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Eräänä tammikuisena perjantai-iltana Einar ajaa tavalliseen tapaansa kotikartanonsa pihalle. 
Hän on käynyt taimitarhalla ostamassa uusia kasveja Vivin hovin puutarhaan, jotka hän ja Vivi 
tulevat istuttamaan keväällä, kun lumi on sulanut.  
Hän osti muutakin kuin pelkkiä kukkapensaantaimia; collien pennun vahtikoiraksi. Koiran hän 
osti Kainuun sanomien myynti-ilmoituksesta.  
 
Einar pysäköi punaisen Chevrolet Cameronin lähelle vihreää ulko-ovea. Takapenkiltä hän 
ottaa suoisen koiranpennun syliinsä ja sitten astelee ylväästi kohti ulko-ovea, jossa Vivi-vaimo 
on vastassa.  
”Mikä tuo on?”, kysyy Vivi englanniksi, kuten heillä on tapana puhua keskenään. Kyllä he 
suomea osaavat mutta englannin kielestä on tullut tunnekieli. Einarhan on kotoisin Iso-
Britannian Walesista. Vivin kotikieli on saksa mutta osaa sujuvaa englantia.  
 
Einar vastaa ylpeänä: "Tämä on koiranpentu, senkin Shaabo!", johon Vivi: "Mitä koira duunaa 
täällä?” Einar laskee koiran vaimonsa eteen ja vastaa: "Yeah, ostin vahti- ja seurakoiran, ettei 
tarvitse pelätä!". Vivi änkyttää: ”Mistä löysit tuon?” ja kumartuu silittämään pientä suloista 
collien pentua. ”Näin Kainuun sanomissa ilmoituksen myytävistä koiranpennuista.”, sanoi 
Einar ja avaa peräkontinluukun, josta ottaa kukkapensaiden taimia.  
 
Vivi menee sisälle hakemaan pikku Petruksen katsomaan uutta perheenjäsentä.  
Petrusta nauratti tämä veikeä koiranpentu. Einar sanoi pojalleen, että sitä pitää kohdella hyvin 
sillä koira kasvaa isoksi ja muistaa ikänsä, että kuka on ollut kiltti.  
 
Koira sai nimekseen Dick. Einar näytti vaimolleen koiran kantakirjaa, jossa lukee, että sen 
kantaisä on Riki, joka on syntynyt Tukholman läänissä, joka oli muuttanut Turun ulkopuolelle, 
jossa tehnyt vanhoilla päivillään tiineeksi collienartun, joka puolestaan synnytti Dickin emon, 
joka sittemmin muutti Kainuuseen. 
Tämän kuultuaan Vivi naurahti: "Yeah, vai että ihan ruotsalainen koira! Sille pitänee alkaa 
puhua ruotsia; Kom till mamma nuuu!”, sanoi Vivi huonolla kouluruotsilla. Einaria nauratti 
makeasti vaimon vitsailu. ”Sinunhan pitäisi osata puhua koiralle ruotsia, kun sehän kuuluu 
germaanisiin kieliin.” Viviä nauratti niin, että rinnat hytkyivät.  

 
Tammikuun alussa Lauri Mikael Lehto aloitti uudessa työpaikassaan, Ferryflyn 
kopiointikeskuksella, joka sijaitsee viisikerroksisen punaruskean konttorikompleksin 
kellaritiloissa, keskimmäisen siivekkeen alapuolella.    
Hänestä tuntuu mahtavalta, kun pääsee käyttämään huippumoderneja kopiokoneita ja 
skannereita eikä enää tarvitse kuunnella Reiskan ainaisia metsästys- ja kalastusjuttuja.  
 
Reijo Gunnar Lillukka jatkaa Kajaanin kaupunginpainolla. Sinnekin ollaan hankkimassa uusia 
kopiokoneita. Vastikään on luovuttu vanhoista Offset-painokoneista. 
 
Ferryflyn kopiointikeskus on Brand Linen ja Palos Aeron yhteisyritys, jonne koneisto on 
vuokrattu leasingsopimuksella. Viidenvuoden välein Xerox tulee päivittämään kopiokoneet. 
Mikä Laurin on ollessa, kun vihdoinkin voi työskennellä huippumodernien kopiokoneiden 
kanssa. Kajaanin kaupungilla oli aataminaikaisia koneita, joiden kanssa tapellessa vain 
verenpaine nousi maksimiin. Lukemattomia kertoja Laurilla on keittänyt niin, että on vetäissyt 
itseään nokkaan niin, että veri on turskahtanut. Tietenkin Reiskaa nauratti, kun työkaveri antoi 
itselleen turpiin.  
Kaupunginpainollekin ollaan hankkimassa uusia kopiokoneita, jotta Lillukka pysyisi talossa.  
 
Nyt Lauri saa vihdoinkin työskennellä todella hienojen digitaalisten kopiokoneiden kanssa 
eikä enää tarvitse kuunnella lihavan ukon höpinöitä.  
Kopiointikeskuksen koneet on kytketty talon jokaiseen tietokoneeseen, jotta konttoristit voivat 
lähettää työnsä suoraan tietokoneelta kopiointikeskukselle ilman, että tarvitsee nostaa 
takapuolta tuolilta. Laurin tarvitsee vain ladata paperiarkit koneisiin sekä pakata valmiit 
painotuotteet pahvilaatikoihin, jotka Jim Tjäder hakee joka toinen päivä ja kuljettaa Hangon 
terminaalille. Suurin osa painotuotteista ovat laivojen hinnastoja ja aikatauluja.  
 
