
Vuosi 2014 
Vattula on jo kasvanut keskisuuren kaupungin mittoihin ja melkein kasvanut kiinni Sukevaan. 
Parhaillaan ollaan suunnittelemassa myöntää Sukevalle kuntaoikeudet mutta ensin katsotaan kuinka 
käy Sote-uudistuksen.  
 
Raymond ja Eva asuvat yhä Raymondin hovissa. Brand Linellä menee hyvin. Siitä on tullut todellinen 
rahasampo. Raymond on ylpeä saavutuksistaan.  
Laivojen alkoholijuomien hinnat ovat Itämeren halvimmat, vaikkei enää olekaan verovapaata myyntiä 
Suomen ja Saksan välillä. Turha olisi poiketa Maarianhaminassa yhden verovapauden vuoksi, kuten 
Raymond tapaa ajatella.  
Tax Freen tilalla on rajakauppa, Bordershop, jossa on yhtä halpaa kuin Tax Freessä. Ainakin 
Raymondin mielestä verovapaus on vanha vitsi, sillä ainahan pitää verot maksaa tai muuten tulee 
hyrskyn myrsky, kuten eräs virolainen konsultti on häntä neuvonut. Konsultti on lihavahko Urmas 
Viilunk, erittäin hauska ukkeli. 
 
Hangon ja Nynäshamnin välilläkään ei ole koskaan ollutkaan verovapaamyyntiä.  
Brand Linellä on hyvät sopimukset alihankkijoiden kanssa. Laivoilla järjestetään paljon erilaisia 
viihdetapahtumia kuten artistiesiintymisiä ja tuotemessuja.  
  
Jim-Adolf on 45 ja Vivi on 39 vuotta. Tässä hiljattain Jim-Adolf meni naimisiin serkkunsa, Ulrika 
Kartoffelin kanssa. He molemmat eivät näe toisiaan serkkuina vaan rakkaina ihmisinä.  
Ulrika otti käyttöönsä molemmat sukunimet; Brandzer-Kartoffel.  
 
Vivi on yhä naimisissa Einarin kanssa. Einar osti joku aika sitten tosi ärhäkän moposkootterin, jonka 
hän osti Vattulan uudesta moottoripyöräkauppa Bikeltä. 
 
Brandzerien vanha kotitalo, Villa Veistola, Sukevalla on yhä retkeilykoti, jonka omistaa tätä nykyään 
Ivan ja Anni Retkutsenko mutta retkeilykotia pyörittää Suomen retkeilykotien liitto.  
Muutaman kerran Jim-Adolf on käynyt katsomassa vanhaa kotitaloa, jolloin hänelle tuli ahdistava 
tunne, kun itsemurhayritys muistot putkahtivat mieleen. Hän päätti, ettei koskaan kävisi kyseisessä 
talossa, vaikka muuten se olisi tunnelmallinen. Hänen mielenterveytensä on jo huomattavasti parempi.  
 
Myös Elli Yrjölän terveys on parempi mutta yhä hänen on vaikea hillitä itseään, kun asiat eivät mene 
kuten on ajatellut. Hän on naimissa Jim Tjäderin kanssa. Tjäder on parasta mitä Elli Yrjölä-Tjäderille 
on koskaan tapahtunut; miehellä on rautaishermot ja mestari lohduttaa. Ennen kaikkea Jim on ylikiltti.  
 
Mikko Kaaninen asuu yhä Turun Kaarinassa ja on töissä pienellä luomukanatilalla nimeltä Euron Lintu. 
Hän on oikea työmyyrä ja tekee usein ylitöitä juhlapyhinä ja välipäivinä. Vapaa päivisin hän käy usein 
Vattulassa tapaamassa Elliä ja molempia Jimejä. Matkalla Vattulaan hän pistäytyy myös Keravalla, 
jossa asuu yhä Vihtori Näsi sekä Ellin vanhemmat. Ellin isän kanssa hän käy usein Jokimaan raveissa 
sekä Jyväskylän rallissa.  
 
