
 

 

Kesällä 2798 teknikko Jim-Teppo Brandzer tuntee kuolemansa lähestyvän. Hän antaa Brandzer 
seurakunnan pastori, Henrik Kivesrannalle tehtäväksi etsiä kartanon laillinen perijä. Hän ei halua 
kartanoa kenen tahansa tursakkeen omistukseen, vaan omistajalla tulee olla kytköksiä sukuun.  
 
Teknikko kuolee ja pastori aloittaa etsinnän. Hän saa selville, että lähin perillinen on muuan 
hankolainen tukkukauppias Magnus Brandzer. 
 
Vivin hovin ja Raymondin hovin perilliset ovat järjestyksessä mutta Brandzers Hofin kohdalla ainoa 
perijä on Magnus Brandzer, jonka esi-isät ovat muuttaneet Hankoon, kun siellä asui aluksi Vivin hovin 
perijä Petrus ja Jenna. Kun he perivät Vivin hovin, niin silloin Jim-Adolfin ja Ulrikan poika, Adam 
Corona Brandzer osti Petrukselta merenrantahuvilan, joka sijaitsi pienellä saarella Hangon eteläkärjen 
tuntumassa. Magnus Brandzer polveutuu suoraan Adamista. Sinänsä voisi Brandzers Hof luovuttaa 
Vivin hovin ja Raymondin hovien omistajille, mutta Jim-Adolf ja Ulrika olivat kirjoittaneet 
testamenttiinsa, että heidän kartanonsa tulee siirtyä sille sukulaiselle, joka polveutuu suoraan heistä. 
Tämä vain siksi, ettei sukulaiset ahnehtisi omaisuutta itselleen.  
 
Eräänä helmikuisena päivänä Kivesranta saapuu Hankoon ja tiedustelee paikalliselta poliisilaitokselta 
Magnus Brandzeria. Tuuheaviiksinen kaljupäinen konttoristi, John-Olli Kasa kertoo, että tukkukauppias 
Brandzer asuu merenrantahuvilassa raskaana olevan vaimonsa kanssa ja opastaa kaupungin 
eteläiselle Brandzun omakotialueelle, joka on rakennettu meren päälle täyttömaille.  
 
Magnuksen omakotitalo sijaitsee samalla paikalla, jonne Petrus sen rakensi 2000-luvun alussa. 
Alkuperäinen huvila on ajat sitten purettu ja tilalle rakennettu valkotiilinen, hieman pienempi 
omakotitalo, jonka harjakatto on rakennettu portaittain. Ei uskoisi, että tontti on alun perin ollut saari.  

 
Kivesranta kysyy poliisin konttoristilta, että millainen henkilö tämä Magnus on miehiään johon 
Kasa: ”Hän on hyvin tunnettu persoona täällä Hangossa koska joka syksy järjestää tukkukaupallaan 
syysmarkkinat josta on tullut jo perinne, ja hän omistaa useita yhden euron putiikkeja keskustassa 
mutta viime aikoina mies poloinen on pahasti velkaantunut intohimoisen uhkapelaamisen takia…” 
Henrik Kivesranta kertoo perinnöstä ja sitten huokaisee: ”Toivottavasti mies ei pelaisi pois perintöä.” 
johon John-Olli: ”Äh, enpä usko, muuten hän on kunnollinen ihminen. Ehkä kunnon perintö rohkaisisi 
miestä ryhdistäytymään.” Kivesranta nousee ylös tuoliltaan ja kiittää ohjeista. Hän lähtee etsimään 
taloa. Autossa hän virittää huippumoderniin navigaattoriin Kasan antamat osoite tiedot; Brandzu, 
Brandzersaarentie 6…  
 
Pian hän saapuu Hangon eteläiseen kärkeen Brandzun omakotialueelle. Tienviitassa lukee kolmella 
kielellä; Brandzersaaren tie – Brandzerövägen - Isle of Brandzer Road. Juuri silloin navigaattori alkaa 
piipittää, kun kutonen, on hyvin lähellä. Kivesranta kääntyy tienviitan osoittamaan suuntaan. Pian hänen 
edessään on valkotiilinen omakotitalo, jonka autotallin edustalle pysäköi tumman harmaan Hyundai XP 
Super henkilöauton ja tarkistaa postilaatikosta nimen. Kyllä siinä lukee Magnus Brandzer. Hän katsoo 
taloa, joka on aika lailla rapistunut ja vaatisi perusteellisen remontin mutta tuskin Magnus sitä tekisi, 
kun on kuullut perinnöstä, sillä Vattulassa häntä odottaa kokonainen kartano, joka myös on remontin 
tarpeessa, ajatteli hän. 
Kivesranta laittaa lipstikat kaulaan ja oikaisee tummansinistä pukutakkiaan ja menee ulko-ovelle. 
Ulko-oven vieressä seinää vasten nojaa perinteinen luuta. Puisella rappusella on useita kukkaruukkuja 
täynnä perennoja. Hän painaa muovista ovikellon nappulaa. BING BONG! 
 
Raskaana oleva nuori vaaleatukkainen nainen tulee avaamaan oven. Kivesranta esittäytyy ja kysyy 
Magnus Brandzeria. Nainen kertoo miehensä olevan tukkukaupallaan ja kehottaa tulla peremmälle sillä 
Magnus tulee pian kotiin. Nainen esittäytyy Johannaksi ja opastaa pastorin olohuoneeseen, jossa on 
vaatimattoman näköinen punainen nurkkasohva sekä ruskea puinen sohvapöytä. Olohuoneen 
nurkassa on mustanahkainen nojatuoli sekä kissan kiipeilyteline, jonka päällä on pieni sanasto, 
lukulasit sekä kynsiviila. Kiipeilytelineen vieressä on ruskea vitriinikaappi. Kaapin ja olohuoneen 
oviaukon välissä on kullanvärisellä lasiluukulla varustettu takka. Olohuoneen ja eteisen välisen seinän 
vieressä on ruskea kirjahylly, jonka keskellä on valtava taulutelevisio.  
Olohuoneen pitkän ikkunarivistön alapuolella on kukkapöytä sekä punainen nurkkasohva. Keskellä 
huonetta on pyörivä nojatuoli johon pastori istahtaa odottamaan talonisäntää. 
 



 

 

 
Johanna toistaa, että Magnus tulee varmasti tunnin kuluttua. Kivesranta päättää olla kertomatta 
perinnöstä koska Magnus on Brandzers Hofin perijä mutta totta kai perintö menee myös Johannalle, 
kun tämä on Magnuksen vaimo. Kivesrannan käsivarsia nykii halaukseen, kun nainen on liian kaunis 
mutta päättää pitää himonsa kurissa. Hänhän on Brandzerien palkollinen, sillä seurakunnan 
perustajana oli Jim-Adolf kauan sitten. Ihmeen kaupalla Brandzer seurakunta on pysynyt pystyssä 
näinkin pitkään, vaikka eri lahkot ovat yrittäneet kaapata sen itselleen. 
 
Kivesranta päättää paljastaa kuitenkin, että kysymys on mittavasta perinnöstä.  
Johanna viihdyttää tätä keski-ikäistä puoleksi kaljuuntunutta pastoria syntetisaattorillaan, joka on 
pyörivän nojatuolin vieressä, keskellä olohuonetta. Johanna soittaa joitakin Gospel-kappaleita, kun ei 
uskalla soittaa iskelmiä. Tavallisesti hän tapaa soittaa pornoiskelmiä mutta papille sellaisten 
soittaminen ei olisi soveliasta, ajattelee Johanna.  

 
Tukkukauppa on omakotialueen keskellä, vanhan ruokakaupan tiloissa. Tukkukauppa on ollut suvussa 
monta moninaista vuotta ja viime vuosina sillä on alkanut mennä huonosti, joka johtuu tietenkin 
Magnuksen peliveloista sekä leväperäisestä rahan käytöstä.  

 
Pastorille ei ole mitään tarjota koska kahvi ja pullat ovat päässeet loppumaan ja toiseksi Johanna on 
pelivelkojen takia hieman nuuka. Johannaa alkaa hävettää, ettei ole mitään tarjottavaa, niinpä hän 
menee veljensä Gustaf Sunttisen luokse kysymään, jos heillä olisi edes keksejä, joita voisi tarjota 
Kivesrannalle. Pöyhkeä käly, Helena Sunttinen, nöyryyttää köyhtynyttä sukulaista mutta antaa tälle 
nuhteitten kera halvinpa mahdollista kahvia sekä rutikuivia pikkuleipiä joita Johanna kovasti ihmettelee 
koska keksien pinta on epätavallisen rosoinen johon Helena naurahtaa: ”Nehän ovat kuuluisia Harjulan 
pikkuleipiä.” johon Johanna kummissaan: ”Mitä ihmettä?” johon Helena: ”No, ne ovat lähtöisin 
Keravalta, ja siellä eräissä piireissä on kiertänyt suusta suuhun kaurakeksien resepti ja siellä pitäisi olla 
joku samanniminen kaupunginosakin.” Johanna naurahti: ”Mitä väkkee sitä onkaan!” ja puistelee 
päätään ja sitten kiittää kahvipaketista ja pikkuleivistä. Hän kiirehtää juoksujalkaa kotiin keittämään 
pastorille kahvit. Onneksi Sunttiset asuvat melkein naapurissa eli ei ollut pitkä matka keksi kerjuulle. 
Oikeastaan kahvia ei olisi tarvinnut lainata mutta hän päätti lainata kahviakin. 

 
Sillä välin kun Johanna oli kahvi ja keksi kerjuulla, niin Kivesranta istuu Magnuksen ja Johannan 
olohuoneessa ja selailee tukkuvaraston kuvastoa, jonka hän löysi metallisesta lehtitelineestä ja 
ajattelee, että perintö tulee todella oikealle henkilölle mutta toivottavasti Magnus jättäisi 
uhkapelaamisen ja ehkä hän voisi auttaa raha-asioissa.  

 
Tunnin kuluttua Magnus tulee kotiin ja Henrik Kivesranta kertoo perinnöstä. Alkuhämmennyksen 
laannuttua he alkavat innoissaan pakata vähiä tavaroita. Suurimman osan he päättävät myydä, jotta 
saisi kuitattua velat, ettei perinnöstä menisi senttiäkään. Johanna myy rakkaan syntetisaattorinsa 
Helenalle, jotta saataisiin riittävästi rahaa miehen pelivelkoihin. Vattulassa hän voisi ostaa uudemman 
syntetisaattorin, jos sellaista ei sattuisi olemaan kartanossa. He aloittavat kaiken uudelta pohjalta.   
Mitäpä näistä vanhoista homeisista huonekaluista, kun tuleva kartano on täynnä arvokkaampia 
kalusteita, ajatteli Magnus ja Johanna.  
 
Eräänä maaliskuisena aamuna Magnus ja Johanna lähtevät matkaan.  
Gustaf Sunttinen ja Magnuksen kummisetä, Boije Brandzer, hyvästelevät heidät ja toivottavat onnea 
uudelle elämälle. Boije on kivenkova liikemies ja omistaa paljon osakkeita. Hänen vastuullansa on 
muun muassa laivavarustamo Brand Line.  

 
Lähtöpäivänä Helena rallattelee vanhaa ruotsalaista iskelmää jonka alun perin on esittänyt Nanne 
Grönvall: ”Jag blir så avundsjuk, så avundsjuk!” ja päälle naurahtaa.  
  
Lopultakin tämä nuoripari pääsee lähtemään. He lähtevät Magnuksen mustalla Mercedes Benz 
pakettiautolla, jossa on kaikki tärkeimmät tavarat kuten kovalevyt sekä USB-muistitikkuja ja joitakin 
tunnearvoisia vaatteita. He ajavat yhtä soittoa Vattulaan. Tätä nykyään Hangosta menee koko matkan 
moottoritie aina Utsjoelle asti, josta tie jatkuu Kirkkoniemeen.  
Kaistojen välissä on junarata, jossa menee luotijuna Pendolino, jota liikennöi äskettäin perustettu 
yhteiseurooppalainen junayhtiö European Railways.  
 



 

 

Viimeinen pysähdys ennen Vattulaa on Viitosbaari Sukevan pohjoispuolella. Baarin pihalla on 
autoverstas Iisakin auto, jossa työskentelee Brandzers Hofin kiinteistönhoitajan poika Iisakki.  
Heti kun hän kuulee, että tämä nuori pari on kartanon perillinen eli isän työnantaja, niin silloin hän 
tarjoaa auton täyshuollon ilmaiseksi ja päälle pullakahvit.  
Niin auto huolletaan ja maukkaat pullakahvit nautitaan. Sitten he pääsevät jatkamaan matkaa.  
Iisakki neuvoo suorimman tien; he voivat oikaista Vattulan eteläpuolelta, metsätien kautta mutta 
samalla pitää varoa maantiepiraatteja, joista on viime aikoina tullut maanvaiva. Tiepiraatit vaanivat 
erityisesti tällaisia isompia autoja ja ovat väijyksissä levennyksillä.  
Iisakki antoi kiinteistönhoitajan matkapuhelinnumeron. Magnus lupaa pitää kaasupolkimen pohjassa 
eikä pysähtyä kaiken maailman tursakkeiden edessä, kuten hän itse asian ilmaisi. Onneksi muutama 
vuosi sitten oli asennuttanut autoonsa liekinheittimen, josta nyt voi olla todellista hyötyä.  
 
Onneksi maantiepiraatteja ei näkynyt ja he pääsivät melkein perille, kun auto menee ojaan. Se johtui 
väsymyksestä ja jännityksestä, että millainen se kartano mahtaa olla. Magnus alkoi epäillä, että olisi 
ajanut harhaan. Hän ei osannut aavistaakaan, että ojaanajo tapahtui aivan kartanon takana, vain pieni 
metsikkö välissä.  
Onneksi ei tullut henkilövahinkoja eikä suurempia peltivaurioita. Auton vasen alahelma hieman taittui. 
Magnus otti esiin matkapuhelimensa ja soitti kiinteistönhoitajalle, joka näki matkapuhelimen 
navigaattorista sijainnin. Magnukselle siitä ei ollut paljoakaan hyötyä, kun ei tunne Vattulaa. Siellä ei ole 
tullut käytyä, ajatteli hän. 
Kylläkin hän näki metsikön takana olevan joitakin taloja, muttei osannut aavistaakaan, että lähin talo on 
hänen perintönsä.  

 
Muutaman minuutin kuluttua harmaapartainen kiinteistönhoitaja tulee ja hinaa Magnuksen 
pakettiauton pois ojasta ja he pääsevät jatkamaan matkaa. Kiinteistönhoitaja sanoi, että tämä tie on 
Vattulan eteläisin katu Kanervatie, jonne on suunnitteilla rakentaa rivi- ja paritaloja.  
 
Johannaa ehti pelottaa, jos maantiepiraatit hyökkäisivät ja sitten tulisi keskenmeno mutta onneksi näin 
ei käynyt. Ojaanajon yhteydessäkin häntä hirvitti myös keskenmeno tai lapsi vaurioituisi. Onneksi 
ojaanajo ei ollut kovin raju. Ehkä ojassa ollut muta toimi pehmusteena.  

 
Magnus ajaa kiinteistönhoitajan perässä Brandzers Hofin edustalle. Sinne on vaikea löytää, kun joutuu 
ajamaan Lintulan omakotialueen läpi, Läskelän katua päästä päähän, jossa yleinen tie päättyy ja sitten 
alkaa kartanon yksityistie, joka on nimetty Brandzerin tieksi.  

 
Brandzerin tien suulla on kiinteistönhoitajan omakotitalo, joka kuuluu Brandzerin omistukseen. 
Kiinteistönhoitajan punatiilinen talo on kartanon tontilla ja on eräänlainen työsuhdeasunto, moderni 
versio torpparista.  
 
Brandzers Hofin kiinteistönhoitaja on keski-ikäinen Antti Keränen, joka kestitsee Magnuksen ja 
Johannan luokseen koska tämän luona on kartanon avaimet sekä asiapaperit. Samalla jatketaan Antin 
työsuhdetta. Antti kertoo uudelle työnantajalleen tietoja kartanosta ja sen tavoista. Johanna on 
innoissaan, kun hänestä tulee kartanonemäntä. 

 
Brandzers Hofin tontti on melko suuri. Kartanon julkisivua vastapäätä on hyvin hoidettu puutarha jonka 
toisella puolella on samanlainen Raymondin hovi, jota vastapäätä on Vivin hovi. Molemmissa 
kartanoissa on asukkaat, Magnuksen sukulaisia, joihin ei ole tullut oltua yhteydessä.  

 
Raymondin hovissa asuu Pete-Raimo Brandzer vaimonsa Jonna-Erikan kanssa. Vivin hovissa asuu 
Eino-Adolf Brandzer vaimonsa Tiia-Marian kanssa.  

 
Vivin hovia vastapäätä on pitkään ollut autiona Villa Reino. Talo on myynnissä mutta se menee huonosti 
kaupaksi koska omakotitalojen hinnat ovat pilvissä, varsinkin Pohjois-Suomessa.  
 
Johannan synnytys lähestyy uhkaavasti. Kiinteistönhoitaja Antin vaimo Maria, joka on eläkkeellä oleva 
kätilö, auttaa tyttärensä Annan kanssa hänet autoon ja lähtee viemään Johannaa Sukevan sairaalan 
synnytysosastolle koska Vattulan sairaalassa sellaista ei enää ole.  
Olisi tarkoitus, että Annastakin tulisi kätilö mutta hän ei oikein tiedä, jos se ala kiinnostaisi.  



 

 

 
Ojaanajo vauhditti Johannan synnytysprosessia koska kohtu nytkähti alaspäin mutta onneksi ei tullut 
keskenmenoa. Huippumodernissa ultraäänikuvatutkimuksessa todettiin, ettei lapsi ole vahingoittunut ja 
siellä kohdussa odottaa maailmaan pääsyä pulska tyttölapsi.  
 
Levoton Magnus ei kykene lepäämään vaan päättää lähteä kartanolle Iisakin kanssa joka iltapäivällä 
tuli kotiin. Hän asuu vielä lapsuuskodissa koska asuntojen hinnat ovat pilvissä.  
 
Kartano osoittautuu isommaksi mutta huonokuntoisemmaksi mitä Magnus oli kuvitellut.  
Palvelusväki tuntuu pelkäävän kotiavustajapäällikkö Frida Behmiä.  
Kun Magnus yrittää päästä sisälle kartanoon, niin silloin hän saa vastaansa konekiväärillä osoittelevan 
vanhan kamaripalvelija Joonaksen ja kylmänhillityn Fridan. Kotiavustaja on täysin eri mieltä kartanon 
perijästä kuin Henrik Kivesranta, joka pian saapuu paikalle selvittämään asioita.  

 
Tyly kotiavustajapäällikkö ei tahdo päästää miehiä kartanoon vaan toteaa, että asiat selviävät, kun 
hänen poikansa Juha palaa Brysselistä. Frida linnoittautuu huoneeseensa, jolloin Kivesranta ja 
Magnus pääsevät sisälle.  

 
Magnus tutustuu uuteen kotiinsa kamaripalvelija Joonaksen opastuksella. Myös tilan papereita 
tutkitaan, joita Frida on tosin ehtinyt jo penkoa. Papereissa on paljon kynsilakkatahroja sekä 
kahviläiskiä.  
 
Magnus käskee väkensä siivota, sillä ympäriinsä lojuu paljon vanhoja pizzalaatikoita sekä 
juomatölkkejä. Eteisen punainen käytävämatto on aivan pölyinen ja nukkainen.  
 
Sitten Magnus palaa kiinteistönhoitajan talolle katsomaan, että joko vaimo on palannut 
synnytyslaitokselta. Tätä nykyään synnytyslaitokselle ei enää tarvitse jäädä yöksi vaan pääsee heti 
lapsen synnyttyä kotiin lapsen kanssa. Heti kun lapsi on molskahtanut maailmaan, niin silloin annetaan 
kaikki tärkeät rokotukset, punnitaan sekä tarkistetaan lapsen terveydentila.  
 
Illan pimetessä kiinteistönhoitajan luokse saapuu pieni pulska tyttö, joka on puettu vaaleanpunaiseen 
röyhelöpukuun. Tätä nykyään synnytysosastoilla on myynnissä vastasyntyneiden vaatteita, ettei lapsen 
tarvitse olla alastomana pitkään.  
 
Johanna ja Magnus päättivät kastaa tyttärensä Ulrika Ellinooraksi. Henrik Kivesranta saa kunnian 
kastaa tytön koska on nähnyt niin paljon vaivaa, että haki heidät Hangosta asti eikä vain tyytynyt 
sähköpostiviestiin. Pastori ei vaadi ylityökorvausta koska kuuluu Brandzer seurakuntaan.  
 
Seuraavana päivänä Antin ja Marian nuorin poika, Aron auttaa Magnusta ja Johannaa viemään 
tavaroita kartanoon niin silloin he huomaavat, että huoneet ovat yhä siivoamatta.  
Frida on kieltänyt moiset puuhat ja laittanut väkensä muihin hommiin. Tietenkin Magnukselta meinaa 
palaa käämit moisen vanhan harpun takia ja rauhoittelee pelokkaita alaisiaan, ettei vanhaa harppua 
tarvitse uskoa, jolloin kotiapulaiset alkavat siivoamaan. Aron vahtii, ettei Frida keskeyttäisi siivoamista. 
 
Myöhemmin iltapäivällä Magnus tuo perheensä kartanoon, jolloin talo oikein hohtaa puhtautta.  
Pikku Ulrika Ellinoora, jonka kutsumanimi on Ulla, laitetaan ruskeaan perintökehtoon.  
Johanna vaeltelee ihastuksissaan salien ja huoneiden läpi. Hän tuntee tulleensa oikeaan paratiisiin. 
Hän ei ota uskoakseen, että Hangon jälkeen hänelle suodaan koko tämä ihanuus. Keittiössä Johanna 
törmää lukittuun ruokakaappiin ja avaimet ovat tietysti kotiavustajapäälliköllä. Magnus ryntää raivoissaan 
Fridan huoneeseen, joka on toisessa kerroksessa ja tekee selväksi, että ketkä määräävät kartanossa. 
Frida lupaa lähteä heti kun on löytänyt uuden työpaikan. Hän ojentaa avaimet sekä joiden ovien 
avainkortit Magnukselle.  
 
Sillä välin Johanna on löytänyt alakerrasta, kirjastohuoneen nurkasta upean syntetisaattorin, joka on 
paljon hienompi kuin se, joka hänellä oli Hangossa. Kun Magnus tulee avaimien kanssa alakertaan, 
niin silloin Johanna oikein juoksee halaamaan miestään, kun heille on suotu tällainen paratiisi.  
 
 



 

 

Toukokuun alussa on Ulrika Ellinooran ristiäiset. Saman päivän iltapäivällä Magnus katsastaa  
ulkorakennuksia apulaiskiinteistönhoitaja Mikael Kaanisen kanssa.  

 
Henrik Kivesrannalla ei ole hyvää sanottavaa Mikaelista koska tälle pitää aina olla kaiken niin merkillistä 
ja toiseksi tämä tapaa pilailla kaikella. Kerrankin hän näytteli jokaiselle ilotytön valokuvaa, joka istui 
keinussa tupakoiden, jolloin Mikael oli kivenkovaa väittänyt, että kyseessä on Fridan silloinen sijainen 
Kerttu-Piia. Silloin Henrik oli ärähtänyt, ettei tuollaista piloja saa tehdä. Siitä lähtien Mikael ei ole enää 
pilaillut kuviensa kanssa. Hän on erittäin hyvä valokuvien photoshoppaamisessa.  
Kyseiseen kuvaan hän oli liittänyt Fridan lapsuuden aikaisen naaman ilotytön vartaloon. Muuten Micke 
on ihan tunnollinen työmies, jonka vastuulle kuuluu kartanon puutarha, jossa on paljon omenapuita 
sekä marjapensaita. Enimmäkseen on mustaviinimarjapensaita koska lämmin viinimarja mehu on 
hyväksi nuhakuumeessa.  
 
Alkuillasta Johanna esittelee syntetisaattoriaan pastorille, joka alkaakin innolla tutkia soitinta sillä myös 
hän on aina ollut hulluna syntetisaattoreiden perään.  
Vattulan Brandzer kirkossa on hienot ja modernit syntetisaattorit urkujen tilalla. Seurakunnan urkurina 
on muuan Hannu-Olli Piiparinen. Monesti Henrik Kivesranta ja Hannu-Olli tapaavat leikkimielellä 
kinastella, että kuka soittaisi syntetisaattoria. Oikeastaan pastori ei ole kovin musikaalinen eli 
Hannu-Olli saa kunnian soittaa vanhoja suomalaisia iskelmiä seurakunnan kokouksissa. 
Brandzer seurakunnan kirkko sijaitsee yhä vanhalla paikallaan Rantakadun ja Viljakadun 
kulmauksessa.  
 
