
 

Seikkailu keltatiilisessä talossa 
Jim-Adolf menee kaksikerroksiseen keltatiiliseen rakennukseen takakautta. Hän kokeilee 
lasiovea mutta se on lukossa, jolloin hän alkaa rallatella tuttua vanhaa iskelmää: ”Mikseivät 
ovet aukene minulle onko rotuni syypää siihen?” sitten hän ottaa povitaskustaan lasiveitsen 
ja viiltää ovenikkunaan pienen reiän, josta hän työntää käden sisään ja avaa oven ja 
hihkaisee: ”Nyt se aukesi eikä rotuni ollutkaan syypää kerta avasin sen ihan itse, ihan itse!” 
ja astuu sisään pieneen eteisaulaan. 
Hän pysähtyy oikealla puolella olevan reseptioluukun eteen. Respassa ei ole ketään, siispä 
hän avaa lasiluukun ja kurkottaa luukusta sisälle, jossa hän näkee kirjoituskoneen ja 
puhelinvaihdenäppäimistön, jonka hän ottaa ja laittaa mustaan salkkuunsa. Kirjoituskonetta 
hän ei voi ottaa koska se on vähän liian suuri ja painava niin, että salkku menisi rikki. 
Luukusta sisään kurkottaessa hän tuntee kuinka oksennus meinaa tulla koska reseptiotiski 
painaa mahaa. Pari oksennuspalloa tuleekin suuhun, jotka hän sylkäisee respan lattialle. 
Oksennuspallot päätyvät sinisen muovilaatikon viereen. Laatikon kyljessä on keltainen torven 
kuva. Laatikossa näkyy olevan ohuita lehtisiä, joiden päällä lukee; Silmänräpäys. 
 
Hän vetäytyy takaisin ja huomaa vastaanoton vieressä lasioven. Sen takana on lyhyt 
käytävän pätkä. Hän avaa oven ja menee käytävälle ja kääntyy vasemmalle, jossa on pieni 
kopiointihuone. Hän kuulee kopiointikoneen vaimean suhinan.  
Kopiokone on vähän liian suuri mahtuakseen salkkuun, siispä hän kääntyy takaisin ja menee 
eteisaulaan. Hän huomaa oikealla puolella puisen parioven, jonka hän avaa, jotta näkisi mitä 
olisi oven takana. 
Oven takaa paljastuu valtava juhlasali. Hän juoksee sen toiseen päähän ja nousee lavalle ja 
kytkee mikrofonit päälle. Yhteen mikkiin hän örähtää niin, että salin jokaisesta kaiuttimesta 
kuuluu melkoinen örähdys. Häntä rupesi naurattamaan ja sitten alkaa laulaa 
suosikkilauluaan: ”Minä menin baariin ja pistin biisin soimaan…” Laulusta hän kiihottuu 
valtavasti koska hänelle tulee mieleen kaksi somaa tyttöä; laulajatar Elli Haloo sekä Elli 
Yrjölä. Jälkimmäisen hän tapasi Lapinlahden mielisairaalassa, mutta neiti Haloota hän ei ole 
tavannut mutta haluaisi tavata koska hänellä on melkoinen Elli fetissi. 
 