Jokimaan raveissa Einar käy usein kilpailuttamassa Brand-Laukkoa. Hevonen on muutaman kerran 
voittanutkin niin, että Vivin perheen pankkitili kasvaa entisestään.  
Vivi ei ole kiinnostunut raveista mutta kuitenkin mielellään ratsastaa kartanonsa lähimailla. Hän käy 
ratsastuslenkillä mutkan Vattulan lentokentällä, joka sijaitsee pienen suometsikön takana.  
Metsikkö on Vivin hovin takana. Metsikössä on pohjaton suonsilmäke, josta Vattulan keskustan 
halkova Vattupuro saa alkunsa.  
 
Vattulassa Mikolla on pieni yksiö Lohkotiellä, Vattulan uuden sairaalan takana. Ennen yksiötä hän 
yöpyi Ellin ja Jimin luona Sepänkadulla mutta oli ahdasta.  
 
Muutama vuosi sitten valmistui Kallelan kaupunginosaan Etelä-Kainuun suurin sairaala, joka tekee 
yhteistyötä Kainuun keskussairaalan kanssa.  
Ulrika on töissä Vattulan sairaalan akuuttipoliklinikalla. Sairaalan vieressä on Mäntymäen 
dementiakeskus asuntoloineen.  
Epidemiasairaala Sepänkadun ja Peurasuonkadun risteyksessä on muuttanut tänne uuteen 
suursairaalaan. Entisiin tiloihin tuli kunnan konferenssi ja työttömien aktivointikeskus, Tulevaisuustalo.  
 
 



Vivillä on kaupunkiasunto Vattulan keskustassa, Asiakaskadun ja Makasiinikadun kulmauksessa. 
Asunnossa on aiemmin, vuosina 2004–2011, ollut päivätoimintaryhmä Röllykkä, joka muutti uusiin 
parempiin tiloihin, Mäntymäelle, samaan rakennukseen, jossa on dementiakeskus. Nyt asuntolan 
asukkailla on lyhyt matka mennä Röllykkään ostamaan apuvälineitä. Samassa rakennuksessa on 
myös kolme päivätoimintaryhmää; Café Auringonkukka, Korjaajaryhmä sekä Järjestys & apu.  
Päivätoimintaryhmät ovat kommandiittiyhtiötä eli puoliksi kunnallisia.  
Röllykän perustajana voidaan pitää Jim-Adolf Brandzeria, joka perusti ryhmän helmikuussa 2004. 
Jim-Adolf ei ole kovinkaan usein käynyt Röllykässä sekä Korjaajaryhmässä koska ryhmissä on aina 
joku hemaiseva tyttö sekoittamassa hänen päätään. Riittää mainiosti, kun vuosina 2005–2007 hän 
kuherteli ohjaajasosiaalikasvattaja Johanna Janatuisen kanssa niin, että menetti parantajan lahjat.  
Vuonna 2010 unessa Jim kuuli möreän äänen sanovan, että tehtävä on hoidettu. Möreä ääni nuhteli 
häntä liiasta seksin harrastamisesta, sillä avioliiton ulkopuolinen seksi on syntiä ja ääni muistutti häntä 
isosarvisesta pirusta helvetin portilla. Jim hätkähti ja päätti olla uskollinen vain rakkaalle Ulrikalle.  
Möreä ääni lisäsi, ettei ole hyvä saada liikaa ylistystä ihmeparantamisesta, sillä silloin on vaarana, että 
kusi nousisi päähän. Tämä saarna tapahtui yöllä hänen nukkuessa omassa sängyssään Brandzer’s 
Hofissa. Ulrika-vaimo nukkui vieressä. Jim säpsähti hereille ja päätti ryhdistäytyä. Tietenkään hän ei 
uskaltanut sanoa vaimolleen, että Röllykässä oli kuherrellut mutta kertoi möreän äänen sanoneen, 
ettei liika kehu ole koskaan hyväksi ja sen vuoksi menetti parantajan kyvyn. Ullis ymmärtää miestään, 
ettei kenellekään ole hyväksi ainaiset ylistykset.  
Jim oli vähällä ylpistyä, kun onnistui parantaa liikunta- ja monivammaisen Heli Kuusikummun sekä 
erään siikalatvalaisen miehen epilepsiasta.  
Heti ihmeparantumisen jälkeen Heli muutti Vantaalle Mikko DjPois Rouhialan kanssa. Mikko on 
melkoinen pelle ja usein pelleilee perussuomalaisten kanssa. Puolueessa häntä ei oteta tosissaan, 
kun aikaisemmin on liikaa pelleillyt nettiradiossaan. 
 