Johannan syntetisaattorin alta löytyy pieni ruskea nahkapussi, joka on teipattu kiinni laitteen pohjaan 
hopeanvärisellä niin kutsutulla Jeesus-teipillä. Johanna avaa tämän ruskean nahkapussin.  
Pussi on lähes täynnä yhden ja kahden euron kolikoita.  
Heti kun Frida saa vihiä rahojen löytymisestä ja raivostuu koska kuvittelee kolikoiden kuuluvan hänelle. 
Magnus kilttinä miehenä antaa nahkapussin rahoineen Fridalle, jotta tämä pysyisi rauhallisena.  
 
Myöhemmin illalla Mikael houkuttelee Fridaa viinankeittoon ja minisalami varkauteen.  
"Emme me mitään varkaita ole!" sähisee kotiavustaja Frida herra Kaaniselle, johon tämä 
naurahtaa: ”Mutta kun mulla kolottaa viinahammasta ja minisalami maistuisi hyvältä viinaryypyn 
päälle!”  

 
Eräänä kevätpäivänä kartanon pihaan tulee leipäauto tuomaan suuria jauhosäkkejä kartanoon, jotta 
kotiapulaiset voisivat leipoa Harjulan pikkuleipiä sekä rieskaa. Kyseiset leivonnaiset ovat todella 
hyvänmakuisia ja niiden resepti on kulkenut suvussa aina Jim-Adolfin ajoista asti.  
Harjulan pikkuleivät on lähtöisin Keravalta. Pikkuleipien keksijänä oli muuan Sirkka, jonka tytär oli 
naimisissa venäläismiehen kanssa.  
Osa leivonnaisista menee Brandzer kirkon kahvilaan. Harjulan pikkuleipiä ja rieskoja myydään 
Peurasuon konditoria Ritzissä sekä Ylikylän Brickburgerissa. Brickburgersin nykyinen omistaja on 
hintelän oloinen änkyttävä Jukke Retkutsenko.  
Johanna katsoo Fridan vieressä, kun tämä leipoo Harjulan pikkuleipiä ja sitten heti perään rieskoja.  
 
Illansuussa kun Magnus menee keittiöön laittamaan itselleen iltapalaa niin silloin hän huomaa, että 
ruokakomerosta on kadonnut muutama minisalamimakkarapötkö. Magnukselta palaa käämit ja alkaa 
suutuspäissään potkia keittiönseiniä sekä kaapinovia hokien vittua. Magnuksella ei ole tapana käyttää 
muita kirosanoja paitsi tätä v-kirjaimella alkavaa rumaa sanaa koska se ei tarkoita paholaista.  
Johanna menee otsakurtussa keittiöön katsomaan, että mitä ihmettä ukko oikein kiroilee ja möykkää. 
Magnus kertoo minisalamien kadonneen. Johannaakin alkaa risoa koska myös hän on ihastunut 
minisalamiin. Johanna ja Magnus tapaavat telkkaria katsoessa järsiä minisalamipötköä.  

 
Brandzers Hofissa valmistetaan erittäin hyvää minisalamia, jonka resepti on huippusalainen.  
Jim-Adolf oli aikanaan onnistunut saamaan minisalaminreseptin tietoonsa eräästä saksalaisesta 
halpakauppaketjusta. Hän itse ei koskaan valmistanut minisalamia vaan kotiavustajat kun oli hyvin 
laiska kokkaamaan. Jim-Adolf lisäsi minisalamiseokseen tilkan Jägermeisteriä.  
 
Jim-Adolfin muistolle on pystytetty pronssipatsas kartanon takapihalle. Patsaan vieressä on pienempi 
pronssipatsas, joka esittää hänen Ulrika-vaimoansa.  



 

 

 
Raymond Brandzerin näköispatsas on pystytetty Vattupuron keskelle tehtyyn pitkulaiseen 
saarekkeeseen, jonne pääsee läppäsillan kupeesta sekä rautatiesilta. Purosaareke nimettiin 
Naulasaareksi koska se muistuttaa naulaa. Saarekkeella on patsaan lisäksi hyvin varustettu 
leikkikenttä, jossa on Brand Linen laivaa muistuttava leikkilaiva, lintulampi sekä Vattulan soutuseuran 
toimitilat. Lisäksi on minigolfrata sekä kylmäuimala. Naulasaari tehtiin koska tässä kohti Vattupuro on 
leveimmillään sekä ihmiset voisivat ulkoilla ihan keskustan kupeessa. Naulasaarelle ei saa ajaa autolla 
huoltoajoja lukuun ottamatta. Saarekkeella pääsee luonnollisesti pienveneillä Sukevajärveltä. 
Vattupuron keskustan puoleisessa rannassa seisoo pieni ravintolalaiva M/s Vetehinen sekä pienempi 
M/s Puromies.  
 
Magnus soittaa Mikaelin matkapuhelimeen ja antaa tälle tehtäväksi tutkia varkaudet. Hän epäilee 
Fridaa koska tämän työtehtäviin kuuluu ruuanlaiton valvominen.  
Sitten hän varmuuden vuoksi soittaa paikallislehti VS sanomien tutkivalle journalistille, että Brandzers 
Hofissa on tapahtunut minisalamivarkaus. Toimittaja Jaska Ryynänen, jonka esi-isä Toivo oli 
perustanut Vattulan ja Sukevan yhteisen sanomalehden. On suunnitelmissa muuntaa paperilehti 
lukulaitemuotoon.  
 
Seuraavana yönä Johanna ei saa unta koska koko ajan mielessä pyörii minisalamivarkaudet. Yhtäkkiä 
hän kuulee pihalta ääniä koska ikkuna on auki. Hän herättää Magnuksen, joka menee ottamaan asiasta 
selvää, että mitä ihmettä puistossa puuhataan. 
Hän näkee Mikaelin kantavan jauhosäkkejä autonsa peräkärryyn. Jonkin aikaa Magnus seuraa 
ikkunasta touhua. Pian myös Frida ilmestyy verissä päin pimennosta, jolloin Magnukselle selviää 
asioiden oikea laita. Magnus juoksee ulos ja sanoo Mickelle: ”Mitä jäbä duunaa?” Mikael punastuu ja 
juoksujalkaa menee autoonsa ja lähtee ajamaan hurjaa vauhtia pakoon. Soraiselle pihatielle jää vain 
renkaiden jäljet.  

 
Frida kertoo peloissaan, että Micke oli painostanut minisalami ja jauho varkauksiin. Hän lupaa korvata 
kaiken. Onneksi hän ei ehtinyt lastata kaikkia jauhosäkkejä autoon. Frida lupaa etsiä uuden työpaikan 
johon Magnus: ”Mitäpä turhaan, kyllä sä saat jatkaa, mutta vain yhdellä ehdolla; alat nyt heti 
valmistamaan minisalamia varastettujen tilalla eikä sitten enää mitään pelleilyjä.”  
Frida huokaisee helpotuksesta ja menee keittiöön, jossa hän avaa kassakaapinoven, jossa säilytetään 
kartanon herkkujen reseptejä. 
 
Heti aamulla Magnus tilaa lisää jauhoja, jotka toimitetaan jo iltapäivällä ihan kotiovelle asti, jolloin 
Magnus ylpeänä isäntänä kantaa ihan itse jauhosäkit keittiön komeroon.  
Sen koommin hän ei ole nähnyt eikä kuullut mitään Mikael Kaanisesta.  
 
Alkuillasta kartanoon saapuu mieluisa vieras, liikemies Boije. Magnus esittelee kummisedälleen 
kartanoa. Myöhemmin illalla he suunnittelevat nikkariverstaan rakentamisesta kartanon nurkan taakse, 
jossa voisi alkaa nikkaroimaan hienoja linnunpönttöjä myyntiin. 
Boije kertoo varsinaisen asian; Magnus tituloidaan vapaamuurareiden johtajaksi koska hänkin on 
sitkeä liikemies, joka ei masentunut taannoisista peliveloista. Totta kai Magnus ilahtuu uudesta 
tittelistään. Sitten Boije luovuttaa hänelle nimityskirjan, jonka Magnus laittaa kirjastohuoneen seinälle.  
 
Loppu illan he katsovat telkkaria. Kymmenen uutisissa kerrotaan, että USA:ssa on paljon 
levottomuuksia koska jotkut osavaltiot ovat alkaneet vaatia itsenäistymistä mutta republikaani 
presidentti Bona Pilt on kovana; mitään autonomiaa ei sallita, niin hauskaa ei pidä olla. 
Boije huokaisee Magnukselle: ”Vielä se pässinpää kääntää koko Amerikan päälaelleen!” johon 
Magnus: ”Juu, sillä ei oo kaikki Muumit laaksossa… Onneksi meillä täällä Euroopassa on niin hyvä 
presidentti!”  
Euroopan presidentti on tuuhea punertavatukkainen Gösta Hellou, jota jotkut koiranleuat haukkuvat 
Obelix sedäksi koska tällä on yhtä suuri vatsa kuin kyseisellä piirroshahmolla.  
 
Helluntaina Brandzers Hofin väki tapaa Brandzer kirkon helluntaijuhlissa kunnan muita hyvätuloisia.  
Ylilääkäri Salveqvickin perhe herättää Johannassa ihastusta, kirkkoherra ja tämän rouva huvitusta ja 
kihlakunnantuomari Brickin töykeä käytös kummastusta. Seurapiirielämä raottaa oviaan nuorelle parille.  
 



 

 

Heinäkuun puolivälissä Brandzers Hofissa valmistaudutaan Johannan nimipäiviin. Magnus rakennuttaa 
vaimolleen huvimajan pienen ankkalammikon viereen, joka on tontin perällä. Magnus ihan itse tekaisee 
kullanvärisen tuuliviirin ja sitten sanoo leikillään kiinteistönhoitajalle: ”Auta Antti asentamaan tuuliviiri!” 
Antti asentaa sen paikoilleen huvimajan katolle.  

 
Brandzereilla on tapana viettää kaikki mahdolliset merkkipäivät, ettei masennus pääsisi yllättämään. Jo 
Hangossa asuessaan Magnus ja Johanna viettivät nimipäiviä.  
 
Elokuun puolivälissä Magnus saa sähköpostiviestin vapaamuurareilta. Hän joutuu lähtemään loosin 
suurkokoukseen. Aron Keränen saa kunnian olla autonkuljettajana. Isä Antti on ylpeä pojastaan, kun 
tästä tulee vapaamuurarijäsenen hovikuski, kuten hän itse asian ilmaisi.  
 
Kokous pidetään Helsingissä merenrantahuvilassa.  
Magnus saa tittelinsä yhteydessä pienen rakennuksen, joka osoittautui kelvottomaksi ihmisasunnoksi 
eikä rotarin kokoukset tyydytä Magnusta. Hän alkaa kyllästyä olemaan vapaamuurarien johtaja koska 
se on hyvin stressaavaa, kun pitää koko ajan ajatella mitä suustaan päästää. Tietenkään hän ei halua 
sanoutua irti johtajan virasta koska sehän on eräänlainen suosionosoitus hänen sitkeydestänsä. Olisi 
epäkohteliasta sanoutua irti herraseuran ylimmäisestä virasta. Tätä nykyään vapaamuurarien johtajan 
virka on arvokkaampi kuin vuorineuvoksen titteli. 
 
Samaan aikaan Brandzers Hofissa Ulla-vauva ja Antin tytär Anna sairastuvat Ebolaan. Tauti on tullut 
Turusta kirjeen mukana.  
Vattulan sairaalan kellariin tehdään eristyshuone, jossa hoidetaan lapsia. Sinne on järjestetty paljon 
viihdykkeitä. Lopulta tauti talttuu ja Magnuskin palaa kotiin, sillä juuri Ebolan takia hän pysytteli 
Helsingissä, ettei saisi tartuntaa. Magnus on aina inhonnut oksennustauteja ja totta kai vieläkin 
enemmän tätä kauheaa verenvuototautia. Johanna pysytteli enimmäkseen kirjastohuoneessa 
kirjoitellen kertomuksia ja siinä sivussa soitteli syntetisaattorillaan.  

 
Sairaalan Ebola-huone saneerataan huolellisesti; koko huone sytytetään tuleen, jotta virukset kuolisivat. 
Totta kai valvotaan, ettei tuli leviä muihin tiloihin. Tuli sammutetaan sprinklereillä ja sitten vielä 
kaasupolttimella käydään läpi lattiat järjestelmällisesti.  
 
Uuden vuosituhannen vaihtumista vietetään kartanolla vieraitten kera. Johannan veli Gustaf Sunttinen 
saapuu koppavan vaimonsa ja Victoria-tädin kanssa ihmettelemään perinnön suuruutta.  
Sunttiset yrittävät sysätä tädin Brandzerien elätettäväksi siinä kuitenkaan onnistumatta. 
Johannan sukulaisten käyttäytyminen saa kotiavustaja Fridan asettumaan tiukemmin omiensa puolelle.  
Vuosisata vaihtuu juhlinnan ja ilotulitteiden merkeissä. Magnus ja Johanna olivat hankkineet todella 
upeita ilotulitteita. 
 
Vuosi 2807 
Aika on vierähtänyt seitsemällä vuodella eteenpäin. Brandzers Hofiin saapuu maailmalla kovia kokenut 
liikemies Boije, joka pyytää Magnusta henkiseksi tuekseen Brysselin matkalle.  
Boije haluaa tavata Euroopan presidentti Gösta Helloun. Hän haluaisi kertoa oman näkemyksensä 
Suomen taloudellisesta tilanteesta. Totta kai Magnus suostuu, sillä hän itsekin haluaa antaa pari 
nasevaa vinkkiä pressalle.  
 
Aikaisemmin Magnus on ollut sähköpostikirjeenvaihdossa nuoren Liberaalipuolueeseen kuuluvan 
tutkivajournalisti Jonna Parikka-Altenstedtin kanssa ja antanut paljon vinkkejä, kuinka saataisiin 
parempia televisio- ja radiokanavia.  
Magnus on kovin sanoin haukkunut kulttuurikanava YLE Radio Powerin viihdeohjelmien tasoa, joka 
aluksi on ollut erittäin hyvä mutta viime aikoina ohjelmien taso on huomattavasti heikentynyt, eikä 
radiokanavanjohto välitä kritiikistä, siispä Magnus lähetti sähköpostia Suomen Liberaalipuolueen 
naisjäsenelle koska tämä on aiemmin ollut kyseisen radiokanavan palveluksessa mutta joutui 
poliittiseen karanteeniin, kun paljastui poliittisia erimielisyyksiä. Nyt nainen haluaisi kovasti mennä 
takaisin entiseen työpaikkaansa, muttei onnistu koska Radio Powerin asemapäällikkö Kaitsu Jaskari 
nuolee ylempien pomojen takapuolia. 
Euroopan yleisradioliitto EBU suunnittelee yhdistää kaikki sen jäsenensä yhteen ja muodostaa koko 
liittovaltion kattavan julkisenpalvelun mediayhtiön. 
 



 

 

Johanna ei ole matkasta mielissään mutta leppyy kun Magnus ehdottaa vaimolleen, että tämä voisi 
sillä välin käydä sukulaistensa luona kylässä.  
Sunttiset asuvat tätä nykyään Turun pohjoispuolella, pienessä valkotiilisessä omakotitalossa, 
Lyhytlaakson kaupunginosassa. Alueen keskellä on kerrostalorykelmä.   
Totta kai Johanna mielellään rupattelee sukulaistensa kanssa, varsinkin nyt kun hän asuu hienossa 
kartanossa eli on paljon leuhkittavaa. 
 
Ennen matkalle lähtöä Henrik Kivesranta poikkeaa huolestuneena kartanoon, sillä Brandzer 
seurakunnan toimitusjohtaja on kuollut vanhuuden heikkouteen ja pian järjestetään toimitusjohtajavaalit. 
Seurakunta on yhtiöitetty, jotta saataisiin yritystukea tälle erikoiselle vapaaseurakunnalle.  
Brandzer seurakunnassa Jumalan sanan lisäksi kuunnellaan ihan tavallista iskelmämusiikkia 
rentoutumistarkoituksessa. Musiikin ohella voi käydä alttarilla kertomassa hauskoja vitsejä.  
Toimitusjohtaja valitaan kirkon sisäisillä vaaleilla, ettei sille pallille tulisi ketä tahansa tursaketta. Silti 
silloin tällöin eri lahkot ängetä ehdolle. Tähän mennessä on onnistuttu hyvin pitää lahkot poissa mutta 
miten pitkään.  
Juuri tämä huolestuttaa Kivesrantaa. Hän itse toivoisi pääsevän toimitusjohtajaksi, kun on nasevia 
ideoita seurakunnan kehittämiseen.  
Kivesranta on huomannut kauhukseen, ettei eräällä ehdokkaalla ole puhtaita jauhoja pussissa vaan 
kytköksiä skientologeihin. Jos Brandzer seurakunnasta tulisi osa skientologikirkkoa, niin silloin 
seurakunnan perimmäinen ajatus olisi pilalla. Seurakunta on avoimen laajakatseinen, jossa ei tuputeta 
mitään. Sen ohjelmakirjat eivät ole salaisia. Brandzer seurakunnan tärkeimmät huumorilähteet ovat 
Jim-Adolfin romaanit Mr. Arrowin seikkailut sekä Ulhannan tarina. Romaanit on julkaistu myös 
internetissä ja siellä niitä voi lueskella ja jakaa ihan vapaasti.  
 
Aluksi seurakunnan perustaja Jim-Adolfilla oli parantajankykyjä ja paransi joitakin liikuntavammaisia 
tyttöjä ja poikia mutta sitten pikkuhiljaa hän menetti kykynsä parantaa ihmisiä, joka voi johtua hänen 
yliseksuaalisesta käyttäytymisestänsä eli kuherteli muun muassa erään ohjaajasosiaalikasvattajan 
kanssa, vaikka he molemmat olivat parisuhteissa. Kykyjen menettämisen hän salasi kaikilta paitsi 
lähipiiriltä. Kuhertelusta edes lähipiirikään ei tiennyt. Brandzer seurakunnan jäsenet olettivat hänen 
kuolemaansa saakka, että hänellä olisi kyky parantaa sairaita. Jos totuus olisi paljastunut, niin silloin 
todennäköisesti seurakunta olisi hajonnut.   
Perillisille on tullut tavaksi olla seurakunnan kunniajäseninä, joilla on paljon päätäntä valtaa ja 
hätätapauksessa pastorin tulee kantaa vastuu Brandzerien kartanoista, kuten Henrik Kivesranta 
tekikin. Seurakunnan toimitusjohtajalla on valta päättää muun muassa varojen jaosta ja sen 
toiminnasta. Siitä Kivesranta on nyt huolissaan, että muuan pyylevä Jean Ekman havittelisi virkaa. Jos 
hänet valittaisiin, niin silloin seurakunnasta saattaisi ajautua skientologikirkon käsiin. 

 
Turussa Magnus ja Johanna yöpyvät Sunttisilla. Gustaf, joka on Brandzer seurakunnan Turun 
osastolla töissä, esittelee oman ehdokkaansa toimitusjohtajavaaleihin ja utelee Brysselin matkan syytä, 
koska on itsekin sinne lähdössä. Magnus vaikenee kuin muuri.  
Johannalla meinaa palaa käämit Sunttisten Frederik-pojan käytöksestä eikä haluaisi jäädä Turkuun 
Magnusta odottamaan. Frederikillä on tapana yhtäkkiä ruveta nauraa höröttämään, vaikkei olisi mitään 
aihetta nauraa. Lisäksi Frederik tapaa tuijottaa Johannan kookkaita rintoja niin, että tätä alkaa pelottaa, 
jos poika kävisi yöllä häneen käsiksi.   
 
Tälläkin kertaa Aron Keränen on Brandzerien kuskina ja tutustuu Sunttisten Stina-kotiapulaiseen sekä 
vallattomaan apumies Matiakseen, joka kuskaa Aronia Turun iloihin.  
 
Tätä nykyään Turussa on monta laillista bordellia. Keskustassa on luksusbordelli, joka on rakennettu 
Wiklundin tavaratalon viereen. Bordelli aiheutti aikanaan hirveää protestia mutta vähitellen ihmiset 
rauhoittuivat, kun se ei aiheuttanutkaan häiriötä vaan pikemminkin rauhoitti Turun keskustan yöelämää.  
Kun bordelli on auki, niin silloin Wiklund on suljettu.  
Bordellin julkisivulla palaa valtava punainen neonsydän ehkä se rauhoittaa kovankin turkulaisjätkän 
riehumisaikomukset. Bordellilla on hassu nimi; Majuri Bordelli.  
Matias esittelee Aronille toisenkin bordellin, joka sijaitsee Aninkaistenkadulla ja on nimetty kadun 
mukaan Aninkaisten bordelliksi. Siellä Aron kiihottuu eniten koska jo bordellin reseptiossa on suloinen 
blondityttö, Nina Vares, sukua yksityiskyttä Jussille.  
 



 

 

Helena-rouvan tylyys ja Frederikin härskiys saa Johannan lopulta lähtemään takaisin kotiin Vattulaan. 
Mukaansa hän ottaa Stinan, joka on joutunut kokemaan kovia. Häntä on muun muassa passuutettu 
sekä simputettu. Johanna ei moista kohtelua voi sietää, siispä on parempi ottaa Stina-rukka mukaan.  
Johanna lupaa Stinalle palkata hänet kartanon kotiapulaiseksi.  
 
Brandzers Hoffissa Ulla ottaa äitinsä riemuiten vastaan. Sanna kotiapulainen ei innostu uudesta 
tulokkaasta, joka näyttää vielä sotkevan hänen mielitiettynsä Aronin ajatuksia.  
 
Magnuksen ja Boijen asiat Brysselissä edistyvät huonosti. Kukaan ei tunnu olevan kiinnostunut pienen 
Suomen elinkeinoelämästä. Siellä ihmetellään, kun Suomen finanssiministeri ei itse tullut asioita 
hoitamaan.  
Boije haluaa jäädä odottamaan presidenttiä koska Suomen taloudenkohtalo vaikuttaa olevan 
ainoastaan hänen käsissänsä. Suomen poliitikot vaikuttavat olevan surkeita amatöörejä, jotka viihtyvät 
vain kahvitauoilla sekä torkkufilttien alla. 
 
Magnus etsii Fridan poikaa Juha Behmiä, jonka Mikael on väittänyt kuolleen. Brysseliläisestä 
kapakasta löytyykin tietoa äijän olinpaikastaan. Magnus löytää vanhan talonrähjän kaupungin laidalta, 
jossa asuu Behmin leski ja lapsi. 
 
Tällä välin Boije tutustuu kapakassa huumorimaalari Carlos Parksoniin, joka tarjoutuu tekemään 
herroista muotokuvat. Totta kai Boije ja Magnus suostuvat poseeraamaan taidemaalarille, ja seisovat 
mallina oluttuopit käsissään. Carloksella on tapana lisätä maalauksiin ylimääräisiä juttuja. Magnukselle 
hän maalaa kaksi tuuheaa pallomaista hiuskiehkuraa niin, että hänen muotokuvansa muistuttaa 
melkoisesti Mikki Hiirtä. Boijelle hän maalaa pitkän ulospäin suuntautuvan leuan muistuttaen Aku 
Ankkaa. Carlos Parksonilla on idea luoda eurooppalainen sarjakuvahahmo vastapainoksi 
amerikkalaisille hapatuksille.  
 
Gustaf Sunttinen ilmaantuu samaan hotelliin, jossa Magnus ja Boije asuvat. Hän tekee tarjouksen, 
josta on vaikea kieltäytyä. Sunttisella on suhteita presidentin suuntaan ja on valmis käyttämään niitä, jos 
vain Brandzers Hofin äänet menevät Brandzer seurakunnan toimitusjohtajakandidaatti Ruunar 
Järvetalolle. Magnus suostuu, vaikka tilanne on erittäin vaikea; onhan hän antanut kunniasanansa 
Kivesrannalle. Hän ajattelee, että tästä pitää keskustella vaimon kanssa. Oikeastaan hän voisi tehdä 
valkoisen valheen Sunttiselle, että äänestäisi Ruunaria, vaikka itse asiassa äänestäisikin Kivesrantaa. 
Niin hän päätti tehdäkin.  
 
Vierailu presidentin luona epäonnistuu koska sekava ja ailahtelevainen presidentti ei voi ottaa heitä 
vastaan. Presidentin adjutantti Patrik von Zollin neuvo onkin; Suomen elinkeinoelämän täytyy yrittää 
selvitä omin avuin.  
Huhutaan, että adjutantti Patrik von Zoll on niin kiero, että korkkiruuvikin näyttää suoralta hänen 
rinnallansa. Moni inhoaa Patrikia yli kaiken. Patrik on ollut aiemmin muun muassa Euroopan 
ulkoministerinä ja pärjännyt ihan kiitettävästi mutta osa kansasta inhoaa häntä kierouden takia, kun ei 
saa selvää hänen poliittisista kannoistansa. Hän on kova kääntämään takkia niin, että asiantuntijatkin 
menevät pyörälle päästään. 
Julkisuudessa kiertää paljon huhuja Patrikista, että hän olisi muun muassa nipistellyt lentoemäntiä 
takapuolesta. Patrik on myös erittäin pätevä liikemiehenä, sillä hän omistaa Pohjois-Saksassa 
maineikkaan Nord Deutcher kansanopiston, jossa yrittää sivistää kansaa. 
 