 



Seinän takana, postiosastolla, työskentelee Jim-Adolf ja viihtyy hyvin. Hän auttaa Lauria 
valmiiden painatteiden jakamisessa sekä paketoinnissa.  
Jimillä ja Laurilla on todellinen paratiisi, kun ei tarvitse kuunnella metsästys- ja kalastusjuttuja 
eikä Jussi Lintuvuoren ainaista rykimistä.  
Lauri on kertonut Jim-Adolfille, että Jussi järkyttyi itsemurhayrityksestä ja joutunut käymään 
useita kertoja psykiatrilla ja lisäksi rykimiset ovat yltyneet ja puhuu lähes kaikkien kanssa 
potaskaa. Jim vastasi, ettei välitä mulkerosta. Pääasiahan on, että nyt voin paremmin.  
Lauri ymmärtää Jimiä, että mielenterveydelliset ongelmat ovat sairauksia muiden sairauksien 
joukossa, joista voi parantua. Lauri tykkää kovasti Jimistä, kun tällä on aina niin hyvät jutut. 
 
Lauri kertoi Jimille myös, että Kajaanin kaupungintalon postipalveluosastolla Jussi Lintuvuori 
on yksin, kun Marja Koponen menehtyi vuosi sitten keuhkosyöpään. Nyt Marja on polttanut 
sen vihoviimeisen savukkeen. Jussin apuna on palkkatukityöläinen Jean-Sixten Palonen 
mutta hän ei saa sääntöjen mukaan korvata ansiopalkattuja, mutta käytännössä lakia rikotaan 
lähes päivittäin, kun Lintuvuori juoksentelee ympäri taloa auttamassa naispuolisia 
kunnallisvirkailijoita. Laurin mukaan Jean-Sixten on hyvin ahkera työmies ja toivoo, että tämä 
palkattaisiin aikuisten oikeasti. Reijo on yksin painolla mutta pärjää erinomaisesti, kun on 
itsepäinen ja sisukas, sanoi Lauri samalla, kun istuu Ferryflyn pääkonttorin postiosaston 
keskipöydällä. Jim on kalustanut osaston tismalleen kuin kaupungintalon vahtimestariosasto, 
joksi hän kunnan postipalveluosastoa kutsuu. Jimin ollessa osastolla, paikka oli 
vahtimestariosaston nimellä. Pääkonttorin tilat ovat hienommat koska nehän ovat uudempia 
kuin Kajaanin kaupungintalo.  
 
Joka toinen päivä Brandzerin kaima, Jim Tjäder, käy tuomassa ja hakemassa postia 
pääkonttorilta, jotka Brandzer lajittelee ja jakaa eri osastoille.  
Tjäderillä on käytössä valkoinen Renault Kangoo pakettiauto. Aluksi oli outo ajaa, kun 
omassa autossa, punaisessa Volkswagen Golfissa, on automaattivaihde. Renault hyppi kuin 
jänis kun Jim Tjäder sattui päästämään kytkimen liian nopeasti. Pian hän oppi käsittelemään 
työautonsa kytkintä niin, että nyt hän on oikea automies. Hän puhuu äidinkielenään ruotsia ja 
sen vuoksi puhuu suomea murtaen.  
 
Heti kun Jim Tjäder peruuttaa Ferryflyn lastauslaiturille, niin silloin Jim Brandzer tulee 
lastauslaiturille ja vetää pitkävartisella rautakoukulla saapuvat laatikot sisälle postiosastolle ja 
lähtevät laatikot lastauslaiturille, jotka kaima lastaa autoon. Joskus Lauri tulee auttamaan 
lastauksessa. 
 
Ylimmäisessä viidennessä kerroksessa on Palos Aeron hallintotilat. Siellä on myös 
ammattiliiton, rekrytointi- ja palkkakonttorit.  
Neljännessä kerroksessa on rakennusfirma Toivosen raksan tilat. 
Puolet neljättä ja kolmatta kerrosta ovat vielä tyhjillään. Parhaillaan ollaan etsimässä 
vuokralaisia näihin kerroksiin. Toisessa kerroksessa on Brand Linen hallintotilat. 
Aulan reseptiossa työskentelee vaaleatukkainen Elli Yrjölä, Jim-Adolfin mielisairaalassa 
tapaama kaveri. Hän viihtyy hyvin asiakaspalvelutyössä. Elli on avoin, jonka kanssa on 
helppo jutella. Hän on kiitollinen Jimille ja tämän isälle, että he palkkasivat hänet pääkonttorin 
respaan.  
 