Heti kun Röllykkä oli muuttanut Mäntymäelle, Sairaalatie 15, niin Röllykän entiset tilat remontoitiin ja 
sovellettiin yksityisasunnoiksi. Asuntoa ei ehditty laittaa julkiseen myyntiin, kun Vivi Brandzer-Brick 
päätti sen ostaa kaupunkiasunnoksi.  
 
Charles Brick on vastikään ostanut lisää Brand Linen osakkeita. Hän omistaa yhä ruokakaupat 
Kajaanissa ja Vattulassa. Lohtajan Leijonahalli on siirtynyt ruokakauppaa lukuun ottamatta Einarin 
omistukseen. Einarin kuntosalitkin tuottavat voittoa. Erityisesti Vattulan O2 kuntosalista on tullut hyvin 
suosittu. Tällä hetkellä hän suunnittelee avata kuntosalin kauppakeskus Calevalan tiloissa. Lyhyen 
aikaa tiloissa ehti olla osuuskunnallinen lounasravintola mutta se ei ollut kannattava. Ravintolan tiloihin 
Einar suunnittelee kuntosalia.  
 
Ivan ja Annin Brickburgers pikaruokaloista on tullut hyvin suosittuja kohtauspaikkoja Lohtajan 
Leijonahallissa sekä Vattulan Calevalassa. Viimeksi mainitun ruokalistalla on erikoispurilaiset; 
Väinämöispurilainen, Ilmatattaren hamppari sekä Lemminkäisen salaatti.   
Lisäksi Ivanilla ja Annilla on yhä lounasravintola kulttuuritalon tiloissa. Siellä on kokkina virolainen 
huippukokki, Jorren Telliskivivooder. Jorrenin ansiosta Vattulan ruokakaupoissa myydään virolaista 
Kalev suklaata Ellin suureksi iloksi.  
 
Rantakadun ja Viljakadun kulmauksessa on yhä Jim-Adolfin perustama Brandzer kirkko, jonka hän 
perusti silloin, kun vielä oli parantajan lahjat. Seurakuntalaisille hän ei tietenkään iljennyt kertoa 
parantajan lahjojen menetyksestä. Kukapa ei haluaisi tunnustaa olevansa yliseksuaali, kuten Jim 
tapaa itse mielessään vatuloida.  
Sami Kallela on kirkon pastorina eikä tiedä, että Jim-Adolf on menettänyt parantajan kyvyt. Siitä ei 
tiedä muut kuin perheenjäsenet.  
Seurakunnalla on paljon jäseniä. Viime aikoina, kun Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta erosi 
massoittain jäseniä Ylen homoillan sekä eduskunnan avioliittolain uudistamisen takia, niin samaan 
aikaan porukkaa liittyi tähän vapaamieliseen pieneen Brandzer seurakuntaan, jonka jäsenmaksu on 
symbolinen yksi euroa per vuosi. 
 
Kesällä 2015 Igor Retkutsenko pääsee vankilasta. Silloin hän aikoo rauhoittua perheensä parissa 
Gotlannin saarella ja perustaa yrttipuutarhan saaren itärannikolle koska siellä on rauhallista.  
 
Muutama vuosi sitten leskeksi jäänyt Annette Brandzer asuu yhä Hampurin esikaupunkialueella 
pienessä valkotiilisessä omakotitalossa, jonka Helmut rakensi vuonna 1988. Helmut menehtyi 
joulupäivänä vuonna 2012.  



