
Vuosi 2002 
Tammikuun lopulla Ferryflyn kopiointikeskukselle palkattiin toinen painaja Laurin avuksi koska 
kopioitavaa riittää eikä Lauri oikein pysty ottaa tarvittaessa vapaata tai muuten työmäärät 
kasaantuisivat. Laurin lääkäri on kieltänyt häntä ottamasta liikaa työpaineita.  
Vuodenvaihteessa Lauri Mikael Lehto sai uuden tittelin; kopiointiteknikko ja kopiointipäällikkö, josta 
hän on todella ylpeä. 
Hänen avuksensa palkattiin nuori vaaleatukkainen pitkäkasvuinen Sami Kallela, joka sai 
kopiointiassistentin tittelin. Samin työtehtäviin kuuluu muun muassa rei'ittäminen ja nitominen. Lisäksi 
hän tulee tuuraamaan Lauria, kun tämä ottaa vapaata. Sami asuu Vuokatissa ja sen vuoksi Lauri 
vitsaili, että hänellä on hieman ennakkoluuloja vuokattilaisista ja kysyi jos tämä tuntisi Reijo Lillukkaa, 
johon Sami äimisteli: ”Lillukka? Lillukan varsia oon monesti nähnyt, mutten ketään Reijoo paitsi joskus 
kuunnellut Reijo Taipaletta sekä hieman lukenut Reijo Mäkeä…” Sami on juuri täyttänyt 30vuotta ja on 
aktiivisesti paikallisessa seurakuntatyössä. Reijo Lillukka ei voisi ajatellakaan mennä kirkollisiin 
rientoihin. Reiskan mielestä seurakuntahommat ovat silkkaa hössötystä. Lauriakaan ei uskon asiat 
voisi vähempää kiinnostaa, ei ainakaan niin pitkään, kun on Saku olutta, kuten hän tapaa asian 
ilmaista. Lauri selitti Samille: "Juu, se on vaan yks paksu ukkeli… mun entinen työkaveri Kajjaanista, 
joka syö kuin hevonen ja on hyvin itepäinen." ja nauroi päälle. Samiakin nauratti koska hänen 
mielikuvituksensa lähti laukkaamaan; mahtaa Reiska olla melkoinen äijä, ajatteli Sami Kallela.  
 
Samilla ei ole ajokorttia, ja sen tähden hän käy töissä bussilla. Tämän vuoksi alettiin neuvotella 
Kainuun liikenteen kanssa, jotta Vattulan alueelle järjestettäisiin säännöllinen bussiliikenne.  
Tähän mennessä Iisalmi-Kajaani bussi on pysähtynyt E63:lla Vattulan risteyksen kohdalla. 
Kainuun liikenne lupasi järjestää lisää linja-auto yhteyksiä Vattulaan ja rakennuttaa keskustaan 
bussitorin. Jim-Adolfin ehdotuksesta bussitori nimettiin Asiakastoriksi, jotta se houkuttelisi 
torikauppiaita ja asiakkaita.  
 
Jo keväällä valmistui Asiakastori ihan kivenheiton päähän Ferryflyn pääkonttorista. Torin eteläpuolella 
on Torikatu, joka menee Vattupuron yli menevälle läppäsillalle, joka sitten kaartaa pohjoiseen kohti 
E65/vitostietä.  
Torin eteläpuolelle rakennettiin liikennekonttori-kioski, josta voi ostaa Matkahuollon lippuja. 
Pohjoispäätyyn tehtiin suihkuallas, jonka keskellä on hopeinen pallukka, joka suihkuttaa vettä. 
Suihkualtaan Jim sai kunnian nimetä Vattukaivoksi. 
Jim-Adolf kysyi kaimaltaan toiveita, että millainen Vattulan pitäjän pitäisi olla. Jim Tjäder vastasi, että 
olisi kiva, jos Vattulasta tehtäisiin kaksikielinen, Kainuun ainoa kaksikielinen yhteiskunta. Jim-
Adolfistakin ideassa on munaa ja esitti toiveen lääninhallitukselle, että olisiko mahdollista tehdä 
Vattulasta kaksikielinen. Lääninhallituksesta vastattiin, että yleensä paikkakunta tulee kaksikieliseksi, 
jos siellä asuu tietty määrä ruotsinkielisiä tai saamelaisia. Kerta kaavaillaan Vattulasta Suomen 
kokeilukuntaa, niinpä tehtiin poikkeus; Vattula julistettiin kaksikieliseksi.  
Sitten Jim Tjäder innoissaan auttoi kaimaansa kääntämään katujen ja paikkojen nimiä ruotsiksi. 
Asiakastorin hän käänsi Kungtorgetiksi, Torikadun Torggataniksi sekä Asiakaskadun Kundgataniksi.  
 
Kajaani-Iisalmi rautatie menee keskustan pohjoispuolella, aivan Jim Tjäderin asuinparakin vierestä. 
Herra Tjäderiä on alkanut kyllästyttää parakkikämppä. Hän on alkanut kutsua tätä puuparakkia 
natsihökkeliksi. Hän suunnittelee muuttavansa Sepänkadulle Ellin luokse, sillä tyttö on jatkuvasti 
seurankipeä varsinkin iltaisin. Ennen kuin Tjäder ja Elli tapasivat, niin silloin iltaisin tyttö tekstaili Jim-
Adolfille, että tulisiko tämä nukkumaan hänen luokseen yö seuraksi, varsinkin silloin kun oli yö 
ukkonen tai myrskysi. Myrskyisenä iltana Elli soitti nyyhkyttäen Jim-Adolfille: ”Entä jos kuussa alkaa 
tuulla…”, johon Brandzer: ”Äh, silloin kuu tuulettuu.” Totta kai Jim-Adolfia kävi kovasti sääliksi 
tyttörukka, muttei tietenkään ala lähteä myöhään illalla seuraneidiksi, varsinkin, kun vihdoinkin saa olla 
rakkaan serkkutyttönsä kanssa. Jim-Adolf ja Ulrika eivät kutsu toisiaan serkuiksi vaan rakkaiksi 
ihmisiksi.  
 
Jim-Adolfin onneksi Elli ihastui Tjäderiin niin, että tällä on nyt jatkuvasti nukkumisseuraa. Tämän 
vuoksi Jim Tjäder kyllästyi puuparakkiin. Ellin kotikadun hän käänsi ruotsiksi Smedjegataniksi ja tämän 
talon Elli husetiksi. Totta kai hän tulee opettamaan Ellille äidinkieltään.  
 