Raymond ja Helmut ovat huomanneet, että Brand Linellä on jo monta osakkeenomistajaa, 
joista yksi on Ray Palonen sekä tuntematon jämtlantilainen halpahallin omistaja, Anders 
Brasa. Brandzerin veljekset aikovat visusti pitää itsellään omat osakkeensa, ettei varustamo 
joutuisi vieraisiin käsiin. He ovat saaneet selville, että Anders Brasa vaikuttaa rehelliseltä 
yksinhuoltajaisältä.  
Kerta Ray Palonen osaa hyvin ruotsia, niinpä hän on esittänyt muutamia kysymyksiä Brasalle, 
että mitä miehiä sitä ollaan. Selvisi, että Andersin halpahallin ympärille on alkanut kasvaa 
yhdyskunta aivan kuten Ferryflyn ympärille.  
 
Ray Palonen on ehdottanut Finavialle, että rakennettaisiin uusi lentokenttä Vattulan 
pohjoispuolelle. Lentokenttä olisi Kajaani-Paltaniemen varalentokenttä, josta voisi liikennöidä 
hänen Palos Aeron pienmatkustajakoneet Östersundiin. Hän on puhunut Anders Brasan 
kanssa, että lentolinjasta olisi hyötyä myös hänen halpahallillensa, jotta voitaisiin järjestää 
ostosmatkoja Etelä-Kainuun ja Jämtlandin välillä. Andersistakin ideassa on munaa.  



Anders Brasa kertoi Rayn tulkkaamana Brandzerin veljeksille, että halpahallin ympärille 
kasvava lähiö on nimetty Hallonboksi. Hassu sattuma, kun Hallon tarkoittaa vadelmaa.  
Anders aikoo ehdottaa Swedavialle lentokentän rakentamista Hallonbohun, jotta Palos Aeron 
koneet voisivat liikennöidä Vattulan ja Hallonbon välillä.  
Jos lentokentät rakennettaisiin, niin silloin Anders Brasa tulisi osalliseksi Palos Aero 
lentoyhtiöön.  
 
Poliisi ei vieläkään tiedä mitään Tuomas Uganderin kohtalon hetkistä, että kuka oli tappanut 
hänet. Poliisi on kuulustellut useaan otteeseen Jim-Adolfia, kun tämä on lähin silminnäkijä. 
Jim suojelee Igoria, kun on niin luvannut. Hän on sanonut poliisille, että kyseessä lienee joku 
Molskaya Men nimiset miehet, joiden kanssa oli käynyt juontamassa Helsingin kaapelitehtaan 
Ravebileissä sekä niihin aikoihin oli voinut psyykkisesti huonosti.  
Enää Jimiä ei örisytä Tuomaksen tapaus ja siitä saa kiittää hyvää lääkitystä, jota saa syödä 
loppuikänsä. Hänelle teki hyvää mielisairaalavuodet, ollen Lapinlahden mielisairaalan 
viimeisiä potilaita.  
Nyt hän voi erittäin hyvin, kun rakas serkkutyttö on luvannut muuttaa hänen luoksensa, 
kunhan ensin on tehnyt pieniä järjestelyjä Hampurissa. Heti Jimin luokse muutettuaan hän 
alkaa opetella suomen kielen ja hakeutua töihin Kainuun keskussairaalaan, kunnes Vattulaan 
on valmistunut piensairaala tai sairaskoti.  
 
Igor suunnittelee vaimonsa kanssa viimeistä piirtoa myöden poliisille antautumista ja kertoa 
totuuden Tuomaksen tapauksesta. Hän ei aio kertoa mitään Ivanista ja Jimistä koska hehän 
ovat syyttömiä, paitsi Ivan ihan vähän avusti kyyditsemisessä. Itse tappoon Ivan ja Jim eivät 
syyllistyneet niin, turha on heitä sotkea juttuun, kuten Igor vatuloi vaimonsa kanssa Gotlannin 
saarella.  
Igor on päättänyt antautua poliisille, jotta tapauksen vatvominen loppuisi ja tuttavat saisivat 
olla rauhassa. Häntä käy sääliksi, kun Jimillä oli tappohetkellä huono mielenterveys. Hän 
itsekään ei voinut erityisemmin hyvin, kun pienestäkin vastoinkäymisestä paloi käämit.  
Nyt Igorin hermot ovat jo paljon paremmat eikä enää saa hepulikohtauksia. Siitä hän saa 
kiittää vaimon Aloe Vera rohtoja. 
Igor on ostanut kaikessa hiljaisuudessa pienen yksiön Helsingin keskustasta, ettei 
mahdollinen mediamylläkkä häiritsisi hänen perhettänsä Visbyssä. 
Hän aikoo yrittää päästä suomalaiseen vankilaan koska rikos tapahtui Suomessa. Parhaillaan 
hän etsii hyviä asianajajia. Brand Linen osakkeet hän laittoi vaimonsa ja poikansa nimiin. Osa 
osakkeista möi Raymondille.  
Helsingissä hän voi käyttää oikeaa nimeään koska Ravebileitä hän järjesti Molskaya Men 
nimellä. Kaupungilla liikkuessaan tulee olla varovainen, ettei törmäisi Tuomaksen kavereihin, 
jotka tietenkin tunnistaisivat hänet ulkonäöltä ja todennäköisesti olisivat väkivaltaisia, kuten 
Igor pohtii keittiöpöydän ääressä, pienessä omakotitalossaan Visbyn itäpuolella. 
Vankilatuomion jälkeen voisi muuttaa Gotlannin itärannikolle, suunnittelee Igor Retkutsenko.  
Boel tulee olemaan täytenä tukena miehelleen.  
 