Viimeisinä elinvuosina hän sairastui keuhkosyöpään ja sitten vielä erittyi vettä keuhkoihin. Vuoden 
2012 hän oli todella huonona ja köhi koko ajan. Joulupäivänä viikatemies kävi noutamassa sairaan ja 
väsyneen.  
Helmutin Brand Linen osakkeet jaettiin Hans pojan ja Annetten kanssa sillä Wilma ei ole kovin hyvä 
liikeasioissa. Oikeastaan Annettekaan ei ole liikenaisia mutta päätti pitää osan varustamon osakkeista 
nimissään, ettei joutuisi ulkopuolisten käsiin.  
Vuoden aikana sairaana ollessa Helmut askarteli vaikka mitä pikku esineitä kuten Brand Linen laivojen 
sekä lapsuuskodin pienoismallit. Hän on varttunut Enewald vainaan naapuritilalla.  
Nämä pienoismallit ovat erittäin yksityiskohtaisia, jotka hän rakensi tulitikuista. Askartelun ohella hän 
vähän väliä köhi. Brand Linen laivojen pienoismallit laitettiin jokaisen laivan sisääntuloaulaan 
lasivitriiniin.  
 
Keväällä 2013 menehtyi Evan ainoa sisko Sigfrid eli Brandzereilla on ollut paljon hautajaismatkoja.  
Jim ja Ulrika osallistuivat ainoastaan Helmutin hautajaisiin koska muuten olisi ollut liian rankkaa 
Jimille. Hän lähetti surunvalittelut Sigfridin perikunnalle. Maalaistalo, jossa hän asui, siirtyi Jürgenin 
veljille, kun Sigfrid leski ei ehtinyt ennen kuolemaansa tehdä testamenttia. Sigfrid menehtyi samaan 
vaivaan kuin Helmut. Jürgen kuoli 2000-luvun alussa dementiaan.  
Netissä Jim chattaili Sigfridin aikamiespoika Patrickin ex-vaimo Wilman ja Patrick serkkunsa kanssa. 
He menivät naimisiin 90-luvun puolivälissä samoihin aikoihin, kun Jimillä oli vaikeat ajat 
itsemurhayrityksineen. Mielisairaalassa olon takia hän ei päässyt vanhempiensa mukana häihin mutta 
äiti näytti hänelle hääkuvia. Silloin Jim oli vähällä ihastua serkkunsa uunituoreeseen vaimoon mutta 
tätä nykyään Jimiä, eikä Patrickiakaan enää kiihota vaaleatukkainen melkoisesti lihonut ja rupsahtanut 
Wilma Randson. Jimiä hieman himottaa tytön etunimi koska siitä hän saa assosiaatioita Wilma 
serkkuun mutta kuitenkin Ulrika serkku on ihanampi, kuten hän tapaa ajatella. 
 
Wilma Randson pitää kovasti Brandzerin perheestä, erityisesti hän on ystävystynyt Evan kanssa. 
Jimin kanssa on helpompi chattailla koska tämä on Facebookissa. Eva ei voisi ajatellakaan mennä 
naamakirjaan levittelemään tietojaan, kuten hän on asian ilmaissut.  
Lähes kaikki sukulaiset ovat Facebookissa ja Jimin kaverilistalla. Totta kai myös Elli, Mikko ja Vihtori 
ovat hänen kaverilistallansa samoin myös kaimamies Jim Tjäder. Kahdeksankymmenluvulla Jim-Adolf 
ei olisi sietänyt kaimojaan mutta nyt hän voi erittäin hyvin, paitsi suree kummisedän kuolemaa.  
Nyt hänellä on vain yksi setä; Arthur Brandzer. Arthur on Vivin kummisetä. 
 