Brandzers Hofissa kihlakunnantuomari Brick yrittää saada Johannalta valtakirjaa toimitusjohtajavaaliin 
ja tietenkin Järvetalon puolesta. Johanna ei suostu moiseen vaan sanoo suoraan: ”Ime munaas jätkä!” 
 
Magnus tulee ennen toimitusjohtajavaaleja. Hän ja Johanna päättävät tehdä valkoisen valheen muille 
äänien kärttäjille. He äänestävät Kivesrantaa. Äänestyksessä on vaalisalaisuus eli kukaan ei saa 
selville äänten alkuperistä.   
Äänestyksestä tulee hyvin tiukka; jos Magnus olisi äänestänyt Järvetaloa, niin silloin hän olisi 
napannut voiton. Ehdokas Ekman tuli kolmanneksi. Henrik Kivesrannasta tulee Brandzer seurakunnan 
toimitusjohtaja. Muut ehdokkaat jatkavat pastoreina sekä seurakunta-assistentteina. Kivesranta 
aloittaa uudistamaan seurakunnan hallintorakennetta ja nimeää tittelinsä pääjohtajaksi. Lisäksi hän 
suunnittelee lakkauttavansa Turun osaston, ettei siitä olisi huolta ja ennen kaikkea kuluttaisi paljon 
resursseja.  



 

 

Ehkä pikkuhiljaa voisi lakkauttaa koko seurakunnan mutta ensin siitä pitänee keskustella Magnuksen 
kanssa.  
 
Magnus alkaa kouluttaa kartanon vahtejaan sillä yhteiskunnassa on tapahtunut paljon laittomuuksia 
sekä ryöstöjä. Kamaripalvelija Joonaskin oli eräänlainen vartija, vaikka hänellä oli tuollainen 
epämuodikas titteli. Muutama vuosi sitten Joonas jäi eläkkeelle koska ikäkin alkoi painaa. Hän oli jo yli 
60vuotta mutta viihtyi hyvin virassaan. Nyt hän asuu Lintulan palvelutalossa, joka sijaitsee Lintulan 
koulun takana. Välissä on muutama rivitalo- ja omakotitalokortteli.  
Palvelutalo sijaitsee Tasankotien perällä, jonka keskivaiheilla on mäennyppylä, jonka päällä on 
näkövammaisten toimitilat. Naapurissa on Alppilan sukutalo, joka on yhtä vanha kuin kaupunkikin.  
Muutaman korttelin päässä on Läskelänkatu, joka päättyy Brandzers Hofin yksityistielle.  
 
Magnus palkkaa Aronin vartijapäälliköksi koska on nähnyt tässä vahdin ainesta ja on hyvin luotettava. 
Aronin isä Antti ei ota tietoa tyynesti vastaan. Hänen mielestänsä Aron kuuluu kiinteistönhoitajan 
verstaalle isän työtä jatkamaan mutta Antti joutuu nöyrtymään Magnuksen vaatimusten edessä. Onhan 
tämä heidän molempien esimies. Antti on vain huolissaan koska vartija saattaa joutua väkivallan uhriksi. 
Vartijoiden koulutus tapahtuu Magnuksen omalla kustannuksella koska silloin ulkopuoliset eivät saa 
tietää kartanon rutiineista. Vartijat hän valitsi hyvin huolellisesti ja tarkisti heidän taustansa.  
Vivin ja Raymondin hoveillakin on omat vartijansa.  
 
Joulukuun alussa Magnukselle tulee sähköpostiviesti, jossa häntä kehotetaan tulemaan 
vapaamuurareiden kokoukseen, joka järjestetään tällä kertaa Hangossa.  
Tälläkin kertaa Aronista tulee Magnuksen autonkuljettaja, joka toimii myös hänen henkivartijanansa. 
Hänellä on aseinaan huippumoderni automaattipistooli sekä pippurisumutin. Magnuksella itsellään on 
luodinkestävät liivit, jotka on vuorattu tummansinisellä plyysillä, jotta ne tuntuisivat miellyttäviltä. 
Magnus olisi mieluummin kotona mutta velvollisuuden takia hänen on pakko mennä kokoukseen tai 
muuten vapaamuurareiden puheenjohtaja, Vilho Kristiansson, alkaisi vittuilla, kun kaikki eivät tule 
kokoukseen.  
Melkein perillä, eräässä hankolaisessa kiertoliittymässä tapahtuu pieni kolari; vaaleansininen Nevs 
henkilöauto ajaa kolmion takaa suoraan Magnuksen auton oikeanpuoleiseen takaoveen.  
Tuli peltivaurio mutta onneksi vältyttiin henkilövahingoilta. Magnus ottaa vastapuolen yhteystiedot ja 
sitten päästään jatkamaan kokoukseen, joka on juuri alkanut. Magnus on stressaantunut ja hieman 
shokissa niin, että hän lyhyesti kuiskaa kahdelle vapaamuurarikaverille, että sattui kolari. Kokouksen 
jälkeen hän näyttää heille auton vaurioita. Seuraavana päivänä hän ja Aron käy vakuutusyhtiö  
Lähi-Tapiolassa tekemässä vahinkoilmoituksen. Siitä tulee pitkä reissu, sillä vakuutusyhtiön 
vahinkoilmoitukset tulee tehdä Raaseporin konttoriin. Sitten he menevät Hyundain jälleenmyyjälle, 
joka sijaitsee Hangon pohjoispuolella. Muutama vuosi sitten Magnus vaihtoi autoa, kun 
Mercedes-Benz pakettiauto alkoi olla melko kulunut. Hän osti Hyundai JT Luxus henkilöauton.  
Hyundain kaupasta kehotettiin mennä toiseen osoitteeseen, jossa on vauriokorjaamo. He menivät 
sinne. Sitten taksilla vapaamuurareiden hotelliin, joka sijaitsee Hangon keskustassa. Hotellissa yöpyy 
ainoastaan vapaamuurarit sekä suuret liikemiehet. 
 
Vuosi 2808 
Kevättalvella tv-uutisissa luetaan presidentti Göstan ohjeet välttyä suurlamalta; kansalaisia kehotetaan 
olla ottamatta lainaa, yrittää elää niin nuukasti kuin mahdollista sekä kuluttaa maltillisesti, jotta 
kaupoissa tavarat menisivät kaupaksi.  
 
Eräänä maaliskuisena päivänä Brandzers Hofin pihaan tulee mustilla tila-autoilla todella suuria 
liikemiehiä ja mukana on jopa Euroopan finanssiministeri Saul Castle. Syy tähän on tietenkin 
Magnuksen jäsenyys vapaamuurareissa. Frida tarjoilee herroille kartanon akvaviittiä, joka on Raymond 
Brandzerin kehittämä pontikkaresepti. Ukko kutsui reseptiä Sukevan kirkkaaksi mutta tätä nykyään 
resepti on nimetty uudelleen Brandzer’s Aquavitiksi, ettei keksijän sukunimi unohtuisi.  

 
Nykyään viinanvalmistus on laillistettu mutta vain omaan käyttöön. Tämä vain lopettaakseen laittomat 
pontikkatehtaat, jotta viranomaisille uskaltaisi esitellä juomiaan. Varsinkin kun pontikasta sairastuisi, 
niin silloin uskaltaisi lääkärille näyttää mitä nestettä on mennyt lipittämään. Myyntiä varten tarvitaan 
lisenssi, jonka myöntää Suomen alkoholiministeriö, sama juttu myös Ruotsissa ja Norjassakin.  
 



 

 

 
Herrat ovat sen verran kohteliaita, etteivät kehtaa yöpyä toisten nurkissa, siispä he majoittuvat keskellä 
Lintulan omakotialuetta olevaan Hotel Metsoon. Tämä valkoinen laatikkomallinen rakennus sijaitsee 
Läskelänkadun ja Tapiolankadun risteyksessä.  
Tapiolankatu alkaa Lintulan terveyskeskukselta ja päättyy Runkokukkulantielle jonka toisella puolen on 
Lintulan ostoskeskus. Tapiolankadun ja Runkokukkulantien T-risteys on kukkulan harjalla. 
Tapiolankadun alkupäässä on Raymondinkatu, joka päättyy Raymondin hovin portille.  
 
Hotel Metson ulkoportaalla vartioi kaksi pronssileijonapatsasta. 
Herraseurueella on lyhyt matka Brandzers Hofiin ja se onkin tarkoituskin tai muuten he olisivat 
majoittuneet keskustan hienoimpaan Grand hotelliin, joka on kunnantalon yhteydessä.  
 
Brand Linen nykyinen pääjohtaja, Jürgen Retkutsenko osallistuu Brandzers Hofissa järjestettyyn 
kokoukseen, jossa keskustellaan muun muassa yritystuista. 
Tätä nykyään varustamo on monikansallinen mutta yhä Brandzerit ovat sen suurimmat 
osakkeenomistajat eikä osakkeita noin vain myydä ulkopuolisille, joilla ei ole kytköksiä sukuun.  
 
Johanna yrittää hoitaa uutterasti emännän velvollisuuksia sillä Magnus on yhä Hangossa 
vapaamuurareiden kokouksessa, joka on venynyt todella pitkäksi kovan juopottelun takia. 
Vapaamuurareiden puheenjohtaja Vilho Kristensson yllyttää kaikkia jäseniä vetää perseet olalle.  
Hän itse ei juo mitään ja hakee Hangon Alkosta lisää viinaa. Vapaamuurareilla on mukana oma 
pontikkakanisteri, josta jokaisen pitää juoda tuohikauhalla.  
Vapaamuurarikokouksessa nautitaan runsaasti väkeviä viinoja ja sitten päälle nauraa hirnutaan.  
Ei kyllä uskoisi, että kysymyksessä on kivenkovia liikemiehiä. 
Magnus ei ole tietoinen kotikartanonsa arvovaltaisista vieraista koska kännipäissään oli pudottanut 
matkapuhelimen mereen. Kännykkä löytyi mutta se on parhaillaan Hangon parhaimmassa 
elektroniikkakauppa, Elektroniikkatalossa korjattavana; puhelin kuivatetaan ja sitten pelastetaan kaikki 
yhteystiedot.  
 
Johanna on yrittänyt useita kertoja turhaan soittaa ja tekstata miehensä kännykkään, että kartanossa on 
menneillään yritysjohtajakokous. Kotiavustajat rauhoittelevat huolestunutta Johannaa, että kyllä 
Magnus sieltä tulee ja ovat kertoneet epäillyistä, että vapaamuurareilla on tapana ryypätä rajusti. 
 
Vapaamuurarien konttorissa Helsingissä kukaan ei vastaa puhelimeen eikä sähköposteihin sillä kaikki 
ovat Hangossa. Johannalla ei ole muiden jäsenien kännykkänumeroita.  
Aronin kännykkä on lukittuna vapaamuurareiden hotellin kassakaapissa, ettei hän tulisi kiusaukseen 
ottaa kuvia kännykkäkameralla. Vapaamuurareiden rituaalit ovat erittäin salaisia eikä niistä saa hiiskua 
sanaakaan ulkopuolisille. Aron on ainoa ulkopuolinen, joka saa olla läsnä koska hän on Magnuksen 
autonkuljettaja sekä henkivartija. Hän joutui allekirjoittaa ehdottoman vaitiolovelvollisuuden.  
 
Kerta isäntään ei saada yhteyttä niinpä johtaja Retkutsenko palkkaa kartanolle kokouksien ajaksi vartija 
Peter Ilon, ettei juorulehdistö tunkisi kameroineen paikalle. Hän myös pelkää, jos mafiosot hyökkäisivät 
koska onhan kyseessä suuriakin pohjoiseurooppalaisia yritysjohtajia sekä poliitikkoja.  
Peter Ilo työskentelee tavallisesti vartiointiyhtiö Turvatumissa.  
Johanna yrittää selittää Retkutsenkolle, ettei mitään vartijaa tarvita sillä kartanolla on jo omasta takaa 
vartioita, johon Jürgen Retkutsenko vain nauraa räkäisen naurun: ”Kutsutteko vartijoiksi tuollaisia 
mamiksia?” ja ivallisesti heiluttaa velttoa kättä rintansa päällä ja sanoo änkyttäen; kartanon vahdit.  
 
Kokouksen päätyttyä, kun viimeinenkin isokenkäinen on poistunut, niin silloin kartanonväki saa 
huokaista helpotuksesta ja sen tavalliset vartijat saavat jälleen työrauhan koska koko ajan Peter Ilo 
pottuili ja aliarvioi heidän vartiointikykyjään. Peter Ilo seisoi leuhkanoloisesti kartanon portilla ja välillä 
provosoivasti käveli pienen kierroksen talon ympäri niin, että avainnippu kilisi.  
 
Herrojen vieraillun aikana ruokaan kului paljon rahaa mutta enemmänkin olisi kulunut, jos 
kokousvieraat olisivat yöpyneet kartanossa.  
 

 



 

 

Vähän ennen kokouksen päättymistä tapahtui vakava välikohtaus, kun Anna Keränen oli työvuoronsa 
jälkeen menossa kotiin, niin silloin Peter Ilo sieppasi hänet ja lukitsi autonsa peräkonttiin ja poistui 
renkaat ulvoen kartanon yksityistietä jonkin matkaa ja sitten pysähtyi Läskelänkadun päässä olevalle 
pysäköintipaikalle raiskaamaan tyttöä. Annan veli Iisakki huomasi koko touhun ja juoksi auttamaan, 
muttei ehtinyt, kun Peter hyppäsi salamana ratin taakse ja lähti ajamaan pitkin Läskelän katua ja sitten 
kääntyi seuraavasta risteyksestä Bryggarenkadulle ja sitten kurvasi kuusikon suojaan.  

 
Iisakki ryntäsi hädissään kotiinsa kertomaan sisarensa sieppauksesta. Antti-isä lähti tytärtään etsimään ja 
löysi tämän raiskattuna kuusikon juurelta. Peter autoineen oli poissa. 
Monta päivää Anna pysytteli vain omassa huoneessaan koska pelkäsi sitä hullua vartijaa.  
Iisakki päätti kostaa sille hullulle, kuten hän itse asian ilmaisi. Seuraavana yönä meni Vattulan ja 
Sukevan rajalla olevalle pienteollisuusalueelle, jossa on Turvatumin paikalliskonttori. 
Iisakki pysäköi autonsa Turvatumin portin ulkopuolelle ja seurasi hetken tilannetta ja heti kun hän 
tunnisti Peter Ilon valkoisen työauton, jonka ovissa on kolme oranssinväristä pallukkaa mustalla 
pohjalla, ja pallukoiden alapuolella lukee, kultaisin kirjaimin Turvatum.  
Kun Peter ajoi portista ulos, niin silloin Iisakki juoksi hänen peräänsä huutaen: ”Peter Ilo, odota 
hetkinen!” Peter pysäköi auton ja meni leuhkanoloisesti Iisakin luokse kysymään mitä tällä on asiaa. 
Yhtäkkiä Iisakki otti povitaskustaan laserleikkurin ja painoi kytkimestä, jolloin vaaleanpunainen 
lasersäde tuli esiin ja iski sillä Peteriä poskeen. Tietenkin tuli verta kuin häränkurkusta ja Peter huusi 
kuin ukko: ”Miehet hoi! Ottakaa tuo kaheli kiinni!”  
Hänen kollegansa juoksivat salamana Iisakin luokse ja laittoivat tälle käsiraudat. Sitten he työnsivät 
hänet auton takapenkille ja veivät hänet Sukevan keskusvankilaan. Todisteita miehen vangitsemiseen 
on aivan riittävästi; kaksi valvontakameraa, joista näkee selvästi mitä mies teki. Harmi vaan, kun 
Brandzers Hofin portilla ei ole minkäänlaista kameravalvontaa, että Peterin rikos tulisi julki. Iisakki on 
ainoa todistaja, mutta nyt hänkin on ryvettynyt ja Peterin suojana on hänen kollegansa, jotka sepittivät 
hänelle alibin, että tämä olisi muka pelannut videopeliä juuri silloin kun Anna raiskattiin.  
 
Laserleikkuri on tämän päivän kuumin keksintö, joka on eräänlainen puukko. Terän sijasta on lasersäde, 
joka tulee esiin, kun painaa kahvassa olevaa kytkintä. Sen kanssa on oltava hyvin varovainen ja 
Kuluttajavirasto onkin kehottanut kauppiaita poistamaan tämän hirveän välineen hyllyistä. Jotkut 
kauppiaat myyvät niitä tiskin takaa mutta on niitäkin, jotka uhmaavat kehotusta ja myyvät 
laserleikkureita avoimesti hyllyistä jopa syysmarkkinoillakin myydään laserleikkureita avoimesti.  
 
Kaikesta tästä tietämättään Magnus ja Aron ovat Hangossa vapaamuurarien kokouksessa, jossa viina 
virtaa ja laulu raikaa. Toiset pakottavat Magnusta juomaan monta pullollista Koskenkorvaa, jotta tästä 
tulisi kivenkova vapaamuurari. Myös Aron on yllytetty juomaan runsaasti alkoholijuomia ja totta kai 
mies mielellään juo, kun on saatavilla ilmaista viinaa.  
 
Onneksi liikemies Boije menee vapaamuurareiden Hangon hotelliin ja antaa Magnukselle salaisen 
tehtävän; hänen on lähdettävä Brysseliin kertomaan presidentille, kuinka Suomen talous oikeasti makaa 
ja anottava välitöntä yritystukea. Tämä on osittain ihan oikea tehtävä ja osittain tekaistu tehtävä, jotta 
Magnuksen ja Aronin saataisiin pois vapaamuurareiden tiloista.  
 
Ensin Magnuksen on tietenkin raitistuttava. Seuraavana päivänä kun krapula on hellittänyt, niin ensin 
hän menee kotiin näyttäytymään perheelleen. Aronista tuli vapaamuurareiden sijaisjohtaja koska 
Magnus sai yllättäen tärkeän tehtävän. Magnus jätti autonsa Hankoon, jotta Aron pääsisi kotiin.  
Boije kyyditsee Magnuksen Vattulaan. 
 
Brysselin matka on niin salainen, että Magnus hankkii harmaan tekoparran ja lainaa Antin autoa. 
Kotona hän on yhden yön, jolloin hän rakastelee vaimonsa kanssa kiihkeästi, sillä koko ajan Hangossa 
hän on kaivannut vaimonsa karvatupsua, muttei päässyt koska muut juottivat viinaa ja humalassahan 
ei ole autonrattiin menemistä, vaikka olisi millaiset autopilotit.  
 
Kartanoon on Magnuksen poissa ollessa saapunut huumorimaalari Carlos Parkson, joka on 
maalannut hassut muotokuvat Johannasta ja Ullasta, jotka muistuttavat Iines Ankkaa sekä Minni Hiirtä.  
Nyt Magnus näkee tuloksen ja ihastelee muotokuvien värisävyjä; ihan kuin valokuvia vaikka kyseessä 
onkin akvarelli.  
 



 

 

 
Magnus suuntaa salaisen Brysselin matkan pohjoisen kautta koska muuten joutuisi laivojen tai 
lentokoneiden matkustajarekistereihin. Tätä nykyään leveä moottoritie menee Ruotsin läpi. Kaistojen 
välissä on junarata, jossa menee huippunopea luotijuna, siis Pohjolan infrastruktuuri alkaa olla 
täydellinen.  

 
Matka jatkuu aina Tukholmaan asti ja tietysti ylinopeudella. Siellä Magnus luulee tiepalveluautoa 
poliisiksi ja lähtee ajamaan tuhatta ja sataa karkuun. Kovassa vauhdissa ei tiukkaa mutkaa ennätä 
huomata. Auto menee ojaan mutta onneksi hän pääsee omin voimin ylös. Auton vasen helma hiukan 
taittui mutta onneksi ei käynyt pahemmin ja hän pääsee jatkamaan matkaa.  
Mikä hassuinta; ojaanajo tapahtui Kungens Kurvan kohdalla, jossa muinainen kuningaskin on ajanut 
ojaan. Tätä nykyään Ruotsi on tasavalta, ja Kuninkaanlinnasta on tehty monarkiahistoriallinen museo. 
Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa suunnitellaan yhdistymistä. Yhdistää maat Skandinavian tasavallaksi, 
jotta oltaisiin vahvempia Euroopan liittovaltiossa. Suomeakin houkutellaan mukaan mutta siellä 
perussuomalaiset heittävät kapuloita rattaisiin. 

 
Magnus huomasi Kungens kurvan kyltissä puolankielisiä töherryksiä sekä hymiöitä. Magnukselle 
valkenee, että ilmeisesti kurva tarkoitta jotain rivoa puolaksi ja häneltä pääsee räkänauru.  
 
Seuraavaksi autosta puhkeaa rengas. Magnus soittaa tiepalveluauton, joka tulee hinaamaan 
lähimmälle huoltoasemalle, jossa on paljon asiakkaita eli hän joutuu jonotuslistalle. Lähellä olevassa 
hotellissa hän yöpyy. Nukkumaan mennessä hän katselee hotellin pornokanavia. Yksi kanavista on 
Magnuksen hämmästykseksi suomenkielinen; Diiva TV, jonka maskottina on valkoinen sylikoira.  
 
Samaan aikaan Vattulassa Anna Keränen on palannut töihin Brandzers Hofiin, mutta pian hänelle 
tulee pahoinvointia ja menee Lintulan terveyskeskukselle, jossa piirilääkäri Yrjö Salveqvick tutkii hänet 
ja toteaa, että hän on raskaana. Silloin Anna alkaa huutaa paniikissa, että haluaa kuolla. Hän alkaa 
penkoa lääkärin laatikoita ja hyllyjä huutaen: ”Missä vitussa on se lopetuspiikki?” Lääkäri rauhoittaa: 
”Rauhallisesti kuin terveysviili, ei se piikki ole ainakaan siellä vitussa, ellet ole jo ehtinyt sitä sinne 
työntää.” sitten hän vakavoituu: ”Äh, ei yksi raskaus ole noin vakavaa.” johon Anna kertoo 
raiskauksesta, että se hullu vartija oli raiskannut eikä halua tehdä siitä isää. Johon lääkäri sanoo: 
”Maailmassa on paljon isättömiä lapsia, kyllä lapsesta tulee ihan kunnon kansalainen, eihän sinun 
tarvitse kenellekään paljastaa lapsen isää.” Anna alkaa itkeä johon lääkäri rauhoittelee: 
”Eri juttu oli kauan, kauan sitten 1800-luvulla, jolloin isättömät lapset olivat häpeällisiä, mutta tätä 
nykyään se ei ole mitään ja voithan toki tehdä abortin.” johon Anna nyyhkyttää: ”Oikeastaan en halua 
aborttia koska olisi kiva, jos mulla olisi pieni lapsonen, muttei sille hullulle vartijalle.”  
Nyt lääkärin kanssa Anna päättää tehdä valkoisen valheen ja olettaa lapselle, että tämän isä olisi 
kuollut ennen tämän syntymää. 
 
Toukokuussa neljä rähjääntynyttä liikemiestä tulee Vattulaan. Lähes kaikki Hangon yritykset ovat 
konkurssissa mutta nämä miehet Aron mukaan lukien suunnittelevat kimpassa pelastaa Hangon 
yritykset. He ihmettelevät, kun Magnuksella menee niin pitkään Brysselissä, ei kai vaan ryyppyputki ole 
hirttänyt päälle? Ainakaan Johanna ei usko moiseen, että mies kesken luottamustehtävän alkaisi ryypätä. 
Hän pyytää Aronia tilata lisää jauhoja kartanon keittiöön, sillä se on isännän tehtävä. Kyllä Johannakin 
osaisi tilata jauhosäkkejä, muttei ole tottunut tilaamaan. Aron suostuu koska silloin saa 
palkankorotuksen.  
 
Keräsillä kaikki ovat neuvottomia ja ahdistuneita Annan kohtalosta. Aronkin yrittää lohduttaa sisartaan 
mutta tuntee itsensä kovin avuttomaksi, kun Turvatum vartijat puolustelevat Peteriä. Poliisille on turha 
mennä, kun virkavalta luottaa liikaa tähän valtakunnalliseen vartiointiyhtiöön. Jos syyte Peteriä vastaan 
etenisi käräjäoikeuteen, niin todennäköisesti Anna häviäisi sen koska Turvatumilla on monta 
tähtiadvokaattia.  
 
Magnus saapuu vihdoinkin Brysseliin ja suureen valkoiseen presidentinpalatsiin mutta aivan liian 
myöhään sillä Hangon yrityksethän on jo lopetettu. Presidentin sihteeri antaa Magnukselle kirjeen, 
jonka hänen pitää viedä JT Median pääkonttoriin, joka sijaitsee Tvåstadin kaupungissa  
Länsi-Ruotsissa. Kysymyksessä on hyvin tärkeä asia, jota ei noin vain lähetellä postitse, saati sitten 
sähköpostitse.  