Jim Tjäder ehdotti serkulleen, Jennie Tjäderille, että tämä hakisi töitä Hangon Brand Linen 
terminaalin kahvilasta Urhon avuksi. Niin hän tekikin ja innostui kahvilatyöstä. Hän on oikea 
laivahullu. Urhon kanssa hän voi rupatella ruotsiksi, kun se on molempien äidinkieli.  
Eikä aikaakaan, kun Jennie tapasi ihanan rastatukkaisen Tauno Tammilehdon Hangon 
keskustassa ja rakastui siltä seisomaltaan.  
Tauno on työtön työnhakija. Hän on kiinnostunut tatuoinneista ja unelmoi perustaa 
tatuointiateljeen.  
 
Heti, kun Jim Tjäder oli saanut tietää suosikkiserkkunsa poikaystävästä, niin häntä alkoi 
vituttaa, kun vahingossa tyrkkäsi ihanan serkun rastatukkaisen jätkän syliin. Häntä kaduttaa, 
kun ehdotti terminaalinkahvilatyöstä. Olisin mieluummin houkutellut tytön Vattulaan, kuten Jim 
itse mielessään sadattelee samalla, kun ajaa Vattulan ja Hangon välillä.  
Häntä ärsyttää Taunon musta rastatukka ja ärsytystä lisää mustasukkaisuus, mutta onneksi 
sentään hän on sen verran sivistynyt, ettei ala tappelemaan serkun poikakaverin kanssa.  
Mitä Jim ei tiedä, Jennie on jo raskaana Taunolle. Lapsi syntyy joskus kesällä.  
 
 
 



Kesäkuussa kun synnytys alkaa, niin silloin Tauno muuttaa hänen luoksensa. Keväällä he 
menivät kihloihin. Tauno asuu Hangon keskustassa, vanhan elokuvateatterin tiloissa, jonne 
on tehty pieni yksiö. 
 
Kesäkuussa heille syntyi hyvinvoiva tyttölapsi, jolle he antoivat nimeksi Jenna.  
Heti synnytyksen jälkeen Jennie näki kummallisia sekavia unia, joissa tytär peuhaisi jossain 
valkoisessa jauheessa ja sitten jauheen seasta paljastuu mustaviiksinen mies, jonka suusta 
tulee lohikäärmeen tulenlieskat. Sitten hän herää ja on hiestä märkänä. Ehkä uni heijastuu 
Taunon tatuointihahmotelmista, joita hän on piirrellyt pieneen vihkoon. Suurin osa piirroksista 
ovat tulta syökseviä lohikäärmeitä.  
Keväällä Tauno sai hyväpalkkaisen työn eräältä tatuointiateljeesta aivan Hangon 
keskustassa. Siellä hän esitteli piirroksensa ateljeen omistajalle ja sai laittaa ne ateljeen 
mallistoon.  
 
Brand Line palkkasi toisen postilähetin, jotta varustamon posti kulkisi nopeammin, sillä Tjäder 
ei ehdi joka paikkaan.  
Toinen postilähetti on nurmijärveläinen Pekka-Kyösti Kallela. Hän on atleettisen laiha mutta 
hyvin vahva, sillä hän harrastaa salibandya. Hän on oikea urheiluhullu ja pukeutuu mielellään 
sinisiin Suomi-verkkareihin. Hän on Urho Kukkolan luokkakaveri lukiosta. Nyt he molemmat 
ovat saman työnantajan palkkalistoilla.  
 
Silloin kouluaikoihin Urhon viisaiden neuvojen ansiosta Pekka rohkeni kosia luokkakaveri 
Saaraa, josta tuli hänen vaimonsa ja sitten he muuttivat Nurmijärvelle, jossa Pekka perusti 
rekkafirman muutaman rekkakuskin kanssa, kunnes väsyi yrittäjän elämään ja haki töitä 
Brand Linen ja Palos Aeron yhteiseltä Ferryfly yhtiöltä.  
Hän kävi vaimonsa kanssa pääkonttorilla varaamassa työpaikan ja samalla kysyi, jos vaimolle 
olisi hommia.  
Saara odotteli pääsisäänkäyntiaulassa, jolloin ihastui erääseen toimintarajoitteiseen 
sympaattiseen nappisilmäiseen Tuomas Paasioon, joka sattui tulemaan sisälle. Se oli todella 
rakkautta ensisilmäyksellä, vaikka Saara on naimisissa Pekan kanssa.  
Tuomas on äskettäin muuttanut Vattulaan koska sinne on valmistunut toimintarajoitteisten 
ryhmäasuntola. On suunnitteilla tehdä Vattulasta vammaisystävällinen yhteiskunta. Sinne 
kaavaillaan myös päivätoimintaryhmiä, jotka hoitaisivat katujen ja puistojen hoitoa.  
 
Tuomas Paasio sai kertoa toivomuksista, että mitä hän toivoisi Vattulaan. Hän toivoi 
keilahallia, kun on innokas keilaaja. Aikaisemmin hän on asunut Kajaanissa.  
Hänen toivomuksestansa alettiin rakentaa keilahallia Vattulan keskustan pohjoispuolelle, 
puron rantaan. Sinne tulee myös uima- ja urheiluhalli sekä maauimala.  
 