Puuparakin tullaan kohta puoliin purkamaan ja tilalle valmistuu kolmekerroksisia kivitaloja, joita 
arkkitehtipiireissä kutsutaan flanellitaloiksi. Lähistölle tullaan rakentaa niin kutsuttu maaherratalo, 
vaikkei maaherra muutakaan Vattulaan. Maaherratalo tulee houkuttelemaan lisää asukkaita pieneen 
Vattulaan niin, että pian pitäjä ei todellakaan ole pieni.  



Flanellitaloihin tulee kaksioita ja yksiöitä niin, että asunnot ovat läpi talon; ikkunat molempiin suuntiin ja 
päätyhuoneistoissa kolmeen ilmansuuntaan. Tämä uusi kerrostaloalueen Jim-Adolf sai nimetä 
Digiläksi, joka on sopivan moderni nykyaikaiselle asuinalueelle.  
Rautatien eteläpuolelle tulee suuri bussiterminaali sekä pysäköintipaikka. Valtionrautatiet alkoivat 
suunnitella rautatieaseman rakentamista, jotta Vattulasta tulisi ympäristöystävällinen.  
Myös lentokenttäprojekti on pitkällä. Ilmailulaitos on tutkimassa suoalueen itäpuolen maaperän, että 
pystyisikö sinne rakentaa lentokentän. Palos Aero on luvannut katsella ympäristöystävällisiä 
lentokoneita.  
 
Vattulasta on jo tullut melkoinen lähiö, melkein kuin Otanmäki. Todennäköisesti jo tänä vuonna 
lääninhallitus ja eduskunta antavat Vattulalle kuntaoikeudet, vaikkakin Suomessa on aivan liikaa 
kuntia. Vattulasta tulisi kokeilukunta, jossa kokeiltaisiin erilaisia yhteiskuntamalleja sekä lakeja.  
Vattula voisi olla myös kokeilukunta EU direktiiveillekin, ettei niitä tarvitsisi kokeilla koko unionin 
alueella. Jos ilmenisi, että joku direktiiveistä olisi mätä, niin silloin olisi helppo korjata ongelman.  
Moni yritys on osoittanut kiinnostusta tätä uutta yhdyskuntaa kohtaan koska siellä tonttien hinnat ovat 
vielä halvat ja sijainti on ihanteellinen; Kajaanin ja Iisalmen välissä. Vattula sijaitsee keskellä Savon ja 
Kainuun rajaa niin, että aluetta kutsutaan yksinkertaisesti Savo-Kainuuksi. 
 
Syksyllä Vattulassa aloitti ruokakauppaketju Lidl, jonka paikallinen omistaja on Charles Brick. Myymälä 
on vastavalmistuneen kauppakeskus Calevalan tiloissa. Tämä lienee ensimmäinen suomalainen Lidl -
myymälä, joka on keskustassa, kauppakeskuksen suojissa.  
Vihreä lasiseinäinen Kauppakeskus Calevala sijaitsee Kauppakadun ja Asiakaskadun välissä. 
Asiakastorin ja sivukatu, Nahkurinkadun välillä Kauppakatu on kävelykatuna. Torin ja rautatien välillä 
Kauppakadun keskellä on lehmus rivistö.  
Nahkurinkadun varrella on avannut pieni nahkuriliike, joka valmistaa nahkatakkeja lehmän nahasta 
sekä veikeitä kukkaroita, jotka on muotoiltu kivespussin näköisiksi.  
 
Kauppakadun keskimmäinen osa on kävelykatuna; Torikadulta Nahkurinkadulle. Kulttuuritalo on 
Kävelykadun ja Nahkurinkadun kulmauksessa.  
Kulttuuritalolla on pääkirjasto, elokuvateatteri, teatteri, kahvila sekä Ivanin ja Annin perustama 
lounasravintola Restaurant Bacchus.  
 
Kauppakeskus Calevalassa on vielä runsaasti tyhjiä liikehuoneistoja mutta eiköhän ne saada 
vuokralle, kuten Matti Toivonen ajattelee. Calevalan osaomistaja on Toivosen raksa.  
Charles on ensimmäinen, joka vuokrasi liiketilat ruokakaupalleen. Hän valitsi juuri Lidlin, jotta se 
houkuttelisi asiakkaita Vattulaan, sillä Lidl on todella halpa. 
 
Vattulassa Charlesilla on nyt kaksi ruokakauppaa; Lintulan omakotialueen keskellä oleva  
K Supermarket Jätti sekä keskustan Lidl Ruokamuori.  
Charlesilla on yhä ruokakauppa Kajaanin Lohtajalla, josta ei aio luopua. Hänestä on tullut kova 
liikemies. Hän on hieman suunnitellut Vattulaan muuttamista.  
 
Helmikuussa Ivan alkoi rakennuttaa Brickburgers hampurilaisravintolaa kauppakeskus Calevalan 
tiloihin. Ravintolasta on suora pääsy kävelykadulle niin, että kesällä voi laittaa muutaman pöydän ulos.  
Ivanilla ja Annilla on jo useita ravintoloita; yksi Lohtajan Leijonahallissa ja kaksi Vattulassa.  
Vattulan ensimmäinen ravintola on Ferryflyn kellarissa oleva Restaurant Käy sisään. Toinen on 
Kulttuuritalon toisessa kerroksessa oleva Restaurant Bacchus. Kolmas on valmistumassa oleva 
Brickburgers Calevala-taloon.  
 
Rockbändi Alzheimers laitettiin jäihin puuttuvan kiinnostuksen vuoksi. Laurilla ei ole paljoakaan aikaa 
ja kiinnostusta soittamiseen eikä Jim Tjäderiäkään enää jaksa bänditreenit kiinnostaa nyt kun hänellä 
vihdoinkin on tyttöystävä. Oikeastaan koko bändijuttu oli vain pelkkä vitsi, kun kukaan sen jäsenistä ei 
osaa aikuisten oikeasti soittaa muuta kuin suutaan.  
 
Parhaillaan ollaan suunnittelemassa yhdistää Ferryflyn postilähetin virat niin, että Jim olisi Pekka-
Kyöstin apulaisena. Hän ei voi ajaa, kun ei ole kuorma-auto ajokorttia mutta apupoika-Anteroa aina 
tarvitaan.  
 
 
 



Gunther innostui kitaran soitosta ja laulamisesta. Hänellä on ihan kohtalaisen hyvä lauluääni. Iltaisin 
hän istuu monitoimitalo V3:n tiloissa harjoittelemassa kitaransoittoa, jossa on alkanut myös muut 
bändit pitämään bänditreenejä.  
V3 talon viereen Einar Brick avasi kuntosalin, Einar's O2. Vattulan keskustan ilmoitustauluihin hän on 
kiinnittänyt kuntosalinsa mainosjulisteita, joissa lukee isolla; Huomenna on salipäivä Einar’s O2:lla.  
 