 

 

Mediatalo on onnistunut saamaan yritystukea koska sen toimitusjohtaja on ollut ajoissa liikkeellä.  
JT Media on aina puoltanut eurooppalaista integraatiota. Yritys on tuottanut oikein liukuhihnalta 
lukemattomia hassuja kertomuksia, joissa kannatetaan ihmisten ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta 
Euroopassa. Joitakin kertomuksia on epäilty plagiaateiksi mutta yhtiön toimitusjohtaja kiistää moiset 
epäilyt.  
 
Totta kai Magnus on iloinen, että edes yhdellä pohjoismaisella yrityksellä menee hyvin ja mielellään 
toimii viestinviejänä. Ehkä hän voisi ostaa JT Median osakkeita, kuten hän itse mielessään ajattelee 
samalla, kun Tvåstad lähestyy.  
 
Aronkin on innostunut bisneksestä ja lähtee liikemies Frangénin kanssa Eurocityyn yritysmessuille, 
joka on entinen Tornio-Haaparanta. Kaupungista on kasvanut melkoinen metropoli, muttei kuitenkaan 
ihan miljoonakaupunkia mutta ainakin melkein.  
Liikematkalle lähtiessä Aron käy heittämässä hyvästit Stinalle ja lupaa naida tämän heti kun tulee 
takaisin. 
 
Johanna huomaa olevansa raskaana. Hänen täytyy peitellä sitä koska muuten Magnuksen salainen 
matka paljastuisi. Vattulassa jotkut kertovat nähneensä Magnuksen mutta tietenkin Johanna kiistää 
moiset spekulaatiot. Totta kai kotiavustaja Frida on tietoinen isännän pikakäynnistä mutta tietenkin hän 
pitää suunsa kiinni koska on allekirjoittanut vaitiolovelvollisuuden.  
Sama koskee myös muita Brandzers Hofin työläisiä.  
Eräänä elokuisena päivänä kartanoon saapuu Johannan veli Gustaf Sunttinen huopahattupäisen Gunde 
Kukkolan kanssa ja pyytää Johannaa allekirjoittaa takauksen heidän firmalleen. Johanna kirjoittaa sen 
vastentahtoisesti koska Gustaf kiristää häntä, että lapsen isä olisi se huumorimaalari Parkson, joka on 
muuttanut pysyvästi asumaan Vattulaan. Herra Parkson perusti Vattulan keskustaan taidekauppa 
Raamipalvelun, jossa hän myy teoksiaan. Tietenkään Johanna ei halua paljastaa edes veljelleen, että 
lapsen isä on Magnus eikä kukaan muu. Jos menee paljastamaan yhdelle henkilölle, niin pian asia 
kulkeutuu kaikkien korviin.  
 
Gustaf ja Gunde ovat perustaneet Turkuun autokorjaamon, jonka nimeksi he laittoivat Okei, kun siellä 
korvattavista autoista tulee okeikuntoon. He suunnittelevat polttoainemyynnin aloittamista. 
Yhä harvempi auto käyttää enää bensiiniä. Useammat autot käyvät joko etanolilla, biokaasulla tai 
sähköllä.  
 
Vuoden lopulla Annalle syntyy pieni pulska tyttölapsi, jonka hän kastaa Esteriksi. Tietenkin Anna on 
iloinen, että lapsi on terve mutta väkisinkin tahtoo muistua mieleen se samperin vartija, joka ei totta 
totisesti ole terve.  
 
Vuosi 2809 
Maaliskuun puolivälissä Brandzers Hofissa vietetään perijän ristiäisiä, mutta lapsen isä ei vieläkään ole 
palanut takaisin. Johannan ja Magnuksen pojan kastaa tietenkin pastori Henrik Kivesranta ja nimeksi 
tulee Carl-Magnus.  
Viimeinkin Johanna on paljastanut Kivesrannalle, että lapsen isä on Magnus ja kertonut tämän 
salaisesta matkasta Brysseliin sillä hän luottaa Kivesrantaan koska papillahan on vaitiolovelvollisuus ja 
se koskee myös Brandzer seurakuntaa ja sen pääjohtajaa. 
 
Yhä Aron ja Frangén ovat Eurocityssä. He ovat vuokranneet pienen punaisen mökin, joka sijaitsee 
vanhalla leirintäalueella, jossa tätä nykyään on hienostoasuinalue. Mökistä käsin he hoitavat bisneksiä. 
He ovat tutustuneet erääseen paikalliseen liikemieheen nimeltä Lauri Plomeros, joka omistaa 
menestyvän viihdealan yrityksen nimeltä Leifi’s Karaoke Inc. Firma valmistaa erilaisia interaktiivisia 
viihdeohjelmia tietokoneille sekä viihderobotteja. Osa yrityksen ohjelmista on tarkoitettu ainoastaan 
humoristisille täysi-ikäisille koska ne sisältävät melko härskiä huumoria.  
 
Eurocityn ydinkeskustassa gangsterien hyökkäys aiheuttaa sekasorron ja Frangén loukkaantuu 
ammunnassa, muttei hengenvaarallisesti.  
Aron näkee autokorjaamon edessä tutunoloisen auton, joka osoittautuukin isän BMW:ksi. Hän muistaa 
isän kertoneen, että Magnus oli lainannut autoa, kun lähti salaiselle matkalle Brysseliin. Magnushan 
jätti oman autonsa Aronille. Nyt hän alkaa etsiä lähistöltä Magnusta. Korjaamon lähellä on suuria 
lasipintaisia liikerakennuksia ja niiden välissä on puistikko. 



 

 

Aron kyselee Magnusta korjaamolta, jossa ei tiedetä mitään miehestä. Auto ei siis ole korjattavana 
vaan pysäköity väliaikaisesti, siispä Aron kirjoittaa paperilapulle matkapuhelinnumeronsa ja kehottaa 
ottaa välittömästi yhteyttä. Lapun hän laittaa tuulilasinpyyhkimien alle.  
Sitten hän kyselee Magnusta lähellä olevien liiketalojen reseptioista mutta turhaan; missään ei tiedetty 
mitään Magnus Brandzerista. Aron alkaa toden teolla huolestua sillä hänhän on Magnuksen henkivartija 
ja olisi pitänyt yrittää olla selvin päin Hangossa, jotta olisi päässyt mukaan salaiselle matkalle.  
Lopulta hän löytää Magnuksen puistikosta, jossa tämä makaa puskassa sidottuna nippusiteillä 
huonokuntoisena ilman hampaita. Magnus kertoo, että joku hullu nuorisojengi oli hyökännyt korjaamon 
pihalla, kun hän oli pysähtynyt ostamaan polttimon. Hän kertoi lisäksi, että oikeanpuoleinen auton 
ajovalo oli mennyt rikki gangsterien hyökkäyksen aikana. 
Aron taluttaa Magnuksen auton takapenkille ja sitten menee korjaamolle ostamaan polttimon, jotta he 
pääsisivät lähtemään kotia kohti. Aron kertoo omista bisneksistään.  
Sitten Aron käy sairaalassa katsomassa Frangénia, joka on jo toipumaan päin. Aron kertoo vievänsä 
Magnuksen kotiin ja antaa vuokramökin avaimen Frangénille.  
Sitten kotimatka voi alkaa, mutta ensin Magnuksen on teetettävä tekohampaat, ettei perhe järkyttyisi. 
Tekohampaat Magnus teetättää Oulussa. Siellä on tätä nykyään suuri hammastalo, jossa on 
Fennoskandian pätevimmät hammaslääkärit. Totta kai lysti maksaa mutta hampaathan ovat hyvin 
tärkeitä, jos aikoo syödä muutakin kuin keittoa.  
Hammastalon tekohammasosastolla on pitkä odotusjono, ja Magnus ja Aron yöpyvät hienossa 
hotellissa aivan Oulun ydinkeskustassa Rotuaarin varrella. Siellä on paljon viihdettä kuten 
erotiikkabaareja. Magnus soittaa kotiin, että noin viikonkuluttua hän tulee kotiin ja kertoo tapahtuneesta.  
 
Viikon kuluttua hampaat ovat valmiit ja he pääsevät jatkamaan kotimatkaa.  
Eräänä aurinkoisena huhtikuisena päivänä he viimeinkin saapuvat Vattulaan, jossa heidät otetaan 
riemulla vastaan. Tietenkin Aronista on tullut todellinen sankari, kun pelasti työnantajansa pinteestä. 
Magnus korottaa Aronin palkkaa kaksinkertaiseksi.  
 
Huhtikuun lopulla Sunttinen saapuu taas Brandzers Hofiin ehdottamaan, että sinne kutsuttaisiin 
Euroopan pääministeri Matteus Oldie, jotta tälle voitaisiin selittää perin pohjin Suomen taloudellisesta 
tilasta. Suomen viralliset päättäjät vaikuttavat melkoisilta pökkelöiltä, kun eivät välitä maansa taloudesta.  
Vaikuttaa siltä, että Suomen ministerit ovat kiinnostuneita ainoastaan juhlimisesta ja juorulehdille 
poseeraamisesta. Heille on tullut perinteeksi ottaa Selfieitä joka ikisessä paikassa ja asennossa.  
Perussuomalaisistakaan ei ole mitään hyötyä. He vain näpräävät matkapuhelimiaan ja kirjoittelevat 
valeuutisia uusnatsien nettilehtiin.  

 
Magnus innostuu ideasta, sillä ehkä hänen muinainen tukkuvarastonsakin saataisiin vielä henkiin.  
Sitten Gustaf alkaa tentata, että kuka on Carl-Magnuksen isä johon Magnus tuhahtaa: ”No, miltä 
kuulostaa, ajattelepa pojan nimeä, senkin shaabo!” Gustaf sanoo suoraan, että hän epäilee samperin 
huumorimaalaria, jolloin Magnuksen on pakko paljastaa salainen Brysselin matka, ja ennen sitä oli 
tehnyt pikakäynnin kotona ja samalla laittanut pojan alulle. Gustaf hiljeni ja sitten pyysi Johannalta ja 
Magnukselta anteeksi, että oli ollut äkkipikainen. Johanna sanoi veljelleen, ettei hän saa puuttua toisten 
asioihin. 
 
Pääministerillä on paljon kiireitä eikä mitenkään ehdi tulla käymään pienessä pohjoissuomalaisessa 
Vattulassa.  
 
Kiinteistönhoitaja Antti Keränen on huonossa kunnossa sillä ikäkin alkaa jo painaa. Laman takia moni 
tuttava on mennyt hirteen.  
Eurocityssä toisen kätensä menettänyt Frangén saapuu Vattulaan ja kysyy Magnukselta, jos 
Brandzerien yrityksissä tarvittaisiin yksikätistä konttoristia. Hän kertoo, että gangsteri hyökkäyksen 
aikana hänen vasenkätensä meni niin mäsäksi, ettei siitä enää kalua tullut ja se jouduttiin amputoimaan. 
Tilalle asennettiin hydraulinen proteesi, joka toimii melkein kuin oikea käsi ja muistuttaa hyvin paljon 
oikeaa yläraajaa. Tietenkään käpälässä ei ole tuntoa mutta jokseenkin sillä pystyy tarttumaan esineisiin. 
Magnus opastaa Frangénin Vattulan päivätoiminnan päällikön virkaan sillä edellinen oli ihan surkea 
ihilisti, joka kaiket päivät juorua läpätti puhelimessa. Frangén on oikea mies oikeassa paikassa, sillä 
hänellä on hyviä ideoita. Vattulan päivätoiminta tarvitsee paljon uusia ideoita koska kuntahan on 
perustettu kokeilukuntana ja on sellainen yhä.  
 



 

 

Helluntaina tanssitaan Stinan ja Aronin häitä. Brandzerit antavat häälahjaksi pienen omakotitalotontin.  
Kartanolla on aivan liikaa maata, josta joutuu maksamaan paljon veroa. Samalla tontti on palkkio 
Aronin ystävällisyydestä. Häälahjatontti lohkaistaan Brandzers Hofin tontin kaakkoiskulmauksesta, 
jonne pääsee suoraan Runkokukkulantien itäpäädystä, jossa on käännytyspaikka.  
 
Illalla Boije kehottaa Magnusta äänestämään presidenttiehdokas Carlos Pigheadiä koska tämä on 
luvannut antaa yritystukea Suomen elinkeinoelämälle. 
Ensi kuussa on Euroopan presidentinvaalit. Euroopan työväenpuolue Workers Partyn ehdokas Carlos 
Pighead on luvannut erityisen rahaston perustamisen pohjoismaisia yrityksiä varten.  
 
Seuraavana päivänä kun Aron ja Stina käyvät katsomassa tonttiaan, niin silloin Maria lähettää Aronille 
ikävän tekstiviestin; Isä on halvaantunut. Aron menee suoraan isänsä luokse, jolta hän saa tehtäväksi 
puhua Iisakista Magnukselle, jos tämä voisi mitenkään vaikuttaa Iisakin vapauttamiseen. 
Magnuksellahan on suhteita isoihin herroihin. Tottahan toki hän lupaa ottaa asian esille sillä juuri Iisakki 
oli ollut ensimmäisenä auttamassa, kun Brandzerit muuttivat kartanoon.  
Magnus käy Sukevan keskusvankilassa vankilanjohtajan juttusilla, joka puolestaan vierittää asian 
presidentille sillä vankilanjohtaja sattuu olemaan Peter Ilon ystävä.  
Magnus aikoo matkustaa Brysseliin tapaamaan presidenttiä, mutta vähän ennen matkalle lähtöä hän 
sairastuu eikä voi lähteä. Niinpä vanha Maria lähtee Brysseliin ja yrittää henkilökohtaisesti päästä 
presidentin puheille. Turha on toivo, sillä vartijat käännyttävät määrätietoisesti pienen muorin heti portilla.  
Onneksi Maria tapaa Brysselin kadulla liikemies Boijen, joka lupaa toimittaa armahdusanomuksen 
perille. Ja seuraavana päivänä Maria saa tiedon, että presidentti on hyväksynyt Iisakin armahduksen. 
Maria menee hyvissä mielin Sukevalle mutta liian myöhään sillä Iisakki on jo vapautettu, mutta vankilan 
portilla Turvatumin vartijat kaappasivat hänet mukaansa ja muiluttivat hänet Kirkkoniemelle, jossa häntä 
kidutettiin ja pakotettiin esiintymään pornofilmeissä. 

 
Kirkenesissä on Turvatumin suuri hallintorakennus, josta he johtavat Euroopan pohjoisimpia 
toimintojaan. Rakennus on niin salainen, ettei kukaan tiedä mitä kaikkea sen seinien suojissa tapahtuu. 
Pornofilmien teko on Turvatumin salainen toimialue. 
Parhaillaan Turvatum suunnittelee ostaa ruotsalaisen Securitaksen kaikki osakkeet ja sitten vuorossa 
on sen tytäryhtiö Loomiksen vuoro. Turvatum ottaisi itselleen kaikki voittoa tuottavat toiminnot ja loput 
myytäisiin kilpailijoille. Turvatum on varma, että kauppa onnistuisi koska pienempi firma ostaisi 
suuremman.  
 
Eräänä syyskuisena päivänä, kun Johanna lapsiensa kanssa on Brandzer seurakunnan kokouksessa, 
niin sillä välin kartanon pihaan saapuu Peter Ilo. Ester-vauva lepää tyytyväisenä vaunuissaan kartanon 
takapihalla Jim-Adolfin patsaan juurella, kun Anna-äiti on sisällä kattamassa ruokapöytää. Anna näkee 
ikkunasta, kun Ilon mulkku nostaa lapsen syliinsä. Hätääntyneenä Anna ryntää ulos ja huutaa 
epätoivoisesti apua. Peter laittaa lapsen takaisin vaunuihinsa ja juoksee autoonsa ja kaahaa tiehensä. 
Hän jätti Esterille kultaisen medaljongin, jonka Anna heittää raivoissaan päin patsasta. 
 
Magnus ei halunnut osallistua kokoukseen koska häntä on alkanut kyllästyttää kokouksissa istumiset, 
vaikka onkin kova liikemies. Juuri sen vuoksi hän on viime aikoina perinpohjaisesti väsynyt 
palavereissa istumiseen. Hän istuu vanhan Joonaksen kanssa huvimajassa, joka oli tullut kylään. 
Joonaksella ei oikein aika kulu palvelutalolla. Hän päätti tehdä pienen kävelylenkin kartanolle, sillä sinne 
on sopivan lyhyt päiväkävelymatka.  

 
Huvimajassa Magnus tarjoaa oluet vanhalle harmaatukkaiselle Joonakselle. He juovat kolmosolutta, 
josta molemmat pitävät. Monen tölkillisen jälkeen he kuulevat Annan avunhuudon kartanon takaa.  
He säntäävät apuun mutta liikkuminen on melkoista kompurointia monen kaljan jälkeen. Joonas 
onnistuu lähtemään ensimmäisenä ja sitten vasta Magnus nousee ylös ja hoippuen menee 
ankkalammikon halki menevälle sillalle, sillä huvimaja on lammikon keskelle tehdyllä saaressa. 
Ykskaks Magnus horjahtaa päin hataraa sillankaidetta vasten ja molskahtaa veteen ja kolauttaa päänsä 
lammikon keskellä olevaan suihkuputkeen ja hukkuu. Viime aikoina Magnus on ollut melko huonossa 
hapessa, joka tietenkin johtuu runsaasta alkoholin käytöstä ja sitkeästä masennuksesta. Hän on 
huomannut, kun olut ei enää maistu eikä tunne mitään tuoksuja.  
Joonas kääntyi katsomaan, kun isäntä jäi makaamaan keskelle lammikkoa ja yritti kiskoa hänet kuiville, 
muttei jaksanut sillä hänenkin voimansa ovat vanhuuden vuoksi heikentyneet. Sitten Joonas lähti 
kävelemään kohti kartanon pääsisäänkäyntiä.  



 

 

Ulko-oven luona hysteerisesti itkevä Anna tuli nurkan takaa pieni Ester sylissään ja sanoi: ”Vitun 
vartijan mulkku oli taas täällä Esterin kimpussa!” Joonas kertoi hädissään, että ambulanssi pitäisi soittaa 
Magnukselle, joka horjahti lampeen. Anna ojentaa Joonakselle matkapuhelimensa sillä hän itse ei 
järkytykseltään kyennyt soittamaan, sillä hänellä on jo ennestään yksi järkytys.  

 
Pian ambulanssi saapuu paikalle mutta mitään ei ole enää tehtävissä sillä Magnus hukkui heti.  
Joonasta otti pattiin, kun hänen matkapuhelimensa jäi palvelutalolle. Tavallisesti se on aina mukana, 
muttei ikinä silloin kun sitä tarvitsisi.  
Tunnin kuluttua, kun Johanna palasi kotiin lapsiensa kanssa, niin silloin Joonas kertoi tämän  
suru-uutisen, että isäntä horjahti lampeen ja syyllisenä voidaan pitää samperin Peter Iloa. Jos se ei olisi 
tullut, niin silloin Anna ei olisi huutanut, jolloin hän ja Magnus yhä istuisivat huvimajassa olutta juoden.  
Johanna raivostuneena huutaa: ”Paska vitun hintti Peter Ilo!” 
 
 
Vuosi 2822 
Heleänä heinäkuisena päivänä Brandzers Hofin pihaan pysäköi Boijen komea hopeanvärinen  
Hyundai Vista henkilöauto, joka on tämän hetken eksklusiivisin automerkki.  
Johanna on mielissään saadessaan nimipäiväjuhliensa vieraaksi miesvainajansa parhaan ystävän.  
Myös piirilääkäri Yrjö Salveqvick saapuu vaimonsa Lovisan ja tyttärensä Antoinetten kanssa.  
Sillä aikaa, kun Antoinette yrittää houkutella Ullaa Turkuun erään vapaakoulun apuopettajaksi, niin sillä 
välin lapset etsivät vintillä vanhoja vaatteita Johannan kunniaksi järjestettäviin naamiaisiin. Lapsia 
naurattaa, kun löytyy vanha pölyinen tummansininen toppatakki, jonka hihoissa lukee keltaisilla 
muovikohokirjaimilla; R-Safety. Seuraavaksi he löytävät pienen valkoisen pahvirasian, jonka päälle on 
kirjoitettu huolellisella käsialalla; Jimin nenä. Rasian sisältä paljastuu punainen pellenenä, joka on tehty 
punaisesta pullonkorkista.  
Lapsia alkaa naurattaa niin, että Johanna menee katsomaan, että mikä on noin hauskaa. 
Johannaakin alkaa naurattaa, kun näkee pellenenän. Lapset kysyvät, että kuka on Jim, jolloin Johanna 
päätään raapien vastaa: ”En tiedä, mutta luultavasti se on meidän esi-isämme Jim-Adolf.” 

 
Vähän myöhemmin, kun Carl-Magnus, Erkki ja Ester sovittavat vaatteita, niin silloin Ester löytää vanhan 
takin taskusta medaljongin, jonka sisällä oleva kuva muistuttaa kovasti häntä itseään. Lisäksi 
medaljongissa on sisäänrakennettu MP3-soitin, mutta paristo on kulunut loppuun.  
Carl-Magnus käy hakemassa huoneestaan uuden pariston, jotta he kuulisivat, että mitä kappaleita 
medaljongin soitin sisältää. Medaljongin soittimesta alkaa kuulua mukaansa tempaava iskelmäkappale, 
tyypillistä purkka oppia. Kappaleen jälkeen tulee jonkun miehen änkyttävä puhe, joka pyytää anteeksi 
raiskausta. Lapset eivät käsitä yhtikäs mitään. Puheesta on erittäin vaikea saada selvää mitä 
möreähköääninen mies sanoo. Carl-Magnus antaa medaljongin Esterille, joka aikoo myöhemmin tutkija 
asiaa.  
 
Johannan nimipäivillä musisoidaan ja vieraat nauttivat täysin rinnoin Carl-Magnuksen nukketeatterista. 
Yhdelle nukeista hän antaa nimeksi Pylly-perse koska sen takapuoli on hieman korostunut.  
Gustaf Sunttinen tosin pälyilee hieman huolestuneena ympärilleen, kun huomaa Ullan lempeät katseet 
Carl-Magnuksen kotiopettaja Axel Ingbergiin, tämä kun on pelkkä työläispoika eikä tiedä mitään 
bisneksistä.  

 
Juhlien jälkinäytös käydään sivummalla, kun Anna huomaa Esterin kaulassa medaljongin - saman, 
jonka Peter Ilo oli laittanut muutama vuosi sitten Esterin vaunuihin. Anna riuhtaisee korun Esterin 
kaulasta sellaisella raivolla, että ketju katkeaa ja niskaan jää verinen haava. Loukattu Ester pakenee 
vintille itkemään. Carl-Magnus menee lohduttamaan häntä, jolle Ester nyyhkyttää: ”Mutsi ei oo ikinä 
raivostunut tolla lailla! Onks se tullu dorkaks?” johon Carl-Magnus: "Ei kai nyt sentään, kai siihen on 
joku selitys, ehkä se koru herätti hänessä jotain muistoja. " ja halaa Esteriä, jolloin Ester rauhoittuu.   
Alakerrassa Anna kertoo tapahtuneesta Johannalle, joka korjaa medaljongin parempaan talteen Anna, 
kun on valmis heittämään arvokkaan esineen roskiin. Johanna lukitsee medaljongin kellarissa olevaan 
kassakaappiin koska se vaikuttaa arvokkaalta. Johanna kuuntelee soittimen kappaleen sekä miehen 
puheen, jonka hän tunnistaa Peter Ilon ääneksi. Hän päättää, ettei kannata kertoa siitä Annalle koska 
asia tuntuu olevan yhä hyvin arka.  
 
Seuraavana aamuna kartanon aamiaispöydässä Gustaf Sunttinen ja Johan Boije käyvät keskustelua 
Carl-Magnuksen tulevaisuudesta. Sunttinen haluaisi pojan Turkuun taidekouluun, kun taas Boije uskoo 
loistavaan liikemiehenuraan.  



 

 

Lyhyen neuvonpidon jälkeen Sunttinen joutuu taipumaan siihen, että Carl-Magnus lähetetään Helsinkiin 
Kauppakorkeakouluun. Johanna seuraa huolestuneena vierestä, kun miehet päättävät lapsen 
kohtalosta. Loppujen lopuksi Carl-Magnus innostuu liikemiehen urasta koska isäkin oli sellainen. 
Kukaties hänestäkin tulisi vapaamuurareiden jäsen.  
Sitten hän menee ulos ja tempaa Esterin mukaansa ja menevät metsään suunnittelemaan 
tulevaisuuttaan. He ovat monesti leikkineet metsikössä, joka on kartanon takana. Metsikön takana 
menee Kanervatie, se, jossa taannoin Magnus ja Johanna ajoivat ojaan. 

 
Kanervatie kaartaa Vattulan lentokentän kiitoradan vierestä koska mutkan kohdalla on pohjaton 
suonsilmäke, josta Vattupuro saa alkunsa. Suonsilmäke on Natura luonnonsuojelualue. Siihen ei 
pystyisikään mitään rakentamaan. 
  