Sitten hän laittaa mikrofonit salkkuunsa ja menee salin perälle, jossa hän huomaa oven, 
jonka hän avaa, kun on utelias. Elli Yrjölä tapaa kutsua Jimiä uteliaan tuutiksi.  
Oven takana on pieni varastohuone, jossa on paljon erilaisia soittimia. Hän ottaa suuren 
torven ja yrittää puhaltaa siitä ääntä. Hän ei jaksanut puhaltaa riittävän paljon, jotta olisi 
saanut törähdyksen. ”Täytyy kyllä olla kunnon keuhkot, jos tuosta saisi äänen!” totesi Jim-
Adolf itsekseen ja alkoi nauraa koska pikkusisko oli kerran kirjoittanut päiväkirjaansa, että 
Kalajoen matkalla jotkut jätkät olivat katselleet kunnon keuhkoja. 
Jim asettaa torven lattialle ja avaa housun vetoketjun ja ottaa saparon esiin ja kusee 
torvenrumpuun koska häntä alkoi niin paljon sapettaa, kun ei jaksanut puhaltaa torveen.  
”Siitäs sait senkin vanha ruosteinen torvelo!” ja päälle nauraa makeasti. Sitten hän huomaa 
varastossa oven, jonka hän uteliaisuuttaan aukaisee. 
Oven takana on iso huone, jossa on muun muassa syntetisaattori, jonka hän laittaa päälle ja 
soittaa pienen sävelmän ja naurahtaa: ”Kaikkea me saksalaiset keksitäänkin!” sitten hän 
yrittää mahduttaa syntetisaattoria salkkuunsa mutta turhaan; se on aivan liian pitkä.  
Sitten hän kävelee huoneen perälle, jossa on ovi. Hän avaa sen ja jolloin tulee takaisin 
eteisaulaan. Hän menee aulan toiseen päähän, jossa on kapea ovi kahden leveämmän oven 
välissä. Hän pohtii, että onkohan tuon oven takana vessa. Hän avaa oven. Vessa se ei 
todellakaan ole vaan eräänlainen infokoppi, jossa on hirveästi lokeroita. Seinällä näpöttää 
sininen pitkulainen terveyssideautomaatti. Hän kiskaisee automaatin irti seinästä, jolloin 
automaatista tipahtaa kaksi terveyssidepötkylää, jotka hän sujauttaa taskuun. Hän päättää 
antaa ne serkulleen Ulrikalle, joka on myös hänen avovaimonsa. 
Sitten hän huomaa infokopin vieressä tavallisen oven, jonka takaa paljastuu pieni 
odotushuone. Hänelle tulee ajatus, että onkohan täällä lääkärivastaanotto. Hän päättää 
kurkistaa sisään. Tilat eivät ole lääkäriä nähneetkään vaan siellä on materiaalia 
työmarkkinoita varten.  



 

Aivan oven vieressä on esiteteline, josta hän ottaa esitteen; Brand Line etsii uutta Saksan 
puoleista toimitusjohtajaa. Hän sanoi ääneen: ”Kyllä minä sen tiedän, sillä sehän oli 
kummisetä, joka menehtyi vesikeuhkoon.” Jim tulisi kummisetänsä paikalla, jos vain olisi 
parempi laskennossa.  
Sitten hän menee takaisin eteisaulaan. Hän huomaa akvaarion eteisaulan nurkassa, ulko-
ovea vastapäätä. Akvaariossa on suuria lehtikaloja. 
Lattialta hän löytää käyttämättömän savukkeen, jonka hän ottaa käteen ja hetkisen sitä 
pyörittelee ja pohtii jos alkaisi tupakalle. Hän päättää olla tupakoimatta, koska se aiheuttaa 
syöpää ja sitten olisi bisnekset tehty. 
Hän menee tupakka kädessä lähemmäksi akvaariota ja laittaa tupakan veteen kellumaan. 
Miltei heti kalat alkoivat sitä näykkiä, jolloin häneltä pääsee räkänauru, kun tupakka hajosi 
veteen ja kessut alkoi ajelehtia veden pinnalla. ”Näköjään kalat ovat kovia kessuttelemaan!” 
naurahti Jim-Adolf. 
Keskellä eteisaulaa on biljardipöytä. Jim ei jaksa alkaa pelaamaan sillä muutaman kerran 
hän on pelannut biljardipeliä Facebookissa sekä Vattulan toimintarajoitteisten 
urheiluyhdistyksen tiloissa. 
Akvaarion vieressä on lasiovi, jonka takana on hyvin pitkä käytävä jonka toisessa päässä 
näkyy olevan ikkuna, jonka alla on marmorilattiaan pultattu punainen penkki. Samanlaisia 
punaisia penkkejä on käytävän seinustalla, tasaisin välein.  
Käytävän tämän puoleisen päädyn seinällä on kaupunginkartta sekä punainen karvaryijy. 
Hän vilkaisee karttaa ja katsoo Brand Linen pääkonttoria, joka löytyykin aivan Vattulan 
keskustasta. Sitten hän menee kartan vieressä olevan punaisista langoista tehdyn ryijyn 
luokse ja painaa selkänsä sitä vasten. Tuntuu mukavalta nojata pehmeään 
seinävaatteeseen. Kauempana käytävän varrella on kaksi suurta ilmoitustaulua peräkkäin, 
mutta hän ei jaksa mennä sinne asti sillä hänellä alkaa olla tietokonekunto. Vasempaan 
ranteeseenkin on iskenyt lihastulehdus. Hän on yrittänyt parantaa sitä vaikka millä rohdoilla 
Aloe Verasta lähtien, mutta turhaan. Mobilaatti hieman auttaa. 
 
