
Vuosi 2028 
59-vuotias Jim-Adolf Brandzer asuu yhä aviovaimonsa Ulrikan kanssa Brandzers hovissa. 
Vuonna 2020 heille syntyi Adam, jota he kutsuvat koronapojaksi koska sinä vuonna riehui viheliäinen 
koronavirus. Tauti lamaannuttu koko yhteiskunnan, koko maailman. Brand Linen laivatkin joutui 
muutaman kuukauden olemaan laiturissa aiheuttaen ison loven varustamon talouteen. Tämä tuntuu 
myös monimiljonäärien kukkaroissa.  
 
Adam Brandzerin toinen etunimeksi laitettiin Corona. Vauvana hänen viereensä asetettiin Corona olut 
pullo ja Annika Hopeaisen ompelema punainen tyyny, joka muistuttaa koronavirusta.  
Vuonna 2021 Ulrika pyöräytti Jimille tyttären, joka Jonnaksi kastettiin. Ulrika tykkää kovasti tästä 
nimestä; jotenkin häntä on aina mieltä lämmittänyt kaikki Jonnat.  
 
Nyt vuonna 2028 lapset ovat jo 8vuotiaita ja pian aloittavat koulun. Jim ja Ulrika aikovat laittaa heidät 
Lehtovuoren sisäoppilaitokseen, kun ovat kuulleet Viviltä ja Einarilta, että kyseinen opinahjo on 
erinomainen.  
Ala-asteen Adam ja Jonna käyvät Vattulassa, jonne on perustettu yksityinen Riitukoulu, joka sijaitsee 
keskellä Lintulan kaupunginosaa, Urheilutiellä. Samassa rakennuksessa, sisäpihapuolella, on 
päivätoimintaryhmä Vaihtoehtotalo. 
 
Vivi ja Einar asuvat yhä Vivin hovissa. Heidän lapsensa, Petrus ja Nina ovat 27vuotiaita ja ovat aikoja 
sitten muuttaneet pois kotoa.  
 
Petrus Brandzer asuu tyttöystävänsä kanssa Hangon eteläkärjessä pienellä saarella, johon hän on 
rakennuttanut luksushuvilan.  
 
Nina asuu Vattulan keskustassa, Vivin entisessä kaupunkiasunnossa. Hän on kihloissa työläispoika 
Teppo Salmisen kanssa.  
 
Raymond ja Eva asuvat Raymondin hovissa. Raymond on luovuttanut varustamon johtamisen 
veljenpojalleen Hansille. Jim ja Vivi ovat luonnollisesti suurimmat osakkeenomistajat. Myös leskirouva 
Annette on yksi suurimmista osakkeenomistajista. Totta kai myös Raymondilla on yhä yrityksen 
määräämisvalta, vaikkei enää johda yritystä.  
Jim-Adolf on varatoimitusjohtajana. Isä on opettanut pojalleen, että kuinka johdetaan isoa yritystä. Jos 
ei jotain tiedä, niin silloin pitää kysyä varustamon konsultti Einar Brickiltä tai virolaiselta Urmas 
Viilunkilta. Urmas on erikoistunut yrityksen veroasioihin.   
 
Einar omistaa yhä kuntosalit Kajaanissa ja Vattulassa. Tuottavin on Vattulan O2 kuntosali. 
Gunther on tätä nykyään pääkonttorin kopiointikeskuksen esimies. Lauri Lehto on iloinen eläkeläinen, 
jolle Jim-Adolf on järjestänyt Saku olut toimitukset joka perjantai. Oluet tulee Brand Linen varastosta.  
 
Raymond on tätä nykyään harmaapartainen vanha herra ja Evastakin on tullut harmaatukkainen 
nutturapäinen mummeli. Heistä tuntuu hyvältä, kun pojan mielenterveys on pysynyt hyvänä mutta 
harmittelevat kun tämän parantajan lahjat eivät ole säilyneet. He eivät tietenkään tiedä, että poika 
menetti kykynsä liiallisen sekstailun takia. Hän ehti kuitenkin parantaa liikuntavammaisen Heli 
Kuusikummun sekä siikalatvalaisen miehen epilepsian mutta siikalatvalaiselle siitä oli lyhytaikainen ilo, 
sillä syksyllä 2019 hän menehtyi nenäsyöpään.  
Heli ja Mikko Rouhiala asuvat yhä Vantaalla. Mikko on eronnut perussuomalaisista ja liittynyt 
SDP:hen, kun kyllästyi uusnatsien riehumisiin, kuten hän itse on asian ilmaissut.  
 