Gustaf Sunttinen puuttuu seuraavaksi Ullan ja Axel Ingbergin suhteeseen. Hän yrittää saada Johannan 
uskomaan, että Ullan kannattaisi mennä naimisiin vanhan kihlakunnantuomari Gunde Brickin kanssa 
koska silloin pääsisi kiinni kunnon omaisuuteen. Naiset tyrmäävät idean niin määrätietoisesti, että Gustaf 
päättää ottaa tehokkaammat keinot käyttöön; Axel Ingbergin on lähdettävä hänen mukanansa Turkuun 
heti seuraavana aamuna. Ennen lähtöä Axel ja Ulla ehtivät keskustella tulevaisuudesta ja Ulla lupaa 
odottaa Axelia, vaikka maailman loppuun. 
 
Ullaa inhottaa Gunde Brick koska tämä tapaa istuskella keskustan Vattupuistossa kytäten jokaista 
ohikulkijaa. Siitä on tullut Gundelle tapa ja välillä hän kävellä köpöttelee korttelin ympäri, jotta näkisi jos 
kohtaisi tuttuja. Jok’ikinen päivä hänellä on yllään ikivanhat hieltä haisevat siniset haalarit, joissa on 
punaisia viivoja. Hän asuu Vattulan keskustassa melkein vastapäätä Röllykkä taloa, jossa on joskus 
muinoin ollut Jim-Adolfin perustama päivätoimintaryhmä ennen kuin se muutti Mäntymäelle.  
Röllykkä KY on yhä Mäntymäen dementiakeskuksen tiloissa. Nimeä on hieman muutettu; Röllykkä 
Tools KY. Röllykän yhteyteen kuuluu valokuvausryhmä Stigun Foto tiimi. 
 
Röllykän ensimmäisissä tiloissa, Röllykkä talossa, on Ullan kaupunkiasunto, jotta tämä itsenäistyisi.  
Asunto on kulkenut suvussa. 
Gunde Brick asuu Asiakaskadun toisella puolella, Vattupuiston reunassa olevassa 
kolmionmuotoisessa puumökissä. Mökin edustalle Gunde on hankkinut vihreän penkin, jossa tämä 
tapaa tuijottaa jokaista ohikulkijaa ja se ärsyttää Ullaa. Välillä Gunde tapaa pyyhkiä vanhalla likaisella 
rätillä hikeä. Muutaman kerran Ulla on jopa vilauttanut keskisormea ja sanonut tälle vanhalle miehelle 
päin näköä: ”Keksi jotain tärkeämpää tekemistä!” joka kerta Gunde vain mumisee: ”Kiitoksia hienoista 
sanoista!”  
Myös Johannaa ottaa pattiin tämän eläkkeellä olevan kihlakunnantuomarin tavat, kun ei oikein ilkeä 
liikkua tyttärensä asunnon luona, kun Brick koko ajan kyttää jokaista ohi kulkijaa. Usein tiistaisin 
Johanna tapaa käydä tyttärensä luona auttamassa siivouksessa ja vaihtaa pussilakanan. Perjantaisin 
Ulla tuo pyykkikassin Brandzers Hofiin pestäväksi, vaikka Röllykkä talon kellarissa on erittäin hieno ja 
moderni pyykkitupa.  
 
Heinäkuun lopulla kartanon naiset hyvästelevät Carl-Magnuksen matkaan kohti Helsingin 
kauppakorkeaa. Koulu alkaa elokuun puolivälissä mutta on hyvä saapua vähän ennen campukselle, 
jotta tottuisi uuteen ympäristöön. Kauppakorkeakoulu sijaitsee tätä nykyään Helsingin ja Espoon rajalla, 
Jonnalan kaupunginosassa, jonne on keskitetty paljon oppilaitoksia. 

 
Perille saavuttuaan Carl-Magnus ilmoittautuu koulun kansliaan, jossa hänet toivotetaan tervetulleeksi, 
sillä siellä tunnetaan hyvin Brandzerin suvun.  
Oppilasasuntolan aulassa odottaa todella raju sisään potku; uusien tulokkaiden pitää juoda 
omenamehua potasta, johon on murennettu vesirinkeleitä. Jos kieltäytyy juomasta, niin silloin joutuu 
giljotiiniin, jossa on pahvista valmistettu terä. Carl-Magnus päättää kiltisti juoda omenamehua potasta ja 
syö vesirinkelien paloja, jotka muistuttavat sitä itseään mutta maistuvat ihan hyvältä.  
Ylimmäisenä piruna toimii kapeanaamainen Erik Lillnysta, joka on saanut ison joukon oppilaita 
puolelleen. 

 
Yön raskaina tunteina koti-ikävää potevan Carl-Magnuksen huoneeseen tulee lohduttamaan  
pulleaposkinen oljenvaaleatukkainen Nils Siitonen. Pojista tulee kavereita. 
 



 

 

 
Vuosi 2826 
Neljä vuotta myöhemmin kauppakorkeakoulun parkkipaikalla Erik Lillnysta käy yllättäen Nilsin 
kimppuun ja työntää tämän pään suihkulähteeseen. Carl-Magnus hyökkää puolustamaan kaveriaan ja 
iskee tappelun tuoksinassa Lillnystanin tajuttomaksi. Tämä ei jää seurauksitta; koulun rehtori painostaa 
Carl-Magnusta eroamaan koulusta yleiskurssin jälkeen koska Erik on sukua huippupoliitikoille, jotka 
ovat rehtorin tuttavia.  
Seuraavana päivänä Erik oli jo täydessä vauhdissa eikä hänelle tullut tappelusta mitään vammoja. 
Tietenkin Carl-Magnusta vituttaa, kun politikoiden pentuja kohdellaan pitsihansikkain ja saavat 
käyttäytyä miten sattuu. Pääasiahan on, että hän saa käydä yleiskurssin loppuun.  
Carl-Magnus menee kesäksi Vattulaan eikä kykene kertomaan äidilleen liikemiesuransa päättymisestä 
ennen kuin loma on ohi ja hänen pitäisi palata Helsinkiin. 
 
Carl-Magnuksen ja Esterin välille syntyy kiihkeä romanssi. Se vie nuoret talon takana olevaan 
metsikköön missä he säikähtävät hiippailevaa Iisakkia. Vain Maria ja Erkki tietävät Iisakin lymyävän 
Brandzers Hofin lähistöllä. Hän tapaa käydä syömässä ja nukkumassa äitinsä luona ja sitten hiippailee 
lähialueella. Hän ei uskalla asettua yhteen paikkaan, ettei Turvatumin miehet häntä löytäisi. 
Iisakki onnistui pakenemaan Kirkkoniemestä. Turvatumin miehet epäilevät, että karkuri olisi pyrkimässä 
kotiseudulleen ja on alkanut liikkua Brandzers Hofin lähistöllä ja kyselevät lähiasukkailta, että ovatko he 
nähneet Iisakki Kerästä. He ovat kysyneet muun muassa Johannalta, joka ei ole nähnyt Iisakkia pitkään 
aikaan. Jos Turvatum vartijat löytäisivät Iisakin, niin silloin he todennäköisesti ampuisivat hänet siihen 
paikkaan. 

 
Erkki oli pieni vauva, kun Peter Ilo raiskasi Annan eikä sen vuoksi mitenkään pysty muistamaan 
tapahtumia kuin mitä on kuullut siskoltaan. Kun Iisakki käy syömässä ja nukkumassa lapsuuskodissaan, 
niin silloin hän kertoo koko tarinan Erkille. Iisakki on kehottanut Erkkiä olla kostamatta Ilolle koska 
silloin hänkin joutuisi samanlaiseen liemeen.  
 
Aronin ja Stinan nokkela ja hoksaavainen Erkki poika yrittää kehittää isän verstasta ja kertoo innoissaan 
ideoistaan halvaantuneelle isälleen mutta tämä vain suuttuu: “Ja vitut, verstas ei kaipaa mitään herrojen 
kotkotuksia!” Aron on kyllästynyt uudistuksiin koska viime vuosina yhteiskuntaa on perin pohjin 
uudistettu ja samalla rikollisuus on lisääntynyt.  
 
Aikaisemmin Aron itsekin oli innokas uudistusten ystävä mutta heti Magnuksen kuoleman jälkeen 
hänen mielensä muuttui ja päätti jatkaa isänsä Antin jalanjälkiä, ja verstaalle hän ei pikku kummassa 
huolisi mitään uusia vempaimia. Stina on monesti saanut olla erotuomarina miehensä ja poikansa 
välillä.  
 
Elokuun puolivälissä Carl-Magnus pystyy vihdoinkin sanottua äidilleen, että hänet on erotettu 
kauppakorkeakoulusta koska oli puolustanut kaveriaan ja kiusaaja sattuu kuulumaan poliitikkosukuun. 
Johannaakin harmittaa, kun poika ei saanutkaan käydä loppuun kauppakorkeaa.  
Sen sijaan Carl-Magnus muuttaa Turkuun Sunttisille, ja aloittaa Turun Akatemiassa. Siellä hän törmää 
pitkästä aikaa entiseen kotiopettajaansa Axel Ingbergiin, joka kertoo kirjoittavansa väitöskirjaansa yötä 
päivää.  
 
Carl-Magnus viihtyy enemmän ja enemmän serkkunsa Hannan kanssa minkä Sunttiset panevat ilolla 
merkille koska heidän mielestänsä he sopisivat hyvin yhteen, ja samalla Hanna pääsisi miljonäärisukuun. 
Kyllä Sunttisillakin on paljon kahisevaa, mutteivat kuitenkaan ihan miljonäärejä.  
 
Samaan aikaan Vattulassa eläkkeellä oleva kihlakunnantuomari Gunde Brick kosii turhaan Ullaa, joka 
rakastaa yhä Axelia, vaikkei ole tästä pitkään aikaan mitään kuullutkaan.  
Kivesranta vierailee leski-Johannan luona ja kertoo yksinäisyydestään vaimonsa kuoltua. Johanna 
torjuu Kivesrannan tunteenpurkauksen koska haluaa olla uskollinen kuolleelle miehelleen. Olisi 
parempi, että he olisivat vain hyviä ystäviä, ei sen enempää.  
 
Turvatumin vartijat etsivät Iisakkia pitkin talvea, mutta Maria-äiti onnistuu suojelemaan poikaansa.  
Aron antaa veljelleen laserleikkurin, jotta tämä pystyisi paremmin puolustautumaan. Aron on kehottanut 
Iisakkia surmaamaan Peter Ilon heti kun siihen olisi hyvä tilaisuus eikä hetken mielijohteesta, jolloin 
olisi suuri vaara epäonnistua.  



 

 

 
Ester aloittaa soittotunnit Vattulan monitoimitalo V3:ssa koska on kiinnostunut sähköhuilunsoitosta. 
Hän on muutaman kerran lainannut Carl-Magnuksen sähköhuilua, joka on tämän huoneessa kartanon 
toisessa kerroksessa.  
Sähköhuilussa on piuha, joka menee kovaääniseen tai vahvistimeen. Se toimii suurin piirtein kuin 
sähkökitara mutta siihen tarvitsee vain hieman puhaltaa, jotta soittimen äänigeneraattorit käynnistyvät.  
 
Ester valittelee kaverinpuutetta. Johanna kehottaa Esteriä käydä Kivesrannan luona kylässä sillä 
hänhän on juuri valittanut samaa.  
Eräänä päivänä Kivesranta esittelee Esterille huippumodernia sähköhuilua, jolla on naurettavan helppo 
soittaa. Valmiit kappaleet he tulevat äänittämään V3:n musiikkistudiolla. 
 
Vuosi 2827 
Eräänä talvipäivänä V3 talolle saapuu vartija Peter Ilo, Esterin isä, joka on saanut selville, että tytär on 
alkanut käydä siellä. Peter nimettömänä tiedustelee tytärtään V3 talon niin kutsutuilta luovilta luotseilta, 
joilla on pieni konttori talon aulassa. Juuri silloin Kivesranta on luotsien konttorissa rupattelemassa.  
Peter jättää Kivesrannalle sukukoruja isänperinnöksi jäätyään itse lapsettomaksi ja naimattomaksi. Peter 
on yrittänyt etsiä elämänkumppania, muttei onnistu koska on aivan liian raju ja äkkipikainen. 
 
Kerran kun Peter Ilo meni Vattulan Asiakastorille, jossa hän laittoi kukkia vyötärölleen ja vihelteli 
blondeille mutta tytöt juoksivat kirkuen pois. 
 
Peter kehottaa Kivesrantaa antamaan korut Esterille. Henrik lupaa tilaisuuden tullen antaa korut 
Esterille sekä kertoa koko totuuden. Lopuksi Peter kehottaa Henrikiä huolehtimaan tytöstä, johon 
tämä: ”Totta kai pitää huolehtia Esteristä, sillä hän on hieno ihminen, ja onhan tytöllä huolehtivainen äiti.” 
Sitten Henrik kehottaa luotseja poistumaan hetkeksi huoneesta, jotta voisi esittää tälle muutaman 
kysymyksen. Kun he ovat jääneet kahden kesken tähän pieneen konttorihuoneeseen, niin silloin Henrik 
kysyi Peteriltä: ”Miksi sä raiskasit Annan?” johon Peter vastasi: ”Uuh, sen tietäköön katti, en 
todellakaan tiedä mikä muhun meni, ehkä se oli seksuaalisen energian purkautumisen tulos tytön 
puutteessa, halutti vaan survaista.”. Henrik pudisti päätään ja vannotti: ”Lupaathan, ettet enää koskaan 
raiskaisi ketään naista sillä siitä seuraa syvät henkiset arvet ja sitä paitsi raiskaus on syntiä, josta joutuu 
helvetin laava-altaaseen.” Peter Ilo lupaa käsisydämellä käyttäytyä ihmisiksi.  
 
Sitten kysyy värisevällä äänellä: ”Joudunko kadotukseen nyt kun olen raiskannut Annan?” johon 
Henrik: ”Mistä mä sen tietäisin, sillä mähän oon vain tavallinen ihminen mutta sen tietää vain Luoja, saat 
aikanaan hänen kanssansa tehdä tilit selviksi, ehkä voit välttyä kadotukselta, jos teet parannuksen etkä 
enää tee yhtään syntiä.” Peter nyökkää ja lupaa elää niin hyvin kuin mahdollista.  
 
Iltapäivällä Läskelän kadulla Iisakki törmää vanhaan viholliseensa. Hän syöksyy laserleikkuri kädessä 
Peterin päälle, jolloin tämä ottaa virkapistoolin esille. Kuuluu laukaus ja veret roiskahtavat ympäriinsä. 
Sitten tulee hiljaista. Keskellä katua makaa kaksi ruumista. Lähiasukkaat soittavat poliisille.  
Virkavalta näkee heti, että kyseessä on ollut kaksintaistelu ja molemmat ovat saaneet samanaikaisesti 
surmansa. Peterin rinnassa on laserleikkurin polttama reikä, josta pulppuaa tummanpunaista verta. 
Iisakin otsassa on luodin mentävä reikä, josta valuu verta otsalle.  
Poliisi näkee Iisakin henkilöpapereista hänen henkilöllisyytensä ja käy Marian luona kertomassa tämän 
suru-uutisen. Poliisi kuulustelee Marialta, että tietääkö hän mitään tapahtuneesta. Maria vain kertoo, että 
Iisakki pelkäsi Turvatum vartijoita, jotka olivat kaapanneet hänet vankilanportilla ja vieneet väkisin 
Kirkkoniemeen, jossa häntä oli kidutettu ja pakotettu esiintymään pornofilmissä. Maria kertoo myös 
Peter Ilon raiskauksesta kauan sitten. Poliisi pahoittelee, ettei aikanaan ottanut tosissaan tapausta. 
Syynä oli liiallinen luottamus Turvatumia kohtaan. Nyt ainakin Vattulan poliisin silmissä Turvatum on 
saanut tahran maineeseen. Totta kai tämä rekisteröitiin Europolin ja Interpolin tietokantoihin, että 
Turvatum yhtiötä tulee pitää silmällä.  
 
Poliisi tutkii Iisakin ruumiin ja löytää paljon pahoja arpia ja sitten aloittavat perinpohjaiset tutkinnat 
Turvatumin Vattulan toimitiloissa. Muutama vuosi sitten Turvatum muutti Sukevalta Vattulaan Tallimäen 
teollisuusalueelle keltaiseen tiilitaloon.  
Suomen keskusrikospoliisi antaa tutkintamääräyksen Kirkkoniemen poliisille, että sielläkin tehtäisiin 
perusteellinen tutkinta Turvatumin toimitiloihin koska siellä on laiton pornostudio.  



 

 

 
Peter Ilon matkapuhelimen päiväkirjasta löytyy monta muistiinmerkintää raiskauksesta. Poliisi pyytää 
Annalta anteeksi, kun olivat liikaa luottaneet Turvatumin vartijoihin ja maksoivat hänelle tuhannen 
euron korvauksen. Peter Ilon lähimmät työkaverit saivat syytteen rikollisen suojelusta ja väärän valan 
antamisesta ja heidät tuomittiin kymmeneksi vuodeksi vankilaan. Annan pyynnöstä heidät teljettiin 
Häggenåsin vankilaan koska silloin olisivat kaukana Vattulasta. Häggenås sijaitsee Ruotsin 
Jämtlandissa. Poliisi kiittää Mariaa, että tämä suojeli poikaansa. 
 
Turvatumin pääomistaja, Allu Yrjölä, alkaa suunnitella yhtiönsä nimenvaihtoa, kun nykyinen nimi on 
ryvettynyt. Tästä Annan tapauksesta tuli valtakunnallinen uutinen, joka levisi Suomen ulkopuolellekin. 
Ensin Allu Yrjölä aikoo toteuttaa yritysostot, jotta nimenvaihdos tapahtuisi toisenlaisessa valossa.  
 
Erkki kyllästyy isänsä ainaiseen pottuiluun sekä Vattulan pienuuteen. Hän haluaa nähdä muutakin 
maailmaa ja menee Hankoon, jossa hän pestautuu Brand Linen matkustajalaivalle hyttisiivoojaksi sillä 
työ on viime aikoina huomattavasti helpottunut siivousrobottien ansiosta.  
 
Henrik Kivesranta antaa Johannalle Peter Ilon perintökorut ja kehottaa tätä kertomaan Esterille totuus 
isästään sekä antaa korut. Johanna tietää parhaiden koko tarinan ja toiseksi on hyvin läheinen henkilö 
Esterille. Totta kai Johanna lupaa tilaisuuden tullen kertoa totuuden ja antaa korut. Vielä aika ei ole 
kypsä totuuden kertomiseen sillä juttu on yhä Annalle hyvin arka.  
 
Ester kaipaa Carl-Magnusta ja haluaisi mukaan Turkuun mutta se ei käy päinsä koska Esterillä on työ 
hoidettavana, sillä hän on äitinsä apuna kartanossa. On tarkoitus, että Esteristä tulisi kotiapulaispäällikkö, 
kun Anna jää eläkkeelle. Frida on aikoja sitten jäänyt eläkkeelle ja asuu Lintulan palvelutalolla.  
 
Ulla matkusti Turkuun koska Antoinette on vastikään perustanut vapaakoulun ja on pyytänyt Ullaa 
osakkaaksi ja opettajaksi koska tällä on opettajan ainesta. 
Heti kun Ester oli tästä kuullut, niin silloin hänkin innostui opettajan virasta, mutta Anna äiti toppuutteli 
tytärtään koska Annan mielestä Esterin paikka on Brandzers Hofissa. Hän sanoi, että koululaiset voivat 
olla hyvinkin ärsyttäviä ja siinä vaan verenpaine nousisi maksimiin. 
 
Carl-Magnus osallistuu Turussa ylioppilaiden öisiin rientoihin ja lähes joka viikonloppu hän on 
umpihumalassa. Silloin tällöin hän on napit vastakkain narkomaanien kanssa, sillä hän inhoaa 
huumeenkäyttäjiä koska he ylikuormittavat sairaanhoitoa. Hannakin on samaa mieltä ja he yhdessä 
tapaavat potkia narkomaaneja persuuksiin. Tietenkään narkkarit eivät pidä tällaisesta kohtelusta ja se 
on erittäin vaarallista koska erilaisten aineiden vaikutuksen alaisena he voivat olla hyvinkin 
väkivaltaisia ja arvaamattomia.  
Useimmiten Carl-Magnus ja Hanna tapaavat vaania narkkareita öisellä Turun keskusrautatieasemalla. 
Kun joku narkkareista rupeaa nuuhkimaan kokaiinia niin silloin Carl-Magnus yllättää nurkan takaa ja 
potkaisee kamat maahan ja sitten lähtee juoksemaan niin kovaa kuin pääsee ja Hanna heittää 
metallisen roskakorin narkkarin jalkoihin ja sitten lähtee pinkomaan niin kovaa kuin kintuistaan pääsee. 
He juoksevat kohti voimakkaasti valaistua kohtaa, jossa usein on poliisipartioita. Narkomaanit tietenkin 
välttelevät poliisien läheisyyttä. 
 
Eräänä yönä Carl-Magnus kipuaa tikapuita pitkin Hannan huoneeseen, ettei herättäisi koko taloa sillä 
hän oli unohtanut oven avainkortin sisälle eikä iljennyt soittaa ovikelloa keskellä yötä. 
Kun Carl-Magnuksen pärstä ilmestyi Hannan ikkunan taakse, niin silloin tämä kiihottui niin paljon, että 
riisuutui ilkosilleen. Heti kun serkkupoika oli könynnyt pienestä ikkunaruudusta sisään, niin he alkoivat 
kiihkeästi rakastella niin, että Hannan valkoinen puusänky natisi. Hänen vanhempansa heräsivät 
hirveään natinaan ja menivät tyttärensä huoneeseen katsomaan, että mitä ihmettä tyttö on taas keksinyt.  
Silloin he näkivät melkoisen pornoesityksen; tyttären vieressä makasi rintapaljaana Carl-Magnus.  
Alkuhämmästyksen jälkeen he ilahtuivat, että pian Brandzerien rahat ja hieno kartano olisivat myös 
Hanna Sunttisen omaisuutta. Muutaman viikon kuluttua Carl-Magnus ja Hanna menevät kihloihin. 
Ulla saapuu Turkuun parahiksi heidän kihlajaisiltanaan. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, vaikka Ulla 
paheksuukin kihlausta koska hän tietää, että hänen veljensä on ihastunut myös Esteriin.  
Tässä päivänä eräänä Ulla oli lukenut Brandzers Hofin vanhoista päiväkirjoista, jotka on arkistoitu 
pieneen kellarihuoneeseen, niin silloin hänelle selvisi, että myös Jim-Adolf oli aivan hulluna blondien 
perään niin, että menetti parantajan lahjat. Hän oli naimisissa serkkunsa kanssa, jonka selän takana oli 
kuherrellut erään sosiaalikasvattajan kanssa. 



 

 

Näköjään naistenperässä juoksentelu on sukuvika, ajatteli Ulrika Ellinoora Brandzer. Joskus hän itsekin 
on haaveillut, että olisi kiva, jos olisi paljon poikaystäviä. Hän on ollut monen jätkän kanssa 
sähköpostikirjeenvaihdossa mutta suurin osa on seksihulluja tai muuten vaan kummallisia.  
Jonkin aikaa hän yritti seurustella Vepa Grönlundin kanssa, muttei siitä mitään tullut, kun jätkä oli niin 
saamaton, että treffeilläkin hänellä piti olla mukana henkilökohtainen avustaja. Vepa itse kertoi, että 
avustaja tapaa nostaa hänet sänkyynsä ja peitellä. Tietenkään Ulla ei tällaisen jätkän kanssa alkanut 
kuhertelemaan. Hän ajatteli, että varmasti Grönlundin Vepan kalu on kuin nakki.  
  
Eräänä syyskuisena päivänä Turun keskustassa Ulla törmää vihdoinkin Axel Ingbergiin, joka on saanut 
väitöskirjansa lähes valmiiksi. Vanha rakkaus roihahtaa liekkeihin. 
 
Eräänä iltana, kun Axel on menossa Sunttisille, jonka luona Ulla yöpyy, niin silloin talossa syttyy raju 
tulipalo. Axelin hälyttämänä Ulla ja Sunttiset syöksyvät ulos puutarhaan. Palo on niin raju, että talo palaa 
poroksi muutamassa minuutissa eikä palokunta ehtinyt ajoissa paikalle.  
Naisväki lähtee Sunttisten mustalla Mercedes-Benz pakettiautolla Vattulaan. Miehet jäävät tonkimaan 
savuavia raunioita. 
 
Ulla ja Sunttisten naiset saapuvat uupuneina Vattulaan ja Brandzers Hofiin, sillä he ajoivat yhtä soittoa 
keskellä yötä. Hannan ja Carl-Magnuksen kihlausuutinen järkyttää Esteriä sydänjuuria myöten.  
Kyllä Ester oli nähnyt kihlauutisen Facebookissa mutta nyt vasta hän tajusi, että mistä on kysymys eli 
kahden ihmisen lupauksesta mennä naimisiin. 
Ullakon seinät saavat taas kerran todistaa Esterin lohduttomuutta ja yksinäisyyttä, isättömyyttäkin. Hän 
pohtii kuumeisesti, jos vetäisi itsensä hirteen mutta päättää kuitenkin olla sitä tekemättä, sillä aivan 
varmasti äiti järkyttyisi moisesta.  
Anna tulee lohduttamaan tytärtään ja uskoo, että Esterillekin löytyy vielä elämän mies. Ester uskoo, että 
Carl-Magnus olisi se oikea. Hän on kirjoitellut uusiksi vanhoja rakkauslauluja muuttaen ne 
Carl-Magnukselle ja itselleen sopiviksi esimerkiksi ikivanha rallatus Minttu sekä Ville laulu muuttui 
Esterin muutoksen jälkeen muotoon Ester sekä Carl-Magnus. Uuden version hän laittoi Facebookiin. 
 