Aivan lasioven vieressä, käytävän nurkkauksessa, on pieni punainen palosammutin. Hänellä 
välähtää; tuosta saisi oivan baarikaapin, kun sen halkaisisi ja puolikkaisiin laittaisi saranat. 
Hän yritti mahduttaa sammutinta salkkuunsa mutta turhaan, sillä sammutin on aivan liian 
paksu. Sitten hän suihkuttaa sammutusvaahtoa käytävän marmorilattialle ja hihkaisee 
innoissaan: - Heh, heh, onpa töpsäyttänyt vähän hometta! Kun sammutusvaahto on 
loppunut, niin silloin hän laittaa sammuttimen pyörimään pitkin pitkää käytävää. Sammutin 
vierii ilmoitustaulujen kohdalle. 
 
Lasioven oikealla puolella on toinen lasiovi, jonka takana on vähän isompi eteisaula. Heti 
oikealla puolella on kolme vessaa. 
Hän menee yhteen vessoista mutta pian tulee kiroillen ulos koska siellä haisee emäpaska. 
”Haju on ihan perseestä!”, huudahti Jim. Sitten hän laittaa pyykkipojan nenäänsä ja menee 
takaisin vessaan ja näkee seinässä paljon töherryksiä. Hän ottaa esiin punaisentussin ja 
piirtää huolellisesti jenintunnuksen ja heti sen viereen eurontunnuksen. Jenistä hänelle tulee 
mieleen serkkutyttö Jennifer sekä jännittävä niminen presidentin vaimo.  
 
Hän vilkaisee kolmatta vessaa. Se on tarkoitettu invalideille. Hänelle tulee mieleen 
pikkusiskon naapurinmies, joka istuu pyörätuolissa ja hänen luonansa käy päivittäin kunnan 
palkkaama henkilökohtainen avustaja, jota pikkusisko ja hänen aviomiehensä kutsuvat 
perseenpyyhkijäksi. Jim ei ole ihan niin härski, mutta turhan usein hänkin vitsailee tuhdisti, 
jotta sulautuisi jengiin.  
Eräänä maaliskuisena päivänä Jim aiheutti eräälle kepulaisnaiselle poliittisen karanteenin. 
Tämä siksi, jotta tekisi vaikutuksen erääseen puolattareen, johon hän oli korviaan myöden 
rakastunut, vaikka tämä onkin jo kihloissa serkkunsa kanssa, mutta silti Jim elätteli toiveita 
salarakkaasta. Puolatar inhoaa kyseistä kepulaisnaista koska tämä sekaantuu jokaiseen 
keskusteluun ja on kova tuijottamaan.  



 

Puolatar on monesti purkanut sydäntään Jimille, ja tämän vuoksi Jim lähetti anonyymin 
sähköpostiviestin paikallisen Keskustapuolueen konttoriin, että nainen on erittäin vaikea 
ihminen ja on aiheuttanut työpaikallaan runsaasti mielipahaa.  
Muutaman viikon kuluttua viestin lähettämisestä kepulaisnainen itkeä pillitti työpaikalla, että 
kuka on viestin takana eikä Keskustapuolueen ryhmänjohtaja suostu luovuttamaan 
sähköpostiviestiä, joka oli tullut kotisivun palautelomakkeella. Pahaksi onneksi 
kepulaisnainen hieman epäili Jimiä koska tämä on melkoinen tietokonehakkeri. Onneksi Jim 
onnistui pitämään yllään uskottavaa naamaria ja kepulaisnainen jopa pyysi anteeksi 
epäillyistä. Joka kerta kun Jim kuulee uutisissa puhuttavan Keskustapuolueesta, niin silloin 
häntä alkaa puistattaa. Kyseisessä työpaikassa Jim-Adolf tapaa silloin tällöin käydä 
auttamassa koska moni duunareista ovat melkoisia laiskapötkylöitä, joista laiskimmat ovat 
juuri kepulaisnainen ja puolatar. Joka kerta, kun Jim on puolattaren kämpillä, niin tämä tapaa 
osoitella jalkovälejään ja hokea kurwaa. Tietenkään Jim ei rupea kurvailemaan puolattaren 
kanssa, kun itse on naimisissa ihanan serkkutytön kanssa.  
 