Arthur ja Karina asuvat yhä Münchenin laidalla keltaisessa pienkerrostalossa. Tällä hetkellä Arthur on 
Euroopan-parlamentissa. Hänestä on tullut pidetty poliitikko. Hän on aina ollut semmoinen pelle, siis 
Brandzerin suvussa on kaksi pelleä; Arthur ja Jim-Adolf.  
Eräänä päivänä vähän ennen parlamentin täysistuntoa kun parlamentaarikot olivat juuri kokoontuneet, 
niin silloin Arthur näytti kollegalleen matkapuhelintaan jonka ruudussa näkyi värähtelevä käyrä:  
"Katso, kumma häiriö... Kuule, onko sinulla sydämentahdistaja?” jolloin kollega nyökkäsi, että kyllä 
hänellä on sellainen mutta tuskinpa häiriö johtuu siitä ja naurahti: ”Du bist möglich... olet varmaankin 
pudottanut kännykkäsi juovuksissa.” ja nauroi päälle, johon Arthur vastasi, ettei hänellä ole tapana 
pudotella kännyköitä saati juopotella. Kyllä Arthur tapaa kesämökillään tissutella vaimonsa kanssa. 
 
Lukemattomia kertoja Arthur on kertonut kollegoilleen härskejä kaksimielisiä vitsejä ja monesti 
parlamentaarikot ja komissaarit ovat saaneet nauraa persettään repien Arthurin sutkauksille.  
Aikanaan Berlusconi kadehdi Arthurin huumoria, sillä hän itse jäi toiseksi. Kaikki puheet saksalaisten 
huumorintajuttomuudesta on pötypuhetta, ainakin Arthurin ja Jimin kohdalla.  
 
Mark Brandzer asuu perheineen Berliinissä ja omistaa puolet nettiradioasema entisestä harrastaja 
nettiradioasema Rundfunker.comista josta on tullut hyvin suosittu. Nyt radioasema on kaupallinen, 
joka lähettää myös maaverkossa. 
Radioaseman perustaja Arnold Dj Spiritus Steinheidewald juontaa yhä suosittua iltaohjelmaa. Radion 
toinen omistaja on Agnierskan veli Vaclav Waliczek, josta on tullut melkoinen mediamoguli. 
Vapaa-aikana Mark harrastaa Padeltennistä, josta hän joka päivä kirjoittaa Facebookissa niin, että 
kaikki naamakirjakaverit tietävät hänen harrastuksensa.  
 
Emilia Brandzer asuu Sassnitzissä ja on sairaanhoitajana M/s Raymondilla. Nuorimmainen Jennifer on 
31vuotias ja asuu Münchenissä Arthurin omistamassa pienkerrostalossa. Jenniferin asunnonovea 
vastapäätä asuvat hänen vanhempansa. Jenniferillä on yhden lapsen perhe; noin 10-vuotias Liam. 
Hänen avopuolisonsa on mustarastatukkainen Dan Eichehain.  



Jim-Adolf tuntee hieman kateutta, kun yksi suosikkiserkuista on jo varattu, vaikka hän saa olla 
naimisissa toisen suosikkiserkun kanssa. Hän mielellään haluaisi omistaa kaikki ihanat serkkutytöt.  
Jennifer on töissä erään müncheniläisen kauppakeskuksen kahvilassa. Dan on töissä pienessä 
tatuointiateljeessa.  
 
Vivin ja Einarin Petrus ja Nina ovat jo murrosiässä. He käyvät keskisuomalaista Lehtovuoren 
sisäoppilaitoksella.  
Jim ja Ulrika pohtivat kuumeisesti perheen perustamista. Samaa suunnittelee myös Elli ja Jim Tjäder.  
 
Jean-Sixten ja Santra Palonen asuvat yhä omakotitalossaan Linnuntie kuudessa. Saman kadun 
varrella asuu yhä Jean-Sixtenin vanhemmat Ray ja Eva. Samalla kadulla asuu myös Gunther ja Ellen 
Brick-Rooster.  
 
Ray Palosen lentoyhtiö Palos Aerolla menee hyvin ja on avattu uusia lentolinjoja lähes, joka ilman 
suuntaan. Rayn yhtiökumppani, vanhin veli Victor menehtyi samaan vaivaan kuin Helmut ja Sigfrid.  
Victorin osakkeet ovat hänen leskensä ja aikuisten lasten nimissä. 
  