Charles ja Agatha Brick viettävät vanhuudenpäiviään omakotitalossaan Kajaanin Lohtajalla. 
Leijonahalli on Einarin omistuksessa mutta Charles yhä johtaa ruokakauppojaan Lohtajalla sekä 
Vattulassa. Hänen äitinsä, Fanny on siirtynyt enkelikuoroon. 
 
Ivan ja Anni Retkutsenko omistavat yhä ravintoloita Vattulassa mutta Leijonahallin Brickburgersin he 
joutuivat sulkemaan ja tämä tapahtui koronavuonna 2020.  
 
Igor ja Boel pyörittävät Gotlannin itärannikolla, Slitessä, yrttipuutarhaa. Valtavassa kasvihuoneessa he 
viljelevät muun muassa Aloe Vera kasveja, joista Boel valmistaa erilaisia yrttijuomia erilaisiin vaivoihin.   
 
 



Vivin hovin naapurissa on yhä Villa Reino. Muutama vuosi sitten Reino Lehtola palasi takaisin 
taloonsa. Hän on ollut monivuotisella kuntolomalla Oulussa. Kuntoutus teki hyvää ja hän kykenee jopa 
hieman seistä, muttei kuitenkaan kävelemään. Hän on toiveikas, että jonain päivänä pystyisi jättää 
pyörätuolin.  
 
1990-luvun lopulla Reino oli vaikeassa moottoripyöräonnettomuudessa ja menetti liikuntakyvyn. Juuri 
tämän vuoksi häneltä helposti palaa käämit ja silloin tällöin hän ja Einar ovat tukkanuottasilla mutta 
onneksi he pian löytävät yhteisen sävelen.  
Reinon luona käy joka päivä kunnan palkkaama assistentti, vaikkakin hänellä on avovaimo sekä kaksi 
aikuista tytärtä. Hän on vaatinut, että assistenttien pitää ulkoiluttaa saksanpaimenkoiraa, vaikka se on 
hyvin äkeä, joka saattaa milloin tahansa tarttua terävillä hampaillaan takapuolesta.  
Joka perjantai-ilta Reinoa pitää käyttää pubikierroksella Vattulan keskustassa. Jos häntä ei viedä 
pubiin, niin silloin tämä kirjoittelee paikallislehden yleisönosastolle, että kotiavustajat syrjivät 
liikuntavammaisia. Yksinkertaisesti äijä passuuttaa liioitellusti avustajillaan ja kuluttaa yhteiskunnan 
resursseja. Iltaisin sängyssä hän lueskelee lakikirjaa, että mitä kaikkea etuisuuksia on 
liikuntavammaisilla. Kyllä hänellä onkin täydet oikeudet käyttää vammaispalveluita ja niitä hän todella 
käyttääkin. 
 
Viime aikoina Jimin tuuheat viikset ovat alkaneet harmaantua mutta tukka on vielä musta. Ulrika on 
värjännyt keskivaalean tukkansa suklaan ruskeaksi. Tukka ulottuu juuri ja juuri olkapäille. Hänellä on 
semmoinen suloinen tötterösuu, josta pilkistää valkoinen etuhammas.  
Aamuisin kun Jim herää ja näkee vaimonsa nukkuvan vierellään, niin silloin hän yhä uudelleen 
kiihottuu ja rakastuu.  
 
Ulrika on yhä sairaanhoitajana Vattulan sairaalan poliklinikalla. Jim enimmäkseen kirjoittelee 
kertomuksia. Hän on julkaissut Arrow kertomuksen, joka perustuu hänen omaan elämäänsä. Hän on 
myös julkaissut tulevaisuuskertomuksensa Ulhanna, jossa esiintyy tytön roolissa. 
  
