. Hänen muinainen poikakaveri Leevi oli huumehuuruissaan vetänyt häntä kädestä 
niin, että käsi oli lähellä irrota. Yhä vieläkin käsi on kummallisen tuntuinen.
Kyllä Katariina tietää, ettei Jussi ole pahapoika mutta aivoihin on syöpynyt kiusallisia assosiaatioita Leevi-
vainaasta. Leevi menehtyi huumeisiin. Katariina oli hyvin lähellä mennä naimisiin hänen kanssa mutta 
onneksi jätkän huumeidenkäyttö paljastui viime hetkellä. 

Jussi kävelee Korjaajaryhmän puuoven ohitse. Jos ovi olisi auki, niin silloin hän saattaisi sanoa hyvät 
huomenet Korjaajaryhmän ohjaajille. Työntekijät eivät vielä ole ehtineet tulla sillä kello on vähän yli 
kahdeksan. 

Korjaajaryhmän oven oikealla puolella on peltinen pukukaappi, jonka ensimmäisessä ovessa on nimilappu; 
Katariina. Jussia kiihottaa tämä nimi ja hän kiihottuu myös Tukholman samannimisesti hissirakennelmasta 
Slussenin edustalla. Kaappirivistön jälkeen on korjaajaryhmän siivouskomero, jonka jälkeen on vielä yksi 
pukukaappirivistö jonka viimeisessä kaapinovessa lukee; Niina. Jussi on aivan heikkona kaikkiin Niina 
-nimisiin naisiin. Hänen ensimmäinen tapaamansa Niina on ala-asteen aikainen koulukaveri Forssasta. 
Kotikatua katsoessa Jussi tapaa kiihottua kun näkee roolihahmo Niina Luotolan. 

Niina Alppilan pukukaappia vastapäätä, käytävän oikealla puolella on punainen puupenkki jonka takana on 
sisäikkuna johonkin työhuoneeseen. 
Puupenkin ohitettuaan oikealla puolella on yläkerran ja kellarin marmoriportaat. Yläkerrassa on yksityinen 
parturikoulu. Kellarissa on melkoinen käytäväverkosto.
Noin 21 vuotta sitten tässä Mäntymäen rakennuksessa on ollut vieressä olevan entisen sairaalan 
pitkäaikaishoito-osastot. Nyt tässä rakennuksessa on dementiakeskus ja dementia-asuntola, Praktisen lukion 
parturikoulu sekä Jussin työpaikka Kera-apu, joka on kunnallinen postimyyntifirma joka valmistaa ja 
markkinoi arkipäiväisiä apuvälineitä toimintarajoitteisille. Kera-apu on osa Keravan päivätoimintaa. 
Tänne Jussi joutui työvoimatoimiston pakottamana. Jos hän ei olisi suostunut, niin siinä tapauksessa hän 
olisi joutunut hakemaan sosiaalitukea. Hän ei todellakaan halua tulla sosiaalisammakoksi, kuten hän 
sosiaalituella olevia tapaa kutsua. 

Jussi ohittaa yläkerran ja kellarin marmoriportaat. Portaita vastapäätä, heti Niinan pukukaapin jälkeen, on 
epäkunnossa oleva tavarahissi, joka on pysähtynyt katutason ja kellarikerroksen välille. Vieressä on toimiva 
hissi, joka on sisustettu todella tyylikkäästi peilein sekä puupaneelein.
Heti toimivan hissin jälkeen on kotialttaria muistuttava punainen seinäpöytä. Pöydällä on maljakko, jossa on 
kuivatettuja kukkia. 
Heti seinäpöydän jälkeen vasemmalla on Kera-avun ikkunallinen ovi, joka on suurimman osan päivästä auki. 
Ainoastaan lounasaikaan pyritään ovi sulkemaan jotta taattaisiin ruokarauha siinä onnistumatta kun puhelin 
soi ihan solkenaan.

Jussi kävelee työpaikkansa ammollaan olevasta ovesta sisään. Heti oikean puoleisella seinällä on niin 
kutsuttu elämyskävely; muovitettuja lehtisiä roikkuu kansion pidikkeistä. Ideana on antaa inspiraatioita 
arkiongelmien ratkaisuihin. 
Vasemmalla puolella on kaksi vessaa; molemmat sovellettu liikuntaesteisille. Vessojen ovissa on 
mekaaninen puinen vessakyltti, jonka voi liikauttaa punaiselle kun vessa on varattu. Monesti käy niin, että 
varattu väri unohtuu päälle. 