Keväällä 2013 menehtyi Elli Yrjölä-Tjäderin mummi vanhuuden heikkouteen. Hän suri niin paljon, ettei 
jaksanut tavata Jim-Adolfia koska huonolla tuulella häntä ärsyttää saksalainen aksentti.  
Tietenkin herra Brandzer stressaantui ja huolestui, että onko tämä hieno ystävyys mennyttä kalua. 
Kesäkuussa Jim-Adolf pystyi huokaisemaan helpotuksesta, jolloin Elli tekstaili tavalliseen tapaan.  
 
Usein iltaisin Ellillä tapaa olla vatsakipuja. Hänellä on stressimaha. Päiväsaikaan hän on koko ajan 
touhuamassa jotain niin, ettei ajattele vatsaansa mutta iltaisin sängyssä, kun hän on rauhoittumassa, 
niin silloin vatsalihakset laukeavat, jolloin kipu tuntuu ja kuulostaa siltä, että maha puhuisi. 
Joka kerta hän ei ilkeä valittaa aviomiehelleen Jim Tjäderille kun pelkää tämän kyllästyvän ja ottaa 
avioeron. Siihen Ellin mielenterveys ei riittäisi. Hän tietää, että Jim-Adolfilla on rautaishermot ja 
mielellään on yöpsykologina tekstiviestitse. Totta kai tämä on rankkaa Jim-Adolfille mutta hän yrittää 
olla kaikille kiltti, kun kahdeksankymmenluvulla oli tappanut koulukavereitaan. Nyt hän yrittää 
kompensoida olemalla kiltti, jopa ylikiltti.  
Elli tietää, että Jim-Adolf menee nukkumaan kello kaksitoista yöllä, niinpä on helppo tekstiviestitse 
keventää sydäntään. Jim tapaa joka kerta kehottaa rentoutua ja hengittää rauhallisesti sekä juoda 
kylmää vettä. Tämä yleensä auttaa. Elli pitelee usein vatsansa päällä lämmintä vehnätyynyä.  
Joskus nukkumaan mennessä tyttö käy kakkimassa, jonka hän kommentoi tekstiviestitse herra 
Branderille. Kun Elliltä pääsee stressioksennus, niin senkin hän raportoi.  
Kun Elli ei tekstaa myöhään illalla, niin silloin Jim-Adolf tapaa miettiä, että mitenhän Ellin vatsa jaksaa, 
kun ei tule tekstaria. Hän on alkanut tottua olemaan etäpsykologina.  
Jim-Adolf on ainoa, joka vastaa Ellin yöllisiin tekstiviesteihin, ellei hän ole nukahtanut ja nuku niin 
sikeästi, ettei kuule tekstiviestisignaalia. Mikko Kaaninen ja Vihtori Näsi eivät vastaa Ellille yöaikaan.  
Monesti Mikko on kehottanut Jim-Adolfia sulkea matkapuhelimen nukkumaan mennessä, mutta siihen 
Jimillä ei ole sydäntä. Jollain tasolla Jim rakastaa Elliä, vaikka he molemmat ovat naimisissa. Elli 
tapaa myös keventää sydäntään, kun Mikko ei heti vastaa puhelimeen. Hän tapaa kirjoittaa Jim-
Adolfille, että nyt Mikko viis välittää hänestä ja hän vihaa Mikkoa. Elli on lyhytvihainen. Mikollakin on 
rautaishermot ja jaksaa olla ystävä tälle oikukkaalle nuorelle naiselle.  
Ulrika on monesti kehottanut Jimiä olla vastaamatta kännykkään keskellä yötä, mutta se on hänelle 
vaikeaa, kun näkee mielessään Ellin siniset itkuiset silmät. Kun Elli tekstiviestitse kertoo itkevänsä, niin 
se on kova paikka Jimille.  
Jimillä on valtava sydän, johon mahtuu paljon ihastuksia. Hän yrittää parhaansa olla uskollinen vain 
serkkuvaimolleen, kun hänen harrastoiveensa on käynyt toteen. Kahdeksankymmenluvulla silloin 
psyykkisesti sairaana hän haaveili Ulrikasta, muttei uskaltanut ottaa yhteyttä, kun pelkäsi Ruben enon 
ja Ulrikan äiti Beatrixin reaktioita. Ihan turhaan Jim pelkäsi Ulrikan äitiä.  
Nyttemmin anoppi Beatrix on Jimin Facebook kaverilistalla.  
Beatrixin äiti Liebling menehtyi muutama vuosi sitten vanhuuden heikkouteen. Ulrika matkusti yksin 
mumminsa hautajaisiin koska Jim ei tuntenut kovin hyvin Lieblingiä. Jimillä on epämukavia muistoja 
Ulrikan mummista. 80-luvun alussa Liebling oli tiuskinut Brandzerien koiralle, joka ärsytti Evaa ja 
Raymondia. Ärsytys tarttui Jimiin ja oli todella tuuria, ettei hän ollut kahden kesken Lieblingin kanssa 
tai muuten todennäköisesti mummelista olisi tullut aikaisemmin vainaa ja silloin olisi takuulla ollut 
nussimiset nussittu Ulrikan kanssa. Nyt jälkikäteen Jim on kiitellyt onneaan, ettei käynyt käsiksi 
Lieblingiin. Jim yrittää olla ajattelematta koulukaverimurhia, kun niitä ei voi tehdä tekemättömiksi.  
 