Heti kun Pekka-Kyösti oli tullut pääkonttorin aulaan, niin silloin Saara sanoi tahtovansa erota 
koska heidän suhteensa on alkanut natista liitoksissa ja esitteli Tuomaksen. Pekka ajatteli itse 
mielessään; Voi vittu näitä akkoja, mutta järkevänä sivistyneenä miehenä antoi periksi. Hän 
on huomannut vaimossaan kummallisia pilkunnussijan kujeita ja nyt hän ajatteli, että Tuomas 
saanee olla se pilkku.  
Saara ihmetteli kovasti, kun ukko otti näin kevyesti eropäätöksen ja epäili, että onkohan tällä 
joku salarakas.  
Saara haki Pekan kanssa Nurmijärveltä henkilökohtaiset tavaransa ja muutti Vattulaan 
Tuomaksen luokse, vastavalmistuneeseen Peurasuon kaupunginosaan, ihan kävelymatka 
Ferryfly pääkonttorista.  
Ennen kuin Saara ja Pekka-Kyöstin erosivat lopullisesti, niin silloin Saara sanoi veitikka 
silmäkulmassa: ”Enää emme ole me ja tästedes ostetaan joululahjat toisille.”. Tätä Pekka ei 
ymmärtänyt ja ajatteli itse mielessään, että ilmeisesti akka on seonnut.  
Niin Pekka-Kyöstistä tuli sinkku ja on vapaa. Hänellä ei olisikaan ollut aikaa vaimolle koska 
päivittäin ajaa Hangon ja Vattulan välillä. Hän päätti asua Nurmijärvellä, kun se on matkan 
varrella eli voisi käydä kotona huilaamassa.  
 
Nyt Jim Tjäderillä on helpompaa, kun ei ole hirveästi postilaatikoita kuljetettavana. Nyt hän voi 
pitää vapaapäiviä koska Pekka-Kyöstin kuormurissa on enemmän tilaa. 
Pääkonttorin lastauslaituria Brandzer ja Tjäder alkoivat kutsua Jimien ja Pekan laituriksi. 
 



Lauri alkoi kutsua Pekka-Kyöstiä Posti-Pekaksi ja Pekuksi. Pekka-Kyösti puolestaan alkoi 
kutsua Lauria Lateksi sekä verrata tätä äskettäin perustettuun bändiin Lauri Tähkä ja 
Elonkerjuu. Lehto tykkää kovasti kaimansa bändistä; yhtyeen biisejä on kiva kuunnella 
samalla, kun siemailee virolaista Saku olutta, kuten Lauri Lehto tapaa vitsailla. 
 
Kesäkuussa Brand Line sai kilpailijaksi erään kreikkalaisen varustamon, mutta Raymond ja 
Helmut eivät pienestä säikähdä. He ovat sen verran kovia liikemiehiä, etteivät pelkää 
kilpailua. Brand Linen laivat on profiloitu relax-aluksiksi, joissa ehtii huvitella ja rentoutua kun 
taas kilpailijan laivat ovat nopeimpia eli kiireisille matkustajille. 
Uusi kreikkalainen varustamo menee suoraan Saksaan mutta Brand Linen laivat poikkeavat 
Latvian Liepajassa, jotta verovapaus säilyisi. Maarianhaminassa ei kannata poiketa koska 
silloinhan tulisi turha mutka.  
Lisäksi Brand Linen laivat poikkeavat Ystadissa. Kun Baltian-maat liittyvät EU:hun, niin silloin 
verovapaus päättynee mutta sekään Brandzerin veljeksiä ei masenna. Silloin laivoilla 
voitaisiin järjestää jotain aivan uutta kuten esimerkiksi teatteria, sirkusnäytöksiä, messuja, 
artistiesiintymisiä sekä erikoistarjouksia. Miksei Tax Free myymälän tilalle voitaisiin perustaa 
eräänlaista rajakauppaa, jossa olisi Saksan hintataso, kuten Raymond ja Helmut vatuloivat.  
 
Vastikään Brandzerit aloittivat loistohotellin rakennustyöt Hangon ja Ystadin satamissa. 
Projektissa mukana on Brand Linen lisäksi kaupungit sekä paljon muita piensijoittajia.  
Ystadin hotellin tulee rakentamaan Toivosen Raksa, joka on kasvanut melkoisesti ja on 
ostanut skånelaisen rakennusyhtiö Hopp Bygg AB:n.  
Mats Hopp aikoo perustaa työkonevuokraamon ja on luvannut tehdä yhteistyötä Toivosen 
Raksan kanssa. Matti Toivosen on helppo tehdä kauppoja Ruotsin puolella, kun osaa 
sujuvasti kieltä, kun on monta vuotta asunut Tukholmassa.  
 