Usean minuutin ajan Jim-Adolf seisoi mietteissään invalidivessassa muistellen kevättalven 
tapahtumia sekä huhtikuun lopulla ollutta lyhyttä mutta intensiivistä tappelua puolattaren 
kanssa. Puolattarelta paloi käämit yhden leikkimielisen äänityksen takia. Nimittäin Jim oli 
leikillään äänittänyt puolattaren ääntä ohjaajan autossa, kun he olivat tulossa messuilta. 
Seuraavana päivänä Jim rehellisyyden nimissä kertoi puolattarelle äänityksestä.  
Silloin puolatar alkoi vittuilla monella eri tavalla, kuten esimerkiksi kadulla huusi kurkku 
suorana, ettei hän enää luota häneen. Sunnuntai-iltapäivällä puolatar lähetti monta lapsellista 
tekstiviestiä, joissa hän ehdotti, että jos Jim maksaisi 50 euroa, niin silloin he voisivat olla 
kavereita. Tämä oli Jimille liikaa ja heti maanantaina näytti tekstarit ohjaajalle, joka myös 
järkyttyi moisesta ja vaati puolantyttöä poistamaan Jimin numeron. 
Totta kai Jimistä tämä tuntuu hieman haikealta, kun he olivat ehtineet olla paljon yhdessä, 
mutta se ei ollut oikeaa ystävyyttä vaan kaikki meni tytön ehdoilla tai muuten tämä tulisi 
happamaksi. Lisäksi puolatar röyhkeästi hyväksikäytti Jimin hyvyyttä. Jim haluaa olla kiltti 
kaikkia ihmisiä kohtaan koska teini-iässä ja hieman sen jälkeenkin oli tehnyt hirveitä tekoja 
kuten esimerkiksi tappanut muutaman koulukaverin sekä oli vähällä tappaa itsensä, ellei äiti 
olisi viime hetkellä pelastanut pojan henkeä. Sitten Jim joutui ja myös tahtoi hoitoon.  
Hän, Elli Mikko ja Vihtori olivat Lapinlahden mielisairaalan viimeiset potilaat.  
 
Nyt invalidivessassa Jim pyyhki silmäkulmasta kyyneltipan, kun mieleen muistui ihania 
muistoja viime kesältä. Sitten Jim yritti kohottaa mielialaa ajatella erästä ihanaa 
kahviladuunaria, johon hän ihastui kesäkuussa, joka on tarjonnut Jimille kalagratiinia ja sen 
vuoksi hän alkoi kutsua kyseistä tyttöä kalan tarjoajaksi. Nyt Jim tunsi jopa kiihottuvan ja 
patukka alkoi seistä. Parempi näin kuin olla alakuloinen, ajatteli Jim-Adolf Brandzer. 
 
Sitten Jim poistuu invalidivessasta ja menee peremmälle tähän suurempaan eteisaulaan. 
Täällä on paljon pieniä puukaappeja päällekkäin. Hän potkaisee yhden kaapinoven auki. 
Siellä on pieni muovipussi täynnä jotain valkoista jauhetta. 
Hän arvelee sen olevan kokaiinia, siispä hän kaataa kamat roskakoriin, ettei vain kukaan 
hörhö sitä vetäisisi nenään. Sitten hän alkaa tutkia lähemmin kaappia, josta löytyy 
korkkaamaton viinapullo, jonka hän sujauttaa salkkuunsa ja aikoo antaa sen Lillukan 
Reiskalle, joka on aivan hulluna viinan perään.  
 
Aulan seinällä on suuri ilmoitustaulu, johon on maalattu valkoinen hevonen. Jimille muistui 
mieleen Vattulan parhain ravihevonen Brand Laukko, jonka omistaa Vivi Brandzer.  
Ilmoitustaululla hän näkee lapun; Ala-aste Disko Suurkartanolla! Hiipparit älkööt vaivautuko, 
sillä rikostutkija Kasa on ovivahtina... Jimiltä pääsi räkänauru, kun hänelle muistui mieleen 
eräs syyskuinen perjantai-ilta, jolloin oli hiippaillut Suurkartanon nurkissa ja sattunut 
kurkistamaan ikkunasta sisään ja nähnyt nuoren blonditytön katsovan pimenevään iltaan.  
 



 

Heti tämän pikkutytön huomattuaan Jim oli vilkuttanut hänelle, jotta vaikuttaisi asialliselta, 
mutta pitkään hän ei uskaltanut olla ikkunaruudun takana koska ikkunaan tuli paljon 
porukkaa, jolloin hän juoksi puistokujaa pitkin kadulle, jossa hän kääntyi katsomaan, että 
onko lähdetty hänen peräänsä. Hän huomasi väkeä ilmestyneen Suurkartanon kuistille 
katsomaan kadulle päin. Onneksi oli sen verran pimeää, etteivät kyenneet näkemään 
tarkemmin tai muuten bisnekset olisivat vaarassa.  
 