Jos hänellä olisi aikakone, niin silloin hän menisi neuvomaan itseään hakeutumaan aikaisemmin 
hoitoon. 
 
Vivin hovia vastapäätä oleva Villa Reino on vuokrattu useaksi vuodeksi saksalaiselle Schlafenin 
perheelle. Perheenpää Gerhard on ammatiltaan rakennusmies ja on pätkätöissä Toivosen Raksalla 
sekä tekee pimeitä hommia muilla rakennusfirmoilla. Toivosen Raksalla moinen ei onnistu, sillä Matti 
Toivonen haluaa pitää rehellisen maineen.  
 
Villa Reinon omistaja, Reino Lehtola on parhaillaan Oulussa monivuotisella kuntoutuslomalla ja sen 
vuoksi hän laittoi talonsa vuokralle, jotta saisi rahaa kuntoutukseen.  
 
Schlafenit ovat Annette Brandzerin siskon perhe. Schlafenit eivät ole kovin innostuneita tekemään 
töitä koska herra Schlafenin kuviteltu tyrä alkaa vaivata, kun hänelle tarjotaan töitä. Hänen on pakko 
työttömyyskorvauksen takia käydä pätkätöissä Toivosen Raksalla. Pimeisiin hommiin tyrä ei näy 
vaivaavan.  
Gerhardin vaimolla on lonkkavika ja liikkuu julkisissa virastoissa kainalosauvojen avulla, mutta sauvoja 
hän ei tarvitse, kun käy viikonloppuostoksilla Iisalmen tai Kajaanin Prismoissa.  
Schlafenin rouva on monesti sanonut Viville, että talossa on aiemmin asunut oikea invalidi. Tähän Vivi 
ajattelee itse mielessään, että se oli rehellisesti sanottu. 
 
Gunther Brick on tätä nykyään töissä pääkonttorin kopiointikeskuksella Laurin apuna. Laurista on tehty 
kopiointipäällikkö, kun on kokenut painaja.  
Ellen on töissä pääkonttorin lounasravintolassa apukokkina. Ravintola ei enää ole päivätoimintaryhmä 
vaan yhdistetty suojatyöpaikka ja tavallinen ravintola, joka on saanut nimikkeen ulkoinen ryhmä. Näin 
kokeilukunta Vattulassa kokeillaan erityyppisiä suojatyöpaikkoja.  
 
Nykyään Brand Linellä on neljä laivaa; M/s Raymond, M/s Jim ja M/s Vivi sekä uusin M/s Eva. Kaksi 
viimeksi mainittua ovat Nynäshamn-Hanko-Paldiski reitillä.  
Hangon ja Ystadin satamissa on Brand Linen ja Palos Aeron omistama Hotel Brand-Palonen. Ollaan 
suunnittelemassa hotelleja myös muihin Brand Linen satamiin. 
 

 