Vattulan keskustassa, Vattupuron itärannalle, on alettu rakentaa virastotaloa, josta on ajateltu 
tehdä kunnantalo, jos Vattula saisi kuntaoikeudet. Parhaillaan asia on eduskunnan käsissä. 
Lääninhallitus on jo hyväksynyt Raymondin ja Rayn ehdotukset tehdä Vattulasta Suomen 
kokeilukunta, jossa voitaisiin kokeilla yksityisvoimin kunnallispalveluita niin pitkälle kuin 
mahdollista eli tehdä maailman ensimmäinen yksityinen kunta.  
Jos kävisi niin, ettei eduskunta antaisi Vattulalle kuntaoikeutta, niin silloin Vattulan pitäjä 
jatkossakin kuuluisi osaksi Kajaanin kaupunkia ja rakenteella olevasta virastotalosta tulisi 
Toivosen Raksan hallintotilat tai sitten hotelli. Lääninhallitus uskoo vahvasti, että Vattula saa 
kuntaoikeudet.  
 
Syyskuun 11 päivän terrori-iskujen jälkeen myös Brand Line tehosti turvallisuutta. Raimo 
vaihtoi Turvatumin suomalaisvirolaiseen Haukka Oy:hyn. Tämä ilahdutti Jimiä ja Viviä kun isä 
vihdoinkin tuli järkiinsä ja valitsi pienemmän vartiointiyhtiön. Usein pienemmällä firmalla on 
kaikki inkkarit kanootissa, kuten Vivillä on tapana sanoa. Tämän hän on kuullut Wilma 
serkulta, joka puolestaan on oppinut tämän hassun sanonnan eräältä sassnitziläiseltä 
valokuvaajalta, jolla on valokuvausateljee samassa talossa, jossa hän asuu. 
 
Turvatum jatkaa ainoastaan pääkonttorin pysäköintivalvojana. Sekin ärsyttää Jimiä, kun 
päivittäin saa nähdä ärsyttävät Turvatumin logot firman valkoisissa Volkkareissa sekä 
lyhtypylväissä yhtiön viivakooditarrat. Jimin on pakko yrittää hillitä keskisormensa, ettei 
mielenterveys järkkyisi. 
 
Boris ja Sergei Retkutsenko asuvat Liepajassa vanhempiensa naapurissa. He ovat juuri 
perustaneet vartiointi- ja turvallisuusalan yrityksen, jolle he antoivat nimeksi R-Safety, jonka 
nimi muodostuu heidän sukunimestänsä. Igor aikoo tulla osalliseksi heti vankilatuomion 
jälkeen. Hänen valmistelunsa antautumiselle on jo hyvin pitkällä. Vielä on jäljellä pieniä 
ennakkovalmisteluja. Totta kai on hassua, kun rikollinen oikein valmistautuu vankilaan. Igorin 
on aivan pakko antautua, jotta poliisi jättäisi tuttavat rauhaan.  
 
Eräänä lokakuisena aamuna kello puoli kahdeksan, kun Jim Tjäder oli käymässä pääkonttorin 
eteisaulassa katsomassa hotelliprojektien pienoismalleja, jotka Raymond ja Matti olivat 
laittaneet näytteille, niin silloin hän huomasi reseptiossa hyvin kauniin vaaleatukkaisen tytön. 
Hän meni tervehtimään ja näki tytön rintakyltistä nimen; Elli Yrjölä. He katsoivat toisiaan 
silmiin ja tunsivat, kuinka he molemmat rakastuivat. Todella rakkautta ensisilmäyksellä. 



 
Elliltä pääsi ainoastaan äännähdys: ”RRR...” Jim Tjäder esittäytyi ja kysyi jos he ottaisivat 
välipalaa tuolla lounasravintolassa ennen kuin hän lähtisi ajamaan postia Hankoon. 
Elli vastasi: ”Mikä ettei!” he menivät kellarikerroksen ravintolaan ottamaan välipalaa. Jim 
Tjäder tarjosi Ellille leivoksen nimeltä Lemmen namipala, jonka ravintolan osaomistaja Anni 
Retkutsenko on leiponut. Jim Tjäder joi maitokahvia. Elli joi Coca Colaa tavalliseen tapaan.  
Jim lupasi tulla hänen luoksensa huomenillalla, kun seuraavaksi tulee Vattulaan.  
Seuraavan päivän iltana Jim Tjäder tuli Ellin luokse ja he suutelivat kiihkeästi. Elli kertoi, että 
silloin tällöin viikonloppuisin eräs kaveri nimeltä Mikko tapaa tulla kylään ja he ovat vain 
kavereita kuten myös Jim-Adolf. Jim Tjäder kertoi, että hän on kaimansa kanssa nimennyt 
pääkonttorin lastauslaiturin Jimien laituriksi.  
Herra Tjäder ja Elli tunsivat kuuluvansa toisilleen. Elli kertoi varmuuden vuoksi, että hän voi 
olla joskus äkkipikainen varsinkin, kun jokin asia ei mene mieliksi tai sitten jos jokin 
suunniteltu asia ei toteutukaan. Jim kertoi, ettei se haittaa, sillä myös hänellä itselläkin on 
paljon kummallisuuksia. 
 
Joka aamu kello kahdeksan alkaa Laurin työ. Kesäaikaan hän tulee ärhäkällä 
moottoripyörällään. Talvella hänen on pakko tyytyä punaiseen farmari Volvoon, jonka 
tavaratilassa on paljon tyhjiä olutkoreja. Kun kaikki oluet on kustu, niin silloin Jim Tjäder tai 
Pekka-Kyösti tuo hänelle uusia eikä mitä tahansa kaljaa vaan sen on oltava virolaista Saku 
olutta. Samalla Elli Yrjölä tilaa virolaista Kalev suklaata, johon hän on aivan hulluna. Totta kai 
Jim Tjäder hakee ihanalle Ellille monta levyllistä virolaista laatusuklaata.  
 