Ferryfly pääkonttorin väestösuojantiloihin on tarkoitus tehdä kiinteistönhoitajien verstastila. Parhaillaan 
ollaan etsimässä kiinteistönhoitajia, ettei rakennus pääsisi rappeutumaan. 
Tällä hetkellä eri osastojen virkailijat joutuvat tyhjentämään roskakorinsa kierrätyshuoneelle, joka 
sijaitsee kellarissa, lastauslaiturin takana.  
 
Tiistaisin ja torstaisin Jim-Adolf vie vihreät roskasäiliöt lastauslaiturille, josta jäteauto käy ne 
tyhjentämässä. Kun hän käy kierrätyshuoneessa, niin silloin häntä alkaa ahdistaa, kun muistuu 
mieleen Mirjan tappo, vaikka se tapahtui Kajaanin kaupungintalon jätehuoneessa.  
Jim on vatuloinut, jos jollain tavalla korvaisi Mirjan äidille tyttärensä menetyksen. Ehkä voisi siittää 
hänelle uuden lapsen. Tuskinpa tämä suostuisi moiseen ja todennäköisesti antaisi Jimille kunnolla 
turpiin, siispä on viisainta pysytellä kaukana Lehmuksen perheestä, on Jim päättänyt.  
 
Kiinteistönhoitaja olisi todella tarpeen, ettei Jimin tarvitsisi ihan kaikkea tehdä. Hän myös lakaisee 
säännöllisesti pääsisäänkäynnin edustan ja poimii roskat rakennuksen ympäriltä. Roskien 
ilmaantuminen on sen merkki, että alueella asuu jo paljon ihmisiä.  
Muusta kunnossapidosta vastaa Matti Toivonen. Hänelle on raskasta koska hänen pitää myös johtaa 
rakennusfirmaansa sekä sen rakennusprojekteja ympäri Vattulaa.  
 
Igorin valmistelut Tuomaksen tapauksen tunnustamiselle on edennyt suunnitelmien mukaan. 
Eräänä kevätpäivänä Kallion kaupunginosassa Igor löysi mukavan ravintolan nimeltä Wanha Bensis, 
jossa hän alkoi käydä lounastamassa. Siellä on todella hyviä ja halpoja pippuripihvejä 
lohkoperunoiden kera.  
Eräänä päivänä Wanha Bensiksellä hän tutustui lakimies Pertti Mäkimaahan. Igor näki heti, että Pertti 
on luotettava, siispä hän avautui hänelle ja kertoi vuoden 1995 tapahtumista. Lisäksi Igor pyysi, jos 
herra Mäkimaa yrittäisi auttaa häntä saamaan mahdollisimman lyhyen vankeustuomion sekä 
terapiahoitoa koska hän katuu tekoaan sekä on jo rauhoittunut. Pertti lupasi auttaa tätä onnetonta 
venäläismiestä. Pertti sattuu tuntemaan Suomen parhaimpiin kuuluvan asianajaja Iivari Sunttisen, joka 
voisi alkaa ajamaan hänen asiaansa. Pertillä itsellä ei oikein ole kokemuksia 
murhaoikeudenkäynneistä koska hän on ollut lähinnä yrityslakimies. Herra Sunttinen on ollut monen 
murhaajan asianajajana ja tullut hyvin pidetyksi. Pertti opasti Igorin Iivari Sunttisen puheille.  
Igor alkoi käydä Iivari Sunttisen toimistossa, joka sijaitsee aivan Helsingin keskustassa. Iivari on 
hintelän oloinen noin kolmekymppinen mies ja puhuu hieman lässyttävällä äänellä. Hän lupasi auttaa 
Igoria saamaan mahdollisimman lyhyen vankilatuomion, jonka yhteydessä saada psykiatrista hoitoa. 
 
Kesäkuun alussa pääkonttorin postiosastolle palkattiin Jim-Adolfin avuksi eräs lihavahko 
viisissäkymmenissä oleva Kristiina Jussila, joka on aiemmin ollut Kajaanin kaupungin keskuskeittiöllä, 
mutta sieltä hän sai olkapää kulumia eikä enää kykene raskaaseen suurkeittiötyöhön.  
Keskuskeittiöllä työ oli todella rankkaa, kun joutui kantamaan painavia peruna- ja sokerisäkkejä.  
Työvoimatoimiston rehabilitointiosasto ohjasi hänet Brand Linelle koska siellä kaivataan pikaisesti 
tunnollista postinlajittelijaa. Jim ei kerta kaikkiaan ehdi lajitella kaikkea sitä postimäärää, joka tulee 
aamuisin Pekka-Kyöstin sekä Jim Tjäderin mukana.  
 
Vastikään Jim Tjäderistä tuli Pekka-Kyöstin apuri, ettei Pekan tarvitsisi yksin nostella painavia 
paketteja. Jim Tjäderin virka-asunto Hangossa laitettiin vuokralle, jotta Brand Line saisi lisää tuloja. 
Joka perjantai hän tuo Ellille virolaista suklaata. Palkaksi hän saa ihanan kiihkeän suudelman.  
Jim Tjäder ja Elli tuntevat vahvaa rakkautta toisiaan kohtaan.  
 
Laurilla ja Samilla on paljon kopioitavaa eikä ehdi auttaa postiosastolla ja toiseksi hehän ovatkin 
painajia eikä mitään posteljooneja. 
Kristiina Jussila harrastaa suunnistusta ja tapaa osallistua kansainvälisiin suunnistuskilpailuihin, muttei 
ainakaan vielä ole voittanut suurempia palkintoja. Hän kertoi Jim-Adolfille, että hän on monesti käynyt 
Saksassa suunnistamassa ja kehui saksalaisia suunnistuskilpailuja. Tietenkin Jimistä tämä tuntui 
hyvältä, kun hänen synnyinmaatansa kehutaan.  
 



Vastikään Ulrika on muuttanut virallisesti Brandzers Hofiin. Jim on ikionnellinen, kun vihdoinkin 
suosikkiserkusta on tullut tyttöystävä. Ennen mielisairaalavuosia hän turhaan pelkäsi menettävänsä 
Ulrikan eikä uskaltanut olla yhteydessä, kun pelkäsi tämän äidin reaktiota. Ulrikasta Jim on monta 
kertaa ihanampi kuin Jesper, jolta oli vaikea saada kunnon vastausta.  
 