Gustaf Sunttinen, Carl-Magnus ja Axel Ingberg lähtevät väsyneinä ajamaan kohti Vattulaa ja Brandzers 
Hofia. Sinne on jo saapunut Sunttisten pojat Frederik ja Matias, jotka ryypiskelevät Sannan kanssa. 
Kun miehet tulevat valkoisella BMW:llä Brandzerin hovin edustalle, niin silloin Matias kiikuttaa herra 
Sunttiselle mustansalkun, jossa on perintäkirje, jossa helsinkiläiset velkojat karhuavat Frederikin 
pelivelkoja tämän isältä. Mikä hassuinta; viimeisillä velanmaksurahoilla Matias osti itselleen tv-pelin. 
Nyt Frederikillä ei ole millä maksaa velkansa eikä voi näyttäytyä velkojille. Jatkuvasti hänen täytyy etsiä 
uusia pelikavereita, joille ei vielä ole velkaa.  
 
Sunttiset ovat hankalia evakkovieraita ja tämä kiristää hermoja entisestään. Sunttisten vierailun aikana 
tapahtuu paljon kummallisia asioita. Eräänä aamuna Johanna huomasi, että sokeriastiaan on kaadettu 
kivennäisvettä ja kartanon eteisessä on joka paikkaan tiputeltu tuoksuöljyä.  
Johanna asennutti piilokameroita kaikkiin niihin tiloihin, joissa vieraat oleskelevat. Illalla kun Sunttiset 
olivat menneet nukkumaan, niin silloin Johanna katsoi tietokoneelta kameroiden tallenteet ja 
hämmästyi entisestään, että aikuiset ihmiset tekevät tuollaisia juttuja.  
Eräänä päivänä Helena Sunttinen tahtoi itse kuurata vierashuoneen lattian ja tottahan toki hän sai 
siivota. Johanna huomasi, että hän oli laittanut kuurausveteen pesukoneen huuhteluainetta niin, että 
vesi oli sinisenä. Seuraava kummallisuus tapahtui keittiössä, jossa todennäköisesti juuri Helena 
Sunttinen oli sekoittanut hienoa sokeria kahvijauheeseen. Johanna huomautti tästä hänelle, jolloin 
Helena kiisti tehneen mitään tällaista ja vieritti syyn kotiavustaja Annalle. Onneksi Annalla oli alibi; hän 
oli juuri silloin hakemassa leivoksia leipomokonditoria Ritzistä, joka sijaitsee toisella puolen kaupunkia 
Peurasuon kaupunginosassa. 
 
Ester haluaa pois Brandzers Hofista ja tässä eräänä päivänä hän kysyi Kivesrannalta, jos tämä tarvitsisi 
kotiavustajaa. Esterillä oli tuuria sillä Kivesranta ei millään ehdi hoitamaan kotiaan koska hänellä on 
paljon työkiireitä. Syyskuun lopulla Ester aloittaa uudessa työpaikassa.  
Kivesranta asuu lähellä Vattulan matkakeskusta, kolmekerroksisessa harmaassa kivitalossa.  
Asunto on kaksio. Kivesranta suunnittelee ostaa alakerran huoneiston heti kun se vapautuisi, jotta 
saisi isommat asunnon; hän voisi puhkaista lattian ja tehdä rappuset alakertaan. Hän yrittää pitää 
meteliä, jotta alakerrassa asuva ihilistinen tyttö muuttaisi pois. Tyttö tapaa soittaa täysillä 
bassokaiuttimilla niin, ettei Kivesranta pysty katsoa televisiota.  



 

 

Tyttö ei ota kuuleviin korviinsa Kivesrannan kehotuksia kuunnella musiikkia hiljaisemmalla volyymillä 
vaan ärtyy vittuilemaan. Muutaman kerran tyttö on tehnyt aiheettoman häiriöilmoituksen taloyhtiö 
Novaraxalle. Onneksi Kivesranta onnistui selittää uskottavasti, ettei tytöllä ole kaikki Muumit laaksossa. 
Taloyhtiön toimistossa tiedetään, että Kivesranta on töissä Brandzer seurakunnassa ja hänellä on 
pastorin koulutus. Tässä kerran Kivesranta ajatteli ihan hyvyyttään arvostella positiivisin arvosanoin 
tytön paikkasivustoa Facebookissa, että tämän asunto on ihan hieno. Muutaman viikon kuluttua tyttö 
kehotti naamakirjassa poistaa arvostelut koska ei ole ollut tämän asunnossa ja kutsui häntä 
pässinpääksi. Henrik Kivesranta tietää millainen on tytön asunto koska talon kaikki asunnot ovat 
samanlaisia. 
 
Axel Ingberg ja Ulla suunnittelevat tulevaisuutta mutta malttia tarvitaan, sillä Axelin virka akatemiassa 
ei ole vielä varmistunut. Myös Frederik-serkku lähestyy Ullaa kalu pystyssä. Se ei miellytä tätä lainkaan 
ja tästä suivaantuneena Frederik pyytää Matiasta lainaamaan jostakin rahaa ja viinaa.  
Miehet menevät Vattulan keskustassa Butler’s pubin pelipöydän ääreen, jossa Frederik menettää 
viimeisetkin rahansa. Pankit sekä vippifirmat eivät suostu hänelle myöntämään lisää pikavippiä, sillä 
hänellä on jo ennestään velkaa. Butler’s sijaitsee vastapäätä kauppakeskus Calevalaa, Kauppakadun ja 
Viljakadun kulmauksessa. Krouvin ensimmäinen nimi oli Lucky Horse. 
 
Sitten Frederik ja Matias murtautuvat vammaisyhdistys Basicin tiloihin, joka sijaitsee 
Peurasuonkadulla samannimisessä kaupunginosassa. 
Yhdistyksentiloista he varastavat kassakaapin, jonka he työntävät autonsa peräkonttiin ja ajavat 
kaupungin ulkopuolelle, jossa he avaavat kassakaapin.  
Kassakaapin ryöstö herättää ympäri Vattulaa ja Brandzers Hofissa suurta kohua ja inhoa.  
Vaikka epäilyjä on, niitä ei voida näyttää toteen.  
Erityisesti Brandzereita suututtaa vammaisyhdistykseen tehty murto koska he ovat yhdistyksen 
suurimmat rahoittajat. Yhdistyksen suurin sponsori on Brandzer seurakunta koska sen perustaja  
Jim-Adolf oli parantanut pyörätuolissa istuneen Heli Kuusikummun vuonna 2005. Vuotta aiemmin  
Jim-Adolf perusti apuvälinefirma Röllykän. Tämän ihmeparantamisen jälkeen Jim paransi muitakin 
vammaisia mutta sitten menetti parantajan kykynsä ja syynä lienee liiallinen seksin harrastaminen.  

 
Maria Keränen tuntee aikansa olevan täysi ja valmistautuu arvokkaasti kuolemaan ja muuttaa 
viimeisiksi viikoiksi Lintulan palvelutalon saattohoito-osastolle. Siellä voi kuunnella kaikenlaista 
musiikkia sekä katsoa maailman parhaimmat elokuvat, jotta kuolisi hyvissä mielin. Muutaman viikon 
kuluttua Maria kuolee ja hänen tahtonsa mukaisesti hautajaisissa soitetaan tämän hetken kuumimmat 
iskelmähitit. Hautajaiskappelin alttarilla on suuri kuvaruutu, jossa näytetään kotivideolta vainajan 
elämänvaiheita samalla kun kuolinhetken iskelmähitit soivat kappelin musiikkisoittimesta. Muistojuhla 
pidetään Brandzer kirkossa. 
  
Axel Ingberg saa vihdoinkin tietää saaneensa viran Helsingin yliopistosta mutta samalla kuulee, että 
akatemia tullaan siirtämään Helsingistä Tallinnaan, jotta se olisi lähempänä Keski-Eurooppaa. 
Johanna antaisi mielellään suostumuksensa Ullan ja Axelin avioliitolle mutta holhooja Gustaf Sunttisen 
mielestä avioliitto ei tule kysymykseenkään koska ei pidä Axelin pärstästä sekä hänen änkyttävästä 
puhetyylistä. Gustaf ajaa Axelin pois kartanosta. 
Sillä välin Frederik Sunttinen on päättänyt ratkaista omat raha-asiansa lopullisesti ja murtaa Johannan 
kassakaapin, joka on kartanon kellarin arkistohuoneessa.  
Kun pitkän yrittämisen jälkeen hän onnistui saamaan kassakaapinoven auki, niin silloin Carl-Magnus 
menee kellariin laittamaan saunan päälle ja huomaa arkistohuoneenoven olevan auki. Hän meni 
katsomaan, että onko siellä joku. Hän näki Frederikin olevan polvillaan kassakaapin edessä ja oli 
lappamassa seteleitä salkkuunsa. Carl-Magnus sanoi: ”Mitä vittua jäbä duunaa?” johon Frederik 
änkytti: ”Juu, juu, mä vain järjestelen kassakaappia…” Tietenkään Carl-Magnus ei moista selitystä usko 
sillä hänkään ei ole mikään pässi. Hän poistuu arkistohuoneesta ja lukitsee oven niin, ettei Frederik 
pääse ulos. Hän hakee äitinsä kellariin ja kertoo kaiken. Johanna kaivaa taskustaan matkapuhelimen ja 
soitti Gustafille, että hänen poikansa on murtanut kartanon kassakaapin. Heti siltä istumaltaan Gustaf 
juoksee kellariin. Hän istui kirjastohuoneessa lukien paikallislehteä.  
 
Johanna painosti Gustafia antamaan nuorille lupa mennä naimisiin tai muuten tästä tulee poliisiasia. 
Niin Gustafin on pakko antaa lupa. Johanna onnistui myös Gustafin vapauttamaan hänet 
holhouksesta.  



 

 

Gustafista tuli holhooja siitä lähtien kun Magnus kuoli koska epäiltiin, että Johanna olisi holtiton 
raha-asioissa ja se johtuu hänen oljenvaaleasta tukastansa eli kysymyksessä oli vain ennakkoluuloja 
blondeista eli päivänselvää tukanvärirasismia.  
Vammaisyhdistyksen rahat palautetaan anonyymisti ja Frederik katoaa häntä koipien välissä omille 
teilleen eikä enää ilkeä näyttäytyä sukulaisilleen, kun oli mennyt tekemään melkoisen ketun tempun. 
Jälkikäteen Johanna on ajatellut, että jätkä kuuluisi Sukevan vankilan eristysosastolle. 
 
Carl-Magnus haluaisi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja olisi valmis purkamaan kihlauksensa Hannan 
kanssa mutta Ester torjuu miehen kiivaasti; ei saa leikkiä toisten tunteilla. Riittää mainiosti, että hän petti 
hänen odotuksensa.  

 
Kun Carl-Magnus ja Hanna sekä Ulla ja Axel kuulutetaan Brandzer seurakunnan kirkossa ensimmäistä 
kertaa avioliittoon, ilmoitetaan seurakunnalle myös, että Kivesranta aikoo solmia avioliiton kotiavustaja 
Esterin kanssa. Tämän kuultua Carl-Magnus hätkähtää ja häneltä pääsee yskäisy mutta hänellähän on jo 
pimu eikä mikä tahansa muija vaan erittäin kaunis vaaleatukkainen neitokainen.  
 
Lokakuusta marraskuuhun 2831 
Neljä vuotta myöhemmin Erkki palaa kotikulmilleen.  
Vattulan sisääntuloteillä on Korona-tarkastuspisteitä. Jälleen tuo viheliäinen tauti on niittänyt ankaraa 
satoa; kiinteistönhoitajan lapsista suurin osa on kuollut, kartanostakin kotiavustaja Sanna.  
 
Erkki ei enää osaa asettua entisille sijoilleen. Pikkuveli Matias on jo isän apulaisena verstaalla ja 
kotonakin riittää tekemistä. Erkin merimiesjuttuja vierastetaan. Hänestä on tullut hyvin leuhka ja kulkee 
nenäpystyssä. Vain avioliitossa ja kartanon isännän ikeessä ahdistunut Carl-Magnus innostuu Erkin 
ajatuksista. Erkki palkataan kartanoon työnjohtajaksi koska hänellä on johtotehtävistä kokemusta, sillä 
laivalla hän on ollut intendenttinä. Aluksi hän oli vain ahtaaja mutta vähitellen sai ylennyksiä koska on 
rehtityömies. Luppoaikana hän kirjoitteli novelleja, jotka naispuolinen konttoristi Ankki, lueskeli innolla. 
Heti kun Erkki sai uuden sivun valmiiksi, niin silloin hän toi Ankille sen luettavaksi. Silloin Ankin kollega, 
harmaatukkainen Lillian naurahti, että nyt se taas iskee papereineen kuin sika limppuun.  
Kun Erkki lopetti laivalla, niin silloin hänen työkaverinsa sanoivat, että he tulevat kaipaamaan häntä 
sekä novelleja. Erkki vihjasi, että novellit ovat netissä kirjailijoiden yhteisössä nimeltä Luku1.fi.  
 
Erkki halusi kovasti takaisin kotikonnuilleen koska oli lukenut nettilehdestä, että kotirintamalla asiat 
ovat rauhoittuneet ja koronan takia siellä tarvitaan apua.  
Kartanon talous on huonontunut ja sen taloutta on päätetty lievittää viinanpoltolla, sillä tätä nykyään 
viinavalmistaminen on täysin laillista. Viinalla onnistuisi desinfiointi ulkoisesti ja sisäisesti.  
Äskettäin lakia muutettiin ja silloin moni riemuitsi, että jo oli aikakin sallia pontikan teko. Raittiusintoilijat 
mutisivat, että tämä on ihan hullua.  
Asiantuntijat tulivat siihen johtopäätökseen, että alkoholikiellot vain yllyttävät ihmisiä ryyppäämään. 
Ainahan kaikki kielletty kiehtoo.  
 
Erkki ehdotti Carl-Magnukselle, että viinaa markkinoitaisiin Helsingissä koska siellähän on isommat 
markkinat. Helsinki alkaa olla miljoonakaupunki ja on yhdistynyt Espoon ja Vantaan kanssa.  
Carl-Magnus perusti uuden yrityksen nimeltä CM Booze Oy, joka on alkoholitukkufirma.  
Carl-Magnuksella ja Erkillä on tarkoituksena myöhemmin avata viinakauppoja ympäri Suomea.  
Aluksi viinaa valmistetaan Brandzers Hofin kellarissa.  
 
Helsingissä Ulla ja Axel elävät nuoren akateemisen parin niukkaa mutta hilpeää elämää muiden 
samankaltaisten kanssa. Carl-Magnuksen viinaa myymällä he saavat lisätuloja.  
Carl-Magnukselle tuli kuningasajatus ostaa pieni kuorma-auto, jolla saisi viinakset kerralla Helsinkiin.  
Niin hän tekikin ja ostaa rapsautti pienen punaisen kuorma-auton, jonka kylkeen hän maalasi 
Brandzers Hofin tunnuksen; sininen B-kirjain, jonka keskiosasta lähtee vasemmalle punavalkoinen 
viiva. Sama logo on myös Brand Linellä käytössä. Kaikkien kolmen Brandzerin kartanon lipputangossa 
liehuu tämä logolippu.  
Seuraavaksi Carl-Magnus perusti pullotehtaan, ettei tarvitse alkaa ostamaan pulloja muualta. Omalla 
tehtaalla voisi tehdä juuri haluamiaan pullotyyppejä. 
Hän anoi tehtaalle tonttia Tallimäen teollisuusalueelta, jossa on vain tablettitietokonetehdas. Se on 
Vattulan suurin työnantaja. Carl-Magnus toivoo, että pullotehtaastakin tulisi uusi työllistäjä työttömyyden 
riivaamaan Vattulaan.  
 



 

 

Eräänä marraskuisena päivänä Carl-Magnukselle ja Hannalle syntyi pieni potrapoika, jolle he antoivat 
nimeksi Wilhelm. Synnytyksen jälkeen Hanna oli huonossa kunnossa ja piti kaksi kertaa viikossa käydä 
terveyskeskuksella tarkkailussa.  
Muutaman viikon kuluttua Hanna sai tiedon, että hänen vanhempansa ovat kuolleet Turussa 
liikenneonnettomuudessa.  
  
Ester elää tyyntä elämää Kivesrannan vaimona ja tekee aviomiehensä kanssa hyväntekeväisyystyötä 
muun muassa koronapotilaiden hyväksi. He ovat perustaneet Brandzer seurakunnan alaisuuteen 
rahankeräyspisteen nimeltä The collection point for Corona, jotta voitaisiin hankkia lisää 
koronarokotteita Vattulan sairaalaan, jossa on aivan liian vähän rahaa koska Oulun alueen 
sairaanhoitopoliitikot ovat äskettäin nostaneet palkkojaan eikä rahaa riitä lääkkeisiin. Tämän vuoksi on 
jouduttu tekemään tiivistä yhteistyötä Sukevan sairaalan kanssa. Toivomuksena olisi rakentaa yhteinen 
suursairaala näiden kahden kaupungin välille mutta mistä rahat?  

 
Kuun lopulla Henrik Kivesranta saa koronatartunnan kuolevan potilaan luona ja haluaa ennen 
kuolemaansa kertoa Esterille tämän isästä mutta vain osittain sillä juuri tärkeän lauseen kohdalla hän 
kuolee. Onneksi Ester on saanut ajoissa koronarokotteen niin, ettei tauti tartu häneen.  
Kivesrannan sekä muidenkin koronauhrien ruumiit poltetaan Jumilan hautausmaan krematoriossa, 
joka sijaitsee Valtimon tien ja Nurmeksen tien risteyksessä. Hautausmaan taakse ollaan 
kaavoittamassa uutta kerrostaloaluetta.  
 
Joulukuusta 2831 toukokuuhun 2832 
Ester saapuu Kivesrannan hautajaisten ja karanteeniajan jälkeen Brandzers Hofiin. Karanteeniaikana 
Ester asui muutaman kuukauden Vattulan sairaalan vieressä olevassa kerrostalohuoneistossa kaiken 
varalta, jos rokote pettäisi. Samalla nettikameroiden avulla tarkkailtiin hänen terveydentilaansa.  
Onneksi koronarokote toimii hyvin ja se tarkoittaa sitä, että rokotetta voidaan alkaa käyttää laajemmalti.  
 
Nyt kun Ester meni Brandzers Hofiin kylään, niin silloin Johanna kertoi hänelle oman versionsa 
lamanaikaisista tapahtumista ja Esterin syntyperästä, muttei pysty kertomaan Annan raiskauksesta. 
Ester saa myös korunsa ja rahansa.  
Samanaikaisesti Sunttisten jäämistö saapuu ja Hanna alkaa sisustaa uudelleen kartanoa sillä onhan 
hän talon emäntä. Hienot ja kalliit huonekalut viedään kellarikomeroon ja Hanna kalustaa kartanon 
halvoilla Ikean huonekaluilla. Ikea on yhä olemassa ja siitä on kasvanut ylivoimaisesti Euroopan suurin 
huonekalutavaratalo.  
 
Erkki Keränen ja Carl-Magnus Brandzer ovat ryhtyneet tositoimiin. Vattulan kunta myönsi heille tontin 
pullotehtaalle Tallimäen teollisuusalueelta.  
Piirustusten mukaan pullotehtaasta tulee jättimäistä pulloa muistuttava tornirakennelma. Tornissa tulee 
olemaan konttorit ja katutaloon tulee pullotuotanto. Taka-alalle tulee betonista suuri varastorakennus. 
Julkisivu on teollisuusalueen mukaan nimetty Tallimäentie. Tallimäen tieltä menee sivukatu nimeltä 
Grafiittitie, jonka varrella on muita yrityksiä kuten ABC autokorjaamo, nosturifirma, Toivosen Raksan 
pääkonttori sekä Turvatumin toimitilat.  
Toivosen Raksa ei ole kovin mielissään siitä, kun Turvatum on samassa kiinteistössä, jonka se itse 
omistaa mutta toisaalta Toivosen Raksa saa vuokratuloja Turvatumilta.  

 
Toivosen Raksan pääomistaja on tätä nykyään Matteus Toivonen, joka on firman perustaja Matti 
Toivosen jälkeläisiä. Suvussa on tapana kierrättää nimet jossain muodossa. Matteuksen tytär on 
luonnollisesti kastettu Tiinaksi, joka tulee perimään isänsä firman. 
 
Erkille ja Carl-Magnukselle myönnettiin valtionyritystukea, jotta Vattulaan saataisiin uusi työnantaja. 
Esterkin osti pullotehtaan osakkeita perintörahoillaan ja se on hyvä sijoituskohde. Hän jatkaa 
Kivesrannan töitä Brandzer seurakunnan johtajana niin pitkään kun yhtiönjohdossa riittää luottamusta. 
Leskirouva Ester on ahdingossa, sillä Brandzer seurakuntaan on saapunut kiivas lahkosaarnaaja 
Veikko-Aake Sandblom. Tämä paheksuu Esterin iloisuutta ja maanläheisyyttä. Hän pitää itsestään 
selvänä, että hän saisi omaksi Esterin. Hän yrittää itsepäisesti hurmata Esterin mutta turhaan sillä 
Esterkin on yhtä itsepäinen. Pastori Sandblom kirjoittaa rakkauskirjeen esperantoksi koska oli kuullut 
Esterin osaavan tätä keinotekoista kieltä. Esteristä kirje on mukava juttu, muttei kuitenkaan halua 
aloittaa suhdetta tällaisen lahkosaarnaajan kanssa.  



 

 

Sandblom yritti kaikkensa, jotta Ester ihastuisi häneen mutta turhaan. Sitten Ester sopi pastorin kanssa, 
että he olisivat vain ystäviä, muttei sen enempää. Tähän pastori suostui ja alkoi toivoa hartaasti, jotta 
Ester ihastuisi häneen. 
Eräänä päivänä, kun Ester ja Sandblom istuivat kahvipöydän ääressä, niin yhtäkkiä hetken mielijohteesta 
Sandblom antoi Esterille poskipusun. Ester kiivastui ja poistui Brandzer seurakunnan pastorin 
virka-asunnosta huudahtaen: ”Ime munaas ukko!” ja paiskasi perässään oven kiinni.  
Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä pastorin työsuhdeasunnosta ja niinpä myy Kivesrannan 
irtaimiston kirpputorilla, joka järjestetään kuukauden ensimmäinen lauantai Vattulan ja Sukevan rajalla 
olevalla Poovuoren lähiössä. Vähän matkan päässä on Turvatumin entiset tilat.  
Kirpputori on tanssikeskus Treffin tiloissa. Vieressä on Maskun huonekalukauppa ja toisella puolen on 
omakotitaloja.  
 
Ulla kutsuu Esterin Helsinkiin, minne Ester lähteekin isänsä juuria etsimään.  
Axel ja Ulla asuvat yhä Helsingissä, josta Axel käy Tallinnassa töissä.  
Joskus Axel menee Tallinnaan helikopterilla mutta katamaraanilla on mukavampi matkustaa koska 
silloin ehtii paremmin levätä ja syödä jotain hyvää. Katamaraanissa on pieni Bordershop myymälä, josta 
Axel tapaa ostaa Ullalle tuliaisviinejä sekä virolaista suklaata.  
 
Ester viihtyy hyvin Helsingissä. Kesän aikana hän tapaa siellä hurmaavan liikemies Erik Lillnystanin, 
joka kutsuu hänet daamikseen tanssiaisiin Finlandia-talolle. Vanha Alvar Aallon piirtämä Finlandia-talo 
on aikoja sitten purettu ja tilalle on rakennettu nelikerroksinen punatiilinen palatsimainen rakennus. 
Entisen Finlandia-talon purku aiheutti hirveän metelin kulttuuriväen keskuudessa mutta tavallinen 
rahvas ymmärsi, että talon on pakko purkaa, kun seinämateriaali oli päin persettä. Mikä hassuinta; 
kirjaimellisesti päin persettä sillä ongelmanuoret olivat töhrineet takapuolen kuvia talon marmoriseinään, 
jota ei oikein pystynyt poistaa, kun muutenkin seinälaatat kupruilivat.  
 
Finlandia-talolla Erik esittelee Esterille maalausta, joka muistuttaa kovasti häntä itseään ja kaulassa 
olevien korujen samankaltaisuus on ilmeistä.  
Esterin serkku Alexander Ilo oli lahjoittanut taulun Finlandia-talolle koska Ilot ovat kulturelleja. 
Alexander hämmästyy nähdessään Esterin maalauksen edessä, joka tosiaan muistuttaa hyvin paljon 
hänen mummoaan, joka poseeraa taulussa.  
 