Kera-avussa on kaksi pyörätuolissa istuvaa naista; Milla sekä Helena. Viimeksi mainittu on vaikeasti 
vammainen kun taas Milla kykenee itse kuljettaa motorisoitua pyörätuoliaan. Millalla on kiukkuiselta 
kuulostava itkunsekainen puheääni niin, ettei koskaan voi tietää millä tuulella hän on. Kun hän alkaa puhua, 
niin silloin pallea oikein pullistuu eteenpäin. Vaikuttaa, että puhuminen on niin työlästä hänelle. Helenakin 
tapaa puhua vaivoin ja pitää pitkiä taukoja sanojensa välillä niin, että on vaikea vuorokeskusteluun kun ei 
tiedä, että onko hän puhunut valmiiksi. Lisäksi hän puhuu melko korkealla äänellä, joka on työlästä 
kahvitauolla kun samaan aikaan muut puhua pulputtavat. 



Jussi kävelee vessojen ohi tullen käytävän T-risteykseen. Vasemman puoleisessa haarassa on 
työntekijöiden pukukaapit. Keskellä on Jussin pukukaappi, jossa hänellä on Kismet -suklaalevyjä. Ne ovat 
eräänlaisia energianlähteitä sillä torstaisin työpaikalla siivotaan, jolloin Jussille pukkaa kylmähiki pintaan. 
Tämä heikotus paranee heti kun hän on syönyt yhden Kismet -suklaalevyn. Tämän hän joutuu tekemään 
salaa työkavereiltaan. Varsinkin Millalla ja Annalla on tapana nostaa melkoinen metakka jos näkevät jonkun 
syövän makeisia työpaikalla. Tämä johtuu siitä kun he yrittävät laihduttaa ja yritykseksi myös jää, sillä 
varsinkin Annan kihlattu tapaa ryystää hirveitä määriä Coca-Colaa jolloin myös Anna tulee kiusaukseen 
vetäistä Kokis naamaan, sama juttu myös Millan kohdalla. Hän tapaa juoda teetä monen sokeripalan kanssa. 

Jussin kaapinovea vastapäätä on nikkarihuone jonne on tarkoitus tehdä työvaatemyymälä. Jonkin aikaa 
vaikutti siltä, ettei vaatemyymälää tulekaan mutta päivätoimintapäällikkö Maria Pärssinen on päättänyt 
kuitenkin perustaa sellaisen. Siellä tultaisiin välittämään työvaatteita dementiakeskuksen henkilökunnalle. 
Huoneen seinässä jököttää putken ja venttiilien tynkiä, sillä joskus muinoin rakennuksessa on ollut sairaalan 
vuodeosasto. Viereisessä korkeassa rakennuksessa on ollut Keravan sairaala. Nyt kaupungin pohjois-
puolella on suursairaala mutta sairaanhoitopoliitikot ovat tehneet alueen sairaaloiden toiminnoista 
surkuhupaisaa ambulanssirallia. 

Seuraavassa huoneessa on pesuhuone. Siellä on pyykkikone sekä astianpesukone. Aluksi oli 
suurkeittiötyyppinen tiskikone mutta se oli menossa epäkuntoon pitäen korvia huumaavaa ulinaa. 
 
Käytävän perällä on odottamassa Millan pyörätuoli sekä tukitanko jonka avulla hän siirtyy sähköpyörätuolista 
kevyempään tavalliseen työpyörätuoliin. Tukitankoa hän tapaa jostain syystä kutsua Tina Turneriksi. 

Jussi laittaa tummansinisen nailontakkinsa pukukaappiin ja sitten lukitsee kaapinoven jossa on hieman 
heiveröinen Abloy-lukko. 
Sitten hän suuntaa kulkunsa käytävän toiseen päähän. Käytävän T-haaran risteyksessä on esittelyhuone, 
jossa on esillä tuotteita joita Kera-apu markkinoi. Keskellä huonetta on pitkä kokouspöytä. Huoneessa on 
hyvin ahdasta niin, ettei siellä oikein pysty liikkua pyörätuolilla. Ohjaajat ovat hössöttäessään tilanneet liikaa 
huonekaluja. 
Esittelyhuoneen ja käytävän välissä on kaksi suurta sisäikkunaa. Ilmeisesti huoneessa on vuodeosaston 
aikaan ollut tarkkaamo tai sairaanhoitajien toimisto. 