Kesäkuun puolivälissä pääkonttorille palkattiin kiinteistönhoitaja, lyhytkasvuinen Janne Peltonen. 
Janne on lyhyt ja hintelä, noin viisissäkymmenissä oleva mies, josta päällepäin ei uskoisi, että hän olisi 
viisikymppinen. Hänellä on suora musta tukka ja kasvot ovat melko ryppyiset. Vapaa-ajalla hän nauttii 
runsaasti viinaa mutta työn hän sentään hoitaa tunnollisesti. Monesti hänestä lemahtaa vanhan viinan 
ja hien lemu.  
 
Syyskuun puolivälissä Jim-Adolf osallistui muutaman viikon tietokonekurssille, jotta oppisi lisää 
tekstinkäsittelystä sekä kotisivujen teosta. Kurssi on Kajaanin aikuiskoulutuskeskuksella, jossa hän 
oppi tekemään tyylikkäät kotisivut FrontPage -ohjelmalla. Hän tietää, ettei sähköpostikaveri Reuter 
olisi kovin mielissään, kun hän kuluttaa aikaansa Microsoftin ohjelmille mutta Jimin mielestä 
FrontPage on erinomainen ohjelma koska silloin ei tarvitse opetella koodaamista.  
Heti kurssiviikkojen jälkeen Jimin kotisivuista tuli paljon näyttävämmät. Sinne tuli paljon kuvia, jotka 
hän on ihan itse napsinut omin kätösin filmi- sekä digitaalikameroilla. Paperivalokuvat hän skannaa 
digitaalimuotoon ja laittaa FrontPagella kotisivulle. Kotisivun hän on nimennyt JAB Directiksi.  
Sivuilla hän kirjoittaa, että joskus ärsyttää Microsoftin räpellykset. Tämä huvitti Reuteria, sillä hän on 
samaa mieltä. 
 
Elokuussa Annika Hopeainen muutti takaisin Suomeen. Torontosta lähtiessä hän palkkasi kaksi 
työntekijää Brandtexiin, josta on jo tullut hyvin suosittu Pohjois-Amerikan tekstiilimarkkinoilla.  
Marit Blodbarm on firman toimitusjohtajana ja hänen poikaystävänsä Sam on markkinointipäällikkönä. 
Siinä sivussa Marit jatkaa musiikkiharrastustaan. Hänen tuorein singlensä on Mummy, come to the 
window sekä Heart ice. Hänen esikoissinglensä Ice-cream Summer on mennyt hyvin kaupaksi ja sitä 
on soitettu ahkerasti kanadalaisilla radioasemilla. Vivi aikoo auttaa yhtiökumppaniaan esikoissinglen 
markkinoinnissa Suomessa ja lahjoitti levyn Radio Kajaukselle sekä Radio Novalle. 

 
Suomessa Vivin yritys tulee jatkossakin olemaan Vivi´s Design ja Pohjois-Amerikassa nimellä 
Brandtex. Vivi alkoi mainostaa firmaansa kotisivullaan sekä joissakin netin keskusteluryhmissä, jotta 
se saisi julkisuutta. Chateissa hän tapaa esitellä runsaasti erilaisia kotisivuosoitteita, joista on linkit 
Vivi’s Designin sivulle. Chateissa hän esiintyy nimellä Sillitär sekä Miss Herring. 
Koulu aikaan häntä usein kutsuttiin jostain syystä Silliksi.  
 
Brand Linen laivoilla myydään Vivi´s Designin tekemiä pehmoeläimiä sekä tyynyjä. Niistä on jo tullut 
hyvin suosittuja keräilykohteita. Nallehahmoa firma mainostaa, ettei nukkuvaa karhua saa herättää.  
 
Annika Hopeainen on erikoistunut pehmoeläinten suunnitteluun. Pienen sinisen pehmomötikän hän 
nimesi Dubliniksi. Suosituin on sympaattinen Max-nalle sekä sininen Kreikka pehmonorsu. 
Vivin ja Einarin Petrus poika sai Annikalta valtavan nallen.  
 
Petrus saa piakkoin sisaren sillä Vivi on raskaana. Hän ja Einar päättivät tehdä vielä toisen lapsen, 
jotta Petruksella olisi aina kaveri.  
 
Jimin sähköpostikirjeenvaihtokaveri Reuter kehui uudistuneita kotisivuja taivaisiin. Lisäksi hän kehotti 
laittaa lisää kuvia Vattulasta, jota Jim on kovasti mainostanut. Reuterin kehotuksesta Jim hankki 
kotisivulleen vieraskirjan. Kuukauden kuluttua vieraskirjaan ilmestyi paljon palautetta. Suurin osa taitaa 
olla Chat-kavereita muun muassa Novan Sininen eläintarha Chatista. Osa kehuu sivuja taivaisiin ja 
jotkut moittivat, mutta se ei Jimiä masenna. Hän pyrkii vastaamaan jokaiseen vieraskirjaan jätettyyn 
viestiin humoristisesti. Mallin hän on ottanut Valuraudan vieraskirjasta, jonne hänkin on lähetellyt 
runsaasti viestejä. Sielläkin hän on mainostanut sivujaan sekä Brand Lineä. Valuraudan kommentit 
ovat hyvin vitsikkäitä, jotka tuovat lisää vettä Jimin myllyyn inspiroiden häntä kirjoittamaan jatkoa 
Arrow kertomukseen. Valurauta, joka on eteläsavolainen Ville Ruth, olettaa Jimin asuvan Ruotsissa 
mutta siinä hän on väärässä.  
 
Nyt kun Jimin JAB Direct sivulla on vieraskirja, niin Valurauta alkoi lähettää pikkuviestejä, joissa tämä 
kehuu kotisivuja tyylikkäiksi. Jimin sivulla on myös drinkkivinkkejä, ettei kävijän tarvitsi olla kuivin suin.  
 



Drinkkivihje-sivulla Jim mainostaa tietenkin Brand Linen laivojen drinkkilistoja sekä itse keksimiään 
juomia.  
 
JV:stä Jim ei ole pitkään aikaan kuullut yhtikäs mitään. Todennäköisesti jätkä on keksinyt muuta 
puuhaa. Tässä eräänä päivänä Jim lähetti sähköpostiviestin hänelle mutta se tuli takaisin kuin 
bumerangi. Näköjään JV on vaihtanut sähköpostiosoitetta tai sitten kokonaan luopunut Internet 
harrastuksistaan. Jimistä Reuterin kanssa kirjoittelu on paljon mukavampaa ja rakentavampaa kuin 
sekavahko JV. Joskus hänelle on tullut mieleen, että kuka ties Reuter onkin JV valeasussa mutta 
toisaalta se olisi erittäin epätodennäköistä, sillä JV ei osaa saksaa.  
Reuterille kirjoittaessaan Jim allekirjoittaa viestinsä nimikirjaimilla JAB, ja Reuter allekirjoittaa tällä 
hassulla nimimerkillä. Reuter tietää Jimin nimen koska nimihän esiintyy saksalaisen tietokonelehden 
kotisivulistalla sekä sukunimi paljastuu Brand Linen sivuilta. 
 