Ilmoitustaululla olevaan lappuun Jim piirtää punaisella tussillaan ison ¥ merkin, jonka perään 
hän piirtää yhtä ison € merkin. Ilmoitustaulun vieressä on puuovi, jonka hän tietysti avaa. 
Oven takana on suuri huone. Seinällä on vihreä liitutaulu. Hän ottaa liidun käteen ja piirtää 
jälleen jenin ja euron tunnukset. 
Sitten hän istahtaa kirjoituspöydän ääreen, joka on aivan liitutaulun edessä. Kirjoituspöydän 
alalaatikosta hän löytää kirjekuoren, jonka vasemmassa yläkulmassa lukee kultaisilla 
kirjaimilla mustalla pohjalla; Turvatum. Jimin kädet alkavat syyhyämään ja rikostutkija Kasan 
viikset vilahtelevat silmissä samalla kun tutkii kirjekuorta. Kuoren päälle on kirjoitettu sinisellä 
kuulakärkikynällä; Jokapäiväiseen elämään sopeuttaminen. Jim kääntelee ja tunnustelee 
kirjettä ja sitten päättää uteliaisuuttaan avata. Se sisältää paljon euro satasia. Jimin sydän 
hyppää ihan kurkussa asti, kun näkee näin paljon rahaa. Sitten hän laittaa setelit 
povitaskuunsa ja hymyilee leveästi. Hän päättää sijoittaa rahat halpalentoyhtiö Palos Aeron 
osakkeisiin. Hetkisen hän istuu mukavan tuntuisella mustalla konttorituolilla ja haaveilee 
lentoyhtiön toimitusjohtajan virasta; ajatella jos hän pääsisi Ray Palosen paikalle.  
 
Hän nousee ylös tuolilta ja menee ikkunan luokse ja katsoo ulos. Ulkopuolella on hyvin 
hoidettu nurmikko, joka on tämän ja viereisen siivekkeen välissä. Ikkunalaudalla on muutama 
kukka. Liitutaulun ja ikkunan välissä on seinäkaappi, jota hän yrittää avata mutta se on 
lukossa. Hän ottaa salkustaan sorkkaraudan ja vääntää kaapinoven auki joka räsähtää auki 
ilkeänkuuloisesti ja puunpalasia tippuu harmaalle muoviselle lattialle.  
 
Kaapista hän löytää mustan videon ja valkoisen mikroskoopin. Videota Jim ei tarvitse, koska 
hänellä itsellä on hienompi malli. Mikroskooppiakaan hän ei halua, koska pienenä hänellä oli 
ollut sellainen mutta sillä ei nähnyt muuta kuin omat silmäripset niin, ettei se ollut edes ihana. 
Liitutaulun ja seinään pultatun kaapin välissä on harmaa seinäpuhelin, jossa ei ole näppäimiä 
eikä valintakiekkoa. Puhelimen täytyy siis olla sisäpuhelin. Jim nostaa kuulokkeen ja 
kuuntelee, että minne puhelu kytkeytyy; ”Detta är Nisse Karlssons automatiska 
telefonsvarare!” ja heti perään kuuluu merkkiääni, jonka perään Jim sanoo huonolla 
kouluruotsilla: ”Nää, Nisse! Du är inte automatisk idag!” ja laittaa kuulokkeen paikoilleen. 
Häneltä pääsee ilmoille naurun purskahdus, hyvä kun kusi ei tule housuun. 
 