Hangon terminaalin takana on pieni varastokontti, joka on tarkoitettu Tax Freetä varten ja sen 
vuoksi siitä ei saisi ottaa mitään, kun tuotteita ei ole verotettu. Pömpelin yhteydessä on myös 
tullin varasto, johon takavarikoidaan matkustajien liiat alkoholijuomat. 
Kerran kuussa Jim Tjäder tai Pekka-Kyösti ottaa salaa muutaman olutkorin Laurille sekä 
Kalev suklaata Ellille. Miehet ottavat kaikessa hiljaisuudessa. Jos joku sattuisi näkemään, niin 
he väittävät tavaroiden menevät laivojen myymälöihin. Kaikki satamatyöläiset tietävät heidän 
olevan varustamon palkollisia.  
 
Syyskuun alussa eli juuri terrori-iskujen aikaan Vivi’s Designin tytäryhtiö Brandtexin Annika 
Hopeainen sekä Marit Blodbarm lomailivat USA:n länsirannikolla. Oli onni, että he valitsivat 
nimenomaan länsirannikon New Yorkin sijasta tai muuten olisi ollut vaarana, että he olisivat 
joutuneet samaan lentokoneeseen kaappareiden kanssa tai sitten olisivat olleet käymässä 
sortuvassa World Trade Centerissä.  
Annika ja Marit matkailivat muun muassa Las Vegasissa ja Los Angelesissa. He kävivät myös 
Mexicon puolella, mutta he kerkesivät sopivasti tulla takaisin USA:n puolelle ennen kuin rajat 
suljettiin. Annika otti paljon valokuvia uudella digitaalikamerallaan, jotka hän laittoi 
kotisivulleen, jotta Vivi näkisi Amerikan meininkiä.  
Tietenkin Viviä huolestutti, että jos Annika ja Marit olisivat olleet sortuvassa pilvenpiirtäjässä ja 
sitten saisi sanoa hyvästit yhtiökumppaneille. Onneksi saman päivän iltana Annika soitti 
Viville, että yhä ollaan hengissä eikä heillä ole mitään hätää. 
 
Nyt syksyllä Jim-Adolf sai ensimmäisen kerran palautetta kotisivuistaan eräältä 
tuntemattomalta henkilöltä, joka asuu Berliinissä. Henkilö käyttää nimimerkkinään Reuter, ja 
sen tähden Jim epäili, että kyseessä olisi se kansainvälinen uutistoimisto mutta sitten hänelle 
valkeni, ettei se ole mikään uutistoimisto vaan joku noin 20vuotias luultavasti miespuolinen 
radiokanavista sekä Internetistä kiinnostunut henkilö.  
Reuter kertoi sähköpostitse paljon tietoa Saksan radiokanavista ja moitti Jimin kotisivujen 
koodausta koska siellä oli runsaasti ylimääräistä koodin pätkää kuten SPAN-tageja sekä 
HTMiä paikoissa, joissa niiden ei kuuluisi olla.  
Jim kertoi syyksi, että varmasti tietokoneohjelma FrontPage lisäilee automaattisesti näitä 
kummallisia sanoja koodin joukkoon. Reuter kehotti opetella koodaamisen jalontaidon ilman 
FrontPagea. Hän ei pidä Microsoftin ohjelmista koska ne perustuvat suljettuun lähdekoodiin. 
Jimistä Reuter on monta kertaa asiallisempi kuin taannoinen JV. Pitkään aikaan hän ei ole 
kuullut mitään koko hepusta. 
 
 
 



Igorin antautumisvalmistelut ovat jo hyvin pitkällä ja nyt hän tekee pieniä ennakkojärjestelyitä 
tulevaisuuden varalle sitten kun pääsee pois vankilasta. Tarvittaessa hän tekisi 
identiteettivaihdoksen, ettei vanhat synnit painaisi. 
 
Tuli joulu, jolloin Brandzerit kokoontuivat joulunviettoon Raymondin hoviin.  
Tänä jouluna Ulrika Kartoffel oli ensimmäisen kerran Brandzerien joulunvietossa. Eva on aina 
pitänyt veljentyttärestä, vaikka 1992 kesällä oli kritisoinut tämän vaitonaisuutta mutta silti 
Ulrika on hieno neiti. Jim ei tykkää vaan suuresti rakastaa suosikkiserkkuaan. Hän on niin 
rakastunut, että haluaa elää loppuelämänsä Ulliksen kainalossa.  
 
Aikaisempina jouluina Ulrika on ollut joko isän tai äidin seurassa. Hän viihtyy hyvin Jim-serkun 
luona eikä näe tätä serkkuna vaan rakkaana poikaystävänä. Silloin tällöin hänen entinen 
poikaystävänsä Jesper jankuttaa tekstiviestitse, että tämä palaisi takaisin ja on jopa ehdotellut 
rajua seksiä. Ulrika ei enää lämpene Jesperille koska tältä on vaikea saada vastauksia. 
Jesper vastailee vain tuhahtaen niin, että kuuluu ähinää ja öhinää.  
 