Silloin tällöin iltaisin Einar tapaa kiikaroida yläkerran ikkunasta Villa Reinolle päin, jotta näkisi mitä se 
vanha höyrypää puuhaa. Einarille on tullut tavaksi tällainen naapurin vahtaaminen.  
Reino tapaa puolialastomana, niin kutsutussa Putinin asussa, ratkoa Sudokua keittiönpöydän ääressä 
täydet valot päällä säleverhot ylhäällä. Välillä hänen avovaimonsa Susanna näyttelee valtavia 
rintojaan miehelleen, jotta tämä saisi elämäniloa. Juuri tämän vuoksi Einar mielellään kiikaroi 
naapurinsa keittiöön, jotta näkisi pornoesityksen livenä. Viville hän väittää, että hän kiikaroi vain 
lepakoita, joita pesii paljon Vivin hovin ja Villa Reinon lähistöllä niin, että Viviä hirvittää, kun huhujen 
kukaan lepakot voivat levittää koronaa ja rabiesta.  
 
Todellisuudessa Einar ei paljoakaan kiikaroi lepakkoja vaan todellista lepakkomies Reinoa ja tämän 
vaimoa. Kyllä Vivilläkin on vielä hyvännäköiset daisarit mutta silti Einaria kiehtoo Sussun tissit.  
 
Eräänä kesäiltana Reino huomasi Einarin kiikaroivan ja päätti säikäyttää hänet ottamalla kameran 
esiin, jonka suuntasi kohti Vivin hovia. Silloin Einar havahtui ja vilautti keskisormea ja lopetti 
kiikaroinnin. Heti kun Einar alkoi kiikaroida, niin silloin Reino vilautti kameraansa. Tietenkään Einar ei 
uskalla ottaa riskiä, että se höyrypää saisi valokuvatodisteen. Einar päätti lopettaa kiikaroinnin, ettei 
tulisi taas samanlaista kahakkaa kuin keväällä 2000. Hän vei kiikarin kirjastohuoneen seinälle.  
 
Eräänä päivänä, kun Einar oli aurinkoa ottamassa kartanonsa takapihalla, niin silloin Reino rullasi 
pyörätuolillaan hänen luoksensa ja sanoi: ”Kuules jäbä, älä kehtaa kiikaroida iltaisin.” Einar kiisti 
kiikaroineensa mutta sitä Reino ei uskonut sillä hän on katsonut kameran zoomin kautta Vivin hoville 
päin ja nähnyt selvästi Einarin kiikaroineen. Reino tuhahti: ”Mä oon ite nähnyt, kun sä kiikaroit, se on 
tosi rumaa. Sussukin tykkää samaa.” Einar kysyi: ”Kuka on Sussu?” johon Reino: ”Etkö muka tiiä? 
Höh, se, jonka rintoja kiikaroit!” Einar punastui ja selitti, ettei tarkoita kiikaroida sitä harppua vaan 
lepakoita, johon Reino: ”Et saa olla noin härski Sussulle tai muuten seuraa traagisia toimenpiteitä ja 
saat olla saakelin varma.” Einar hädissään alkoi änkyttää: ”Oi, anteeksi, ei ollut tarkoitus!” Sitten Reino 
lähti rullaamaan takaisin kotiinsa.  
Vähän myöhemmin Vivi meni takapihalle ja kysyi, että mitä Reino tahtoi, johon Einar änkytti: ”Äh, se 
vaan piti mulle seuraa. Ei ollut mitään erikoista asiaa, rupatteli niitä näitä.” Vivi naurahti: ”Vai että 
seuraa, hyvä kun ei Jallua ja Rattoa!” Silloin Einar pomppasi pystyyn aurinkotuolista ja meni 
kirjastohuoneeseen tekemään itselleen Jaloviinasnapsin ja meni takaisin auringonottopuuhiin.  