Liitutaulun ja ulko-oven nurkkauksessa hän huomaa oven, joka johtaa vähän pienempään 
huoneeseen, jossa on yksinkertainen sohva, pöytä ja sekä nojatuoli. Pöydällä on lilan 
värinen kahvipannu. Jim katsoo, että olisiko tuoretta kahvia. Se vaikuttaa vanhalta ja 
kylmältä siispä hän kaataa kahvin ikkunalaudalla oleviin kukkaruukkuihin. Sitten hän näkee 
seinähyllyllä radionauhurin. Hän on aina pitänyt äänentoistolaitteista ja nytkin menee 
radionauhurin luokse ja painaa Play-napin alas. Kasetilta alkaa kuulua vanhan miehen ja 
nuoren pojanviikarin makeaa naurua. Se kuulosti hyvin monotoniselta lapselliselta 
räkätykseltä. Jim painaa nauhoitus ja toistopainikkeet alas ja rallattelee sisäänrakennettuun 
mikrofoniin: ”Lallalalaa karvat ne pillussa pallaa!” sitten hän pysäyttää äänityksen ja kelaa 
kasetin alkuun ja kuuntelee oman rallatuksen. Lopuksi hän laittaa radionauhurin takaisin 
seinähyllylle ja istahtaa sohvalle, josta hän huomaa vastakkaisella seinällä olevan oven. Hän 
nousee ylös ja menee juoksujalkaa ovelle. Juostessa hänelle tulee mieleen Elli Yrjölä, koska 
tämä on monesti kieltänyt häntä juoksemasta paikasta toiseen koska hänen mielestänsä Jim 
stressaa liikaa. Jim avaa oven, jonka takaa paljastuu iso huone, samanlainen kuin se, jossa 
hän oli hetki sitten. Yhtäkkiä hänen musta otsatukkansa nousee pystyyn, kun huomaa 
liitutaulun edessä olevan kirjoituspöydän takana istuvan harmaatukkaisen silmälasipäisen 
miehen, jonka kasvot ovat hyvin ruskettuneet. 



 

Jim änkyttää monotonisella äänellään: ”Kuka sinä olet?” mies nostaa päätään ja esittää 
vastakysymyksen: ”Entä kuka sä oot?” Jimille pujahtaa pupu pöksyyn eikä uskalla sanoa 
mitään koska hänelle tulee ajatus, että harmaatukkainen mies voi olla kivenkova ihilisti. Juuri 
ihilistin piirteitä on miehen ulkonäössä eikä sellaisten kanssa ole leikkimistä. Monesti 
Suomen satamissa hän on törmännyt ihilisteihin, jotka luulevat olevan isojakin kihoja.  
 
Suomi on tunnettu ihilististä virkamiehistä, jotka nauttien kiusaavat ihmisiä kaiken maailman 
lakipykälillä eikä kukaan uskalla sanoa vastaan. Toki Jim on havainnut ihilistejä Saksassakin, 
mutta Suomessa niitä vaikuttaa olevan enemmän.  
Jim perääntyy ja menee takaisin eteisaulaan, jossa hän juoksee kohti kullanväristä 
muovipintaista ulko-ovea, joka on lukossa mutta onneksi hän saa sen hetkessä auki, ettei 
ihilisti ehtisi tulla. 
 