Aatonaattona Annika Hopeainen tuli käymään kotona. Vivistä oli mukava nähdä ystävättären 
pitkästä aikaan, varsinkin kun syyskuun yhdestoista päivä hän oli huolissaan, jos tämä olisi 
sattunut samaan lentokoneeseen kaapparien kanssa tai olemaan World Trade Centerissä.  
Annikalla oli paljon tuliaisia Viville ja Einarille. Viville hän antoi suuren Toronto taulun. Einar 
sai kanadalaistyyppisen lierihatun, semmoinen kuin Ratsupoliisi Kingillä. Einar soitti heti 
appiukolleen, että nyt hänkin kuuluu huopahattuklubiin.  
 
Einar antoi vaimolleen joululahjaksi uuden tietokoneen koska syksyn aikana tällä on ollut 
tietokoneongelmia. Useita kertoja virukset ovat hyökkäilleet sekä Gatorit hyppineet silmille. 
Uuden tietokoneen Einar osti eräästä kajaanilaisesta tietokonekaupasta, jossa koneeseen 
asennettiin markkinoiden parhain virusturvaohjelma. 
Vivi ilahtui, kun sai hienon tietokoneen. Nyt Vivi’s Designin johtaminen käy paremmin, kun on 
hyvät vehkeet. 
joulun ja uuden vuoden pyhien jälkeen Annika palasi takaisin Torontoon laittamaan Brandtex 
toimintakuntoon.  
Marit Blodbarmin esikoiskappale Ice-Cream Summerista on tullut melkoinen hitti Toronton 
alueella. Se on tietenkin hyvä juttu myös Brandtexin kannalta, jotta firma saisi julkisuutta.  
Maritin esikoislevy ilmestyy tammikuun puolivälissä. Annika on luvannut lähettää sen Viville.  
 
Uudenvuodenaattona Branderit kävivät Hangossa ottamassa uusivuosi sekä uusi hieno 
eurooppalainen yhteisvaluutta vastaan. 
Koko syksyn Brand Linen henkilökunta on harjoitellut euron käyttöä ja nyt he ovat oikeita 
euromestareita. 
Jim-Adolf päätti alkaa keräämään erimaiden eurokolikoita ja samalla tulisi oma 
henkilökohtainen puskurirahasto. Hän liimasi auton takaikkunaan tarran; Euro - Uusi raha 
2002. Hän toivoo, että myös Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanskakin ottaisivat euron käyttöön. 
Myös Gunther on suuri euron ystävä. Charles ja Agatha ovat hieman maltillisempia mutta 
kuitenkin heistäkin on hyvä, kun nyt Euroopassa on sama valuutta. He toivovat, että euro 
tulisi myös Iso-Britanniaan. 
Jimistä tuntuu todella mahtavalta, kun Suomessa ja Saksassa on sama valuutta. Oikeastaan 
aiemminkin näissä maissa oli sama valuutta käytössä eli markat. 
  
Uudenvuodenyönä turvallisuusyhtiö Haukka Oy toi euroja Brand Linen terminaalille, josta ne 
jaettiin laivoihin. Samalla kerättiin pois mummon markat. Kun Haukka Oy:n arvokuljettajat 
saapuivat terminaalille, niin silloin Jimin peukalot olivat pystyssä tuottamaan onnea Haukka 
Oy:lle sekä eurolle. 
Markat, frangit, drakhmat, liirat, guldenit sekä pesetat ja muut ovat päässeet valuuttojen 
vanhainkotiin, josta ne eivät enää palaa työelämään. 
 
Hangon satamassa toimitusjohtaja Raymond Brandzer piti lyhyen puheen Euroopan 
integraatiolle. Hän on aina kannattanut kansojen vapautta. Juuri sen vuoksi hän oli vuosina 
1979 ja 1980 salakuljettanut länsitavaraa Itä-Berliiniin. Eva katsoi ihailevasti miestään. 
  
 



Vuosi sitten Jean-Sixten meni naimisiin Santra Puustisen kanssa. Heillä on jo kaksi lasta; 
Tommi ja Niina. Vivianne on kihloissa erään Esko Kivisen kanssa.  
 
Paloset äkkirikastuivat 90-luvun alussa, kun he yllättäen voittivat Lottopotin; kymmenen 
miljoonaa mummon markkaa.  
Aluksi Ray oli ihan ymmällään, että mitä tekisi rahoilla. Sitten hän sai idean perustaa 
halpahintalentoyhtiö Palos Aeron koska SAS:illa ja Finnairilla on monopoliasema eli kaipaa 
kilpailua. Palos Aerosta tuli nopeasti hyvin suosittu juuri halvan hinnan ja hyvän palvelun 
ansiosta.  
Ennen rikastumista Paloset ovat muuttaneet paljon Suomen ja Ruotsin välillä. Vuonna 1984 
he päättivät asettua asumaan Kajaaniin ja sitten ostivat talon Sukevalta, jossa asuu yhä 
Vivianne, kun vanhemmat sekä Jean-Sixten tyttöystävänsä kanssa rakennuttivat omakotitalon 
Vattulaan Linnuntielle. 
 