Syksyllä Ferryflyn pääkonttorille palkattiin neljä siivoojaa. Siivouskeskus on rakennuksen 
keskimmäisen siivekkeen kellarinkäytävän varrella postiosastoa vastapäätä. Sinne hankittiin kaksi 
suurta pyykkikonetta, neljä kuurauskonetta sekä muita nykyaikaisia siivousvälineitä.  
Siivouskeskuksella on neljä naista ja yksi miespuolinen siivouskonsultti Bill Leikkovuori. Yksi siivoojista 
on aivan barbinuken näköinen Aino, jolla on vaaleanharmaa kiharainen tukka. Yksi siivoojista on 
Thaimaasta lähtöisin.  
 
Eräänä lokakuisena päivänä Igor Retkutsenko asianajaja Iivari Sunttisen kanssa meni Helsingin 
poliisilaitoksen vastaanottoon, jossa Igor tunnusti tappaneensa Tuomas Uganderin syksyllä 1995 
koska niihin aikoihin hänellä oli huonot hermot ja helposti menetti itsehillinnän. Hän esitti toiveen, että 
vankilassa saisi terapiahoitoa. Vastaanottovirkailija kutsui välittömästi paikalle rikostutkija Juha-Olli 
Kasan. Muutamassa minuutissa Kasa oli tuuheat viikset pystyssä sojottaen poliisilaitoksen reseptio-
osastolla.  
Kasa opasti Igorin ja asianajajan hänen työhuoneeseensa kolmanteen kerrokseen, jossa hän aloitti 
perinpohjaiset kuulustelut. Käsirautoja ei tarvittu koska Igor omatoimisesti antautui. 
Kasan ruskeat tuuheat viikset sojottivat pystyssä, kun ihan ykskaks syyllinen saapui paikalle ja 
antautui ihan vapaaehtoisesti. Igor kertoi ensimmäiseksi nimimerkkinsä Molskaya Men, jotta Kasa 
varmasti tietäisi kenestä on kysymys. 
Kasa kysyi, että minkä takia hän antautuu johon Igor vastasi asianajajan tulkkauksella, että omatunto 
on alkanut soimaan koska aiheesta on jauhettu niin paljon. Igor tunnusti, että hän yksin on Tuomaksen 
tapon takana ja ne kaksi muuta miestä ovat täysin syyttömiä, paremminkin he yrittivät toppuutella. 
Igorin asianajaja oli tulkkina, kun hän itse ei osaa vielä kovin hyvin suomea. Vankilassa hän aikoo 
opetella suomen kielen, jotta vankilasta vapauduttuaan voisi tehdä bisnestä Brand Linen ja R-Safetyn 
parissa. Tietenkään hän ei paljasta tuntevansa Brandzereita ja Ivania.  
 
Hän toivoo todella, että saisi kärsiä tuomion Suomessa koska rikos on siellä tehty.  
Nyt kuulustelussa Igor vastaili englanniksi koska sitä kieltä hän osaa parhaiden. Venäjää hän tulee 
välttämään koska silloin olisi vaarana, että hänet karkotettaisiin Venäjälle. Igor kertoi, että varmasti 
Tuomaksen äidillekin olisi helpotus, kun pojan tappaja joutuisi kiinni. Hän ei halua kutsua itseään 
murhaajaksi vaan tappajaksi. Oikeastaan kyseessä on tappo koska Igor ei ole ennakkoon suunnitellut 
tappamista. Igor ei aio paljastaa perheensä olin paikkaa, ettei pikku Harald joutuisi kärsimään isän 
töppäilyistä. Hänhän on Suomessa kirjoilla ja sen vuoksi helppo salata perheensä olinpaikan. 
Kasa kysyi, että tunteeko hän Jim-Adolf Brandzerin, johon hän vastasi kuten hän oli sopinut Jimin 
kanssa puhelimessa, että suojelisi häntä ja Ivania.  
Ivan on täysin syytön Tuomaksen kuolemaan. Ivanhan yritti toppuutella Igoria. Igor kertoi Jimistä kuten 
asia on, että tämä oli vain tiskijukkana eikä mitenkään osallistunut Tuomaksen pahoinpitelyyn. 

 
Igor lisäsi, että takapenkillä matkalla Hangon uimarannalle Jim jopa itki pelosta ja hän oli nauranut, 
että on siinä melkoinen mafioso. Juuri näin Jimkin on kertonut Kasalle. Ivan on ainoa, jota Kasa ei ole 
kuulustellut. Igor kertoi, että se toinen Molskaya meni omille teilleen heti Tuomaksen tapon jälkeen 
eikä hän tiedä missä äijä lymyilee. Kasa uskoi Igoria, kun hän onnistui uskottavasti sepittää Ivanille 
peitetarinan. Aivan suotta hän olisi kertonut totuuden veljestään sillä Ivanhan on täysin syytön, paitsi 
pientä avunantoa ruumiin mereen heittämisessä, mutta kaikkea poliisin ei ole hyvä tietää, ajatteli Igor.  
Hän kertoi kuulleensa Jimin itsemurhayrityksestä ja se oli todella järkyttävää ja on itsekin suunnitellut 
samaa, muttei kehdannut ryhtyä moiseen. Kasa kysyi, että kuinka hän tunsi Jimin ja sen toisen 
Molskayan. Igor vastasi, että hän tapasi Jimin aivan sattumalta Kajaanin torilla, yksinäinen nuori mies 
halusi jännitystä ja haaveili Dj:n urasta. 



 
Igor kertoi Kasalle, että halusi tarjota Jimille tiskijukan homman Ravessa. Jimiä ei tarvinnut kauaa 
houkutella, kun innoissaan lähti mukaan. Muutaman kerran hän ja se toinen Molskaya hakivat Jimin 
kotoa Sukevalta. Igor oli mukamas pohtivinaan, että vaikuttaa kummalliselta, kun Jimin vanhemmat 
päästivät hänet kahden tuntemattoman venäläismiehen mukaan Helsinkiin. Igor sepitti, että sen toisen 
Molskayan hän oli tavannut Helsingin rautatieasemalla, joka oli juuri tullut Pietarin junasta. Igor väitti, 
että se toinen Molskaya olisi joku Vladimir.  
Igor pidätettiin siltä istumalta ja oikeudenkäynti pidettiin suljettujen ovien takana kuun lopulla.  
Igor vaati suljettua oikeudenkäyntiä, ettei vankilan jälkeinen elämä kärsisi mediamylläkästä. Poliisit 
suostuivat vaatimukseen ja pitivät toimittajat oikeussalin ulkopuolella. Tapahtui vielä toimittajien 
harhautus, nimittäin suljettujenovien oikeudenkäynti pidettiin toimittajilta salaa Turussa.  
Toimittajat luulivat sen olleen Helsingissä. Pääkaupungin oikeustaloon meni Igoriksi naamioitu mies ja 
sen vuoksi toimittajaparvi parveili Helsingin oikeustalon edustalla samaan aikaan kun oikea 
oikeudenkäynti pidettiin Turun oikeustalolla. Helsingin vale-Igor mukamas kuljetettiin käsiraudoissa 
Sörnäisten vankilan muurien taakse, jossa hänet salaa päästettiin vapaaksi ilman naamioita.  