Jim menee viereisen keskimmäisen siivekkeen luokse ja kokeilee sen ulko-ovea. Se on 
lukossa. Hän istahtaa teräksiselle rappuselle ja pohtii jos menisi vielä sisälle. Hän päättää 
kuitenkin olla menemättä, sillä se harmaatukkainen ihilisti voi ihan hyvin soittaa poliisit ja 
sitten hänet pidätettäisiin ja saisi syytteen murrosta. Sitten aivan varmasti rikostutkija Kasan 
viikset sojottaisivat pystyssä. 
Jim nousee ylös ja menee nurkan taakse katsomaan mitä siellä mahtaa olla. 
Hänen katseensa osui keltaiseen tiiliseinään, jossa on paljon töherryksiä. Joku oli kirjoittanut 
mustalla paksulla tussilla; Nyt oon Cool koska oon hankkinut mustan kynän/Jenni.  
Jim kiihottui, koska hänen serkkunsa Jennifer on melkein samanniminen ja sen vuoksi Jimillä 
on myös Jenni-fetissi. Jim sattuu tietämään erään toisen Jenni nimisen neidon, joka voi olla 
tämän seinäkirjoituksen takana. Kyseiselle tytölle Jim on lähettänyt anonyymisti ihailijapostia.  
Ihan muutaman kerran Jim on käynyt tytön luona kylässä, jolloin tämä oli tanssinut Bailando 
biisin tahdissa vähentäen vaatteitaan. Rintaliivejä tyttö oli pyörittänyt ilmassa ja lopulta 
lennättänyt ne Jimin syliin. Tästä lähtien Jim alkoi kiihottua valtavasti Jenni-nimestä. 
Ennestäänkin Jimin mielessä Jenni ja Jennifer nimillä oli vahva eroottinen lataus.   
Nytkin hän tunsi housun etumuksen kovin ahtaaksi, kun katsoi tiiliseinän töherryksiä.  
Seuraavaan tiileen joku toinen oli piirtänyt punaisella tussilla kaksi sydäntä ja kaksi nuolta, 
jotka osoittavat kirjoitusta. Heti perään punaisella tussilla oli piirretty juuri ja juuri juustoa 
muistuttavan kuvan. Jim ajatteli, että ehkä tyttö on kova juuston ystävä. Yhtäkkiä Jimillekin 
tuli hirveä juuston himo ja lähti kävelemään kohti seuraavaa siivekettä. Hän kokeili senkin 
ulko-ovea. Sekin oli lukossa ja sitten hän kurkistaa nurkan taakse, jossa hän näkee 
tiiliseinässä hullunkurisen kirjoituksen; Hasch 10 €/bag. Jimiä alkaa pelottaa, että 
kaupataanko huumeita tämän siivekkeen alla ja päättää ottaa jalat alleen ja juoksee 
rakennuksen taakse eli samalle puolelle, josta hän meni rakennukseen sisälle. Rakennuksen 
takana menee Orapihlajankuja. 
Jim talsii Orapihlajankujaa pitkin kohti suurta sorapintaista jalkapallokenttää. Kentälle hän ei 
mene vaan kääntyy vasemmalle ja sitten kääntyy oikealle kolmen matalan rakennusrykelmän 
suuntaan. Näissäkin rakennuksissa on samannäköiset ulko-ovet sekä samanlaiset keltaiset 
tiiliseinät mutta ilman töherryksiä. 
Yksi rakennuksista on hieman korkeampi; katon rajassa kulkee ikkunarivistö. 
Jim pohtii, jos kävisi näissäkin rakennuksissa mutta päättää kuitenkin lähteä kotiin, sillä 
hänen FM-lähettinsä on parhaillaan välittämässä saksalaista radioasemaa lähikortteleihin. 
Kun hän lopettaa lähetyksen, niin silloin hän pitää lyhyen puheen mahdollisille 
satunnaiskuuntelijoille, että milloin on seuraava lähetys. 
 
Jim talsii keltatiilisten rakennusten vierestä kohti pyörätieristeystä jonka toisella puolella 
häämöttää punaisia parakkimallisia kaksikerroksisia kerrostaloja.  
Hän menee parakkimallisten talojen parkkipaikalle, jossa hänen valkoinen BMW:nsä on 
odottamassa. 
Hän istuutuu Bemarinsa ratin taakse miettien kaikkea tätä. Hän käynnistää moottorin, jolloin 
auton vasemmanpuoleisesta tuulettimesta alkaa kuulua epämääräistä räpätystä. 



 

Hän kurkistaa pienen taskulampun avulla kuskinpuoleisen tuulettimen ritilän taakse, että 
olisiko siellä jotain törkyä. Hän näkee valkoisen lapun, jonka hän vaivoin onnistuu onkimaan 
ulos teleskooppikarttakepin avulla, joka itse asiassa onkin vanhan radion antenni. 
Lapussa lukee tikkukirjaimin; Joku kelmi on repinyt Turvatumin kirjeet ja haistattanut paskat 
rikostutkijalle, terveisin Sulo Mörkö. Jimiä alkaa pelottaa, jos autossa alkaisi kummitella. 
 
Jim-Adolf pohtii, jos veisi lapun poliisille. Hän päättää sen postittaa. Lapun takapuolelle hän 
kirjoittaa Vattulan poliisilaitoksen osoitteen. Sopivasti postilaatikko on parkkipaikan laidalla. 
Hän huomaa jonkun siilitukkaisen miehen huutelevan rumia sanoja postilaatikkoon.  
Jim menee kysymään syytä moiseen, johon siilitukkainen: "Mimimiminä huutelen rumia 
sanoja koska Postilaitoksen pääjohtaja ei ole katsellut mun ohjelmaani!" ja nauraa päälle 
niin, että Jimiäkin alkaa naurattaa ja samalla kuulee korvissa kummallisen narahduksen, ihan 
kuin komeronovi narahtaisi auki. Hän pelästyy korvissa kuuluvaa harhaääntä ja pudottaa  
lapun postilaatikkoon ja naurahtaa: "Toivottavasti Itellan herrat alkaisivat katsoa ohjelmaasi!" 
ja sitten juoksujalkaa kiirehtii autolleen, ettei mystinen harhaääni voimistuisi. 
Jim huomaa samalla parkkipaikalla toisen tismalleen samannäköisen ja värisen Bemarin, 
jossa istuu puoliksi kaljuuntunut mies, joka vaikuttaa samanikäiseltä kuin hän itse.  
Mies näkyy lukevan jotain ryttyistä paperia ja sitten tulee ulos autostaan ja kävelee kohti 
postilaatikkoa.  
Jim laittaa radion päälle, jossa juuri on alkamassa Radio Novan uutiset. 
Hän lähtee ajamaan kohti Läskelänkatua, keskellä Lintulan kaupunginosaa, katu johtaa Jimin 
kotikartanolle, jossa hän asuu serkkunsa Ulrika Kartoffelin kanssa.  
Novan uutisten jälkeen alkaa iltapäiväshow, jonka juontavat Anssi ja Niina. Jostain syystä 
Jimille tulee Niina nimestä mieleen koulukaveri Nancy ja kiihottuu valtavasti.  
 