Kun Ester Keränen ja Erik Lillnysta menevät tanssiaisista kotia kohti, niin silloin Erik kosii Esteriä. Ester 
sanoo kyllä koska on pikku huppelissa. Kyllä Erik on melko seksikäs ja komea, muttei kuitenkaan yhtä 
seksikäs kuin Carl-Magnus, jota Ester silloin tällöin ajattelee, muttei halua kuitenkaan sitä paljastaa sillä 
Carl-Magnushan on naimisissa Hannan kanssa.  
 
Vattulan pullotehdas on jo valmis mutta toiminta kangertelee alkoholisoituneen esimies Fredi Mowitzin 
vuoksi; hän kun oksentelee joka paikkaan eikä kykene johtamaan alaisiaan. Tehtaan kivilattia on 
paikoitellen liukas Fredin oksennuksista, jotka hän siivoamisen sijasta vain levittelee kumilastalla pitkin 
lattiaa, ettei oksennus näkyisi mutta pian tuotantotilat ihan lemusivat vanhalle oksennukselle niin, että 
jokaisella työntekijällä tekee häijyä.  
 
Lopulta Erkiltä palaa käämit mokoman rentun takia ja antaa Fredille potkut. Carl-Magnus on tehnyt 
Erkistä firman toimitusjohtajan koska hän itse haluaa keskittyä viinan valmistukseen sekä sen 
markkinointiin. Viinatehdas on pullotehtaan vieressä betonirakennuksessa, jossa on myös pullovarasto. 
 
Erkki pirauttaa Carl-Magnukselle ja kertoo erottaneensa sen juoppo Mowitzin, ja kysyy jos voisi 
palkata uuden esimiehen. Carl-Magnus vastaa, että hän tuntee erään Herman Karjalaisen, joka kuuluu 
raittiusliikkeeseen. Niin he tekevätkin ja palkkaavat Hermanin uudeksi esimieheksi. Herman 
osoittautuu todella ahkeraksi ja tekee mielellään pikku palkalla töitä jopa viikonloppuisin sillä, hän on 
vielä poikamies eikä ole kiire kotiin.  
 
Erkille aiheuttaa huolta kotiväki koska he ovat pamahtamaisillaan uskoon ja syynä on tietenkin 
Brandzer seurakunnan uusi lahkosaarnaaja Veikko-Aake Sandblom. Hän suorastaan painostaa ihmisiä 
tulemaan uskontielle. Hän uhkaa jopa helvetillä, jos uskoon ei tulla. Kirkossa hän näyttää DVD:ltä 
lahkon propagandavideoita suureen kuvaruutuun, joka on alttarinseinällä. Kuvaruutua on aikaisemmin 
käytetty huumorivideoiden näyttämiseen.  



 

 

Nyt Veikko-Aake on tekemässä Brandzer seurakunnasta sulkeutunutta lahkoa. Jotkut seurakuntalaiset 
ovat huolestuneita tästä kehityksestä sillä sen perustaja Jim-Adolfin ideana oli tarjota pelkkää riemua 
kirkon jäsenille.  
Sandblom näyttää alttariruudulla omia kauhuvideoita, jotka hän on itse tehnyt kotona tietokoneensa ja 
videokameran kanssa. Videot ovat hyvin realistisia ja jäävät helposti alitajuntaan, jolloin tulee huono 
omatunto.  
Brandzer seurakunnan henkilökunta paheksuu Sandblomin menetelmiä, mutteivat voi ja uskalla asialle 
mitään niin kauan kun pastori on virassa. Kivesranta oli eläessään antanut pastorille suuret valtuudet 
muotoilla seurakunnan ohjelmistoa. Sandblomista on tullut tilapäisesti myös kirkon pääjohtaja 
seuraavaan äänestykseen. Herra Sandblom yrittää kaikkensa, ettei äänestystä pidettäisi. Ennen 
Sandblomia kaikki on mennyt hienosti ja kaikki Brandzer seurakunnan jäsenet pitivät 
pääjohtajapastorista mutta nyt kaikki vihaavat Sandblomia.  
 
Vattulan muiden seurakuntien ja kirkollisten yhteisöjen papit paheksuvat Brandzer seurakunnan uuden 
pastorin menetelmiä, mutteivat voi asialle mitään koska kyseessä on vapaaseurakunta ja kunnan muut 
seurakunnat kuuluvat luterilaiseen kirkkoon mutta ehkä kuitenkin asialla voisi tehdä jotain eli voitaisiin 
alkaa kirjoittamaan adressia Sandblomia vastaan. Sen tulisi tapahtua pikimmiten, ettei Brandzer 
seurakunta tuhoutuisi alkuperäisestä ideasta. Paikallislehti VS Sanomien yleisönosastolla moni on 
surrut, kun Jim-Adolfin elämäntyö näyttää menevän hukkaan. Varmasti Jim-Adolf pyörii haudassaan 
kuin väkkärä. Hän lepää sukuhaudassa Jumilan hautaustausmaalla joka aluksi oli keskushautausmaan 
nimellä. Jumila tulee vieressä olevasta pienteollisuusalueesta, jossa oli monta Brandzerien 
perustamaa yritystä, joista jäljellä on vain muutama. 
 
Sandblomin vastustaminen on osoittautunut vaikeaksi koska hänellä on liian hyvä verbaalinen 
ilmaisukyky ja kutsuu kritisoijia ahdasmielisiksi ihilisteiksi. Sandblom saattaa vajota niinkin alas, että 
kätkee kyseisen henkilön kotiin huumausaineita ja tekee nimettömän huumevinkin, jotta protestoijalle 
tulisi hankaluuksia. 
 
Kartanossa jatkuu Carl-Magnuksen ja Hannan lapsesta huolimatta ankea avioelämä. Silloin tällöin 
Johanna puhuttelee poikaansa ja kertoo olevansa erimieltä kartanonpidosta ja vaimon kohtelemisesta. 
Hanna on masentunut ja enimmäkseen makailee sängyssä syöden valkoista suklaata, jossa on 
mansikkarakeita. Vatsa sen kuin kasvaa. Hanna ei välitä, vaikka Carl-Magnus yrittää houkutella häntä 
lenkille tai aloittaa Einar’s O2 kuntosalilla, joka on kaupungin vanhin, parhain ja kallein. Hanna vain 
naurahtaa: ”Herra on katsonut väärin, sillä mä oon pikku ruipelo.” Carl-Magnus ja Johanna ovat 
yrittäneet avata Hannan silmät sanomalla suoraan: ”Rakas, susta on tullut pullukka!” johon tämä vain 
naurahtaa: ”Housussas on pullukka!”  
Eräänä syyspäivänä Hanna päättää mennä ratsastamaan, jotta hieman piristyisi ja tekisi kartanonväen 
iloiseksi. Juuri kun hän avaa tallinoven, niin silloin hän säikähtää hirnuvaa hevosta. Hän säikähtää luullen 
sen päässeen irti. Hannan heikko sydän pettää ja kaatuu tallin lattialle. Carl-Magnus, joka sattui juuri 
silloin olemaan tallissa, näki kun vaimo kaatui ja juoksi auttamaan mutta turhaan. Hanna sanoi 
viimeisillä voimillaan, että hän tietää, että Carl-Magnus rakastaa Esteriä ja kehotti ottaa hänet, ja sitten 
Hanna poistui tästä maailmasta.  
 
Carl-Magnus saa kuulla, että Helsingissä hänen valmistama viina menee hyvin kaupaksi ja päättää lisätä 
viinan valmistusta. Hän palkkaa viinatehtaalleen lisää työntekijöitä, jotta hän itse voisi keskittyä sen 
markkinointiin sekä voisi ottaa hieman rauhallisemmin nyt Hannan kuoleman takia.  
Carl-Magnus pyytää äitiään ja kotiavustaja Annaa hoitamaan Wilhelmiä, sillä välin, kun on Helsingissä 
viinaa myymässä. Tietenkään Johanna-äiti ei oikein pidä siitä, että viinan valmistuksen hän laittaa 
poikansa edelle. Taitaa tullut isäänsä, kuten Johanna on monesti sanonut kotiavustaja Annalle.  
 
Carl-Magnus saapuu Helsinkiin juuri Esterin ja Erik Lillnystanin hääpäivänä, josta hän on lukenut 
Facebookista. Epätoivoisena hän juoksee kohti Helsingin tuomiokirkkoa, muttei ehdi ajoissa; hääpari 
menee mustaan limusiinitaksiin, joka on odottamassa Senaatintorin laidalla. Carl-Magnus ei ole uskoa 
silmiään; kauppakorkeakoulun kiusaaja vie häneltä nuoruudenrakastetun. Häntä alkaa toden teolla 
vituttaa, kun juuri tuo juuttaan näköinen kusiturkki vei rakkaan Esterin. Hän ottaa maasta tyhjän 
olutpurkin ja heittää sen limusiinitaksin katolle niin, että kuuluu vain kolahdus. Carl-Magnus huutaa 
perään: ”Ime munaas Lillnysta!” Ulla, Axel ja Nils kertovat miten tähän päädyttiin. Carl-Magnus hoksaa, 
että Hannan ja hänen avioliittonsa taisi olla Sunttisten masinoima, jotta suku pääsisi osaksi Brandzerin 
miljonäärisukua.  



 

 

 
Kun muutaman viikon kuluttua Ester vierailee Ullan luona, niin silloin hän kertoo, että Erik on pöllinyt 
hänen rahansa, jotta voisi pelata uhkapelejä. Ester lisää, että avioliitto taisi olla vikatikki ja joku kaunis 
päivä hän aikoo ottaa avioeron. Kaiken huippu, kun Erik osti peliveloillaan uuden tietokonepelin niin, 
ettei velanmaksuun jäänyt rahaa.  
 
Mikä hassuinta, Ulla ja Axel asuvat Ullanlinnan kaupunginosassa hienossa loistoasunnossa. Monesti 
Facebookissa Ulla tapaa kertoa terveisiä nimikko kaupunginosastaan.  
 
Eräänä iltana Carl-Magnus tutustuu Pylväspalatsin juhlissa mieheen, jolla näyttää olevan hyviä 
liikekontakteja tärkeisiin virkamiehiin. Mies osoittautuu hyvinkin tutuksi; hän on Frederik Sunttinen, joka 
on vaihtanut sukunimensä Wunderbaumiksi. Frederik lupaa voidella tärkeitä virkamiehiä, jotta 
Carl-Magnuksen firma saisi yritystukea. Carl-Magnus päättää luottaa varauksin Frederikiin koska hän 
muistaa miehen taannoiset kassakaappikeikat. Vaikuttaa siltä, että Frederik on muuttunut mies ja 
jättänyt uhkapelaamisen ja sen vuoksi hän on vaihtanut sukunimeä. Frederik paljastaa 
Carl-Magnukselle isän ja äidin toiveen naittaa Hanna Carl-Magnukselle rahojen takia. Tämä tieto lisää 
luottamusta.  
 
Pylväspalatsi on entinen Eduskuntatalo. Tätä nykyään Suomen kansanedustuslaitos kokoontuu uusissa 
tiloissa, joka sijaitsee Espoon Westendissa merenrannalla. Valtiovieraat pääsevät helposti veneillä ja 
vesitasolentokoneilla ihan eduskuntatalon laituriin.  
Parhaillaan suunnitellaan eduskunnan uudistamista; nimetä tämä ikivanha vallanlinnake uudelleen 
senaatiksi, joka tulisi johtamaan osavaltio Suomea. Ongelmana on perussuomalaiset, jotka koko ajan 
vastustavat kaikkea uutta. Ehkä tämä tärkeä uudistus voitaisiin tehdä joskus, kun persut olisi 
vähemmistössä. Myös perussuomalaiset suunnittelevat uudistaa puoluettaan ja kääntää nimensä Basic 
Finnsiksi.  

 
Entisestä eduskuntatalosta tehtiin juhlien pitopaikka, jossa rikkaat sekä suuryritykset pitävät juhliaan. 
Rakennus nimettiin pylväiden mukaan Pylväspalatsiksi, jotka on maalattu punavalkoraidallisiksi. 
Keskellä Pylväspalatsin rappusia on rakennettu säänkestävät liukuportaat.  
 
Pylväspalatsin korttipöydän ääressä pelataan kovilla panoksilla. Lillnysta huijaa karkeasti ja voittaa. Hän 
on huijannut Carl-Magnukseltakin paljon rahaa. Nils Siitonen kehottaa Carl-Magnusta painamaan 
asian villaisella, jotta säästyisi tappelulta. 
Yöllä kotona Ester moittii miestään väärinpeluusta. Tämä suuttuu niin, ettei päästä Esteriä enää ulos eikä 
saa tavata Brandzereita koska Erik pelkää Carl-Magnuksen havittelevan Esteriä. 
Nils Siitonen onnistuu järjestämään Pylväspalatsiin tapaamisen Esterille ja Carl-Magnukselle kahden 
kesken, jolloin Carl-Magnus rukoilee Esteriä ottamaan avioeron mutta turhaan sillä Ester pelkää 
lihaksikasta Erikiä.  
Siispä Carl-Magnus palaa kotiin. Hän on onnistunut myymään paljon viinaa ravintoloihin. Rakkauden 
saralla on epäonnea.  
Pullotehtaan uusi esimies Herman on ihastunut Aronin ja Stinan tyttäreen Aliceen. Aronkin on pannut 
sen huolestuneena merkille ja kieltää tytärtään menemästä enää pullotehtaalle koska siellä valmistetaan 
syntisiä viinapulloja sekä sen välittömässä läheisyydessä itse nestettä.  
 
Alice haluaisi kovasti mennä töihin pullotehtaalle koska Herman on siellä. Hän päättää uhmata isäänsä ja 
aloittaa pullotehtaalla siivoojana. Sandblom on onnistunut aivopesemään Aron Keräsen ja sen vuoksi 
tämä on niin ankara tyttärelleen.  
 
Eräänä syysiltana Herman soittaa kitaraa ravintola Graniksessa, joka sijaitsee Vattulan keskustan 
kupeessa Vattupuron toisella puolen mäenrinteessä. Mäen päälle ollaan suunnittelemassa uutta 
omakotialuetta, joka saanee nimeksi Virtalehto. Asustusta tulee lähinnä mäenrinteeseen sekä aivan 
mäen harjalle, jotta olisi mahtavat näköalat. Mäenharjalla on loistoravintola nimeltä Allu’s Restaurant, 
jonka yhteydessä on loistohotelli, melkein yhtä hieno ja kallis kuin puron vastarannalla oleva Grand 
hotel, joka on laajentanut entisen kunnantalon tiloihin. Uusi kunnantalo on Asiakastorin toisella puolen 
Valtimontie 9:ssä.  
Ravintola Granis on rahvaanomainen viihdekeskus, jossa kuka vain voi soittaa kitaraa. Talonpuolesta 
on ainutlaatuisia nestekaasukitaroita, joita ei löytyne muualta päin maailmaa.  
 



 

 

Tietenkin Alice menee Granikseen kuuntelemaan idolinsa kitaran soittoa. Herman Karjalainen soittaa 
todella hyvin kitaraa. Hän soittaa sukunimikaimansa tunnetuimpia hittejä. 
Monet muutkin tytöt ovat ihan ekstaasissa, kun tämä todellinen kitaravirtuoosi hipelöi kitaraansa. Loppu 
illasta Alice ja Herman tanssivat sydämensä kyllyydestä, kunnes Aron tulee hakemaan tyttärensä kotiin. 
Hän arvasi, että tyttö on mennyt Granikseen koska se on Vattulan suosituin menopaikka.  
Nyky-Aronin mielestä se on todellinen synninpesä. Nuoruudessaan hän itsekin on käynyt bilettämässä 
Graniksessa, mutta nyt kun hän on pamahtanut uskoon, niin hän näkee koko rakennuksen todellisena 
synninpesänä. Kotiin tultuaan hän pesee kätensä huolellisesti ja sitten vielä hieroo käsiinsä käsidesiä.  
 
Seuraavana päivänä Aron pyytää Sandblomilta neuvoa tyttärensä pelastamiseksi koska näkee 
Hermanin olevan perkeleestä.  
Veikko-Aake Sandblom käy Brandzers Hofissa paasaamassa viinan kiroista ja uhkaa helvetillä, jos 
viinanvalmistus ei lakkaa sekä Granista ei suljeta sillä Brandzerit ovat ravintolan osaomistajat. 
Johanna sanoo suoraan, ettei ravintola ole mikään synninpesä vaan hieno viihdekeidas mutta viinan 
valmistusta voitaisiin ajatella vähentää, kun pojan kiinnostus menee lapsesta viinaan. 
 
Juuli - Septemberi 2834  
Suomen kielen kielitoimisto on päättänyt kansainvälistää kuukausien nimet, sillä suomenkieliset 
kuukaudet ovat liian eksoottiset. Tätäkin perussuomalaiset vastustavat mutta kielitoimisto on päättänyt 
viis välittää persujen ininät, kun suuri enemmistä on kuukausien kansainvälistämisen kannalla. Lisäksi 
on yleistynyt sanonta; Persujen itku on parasta musiikkia.  
 
Brandzers Hofissa valmistellaan Johannan nimipäiväjuhlia. Ullakin on tullut Helsingistä tyttärensä 
Sofian kanssa, joka syntyi keväällä. 
 
Esimies Karjalaisesta on tullut hyvin pidetty henkilö pullotehtaalla mutta ei Aronin ja Sandblomin 
silmissä. Eräänä päivänä Herman ehdotti Erkille ja Carl-Magnukselle, että he voisivat alkaa valmistaa 
myös autontuulilaseja. Carl-Magnus innostui tästä niin, että palkkasi tehtaalle lisää työvoimaa ja laajensi 
tehdasta.  
Herman tahtoisi keskustella Aronin kanssa, että hän todella rakastaa hänen tytärtänsä ja pyysi Erkkiä 
puhemieheksi. Hän suostuikin siihen ja kehui isälleen Hermania hyväksi mieheksi mutta turhaan, sillä 
Aronilla on oma selkeä käsityksensä tästä vääräuskoisesta pirusta, joksi hän kutsuu Hermania. 
Rukkaset saanut Karjalainen syöksyy surullisena ovesta ulos ja menee kotiinsa. Sillä välin Aronin veljet, 
jotka sattuivat juuri silloin olemaan kylässä, yrittivät ylipuhua Aronin mutta turhaan. Erkki lohdutti 
onnetonta Alicea, että aivan varmasti isä vielä leppyisi.  
Johannakin on lukemattomia kertoja ihmetellyt, että miten ihmeessä järkevä mies voi yks kaks antautua 
yhden hullun lahkosaarnaajan aivopestäväksi.  
 
Illalla nuoriso tanssii Grand Hotelin juhlasalissa Johanna Brandzerin juhlia.  
Kesäkuussa koulujenpäättäjäispäivänä Grand Hotelissa järjestetään ylioppilastanssiaiset. 
Sillä välin kun Carl-Magnus ja Erkki juhlivat, niin silloin pullotehtaan ikkunat rikotaan ja seiniin piirretään 
miehisen sukupuolielimen kuvia. 
 
Seuraavana päivänä kun Anna kuulee tästä ilkityöstä, niin silloin hän pyytää Erkkiä kuulustelemaan 
isäänsä, että tietääkö tämä jotakin tihutöistä mutta Aron on vähäsanainen eikä ainakaan ole pahoillaan 
tapahtuneesta. Aron lupaa kuitenkin puhua asiasta Brandzer seurakunnan kokouksessa. 
Carl-Magnus saapuu kesken Sandblomin saarnan kirkolle ja käskee kaikkien paikalla olleiden poistua. 
Lisäksi hän kieltää tuollaisten kovien saarnojen pidon Brandzer seurakunnassa koska se on Jim-Adolfin 
tahdon vastaista. Sandblom sanoo paikalla olleille, ettei tuota jätkää pidä uskoa sillä se ei ole mikään 
poliisi ja toiseksi Jim-Adolfhan on aikoja sitten kuollut. Seurakuntalaiset jäävät kirkkosaliin miettimään, 
että ketä tottelisivat.  
Kyllä kirkon jäsenet sen tietävät, ettei Carl-Magnus ole mikään poliisi ja hänen sukulaisensa oli 
perustanut seurakunnan. Jim-Adolfin aikaan seurakunta oli täysin vapaaehtoinen ja siellä ei missään 
tapauksessa tuputettu mitään, saati sitten saarnattu mutta nyt Sandblomin aikana kaikki on muuttunut. 
Moni jäsenistä alkaa pikkuhiljaa kyllästyä Brandzer seurakuntaan ja jotkut ovat jo eronneet. Sandblom 
alkaa saarnata Carl-Magnukselle, että viinanteon on loputtava, jolloin Carl-Magnus ilmoittaa, että 
viinanteko lopetetaan toistaiseksi sillä raaka-aineiden hinta, on viime aikoina noussut ja toiseksi 
viinapulloja on rikottu. Yksinkertaisesti pulloja ei ole riittävästi. Ennen kuin pullotuotanto saadaan taas 
käyntiin, niin ensin on ikkunat korjattava sekä seinät puhdistettava. Lopuksi hän kysyy, että onko täällä 
syyllinen vandalisointiin, jolloin saliin tulee suuri hiljaisuus.  



 

 

Sandblom puistelee päätään ja mumisee jotain. Kun Carl-Magnus poistuu salista niin silloin Sandblom 
vilauttaa naamapunaisena keskisormea, jolloin osa seurakuntalaisista purskahtaa nauramaan. 
 
Carl-Magnus menee Morttisen lasifirmalle, joka sijaitsee lähellä pullotehdasta, ostamaan panssarilasia, 
jotta vastaisuudessa ikkunat kestäisivät vandalisointia. Heti tunnin kuluttua lasimestarit rupesivat 
hommiin. Palkaksi Carl-Magnus antoi miehille Brandzers Hofin hienoa paloviinaa, jolloin lasimestarit 
ylistävät Carl-Magnusta taivaisiin. 
 
Aron ilmestyy yllättäen pullotehtaalle, jossa hän pyytää Carl-Magnukselta anteeksi, että oli ollut epäreilu. 
Aron on miettinyt asiaa ja hoksannut, että Sandblom on ylittänyt valtuutensa ja melkein onnistui 
aivopestä hänet.  
Sitten hän menee Hermanin luokse, joka on parhaillaan lakaisemassa tehtaan kivilattiaa.  
Kun lyhytkasvuinen Aron seisoi Hermanin edessä, niin silloin Herman naurahti: ”Kah, Aroniko se 
siinä?” johon Aron: ”Kyllä oon ihan ite, ja saat naija tyttäreni! Anteeks, että oon ollut epäreilu sua 
kohtaan… Sä oot hieno mies, mutta Sandblomista ei voi sannoo sammaa; mulukku mikä mulukku!” 
johon Herman sanoi: ”Tätä pittää juhlia!” he menivät taukohuoneelle, jossa Herman kaataa tuoretta 
höyryävää kahvia kahteen keltaiseen porsliinikuppiin.  
 
Uusiin ajatuksiin tullut Aron pistäytyy myös Brandzer seurakunnassa nuhtelemassa Sandblomia vihan 
lietsonnasta. Juuri kun Sandblom on alkamassa raivoamaan, niin silloin seurakunnan konttoriin 
saapuu rikoskomissaari Jan-Olof Kasa nuoren pastorin kanssa. Vattulan luterilaiset papit sekä osa 
Brandzer seurakunnan jäsenistä ovat tehneet Sandblomista rikosilmoituksen.  
Rikoskomissaari antoi Sandblomille kaksi vaihtoehtoa; joko hän välittömästi eroaa virastaan ja poistuu 
Vattulasta tai sitten hänet pidätetään siltä seisomaltaan. Viimeksi mainittu olisi huonompi vaihtoehto, 
sillä tätä nykyään uhkailu ja painostus ovat ankarasti kielletty. Tämä laki sen tähden, jotta saataisiin 
mafiosot kuriin, josta on tullut todellinen maan vaiva.  

 
Sandblom poistuu ovet paukkuen Brandzer kirkon tiloista, eikä sen koommin häntä ole nähty Vattulassa 
eikä sen lähialueella. Brandzer seurakunta uudistettiin niin, ettei yksi pastori saisi liikaa valtaa.  
Seurakunnan pääjohtajan ja pastorin virat eriteltiin niin, että muodostui kaksi eri virkaa.  

 
Seurakunnan uudeksi pastoriksi tuli lihava kaljupäinen Joel Tiihonen. Hän on hyvin humoristinen ja 
vapaa-aikana tapaa pelata pingistä rippikoululaisten kanssa Brandzer kirkon kellarissa, jossa 
Sandblomin aikaan säilytettiin lahkoesitteitä, jotka nyt heitettiin jätepaperikeräykseen.  