 
Igor Retkutsenko määrättiin oikeuspsykiatriseen tutkimukseen, jossa havaittiin, että hänellä on 
jonkinlainen aivovamma. Se on osa syy hänen huonoihin hermoihinsa. Psykiatrit kertoivat, että joillakin 
henkilöillä voi esiintyä aggression sijasta runsaasti rykimistä ja yskimistä. Kyseessä on hyvin 
harvinainen aivovamma, jota esiintyy harvoilla, ja sen vuoksi aivovamma nimettiin Igorin mukaan 
Igorin syndroomaksi. Lisäksi Igorille diagnostisoitiin Aspergerin oireyhtymä.  
Igor ei tietenkään halua paljastaa, että hänen vaivansa on parantumaan päin vaimon Aloe Vera 
rohtojen ansiosta. Jos hän menisi läpättämään vaimostaan, niin silloin toimittajat saisivat vihiä ja 
alkaisivat työntää mikrofonejaan Boelin suuhun.  
Gotlannissa Boel ja Harald käyttävät Boelin sukunimeä. Heti Igorin vapauduttua he ottaisivat 
uudelleen käyttöön Igorin sukunimen tai sitten Igor ottaisi käyttöön vaimonsa sukunimen, jota hän 
tulee käyttämään niin pitkään kun Ugander häly on laantunut. 
 
Igor on karkeasti sanottuna puoliksi psykopaatti ja puoleksi täysjärkinen. Tavallaan Tuomaksen tapaus 
herätti hänet ajattelemaan enemmän omaa mielenterveyttään. 
Igorilla ja Jimillä oli sama vaiva, josta he molemmat ovat jo toipuneet. Jimin lääkitystä on vastikään 
vähennetty. Ulrika on luvannut pitää silmällä Jimin terveydentilaa, sillä hänhän on ammatiltaan 
sairaanhoitaja.  
 
Vattulan piensairaalan rakennustyö on jo pitkällä. Rakennuksesta tulee keltatiilinen kolmekerroksinen 
rakennus aivan Vattulan keskustaan. Sairaalan nimeksi tulee Vattupuiston sairaskoti, jonka 
länsipuolella on Asiakaskatu ja itäpuolelle ollaan rakentamassa Puolalan koulua.  
 
Igor Retkutsenko tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan, jonka jälkeen tehdään uusi psykiatrinen 
tutkimus. Lisäksi Igor sai huippusalaisesti lievennyksen tuomioonsa koska Tuomashan oli 
huumekauppias eli nyt on yksi huumekauppias vähempänä. Tuomas oli myynyt paljon huumeita, josta 
hänen Sirkkansa äitikään ei tiedä. Sirkka Ugander luulee yhä, että poika oli täysin rehellinen. Poliisilla 
ei ollut sydäntä kertoa tälle vanhalle naiselle koko totuutta. 
Poliisi kertoi Sirkalle, että syyllinen on löytynyt ja istuu vankilassa. Sirkalle väitettiin, että syyllinen olisi 
saanut elinkautisen. Jos olisi kerrottu koko totuus lievennetystä tuomiosta, niin aivan varmasti Sirkka 
olisi aloittanut melkoisen äläkän. On hyvin epätavallista, että poliisi tekee valkoisia valheita. 
Huumepoliisi jopa kiitteli Igoria, että tämä uskalsi nitistää huumekauppiaan. Kiittäminen tapahtui 
huippusalaisesti ja Igorille annettiin huippusalainen tehtävä pitää silmänsä auki vankilassa ja käräyttää 
vankilan huumejengit, jotta Kakolasta saataisiin huumeeton vankeinhoitolaitos. 
Vankeustuomion jälkeen hänellä on mahdollisuus identiteetin vaihtoon. 
Tosiaan Igor joutui Turun Kakolan vankilaan, jossa kerran viikossa psykiatri käy juttelemassa hänen 
kanssaan ja teetättää palikkatestejä. 
 
Muutaman kerran kuussa Turun maineikas yksityisetsivä Jussi Vares käy juttelemassa Igorin kanssa, 
että kuinka rikolliset ajattelevat, jotta hän voisi käyttää tietoa hyväkseen tulevissa tehtävissään. 
Jussilla on ennestään yhteyksiä alamaailmaan ja nyt Igor Retkutsenko on hänen tuorein 
tuttavuutensa. 
 
Kun Raymond ja Eva olivat saaneet tietää, että Igor on antautunut, niin silloin heiltä pääsi helpotuksen 
huokaus, että vihdoinkin herra Retkutsenko järkiintyi ja tunnusti kaiken.  



Myös Jim-Adolfille oli helpotus, kun Igor antautui ja viimeinkin tiedotusvälineiden Uganderin 
tapauksesta jauhaminen alkaa vähentyä.  
Jimille ja Igorille Tuomaksen tapaus oli oikeastaan onnenpotku. Jos Igor ei olisi tappanut Tuomasta, 
niin silloin kuka ties Jim yhä voisi huonosti ja olisi ehkä tehnyt lisää murhia. Jimin herätys oli 
itsemurhayritys ja Igorin herätys oli Tuomaksen tappo sekä Jimin itsemurhayritys.  
 