 
Einar päätti olla enää kiikaroimatta naapuriaan, kun on paljastunut. Hän on kuullut Guntherilta, että 
Reino tapaa perjantai-iltaisin tungeksia pyörätuolillaan Lucky Horse krouvissa. Siellä tapaa olla niin 
paljon väkeä, että terveenkin ihmisen on siellä vaikea liikkua, saati sitten pyörätuolissa istuvan. 
Pubissa Reino tapaa Guntherin mukaan tiuskia ja olla erittäin hankala. Ovivahdit eivät uskalla puuttua 
tiuskimisiin, kun pelkäävät saavan vammaisvihamielisen maineen. Einar ja Vivi kovasti ihmettelevät, 
että mitähän varten Reino pakkautuu kaiken maailman viruslinkoihin.   
 
Seuraavana päivänä Einar päätti käydä kierroksen kaikilla omistamillaan kuntosaleilla.  
Hänen suosikkinsa on O2 kuntosali. Reseptiossa työskentelee muuan nuori hyvännäköinen Kamilla 
Pekkanen. Einar on hieman ihastunut tähän vaaleatukkaiseen Kamillaan. Hän ei kuitenkaan ala 
sekstailemaan koska haluaa olla uskollinen miljonäärisuvun tyttärelle.  
Kun Einar oli juttelemassa Kamillan kanssa, niin silloin kuntosalin ulko-ovesta tuli sisään Ulla Kiukku, 
joka on kuntosalin vakiotreenaaja. Ulla on töissä Café Auringonkukassa, jossa aluksi oli 
hyvännäköinen Jessika Jussila, joka lopetti, kun riitaantui ohjaajansa kanssa. Hän oli sairaslomalla 
matkustanut Laihialle tapaamaan jätkäkandidaattiaan. Tästä valheesta ohjaaja Mari ei yhtään pitänyt 
ja alkoi saarnata, kun Jessika palasi töihin, jolloin tyttö poistui Tallimäeltä ovet paukkuen ja muutti 
Laihialle Roopensa luokse ja aloitti lapsituotannon.  
Nyt heillä on kaksi lasta.  
Miltei heti Jessikan lopetettuaan kahvilassa, hänen tilallensa aloitti Elli Yrjölä koska hän ei viihtyisi 
tavallisessa työpaikassa.  
 
Ulla Kiukku mielellään kaveeraa Jim-Adolfin ja Ellin seurassa. Ullan mielestä Elli on vähän liian 
lapsellinen mutta muuten ihan mukava ja auttavainen, varsinkin kännykkäpeleissä.  
Syntymäpäivillä he tapaavat istua sohvalla pelaten muun muassa Candy Crushia. Elli on erittäin hyvä 
kaikissa tietokonepelissä. Hän pelaa silloin tällöin netissä Vindictus strategiaseikkailu peliä.  
Jim-Adolf on yrittänyt pelata kyseistä peliä, muttei oikein opi sitä pelaamaan niinpä hän lopetti 
Vindictuksen pelaamisen, kun Ellillä ei oikein riittänyt kärsivällisyyttä opettaa kaveriaan. Hän tapaa 
leikillään kutsua Jimiä pässinpääksi.  
 
Vivin ja Einarin poika, Petrus Brandzer on avosuhteessa vaaleakutrisen Jennan kanssa. He asuvat 
merenrantahuvilassa, pienellä saarella Hangon eteläkärjen tuntumassa.  
Petrus päätti muuttaa Hankoon, jotta itsenäistyisi. Hän kyllästyi mutsin ainaisiin nalkutuksiin. Monesti 
Vivi on moittinut poikaansa, että tämä ei välitä miltä näyttää. usein housut on valumassa puolitiessään 
ja housunhalkokin tahtoo olla raollaan, hyvä kun pippeli ei näy, kuten Vivi tapaa sanoa. 
Petruksen kengät tapaa olla kauhean näköiset, kun tämä kävelee hiihtäen. Hän itse tapaa kutsua 
kuluneita kenkiään miinanpolkemiskengiksi.  
Jennasta Petrus on erittäin suloinen mutta hänkin silloin tällöin huomauttaa, ettei saa hiihtää tuolla 
lailla sekä olisi aika ostaa uudet kengät.  
 
Jennan äiti on Jennie Tjäder, Jim Tjäderin serkku. Jennan isä on Tauno Tammilehto.  
Jennie ja Tauno asuvat Hangon keskustassa. 