Jussi kävelee esittelyhuoneen ohi. Heti vasemmalla puolella on lepohuone. Siellä hänen työkaveri Jimmy 
tapaa levähtää ja lueskella elokuvalehtiä. Lepohuoneen seinällä on puulista jonka päälle voi asettaa kirjoja.
Siinä jököttää Jussin kirjoittama kertomus jolle hän on muovittanut työpaikalla kannen.
Oli tarkoitus, että lepohuoneessa Milla tuhoaisi vanhoja arkaluontoisia asiakirjoja, muttei siitä tullut yhtikäs 
mitään kun ohjaajat varustivat huoneen perälle työpisteen erittäin herkkähipiäiselle kuurosokealle nuorelle 
naiselle nimeltä Moonika-Kaarina, mutta heti kun työpiste oli saatu valmiiksi, niin tämä ilmoitti lopettavansa 
Kera-avussa. Lepohuoneesta on pääsy julkisivun parvekkeelle. 

Lepohuonetta vastapäätä on myytävien tuotteiden varasto. Varastonovessa on pieni ikkuna. 
Jokaisessa ovessa on pukinsarvi tyyppinen ripa, joka on jäänne sairaala-ajoilta. 

Jussi jatkaa kulkuaan kohti käytän päätyä jossa on oviaukko. Vasemmalla puolella on ohjaajien konttori ja 
oikealla puolella on materiaalivarasto.

Jussi menee oviaukosta sisälle, jossa on iso työtila, eräänlainen maisemakonttori. Käytävän ja työtilan väliin 
voi tarvittaessa vetää haitarimainen väliseinä. 
Joka perjantai iltapäivä työtilassa muutama työntekijä tapaa katsoa perjantaifilmiä PC-projektorin ja 
kannettavan tietokoneen avulla. Joka kerta Jussi saa kytkeä tietokoneen projektoriin. Ohjaajat ovat niin 
epäteknisiä, etteivät oikein osaa kytkeä näitä laitteita yhteen. 

Käytävän toisella puolella on kahvihuone, joka on erotettu käytävästä irrallisella puisella sermillä. 
Jussi jatkaa käytävän toiseen päähän jossa on etikettihyllykkö. Vasemmalla puolella on tietokonesali ja sitä 
vastapäätä oikealla on pakkaamo ja tilauspuhelinhuone. Milla tapaa vastata tilauspuhelimeen. Hän tallettaa 
asiakkaiden tilauksia nauhalle. Tämä on todella kummallista koska Millalla on narisevan itkuiselta kuulostava 
puheääni eli aivan varmasti asiakkaan on vaikea kuulla, että mitä hän sanoo ja että ymmärtääkö hän 
kaikkea. Kyllä hän ymmärtää yllättävän paljon mutta eihän ventovieras asiakas sitä voi tietää. 

Pakkaamon puoliskossa istuu Risto Mowitz. Huoneen perältä on pääsy ulkoterassille, jonka vieressä on 
päivähoidon kasvihuone. 



Risto tapaa vähän väliä nauraa hörähtää, joka tulee aivan itsestään. Tämä on eräänlainen naurukohtaus. 
Lisäksi hän tapaa itsekseen hokea sanoja; Joo, Kyllä, Juu, ihan kuin hän olisi jonkun kanssa juttelemassa. 
Muuten Risto vaikuttaa selväjärkiseltä. 

Tietokonehuoneen sekä pakkaamon käytävänovissa on pienet ikkunaruudut. Vaikuttaa siltä, että näissä 
huoneissa on ollut aikanaan potilashuoneet. 

Jussi menee tietokonesaliin ja istahtaa lähimmän tietokoneen ääreen ja laittaa sen päälle. Hetkisen kuluttua 
on aika kirjautua Intranettiin. Hän kirjoittaa käyttäjätunnuksensa; JISG ja sitten työpaikan yhteisen salasanan; 
Kesä. Pian Windows XP käynnistyy ja hän laittaa tietokoneen USB-porttiin oman muistitikun jossa on paljon 
novelleja. Työpaikalla hänellä on paljon luppoaikaa koska ohjaajien aika menee muille työntekijöille. 
Kertomusten kirjoittamista hän tapaa kutsua käsityöksi. Ohjaaja Anni-Katriina Anttilan kanssa hän tapaa 
vitsailla, että keittiön porkkanaverhot ovat yhä kesken. 
Muutaman kerran kahvitauolla Anni-Katriina on lukenut ääneen Jussin hassuja kertomuksia. Juuri sitä joka 
on lepohuoneen seinälistan päällä. 
Paikoitellen hänen novellit ovat hyvin rivoja, jolloin Anni-Katriina tapaa sanoa piip. Tämä aiheuttaa naurun 
remakan työkavereiden kesken koska kaikki tietävät, että piip on hyvin tuhma sana. 