Eva on alkanut nähdä kummallisia painajaisia, joissa ukko joutuisi mielisairaalaan ja sitten jokaisesta 
kartanon ikkunasta näkyisi Arthurin pärstä ja sitten alkaa korvissa kuulua tulenlieskojen rätinä ja 
yhtäkkiä Evan edessä on melkoinen tulimeri, jonka keskeltä Jim astuu esiin ja alkaa vetää häntä 
korvasta niin pitkään, että korva irtoaa, jolloin Eva herää hiestä märkänä.  
Myös Jim on nähnyt painajaisia, jossa hän seisoisi helvetin laava-altaassa ja päivittäin se sama 
valtava piru käy tyrkkimässä hiilihangollaan samalla kun helvetin hormista pilkistää mummin ja 
serkkutyttöjen pärstät. Herättyään Jim on kertonut painajaisesta Ulrikalle, joka halaten lohduttaa 
serkkuaan, että kaikki on hyvin ja se oli vain pahaa unta. Myös Ulrika on nähnyt inhottavia painajaisia, 
jossa hänet tapettaisiin vessassa. Hän on pohtinut untaan ja hoksannut, että unen vessa muistuttaa 
melkoisesti Berliinin Parkbaun seurakuntatalon vessaa. 
 
Muutaman kerran kuussa Boel käy Turussa katsomassa miestään vankilassa. Takuita vastaan Igor on 
hieman paljastanut vanginvartijoille, että hänellä on perhe, jotta vaimo voisi käydä häntä katsomassa. 
Vanginvartijoillahan on ehdoton vaitiolovelvollisuus. Myös Ivan kävi katsomassa veljeään. Hän on 
kiitollinen Igorille, ettei tämä maininnut mitään hänestä poliisikuulusteluissa. Veljekset muistelevat ja 
vertailevat suomalaista vankilaa DDR:n vankilaan; selvä ero. Täällä ei ole rottia ja paikat ovat monta 
kertaa siistimmät.  
Ihan muutaman kerran Jim on ollut Ivanin mukana katsomassa Igoria. Useammin hän soittaa Igorille 
vankilaan. Jim on kertonut Ulrikalle, että mitä tapahtui viimeisissä Kaapelitehtaan Ravessa.  
 
Joulukuussa Brand Line tarjosi työntekijöilleen teatteri-illan Oulussa. Mukana olivat Molemmat Jimit, 
Kristiina ja Lauri.  
Ensin syötiin hienossa oululaisravintolassa häränfileetä ja sitten mentiin kaupunginteatteriin 
katsomaan tulevaisuuskomedian nimeltä Sydämiä ja uusia aikoja, joka kertoo puoliksi kaljuuntuneesta 
aikamatkailijasta, joka vierailee eri vuosisadoilla katsellen tulevaisuuden työläistyttöjä. Näytelmän 
lopussa aikamatkustaja kyyditsee nuoren pariskunnan kaukaiseen tulevaisuuteen.  
Näytelmän käsikirjoittaja on Ruotsin suomalainen anonyyminettikirjailija, joka vastikään on julkaissut 
kertomuksensa netissä, Mikrobitin palvelimella.  
 
Jouluaattona Viville ja Einarille syntyi tyttölapsi, jonka he kastoivat Ninaksi. Tytöllä tulee olemaan 
erikoinen synttäri; sama syntymäpäivä Jeesus Kristuksen kanssa.  
 
Aattoiltana Eva ja Raymond kävivät synnytyslaitoksella katsomassa uusinta lapsenlastaan. Heistä on 
harmi, kun pojalla ei ole lapsia. Samaa surkuttelee myös Jim ja pohtii kuumeisesti, jos Ulrika suostuisi 
synnyttämään hänelle lapsen. Olisiko mahdollista serkusten tehdä lapsi, ajattelee Jim. Häntä kiihottaisi 
olla sukupuoliyhdynnässä ihanan Ulrikan kanssa eikä näe tätä pelkkänä serkkuna.  
 
Raymond ja Eva antoivat lapsilleen todella mieluisan lahjan; Soneran laajakaista Internet-liittymän eli 
nyt vihdoinkin Jim ja Vivi voivat kuunnella nettiradioita sekä olla verkossa huolettomammin ilman, että 
saa pelätä nettilaskun nousemista pilviin. Jim tulee todennäköisesti kuuntelemaan saksalaisia 
nettiradioita, joita Reuter suosittelee.  
Ulrika viihtyy hyvin Brandzers Hofissa ja on alkanut suunnitella häitä ja perheen perustamista. Ajatella, 
että minusta tulee kartanon emäntä, unelmoi Ulrika Kartoffel. Myös hän haluaisi lapsen Jimin kanssa 
ja on tehnyt sukukartoituksen mahdollisista perinnöllisistä sairauksista. Hän huomasi ilokseen, ettei ole 
vakavampia sairauksia eli kyllä uskaltaisi pyöräyttää lapsen Jim-serkun kanssa, ajatteli Ullis. Heti, kun 
hän oli kysynyt Jimiltä, että haluaisiko hän isäksi, niin heti tämän silmät alkoivat loistaa ja housuissa 
seistä.  
 
Heti uudenvuoden jälkeen Vivi ja pikku Nina pääsivät kotiin. Loppiaisena pidetään ristiäiset Vivin 
hovissa. Tyttö kastettiin Nina Monika Brandzeriksi.  
 
Uudenvuodenaattona kun Einar oli menossa kotiin, niin silloin Runkokukkulantien ja Tasankotien 
risteyksessä sattui pieni nokkakolari; Chevrolet Cameronin etupuskuri töksähti risteyksessä 
seisoneeseen punaiseen Saabiin. Onneksi ei tullut henkilövahinkoja eikä isompia peltivaurioita.  



Einar katsoi vapisevin polvin, että millaista jälkeä tuli ja sanoi vastapuolen kuljettajalle, noin 
viisissäkymmenissä oleva harmaatukkainen mies: "Vähän puskuri meni rikki, mitä tehdään?" johon 
kuljettaja sanoi ääniväristen: "Miten sie oikeen ajelet?" myös Einar oli shokissa ja lupasi maksaa 
korjauskulut, ettei menisi bonukset sillä auto on vaimon nimissä. Sitten hän katsoi ympärilleen ja 
huomasi, että oli muodostunut ruuhkaa ja sanoi: "Minä siirrän autoa ja sitten katsotaan tarkemmin. 
Ajakaa perässä!" Hän meni ratin taakse ja ajoi jonkin matkaa ja samalla katseli sopivaa paikkaa, jossa 
he voisivat selvittää kolarin kaikessa rauhassa. Einar joutui ajamaan pienen mäennyppylän taakse 
koska risteysalueella oli suuria lumipenkkoja. Juuri penkkojen takia katu oli kaitasampi kuin kesäkelillä 
ja johti tähän nokkakolariin. Einar huomasi kauhukseen, ettei Saab lähtenytkään perään ja hänelle tuli 
tuskanhiki, kun ei älynnyt ottaa ylös rekisterinumeroa eikä kysyä edes nimeä.  
Sitten hän teki U-käännöksen ja meni kolaripaikalle, mutta Saabia ei enää näkynyt. Sitten hän meni 
Raymondin hoviin kertomaan appiukolle, että mitä oli tapahtunut, sillä auto on vaimon nimissä, joka 
puolestaan on vielä synnytyslaitoksella.  
Appiukko sanoi: ”Oh shit, sattuuhan sitä mutta sun olis pitänyt ottaa rekisterinumero sekä toisen 
osapuolen nimitiedot ylös.” Vasta nyt Einar hoksasi tehneen ison virheen; ei ottanut yhteystietoja ylös 
ja oli tavallaan paennut kolaripaikalta. Häntä rupesi harmittamaan, ettei tullut ajatelleeksi ottaa edes 
rekisterinumeroa ylös. Vieressä olleen anopin jalkoja vapisutti, kun ajatteli, että tavallaan Einar pakeni 
onnettomuuspaikalta ja kohta tietenkin tulee ruskeaviiksinen kalju kyttä ja sitten Einar joutuisi Igorin 
naapuriselliin. Evalle muistui mieleen kaikki ne hirveät painajaiset, joissa tilliseinä saartaa jonkun 
sukulaisen. Nyt hänelle tuli ajatus, että kuka ties painajainen ennustaisi jotain kauheaa. Evalla on 
tapana yli dramatisoida pikku asioita.  