Rakennus, jossa Jim seikkaili, on Lintulan koulu ja sijaitsee Vattulan pohjoispuolella, Lintulan 
kaupunginosassa.  
Murtautumisen syynä oli se, kun hän halusi nähdä nykykoulun sisältä päin ilman opastuksia, 
sillä Jim inhoaa ihilistejä. Turhan usein opettajissa on ihilistin piirteitä eli kaiken pitää olla niin 
merkillistä. Hänen mielestänsä oli parempi ihan itse tutkija koulun tiloja oman pään mukaan. 
Nyt oli sopiva hetki, sillä parhaillaan on menossa kesäloma. Vaikuttaa siltä, että 
harmaatukkainen mies oli ylitöissä ollut opettaja, jotta ehtisi saada syksyn 
opetussuunnitelman valmiiksi. 
 
Heti seuraavana päivänä Jim lähetti kirjekuoressa paljon rahaa Lintulan koululle koska oli 
tuhonnut joitakin paikkoja ja omatunto alkoi vaivata. Muuten Vattulan kunta olisi joutunut 
korottamaan kunnallisveroa ja siitä olisi kärsinyt täysin syyttömät kuntalaiset. Hän lähetti 
rahasumman anonyymisti, ettei paljastuisi ja sitten bisnekset kärsisivät. Murrosta voi olla 
hyötyä liike-elämässäkin, sillä hän voisi perustaa yksityiskoulun ja kopioida kaikki positiiviset 
kohdat koulun sisustuksesta. Jos hän perustaisi yksityiskoulun, niin sinne tulisi ehdottomasti 
akvaario lehtikaloineen mutta ilman savukkeita. 
 
Jos olisi aikakoneita, niin silloin Jim saattaisi palata menneisyyteen ja neuvoa itseään koska 
koulussa hän oli hyvin lapsellinen ja villi. Yläasteella hän kulki jäykästi kävellen koulukäytäviä 
ja säkätti toisille oppilaille omia älynväläyksiään. 
Tyttöjen perään Jim tuijotti niin pitkään, että he kyllästyivät ja yrittivät vältellä hänen seuraa. 
Tuijotusten syynä olivat vain Jimin rajut rakastumiset. Hän oli ja on yhä yliseksuaalinen kuten 
kopiointiteknikko Lauri Lehto tapaa sanoa.  
Kerran käsitöissä jostain kumman syystä Jim laittoi sakset ompelukoneen jalaksen alle. 
Käsityöopettaja Marianne huomasi tämän ja heitti hänet ulos luokasta, jolloin Jim nolona 
mökötti käsityöluokan eteisessä ja katui tekosiaan. 
Nämä vaikeudet johtuvat ehkä sen vuoksi koska Jim murtaa suomea eikä oikein kuulu 
samaan porukkaan mutta hän haluaisi niin kovasti tulla supisuomalaiseksi mutta se on 
vaikeaa.  



 

Jim on lukemattomia kertoja pohtinut, että jos jostain syystä joutuisi linnaan, niin silloin hän 
kirjoittaisi poliittisenkirjan ja vapauduttuaan perustaisi puolueen ja siirtyisi politiikkaan. 
Tietenkin pitää yrittää elää ihmisiksi, sillä Jim ei todellakaan halua helvetin laava-altaaseen, 
sillä itsemurhayrityksen aikoihin hän oli käynyt helvetin portilla, jossa kookas piru oli vähällä 
hänet lävistää valtavalla hiilihangolla, ellei äiti olisi viime hetkellä pelastanut hänen 
henkeänsä.  
 
https://tarinasaitti.webnode.fi/brandzer-sarja/  
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