Nyt Jussi miettii, että mitä kirjoittaisi. Tällä kertaa hänen on vaikea keskittyä kirjoittamiseen kun koko ajan 
mielessä pyörii kahvilan Elli, johon hän on todenteolla ihastunut, muttei uskalla kertoa tunteistaan. 
Eräänä päivänä Elli varsikseen kysyi, että kuinka sanotaan ruotsiksi; Minä rakastan sinua, jolloin Jussi 
vastasi: ”jag älskar dig på riktigt!” ja katsoi häntä suoraan silmiin. Elli ei ymmärtänyt mitään, tai ainakin niin 
antoi ymmärtää. Totta kai hän sen ymmärsi, mutta piti koko proseduuria pelkkänä vitsinä. Jussi aikoo joku 
kaunis päivä sanoa saman puhtaalla suomenkielellä, muttei oikein tiedä milloin olisi sopiva hetki. 
Hän pelkää ystävyyden menettämistä jos hän kertoisi totuuden tälle kauniille blondille. 

Tietokonesaliin saapuu työkaveri Eeva Jokikyyny, jolla on kainalossaan Portugali-suomi sanakirja. Muutama 
viikko sitten hän oli ollut lomamatkalla Madeiralla ja siitä hän on jaksanut jauhaa ihan kyllästymiseen asti. 

Eevalla on itkuisen näköiset kasvot sekä mutrusuu. Hän on hyvin herkkä mutta hyvin utelias. Hän ei siedä 
kritiikkiä, ei edes vihjailevaa kritiikkiä mutta itse on innokas selkäänpuukottaja, onneksi sentään ei 
kirjaimellisesti mutta selän takana puhuminenkin on liikaa. Ehkä hän ei tietoisesti puhu selän takana mutta 
joskus häneltä lipsahtaa juorun poikanen jostain työkaverista tai vapaa-ajan ystävistä. 

Jussi ja Jimmy Juhantalo tapaavat usein vitsailla Eevan kanssa, että tämän aviomies olisi Aatami ja heillä 
olisi kaksi poikaa nimeltä Kain ja Aapeli. Tälle Eeva tapaa naurahtaa, että hän on eronnut siitä samperin 
talibanista. Eeva on kivenkova ateisti ja inhoaa kaikkia uskontoja, ehkä hän hieman fanittaa buddhalaisuutta 
sekä joitakin Kaukoidän jännittäviltä vaikuttavia uskontoja. Hän on erityisesti kiinnostunut Mongolian 
historiasta ja fanittaa Tšingis Khania. Lisäksi hän on kiinnostunut muinaisista mayaintiaaneista. 
Jussi ja Jimmy tapaa lisäksi vitsailla Eevalle, että tämän pihalla olisi omenapuu jossa kasvaa kiellettyjä 
omenoita joita vartioi puussa oleva käärme. Varsinkin Jimmy tapaa hassutella Eevalle käärmeestä ja 
Aatamista.  

Eeva on vastikään muuttanut ensimmäiseen omaan asuntoon. Hän hankki pienen jääkaapin olohuoneeseen 
valkoisen samettisohvan viereen jotta olisi kätevä syödä voileipiä samalla kun katsoo telkkaria ja lepäilee 
sohvalla. Eeva on suuri hanhenmaksan ystävä ja voileivän päällä pitää olla paljon hanhenmaksaa. 
Muutama vuosi sitten kun hanhenmaksa oli päässyt loppumaan eikä hänen vanhemmilla ollut aikaa mennä 
ostamaan, niin silloin Eeva pillitti työpaikalla, että hanhenmaksa on loppunut eikä vanhemmilla ole aikaa 
mennä sitä ostamaan erikoismyymälästä Helsingin keskustassa. Sinä päivänä hän oli vapaalla koska hänellä 
oli paikallisen keskustapuolueen kokous. Kokouksessa hänen vatsa oikein huusi hanhenmaksan perään ja 
oli hyvin ärtynyt ja tiuski puolueveljilleen ja sisarilleen niin, että hän joutui poliittiseen karanteeniin. 
Muutenkaan hän ei ole suosiossa Keravan Keskustapuolueen riveissä juuri hänen ihilistisyyden takoa.
Heti puoluekokouksen jälkeen hän soitti työpaikalleen ja pillitti, että hanhenmaksa on loppunut sekä joutunut 
poliittiseen karanteeniin. 