 
Einar kirjoitti Raymondin sanelun mukaan paperille mitä pitää kysyä siltä varalta, jos vastapuoli ottaisi 
yhteyttä. Todennäköisesti vastapuoli oli ottanut ylös rekisterinumeron. Vastapuolen autossa oli kaksi 
miestä ja se on Einarin kannalta huono juttu sillä he voivat sepittää ties minkälaisen tarinan. Einarilla ei 
ole todistajaa. Häntä harmittaa, ettei ottanut Petrusta mukaan. Ehkä kuitenkin oli parempi, ettei poika 
ollut mukana sillä kolarissahan on aina loukkaantumisen riski. Petrus on kotiavustaja Lempin kanssa 
Vivin hovissa. 
 
Kun Einar oli tullut kotiin, niin silloin Lempi antoi kirjeen, jonka vastapuoli oli hetki sitten tuonut Vivin 
hoviin. Kirjeessä luki; Juttu on poliisin tiedossa ja sinun pitää välittömästi soittaa puhelinnumeroon... 
Kirjeessä oli muutama puhelinnumero, joista vastapuolen tavoittaisi. 
Einaria alkoi vapisuttaa. Hän soitti vapisevin sormin numeroon ja sanoi olleensa niin shokissa, ettei 
voinut ajatella selkeästi. Onneksi vastapuolen kuljettaja oli kunnon kansalainen. He sopivat 
tapaamisen seuraavana päivänä Raymondin hoviin koska autohan on vaimon nimissä ja tämä vielä 
synnytyslaitoksella. 
Uudenvuodenpäivänä kello 14 selvisi, että Saabin kuljettaja on töissä Ferryfly pääkonttorilla ja 
ajoneuvo on hänen työsuhdeautonsa eli Brandzerien omistuksessa. Juuri sen vuoksi hänen oli pakko 
tehdä vahinkoilmoitus poliisille. Työsuhdeauton papereissa kehotetaan tekemään niin.  
He täyttivät vakuutusyhtiön vahinkoilmoituslomakkeet ja seuraavana päivänä Einar vei auton 
korjaamolle ja lomakkeet vakuutusyhtiöön. Muutaman viikon kuluttua tuli tieto, että kolari on Einarin 
syytä, sillä Saab oli pysähtynyt risteykseen kolmion taakse ja Einar kääntyi oikealta vasemmalle. 
Lumipenkkojen takia hän ajoi aivan liian läheltä Saabia niin, että törmäys oli tosiasia. Onneksi vauhti 
oli hyvin hiljainen tai muuten olisi tullut isompia vahinkoja.  
 
Risteyksessä lähellä Runkokukkulantiellä on pitkulainen yksikerroksinen rakennus, jossa on äskettäin 
aloittanut Ollikaisen parturi sekä Mirjan kukkakauppa, josta Jim-Adolfille assosioituu 
koulukaverimurha. Tämän vuoksi hän on kehottanut kukkakaupan omistajaa vaihtaa nimeä koska siitä 
hän tulee surulliseksi, kun ei voi tehdä tehtyä tekemättömäksi. Kukkakaupan omistaja on Mirja Alppila, 
joka asuu Tasankotien mäennyppylän takana pienessä omakotitalossa miehensä Pekka-Erkin sekä 
kahden aikuisen lapsen kanssa. Alppiloiden lapset ovat vanhimmasta päästä Simo ja Niina.  
Tyttärellä on epilepsia mutta lääkityksen ansiosta sairaus on kontrollissa eikä saa kohtauksia paitsi 
hyvin harvoin lieviä tuntemuksia.  
Jim-Adolf keksi kukkakaupalle uuden nimen; Mirja ja Pekka-Erkki voisivat nimetä kaupan vaikkapa 
Alppiruusuksi. Samalla nimessä vilahtaisi omistajan sukunimi. Mirjasta ja Pekka-Erkistä tämä nimi on 
erittäin hyvä ja päättivät teetättää kajaanilaisessa mainostoimistossa uudet kyltit.  
Alppiloiden mielestä Jim vaikuttaa mukavalta mieheltä. Jim on kertonut heille menneisyydestään, että 
oli voinut todella huonosti ja oli hyvin lähellä onnistua itsemurhassa mutta onneksi äiti ehti pelastaa 
hengen. Mirja kertoi puolestaan, että kun Niina oli pikkuvauva, niin myös tämä oli lähellä menehtyä 
mutta onneksi pääsi ajoissa sairaalahoitoon. 



Nyt Niina ja Simo suunnittelevat omaan asuntoon muuttamista. Simo muuttanee Vattulan Peurasuon 
alueelle, kun taas Niina todennäköisesti muuttaa lähelle vanhempiaan Tasankotielle mutta toiselle 
puolen Runkokukkulantietä. Tasankotien eteläpäässä on Kajaani-Iisalmi rautatie ja pohjoispäässä on 
rakentamaton tontti, joka on kaavoitettu pienteollisuusalueeksi.  
Tasankotieltä alkaa Läskelänkatu, joka päättyy Brandzers Hofin yksityistien suulle. Yksityistie on 
nimetty Brandzerin tieksi, joka on Jimin kartanon virallinen katuosoite. Kyllä posti tulisi perille myös 
Läskelänkadun osoitteellakin mutta postilaatikko on yksityistien puolella.  
 
Kukkakauppa ja parturirakennusta vastapäätä on keltainen kolmekerroksinen talo, jonka katutasossa 
on äskettäin aloittanut R Kioski. 