Nyt kun Eeva asuu omassa kämpässä, niin hän on hamstrannut paljon hanhenmaksaa pakasteeseen, ettei 
se pääse loppumaan. 
Kiinnostus hanhenmaksaan alkoi kun Eeva sattumalta näki erään Uuno Turhapuro leffan. Hän on pohtinut 
lukemattomia kertoja jos olisi syntynyt väärään sukupuoleen. Ehkä joku päivä voisi tehdä sukupuolen 
korjausleikkauksen ja ryhtyä mieheksi. Silloin hän ottaisi nimekseen Uuno koska se tarkoittaa latinaksi 
numeroa yksi. 



Eeva asettuu istumaan vapaana olevan tietokoneen ääreen ja käynnistää Kuvatehdas -ohjelmiston. 
Kera-apu resurssikeskus Oy markkinoi tätä ohjelmistoa. Kyseinen osakeyhtiö on vastikään eriytetty 
varsinaisesta päivätoimintaryhmä Kera-avusta. Aikaisemmin se oli osa päivätoimintaa ja se oli niihin aikoihin 
kun vielä päivätoiminta oli vanhankantainen instituutio eli tiukasti suljettu vammaisten suojatyöpaikka. 
Nyt Kera-apu on postimyyntifirma, jota yritetään pitää tavallisen työpaikan kaltaisena.

Eeva on aloittanut tekemään Suomi-portugali kuvasanastoa Kuvatehdas ohjelmiston Kuvastudiolla, jolla 
tehdään kuvakarttoja muun muassa päivittäistuotteista ja kehokuvista, että kuinka käydään suihkussa. 
Ohjelmalla voi tehdä myös kuvitettuja ostoslistoja. 

Jussi jatkaa kertomuksen kirjoittamista. Hän tuntee yhä levottomuutta kun koko ajan päässä pyörii Ellin 
kauniit kasvot. Tietokonehuonetta vastapäätä olevasta pakkaamosta kuuluu tavanomaiseen tapaan Riston 
naurun hörähdyksiä. Välillä Risto käy hakemassa tulosteen tietokonehuoneen tulostinkopiokoneesta jossa 
on myös faksi. 

Jussi vilkaisee rannekelloaan, jonka hän osti keväällä halvalla Raketti-Anttilalta. Kello näyttää puoli 
kymmentä. Se tarkoittaa, että päivän ensimmäinen kahvitauko on alkamassa ja ilmassa on selvää 
kahvituoksua. 

Jussi nousee ylös hieman kuluneelta konttorituolilta ja sanoo Eevalle: -Kahvitauko, heh, kahvirumba! Eeva 
hymähtää: -Jooh... 

Jussi menee kahvihuoneeseen ja istuutuu perimmäisen pyöreänpöydän ääreen. Jääkaapista hän ottaa 
Lidlistä ostamansa Riisifrutin. Hän kaataa beigen väriseen kuppiin tuoretta höyryävää kahvia ja päälle 
lorauttaa maitoa. 
Viereisessä pöydässä mököttää Jimmy. Tänään hän ei ole kujeilutuulella. Kun hän on hyvällä tuulella, niin 
silloin hän laittaa nimettömän ja peukalon päät yhteen ja sormien aukon ojentaa Jussille jotta tämä laittaisi 
sormensa aukosta sisään. Tämän hän on oppinut Jussilta, että näin ikään voi kuiva harjoitella yhdyntää. Tätä 
ei parane kertoa saati sitten kertoa ohjaajille tai muuten he paheksuvasti ravistelevat päitään. 
Jussi on opettanut Jimmylle myös kirkkovenemysteerin; se tuttu kuvio kirkkoveneestä ylhäältä päin. Tällekin 
Jimmy tapaa naurahtaa niin, että ohjaajat kääntyvät katsomaan mistä on kysymys. 

Silloin tällöin maanantaisin Jussikin tapaa käydä syömässä lähellä olevan Peuran lounasravintolassa. 
Mukana tapaa olla muun muassa ohjaaja Anni-Katriina, Anna, Jimmy, Laila sekä toinen ohjaaja Sofia.
Ravintolan eteisessä on pieni Chaplin patsas jota Jussi ja Jimmy tapaavat kutsua Adolfiksi koska näillä 
molemmilla ukoilla on samanlaiset viikset. Kun Jimmy sanoo Anni-Katriinalle, että Hitler seisoo tuossa, niin 
silloin tämä korjaa, ettei se ole Hitler vaan ilmiselvä Chaplin. 