 
Alettiin suunnitella Brandzerin seurakunnan nimen muuttamista koska Sandblom pilasi sen maineen. 
Totta kai Brandzerit saisivat päättää nimestä.  
Carl-Magnus ja Johanna keskustelivat, että millä tavalla uudistettaisiin seurakuntaa ja minkä nimen he 
antaisivat kirkolle. Ehkä pitäisi poistaa sanat kirkko ja seurakunta koska sitä moni vierastaa.  
Yhtäkkiä Carl-Magnuksella välähti; uusi nimi voisi olla Brandzer Fellow eli Brandzerien kaveri, joka voisi 
olla vapaamuurariloosi tavalliselle kansalle. Johannastakin ideassa on munaa.  
 
Aron kertoi Alicelle, että tämä voi mennä naimisiin Hermanin kanssa. Voi sitä riemua! Alice lähti heti 
Hermanin luokse, joka asuu Vattulan kaakkoispuolella pienessä maalaamattomassa puuparakissa. 
Parakin ovella Alice huudahti riemuissaan: ”Mennäänkö kihloihin ja sitten naimisiin?” Herman 
vastasi: ”Totta helekkarissa!” Heti siltä seisomaltaan he menivät kaupungille ostamaan kihlat ja sitten 
he kävivät kirkkoherranvirastossa ilmoittamassa, että halutaan kihloihin.  
Kirkkoherranviraston ja kunnantalon välissä on punatiilinen vesitorni. Tornissa huseeraa  
Radio Pohjolan paikallistoimitus. Radio Pohjola lähettää koko Pohjois-Suomessa.  
 
Kirkkoherranviraston vieressä on Vattulan käräjäoikeus, jossa työskentelee kihlakunnantuomari Gunde 
Brick, joka pian pääsee eläkkeelle. Melkein arvaa mitä Gunde tulee tekemään eläkepäivinä; istuskella 
päivät pitkät Vattupuistossa Röllykkä taloa vastapäätä ja kytätä jokaista ohikulkijaa.  
 
Sitä hän tekee jo nyt mutta eläkkeellä ollessa siihen hänellä olisi enemmän aikaa. Hän asuu yhä puiston 
reunalla olevassa kolmionmuotoisessa mökissä. Hän viihtyy hyvin tässä vaatimattomassa mökissä 
koska se on ihan keskustassa. 
 



 

 

Ester viettää yksinäistä elämää Helsingissä. Hänen ainoa turvansa on naapurinmies Vladimir 
Retkutsenko, jonka kanssa Erik Lillnysta tapaa pelata korttia. Retkutsenko on erittäin hyvä 
kortinpeluussa ja voittaa joka kerta. Silloin hän salaa antaa voittorahat Esterille, ettei tämän tarvitsisi 
tuhlata omia rahojaan Erikille.  Heti kun Erik saa tietää, että vaimolla on hirveä rahatukko, niin silloin 
hän lainaa ne, jotta voisi pelata korttia. Samat rahat siis kiertävät ympyrää. Retkutsenko yrittää 
voittamalla viedä Erikin kiinnostuksen pois kortinpeluusta mutta huonoin tuloksin, sillä Erik on todella 
pahassa pelikierteessä. Ei siinä kaikki, hän myös juopottelee ja omaisuus hupenee peli-illoissa. 
Eräänä talvipäivänä kaikki on mennyt, jolloin väsynyt ja loppuun ajettu Lillnysta kiroaa Frederik 
Wunderbaumin, joka oli juuri kyninyt hänet putipuhtaaksi. Esterille hän tunnusti: “Sorry, en voi enää 
asua kanssasi, oon huono aviomies, etsi joku toinen.” Hän menee kellariin, jossa hän ottaa esiin 
laserleikkurin ja sivaltaa itseltään kaulan auki ja lopuksi vielä sivaltaa vatsankin auki, jotta todella henki 
lähtisi. Tummanpunainen veri vain roiskahtaa kellarin kivilattialle ja Erik hymyilee itselleen viimeisen 
kerran, että tällä kertaa hän voittaa.  

 
Erikin kuoleman jälkeen Esteriä ei enää pidätellyt mikään Helsingissä ja alkoi valmistella Vladimir 
Retkutsenkon kanssa matkaa synnyinseudulleen.  
Brandzers Hofin puistotiellä Ester näkee rakkaan hahmon. Carl-Magnus ja Ester kohtaavat vihdoinkin. 
Kartano on jälleen saanut uuden emännän.  
 
Juuni 2851 
Nuoriherra Wilhelm Brandzer tulee opiskelukiireidensä keskeltä rentoutumaan Brandzers Hofiin isänsä 
ja äitipuolensa luo. Hän tuo mukanaan Johan-serkun, ylioppilastoverinsa Ernst Kartoffelin ja tämän 
sisaren Viivin. Laulutaitoinen, eloisa Viivi saa osakseen ihailevia katseita niin Wilhelmin kuin 
Carl-Magnuksenkin taholta. Isännällä on muutenkin liiaksi silmää naiskauneudelle, ja kaunis 
kotiavustaja vaihtuu lämminsydämiseen vaatimattoman näköiseen Matildaan. 
Wilhelm antaa runosuonensa pulputa öisin ja riimittelee sydämensä saloja Viivin kuva 
matkapuhelimessa, jota hän jatkuvasti vilkuilee ja sormellaan silittelee tytön pulleaa poskea.  
 
Kiinteistönhoitajan luona tytär Katri lueskelee paljon rikosromaaneja. Hänestä on tullut todellinen 
lukutoukka. Antti veljeä ärsyttää, kun sisko aina vaan lukee. Antti on kiinnostunut vanhoista autoista ja 
perjantai-iltaisin tapaa mennä kaupungille ajamaan pillurallia. Hänellä on raggarin verta ja on kova 
tappelemaan kaupungilla.  
 
Monitoimitalo V3ssa ylioppilaat laulavat uutta kansanlaulua, jolle puolalainen säveltäjä Jean Waliczek 
on antanut sävelen ja virolainen Karu Roosvool sanat. Tätä Our Europe nimistä laulua lauletaan 
kaikkialla Euroopassa, sillä eurooppalainen kansallishenki on heräämässä. Moni tavallinen kansalainen 
alkaa kyllästyä uusnatsien temppuiluihin. Oikeistopopulisteja ei oikein pysty äänestämään, kun muut 
puolueet heti vaalien jälkeen liittoutuvat, jotta saisivat suuremman enemmistön kuin populistit. Moni 
tavallinen kansalainen on kyllästynyt äärioikeiston valeuutisiin, joita he levittävät joka ikisessä tuutissa.  
Tämä vain kuluttaa veroahoja. Moni tavallinen duunari on kyllästynyt tähän ja alkanut karttaa 
oikeistopopulisteja. Tästä muut puolueet ovat iloisia, kun viimeinkin kansalaisten korvanlehdet ovat 
värähtäneet. Eivät kansalaiset olekaan niin pässejä miltä ensin vaikuttivat, kuten jotkut poliitikot ovat 
twiitanneet Twitterissä. Eurooppa-aatteen vastustajien rivit ovat alkaneet harventua ja vastustajat 
pohtivat ottaa kovat keinot käyttöön kuten vallankaappaukset, muttei vielä ole tullut tulisieluista 
agitaattoria.  
 
Johanna-rouva on käynyt useita vakavia keskusteluita Carl-Magnuksen kanssa rahan käytöstä.  
Hän ei myöskään hyväksy poikansa tapaa hoitaa avioliittoa ja kartanoa. Carl-Magnus katselee 
kalupystyssä muita naisia sekä laittaa rahat osakkeisiin eikä huolehdi edes pullotehtaasta sekä 
kartanon asioista. Johanna on joutunut itse antamaan kartanon raha-asiat ekonomien hoidettaviksi, 
kun poika ei sitä kykene tekemään. Carl-Magnus ei ollut kiinnostunut edellisestä vaimostaan Hannasta 
eikä nykyisestä Esteristä, sillä tämä on vuosien varrella melko lailla rupsahtanut.  
Erkkikin sai tarpeekseen siitä, ettei Carl-Magnus enää ole kiinnostunut pullotehtaasta, joka kaipaisi 
kunnostamista sillä se on rapistunut ja koneet ovat käyneet vanhanaikaisiksi. Erkki sanoutuu irti ja myy 
osakkuutensa Carl-Magnukselle, ja näin pystyy vihdoin maksamaan parinkymmenen vuoden takaisen 
velkansa Esterille. 
 
Grand Hotellin Joutsen baarissa tanssitaan juhannusta, jossa Ernst nappaa kainaloonsa kotiavustaja 
Idan, jonka heleä ääni on sytyttänyt hänen sydämensä jo aikaisemmin.  



 

 

Kiinteistönhoitajan Karoliina näkee Idan ja Ernstin eroavan hotellinkulmalla, ja myöhemmin nuhtelee 
pikkusisartaan; herrojen kanssa vehtaamisesta seuraa lapsivuode ja huoran maine. Karoliina haluaisi 
tietää, että kuka oli se mies, jolloin Ida valehtelee, että se oli vain Wilhelm Brandzer.  
 
Alkusyksystä Brandzers Hofiin saapuu uusi kiinteistöpäällikkö koska Erkki sanoutui irti virasta. Hän ei 
enää halunnut tehdä yhteistyötä koska Carl-Magnuskaan ei enää välitä pullotehtaasta.  
Uusi kiinteistöpäällikkö on muuan Julius Lillukka.  
 
Myöhemmin syksyllä nuorta vapaaherraa Wilhelmiä painavat perhehuolet; Esterin ja Carl-Magnuksen 
kahdesta yhteisestä lapsesta nuorempi Carl-Erik, on vakavasti sairaana ja on Helsingissä saamassa 
sairaalahoitoa. Carl-Magnus ja Ester majoittuvat Ullan ja Axelin luokse. 
 
Suomen feministiliitto Snadit pimpit ovat alkaneet terrorisoimaan lehtikioskeja, joissa he polttavat 
miestenlehtiä ja ovat joillakin paikkakunnilla jopa tappaneet kioskinpitäjiä. Poliisi ei voi tehdä mitään 
koska feministiliitto iskee ainoastaan yöaikaan ja silloin kun vähiten iskuja odottaa. Poliisi epäilee, että 
mafialla olisi sormensa pelissä. Tavallaan tämä raju feministiliitto on melkoinen mafiajärjestö.  
 
Feministiliiton Helsingin osasto kohisee Porno-oopperasta, jota Waliczek ja muuan Brickhill ovat 
valmistelleet jo pitkään. Ullan ja Axelin tytär Sofia on mukana Porno-oopperaporukassa. Hän onnistuu 
houkuteltua serkkunsa Marien mukaan teatteriin. Marie on Carl-Magnuksen ja Esterin tytär. 
Brandzers Hofin kesävieras Viivi Kartoffel on myös mukana Porno-oopperassa, ja tämän vuoksi  
Carl-Magnuskin innostuu. Hänhän on hyvä soittamaan sähköhuilua, ja nyt Porno-oopperaan saatiin 
kauan odotettu huilunsoittaja sillä huiluhan muistuttaa melkoisesti miehistä sukupuolielintä.  
Wilhelm on kohtalaisen kiinnostunut kyseisestä esityksestä, muttei tiedä mitä soitinta voisi soittaa, kun 
ei ole oikein kiinnostunut musisoinnista. Ehkä syntetisaattori voisi olla hänen instrumenttinsa.  
 
Porno-oopperassa lauletaan eroottisia lauluja aivan ilkosillaan. Siitä on tullut hyvin suosittu tavallisen 
kansan keskuudessa, ja jopa sellaiset, jotka eivät normaalisti käy oopperassa, on kiinnostunut tästä 
erikoisesta ja rivosta Porno-oopperasta. Kaksi tunnettua porno-ooppera kappaletta ovat; Sisään tulee 
isä, Sillisuolaamo sekä yleisessä kylpylässä. 
 
Viivin veli Ernst opiskelee yötä päivää ja kärsii rahapulasta. Hän järkyttyy saadessaan kuulla uutiset Idan 
kohtalosta; tyttö kantoi lasta ja löydettiin eräänä päivänä purosta aivan Vivin hovin takana 
hukuttautuneena. Juuri täältä keskustan halki virtaava Vattupuro saa alkunsa.  
Wilhelm arvaa totuuden Ernstin ja Idan suhteesta mutta Ernst kiistää asian ja kääntää epäilyt  
Carl-Magnukseen.  
 
Brandzers Hofin vahtikoira Dick kuolee huonon hoidon vuoksi, ainoastaan kiinteistönhoitajalle annettu 
Dickin pentu Rix voi hyvin. Kiinteistönhoitajan perheelle tuottaa huolta Stina-mummon 
dementoituminen. Hän on äskettäin muuttanut Mäntymäen dementiakeskuksen asuntolaan.  
 
Johanna on saanut lukemattomia kertoja pitää kiinteistöpäällikkö Lillukalle puhuttelun koska tämä 
jatkuvasti ehdottelee uudistuksia kartanolle. Loppujen lopuksi Lillukka saa Johannan vakuuttuneeksi 
muutosten tarpeellisuudesta. Muutokset vain vaativat totuttelua ja uuden opettelua koko kartanon 
väeltä. Kartanolla on aivan liian iso tontti. Heidän esi-isänsä ovat ahnehtineet maata kartanon ympäriltä 
eikä kukaan ei näihin päiviin asti raskinut pienentää tonttia, vaikka Vattulassa on pulaa tonttimaasta.  
Jos Brandzers Hofin tontista osa myytäisiin vaikkapa kunnalle, niin siitä saisi mukavasti kahisevaa.  
 
Vieressä oleva Raymondin hovilla on pienempi tontti. Vivin hovilla on hieman isompi mutta Brandzers 
Hofiin verrattuna pienempi tontti.  
 
Helsingissä Ester yllättää Carl-Magnuksen ja Viivin musisoimasta lähekkäin Ingbergien olohuoneessa ja 
puistelee päätään ja tuhahtaa: ”Mitä väkkee sitä onkaan, sä oot kyllä melekonen pukki!”  
Carl-Magnus änkyttää, että he vain luovat musiikkia johon Ester: ”Kyllä sitä musisoinniksikin voisi sanoa, 
senkin shaabo!”  
 
Carl-Erik on edelleen huonossa kunnossa, ja lääkärit epäilevät salmonellaa tai jotain sen tapaista. 
Salmonella olisi saattanut tulla Brandzers Hofin minisalamimakkaroista koska osa niistä on monta 
vuotta vanhoja, jotka lojuvat ruokakomeron perällä.  



 

 

Makkaroiden reseptin Jim-Adolf on aikanaan onnistunut saamaan eräältä hyvin tunnetulta saksalaiselta 
halpakauppaketjulta koska hän oli aivan hulluna minisalamin perään, jota hän järsi kommandiittiyhtiö 
Röllykän kahvihuoneessa.  
 
Röllykkä on yhä Mäntymäen dementiakeskuksen tiloissa, muttei kuitenkaan enää kommandiittiyhtiönä 
vaan tavallisena kunnallisena päivätoimintaryhmänä.  
 
Carl-Erik pitää muiden Brandzerien tapaan minisalamista ja Vattulassa kiertääkin huhu, että Brandzerit 
olisivat syntyneet minisalamipötkö suussa ja se näkyy pitävän paikkaansa.  
Lääkärit suosittelevat Carl-Erikin jäämistä Helsinkiin koko talveksi. Väsynyt Ester vaatii Carl-Magnusta 
hankkimaan heille asunnon, ettei koko talvea tarvitsisi viettää toisten passattavana.  
Carl-Magnus kieltäytyy rahatilanteeseen vedoten. Kaikeksi onneksi Ester törmää serkkuunsa Erkkiin, 
josta on tullut menestyvä liikemies. Hän parantelee ja myy autonvaraosia ruotsalaisliikemies  
Eric Mattssonin kanssa. Brandzerien tilanteesta kuultuaan Erkki järjestää perheelle edullisen asunnon 
sekä maksaa Esterille velkansa. Vihdoinkin hän pystyi maksamaan Esterin osuuden muinaisesta 
pullotehtaasta.  
 
Joulun alla Wilhelm lähettää suuren joulupaketin Helsinkiin, jossa on kartanon herkkuja kuten 
esimerkiksi minisalamia, Harjulan pikkuleipiä sekä hanhenmaksapalleroita.  
Brandzerin perhe, paitsi Wilhelm ja Johanna, viettää joulua Helsingissä. Ester tunnustaa Ullalle, että 
avioliitto ei ole kunnossa. Brandzers Hofissa Anna ja Johannakin aavistavat jotain saadessaan 
Esteriltä sähköpostiviestin, jossa ei ole sanaakaan Carl-Magnuksesta. Juorulehdetkin ovat alkaneet 
kirjoitella ilkeitä salarakas-juttuja Carl-Magnuksesta ja Viivistä. 
 
Porno-oopperan kenraaliharjoituksessa Viivin laulu ei oikein onnistu koska hänen äänensä on tullut 
käheäksi, joka johtunee ainaisesta örisemisestä. Viiville on tullut tavaksi öristä heti kun näkee 
televisiosta tai netistä inhottavia rikoksia tai tursakkeita. Öristen hän vaihtaa ajatuksia. Tämä yleensä 
auttaa, muttei läheskään aina koska lähipiiri usein hermostuu örinöistä. Nyt ääni on käheytynyt niin, ettei 
laulamisesta tule mitään. 
Carl-Magnus lohduttaa häntä ja ilmaisee tunteensa. Viivi torjuu miehen ja käskee pyytää anteeksi 
Esteriltä.  
 
Wilhelm lukee Näe & Kuule juorulehdestä isänsä salarakas-juttuja ja tietenkin raivostuu tuollaisesta.  
Hän soittaa isälleen ja kehottaa tätä pitämään näppinsä poissa Viivistä, jolloin Carl-Magnus syyttää 
puolestaan Wilhelmiä Idan kohtalosta mutta Wilhelm kiistää osuutensa asiaan täysin 
totuudenmukaisesti. Isälleen katkera Wilhelm pitää Vattulan Butler’s Pubissa juopuneen puheen 
Suomen eduskuntaa ja herrojen kotkotuksia vastaan ja nostaa maljan eurooppalaiselle vapaudelle. 
Sitä ei hyvällä silmällä katsota, sillä juuri silloin pubissa oli paljon äärioikeistolaisia fennomaaneja. 
Onneksi Johan-serkku oli läsnä ja toppuutteli Wilhelmiä.  
Seuraavana aamuna Johan varoittaa puheen mahdollisista seurauksista, jos asia vuotaa nettiin ja 
silloin Wilhelm saattaisi joutua uusnatsien tappolistalle. Asian tekee vaaralliseksi sekin, kun heti  
pubi-illan jälkeen Wilhelm oli mainospylväästä repinyt alas Kansallissosialistisen rintaman julisteita ja 
pahaksi onneksi itse uusnatsit sattuivat huomaamaan ja ottivat Wilhelmistä valokuvan. Onneksi 
sentään hänellä oli päässään öljy-yhtiö Brandoilin lippalakki.  
Axelkin kuulee Wilhelmin tempauksesta ja kertoo Carl-Magnukselle, jolloin tämä toteaa, että Wilhelmin 
olisi parasta lähteä viipymättä Ukrainaan opiskelemaan Kiovan yliopistoon.  
Kun Wilhelm oli tästä kuullut, niin silloin hän innostuu ideasta ja lähtee jatkamaan opintojaan Kiovaan. 
Ester ja Johanna toivovat, että välimatka viilentäisi nuorukaisen tunteita Viiviä kohtaan. 
 
Marie on kiinnostunut taidemaalaamisesta ja on saanut tehtäväkseen maalata Porno-oopperan 
kulisseja sekä tehdä julisteita. Marie sairastuu kovaan flunssaan eikä Carl-Erikinkään vointi ei ole 
parantunut. Ensi-illan koittaessa Ester jää kotiin sairaiden lastensa luokse. Carl-Erik on hyvin sairas ja 
Ester lähettää tekstiviestin Carl-Magnukselle, että tämä tulisi kotiin mutta hänen matkapuhelimensa on 
suljettu eikä näe ajoissa viestiä. Vasta seuraavana päivänä hän laittaa puhelimen päälle ja näkee viestin, 
jolloin hän lähtee ajamaan tuhatta ja sataa kotiin mutta aivan liian myöhään; pikku Erik on kuollut. 
 
Kaksi vuotta myöhemmin kesällä on taas laman poikanen koska Suomessa on aivan liian vähän 
yrityksiä, joka tarkoittaa suurtyöttömyyttä, sama juttu myös muissa pohjoismaissa. Ollaan 
suunnittelemassa yhdistää skandinaaviset maat, jotta oltaisiin kilpailukykyisempi.  



 

 

Suomea on houkuteltu mukaan uuteen skandinaaviseen tasavaltaan, mutta perussuomalainen puolue 
on jarruna. persut pelkäävät, että pakkoruotsi tulisi takaisin Suomen kouluihin. Persut ovat ehdottaneet 
luoda suomalais-ugrilaisen valtion mutta muut puolueet ovat tätä vastaan koska ugrilaisia on aivan liian 
vähän.  
 
Mafiosot ryöstelevät Itämerellä rahtilaivoja ja jopa muutamia matkustaja-aluksiakin. Brand Linen 
aluksiakin on yritetty pysäyttää keskellä Itämerta mutta toistaiseksi onnistumatta, kun laivat puskevat 
täysillä eteenpäin.  
 
Vattulassa pelätään rikosaaltoa, vaikka kaupunki onkin sisämaassa. Tähän asti mafiosot ovat jättäneet 
tämän pienen kaupungin rauhaan mutta miten pitkään? Muissa Pohjolan kaupungeissa mafiosot ovat 
naamioituneet kerjäläisiksi istuen ruokakauppojen ulko-ovien edustoilla ja iskevät heti kun on 
vähemmän silminnäkijöitä.  
 
Kartanon väki selviää kuitenkin pelkällä säikähdyksellä sillä Carl-Magnuksen vanha opiskelutoveri  
Nils Siitonen, joka on tätä nykyään töissä vartiointifirma R-Safetyssä, saapuu Brandzerin hoviin ja 
mainostaa Carl-Magnukselle erittäin hyvää hälytinpakettia, johon sisältyy tekninen ja henkilökohtainen 
vartiointi. Carl-Magnus päättää ostaa Nilsin kautta hyvät hälyttimet, kun ensin on lukenut kartanon 
vanhoista päiväkirjojoista, että firman perustajina on ollut Retkutsenkon veljekset ja Jim-Adolf ollut 
osakkaana R-Safetyssä. Osakkeet ovat yhä Brandzerien nimissä. Tämä tuli täytenä yllätyksenä, kun 
Carl-Magnus lueskeli päiväkirjoja.  
Carl-Magnus päätti ostaa huippumoderneja turvalaitteita kartanonsa pihalle, jonne asennettiin muun 
muassa valvontakameroita sekä liikesensoreita.  
 
Wilhelm on edelleen Kiovassa opiskelemassa. Maidanin vieressä on suuri yliopisto, jossa Wilhelm 
opiskelee kauppatieteitä. Opintoihin kuuluu myös Ukrainan historiaa. Vuonna 2014 maa oli hyvin 
lähellä menettää Krimin niemimaan sekä osia Itä-Ukrainasta, mutta onneksi muut maat puolustivat 
maan koskemattomuutta. Krimi oli jonkin aikaa laittomasti Venäjän hallussa ja moni huumoriveikko 
vitsaili, että Venäjä oli kriminalisoinut Krimin.  
 
Brandzers Hofin ruskeaksi lakatussa kehdossa keinuu uusi pienokainen, Paul-Oscar. 
Uutisissa kerrotaan, että mafiosot ovat alkaneet ryöstellä Pohjois-Suomen yrityksiä, ja mafiapäällikkö on 
eräs vaaleatukkainen Jane-Marie Brown, jolla on huippuvartioitu kartano Lontoon ulkopuolella jonne 
poliisikaan ei uskalla mennä. Jane-Marie kaappaa kokonaisia yrityksiä flirttailemalla pääomistajille ja 
väittää itse olevansa vangittuna jossain päin maailmaa ja vaatii lähettämään lunnaita rahalaatikkoa 
varten.  
 
Lukemattomat yksityisetsivät ovat yrittäneet saada tätä härskiä naista kuriin mutta turhaan.  
Viime aikoina suomalainen mestarietsivä Matti Kalmari on alkanut perin pohjin tutkia Jane-Marien 
tapausta. Hän teeskentelee kivenkovaa liikemiestä väittäen naiselle, että kyllä ne lunnasrahat on lähetty 
ja he haluavat sen mystisen laatikon joka naisen mukaan sisältää rahaa, jotta nainen pääsisi vapaaksi 
ja sitten menisi naimisiin kyseisen liikemiehen kanssa. 
Vaikuttaa siltä, että tällä kertaa Jane-Marie Brown on menossa lankaan mutta vielä on liian aikaista 
riemuita. 
 
Jane-Marien tehtävänantaja on Turvatum yhtiö, joka parjaillaan, valmistelee pääkilpailija Securitaksen 
ostamista. Sitten Turvatum vaihtanee nimensä. 
 
Kiinteistönhoitajan Katri Keränen kerää koulutuskurssilla kielitaidollaan täydet pisteet. Moni on sitä 
mieltä, että Katrin kannattaisi opiskella enemmän kieliä, sillä hänellä on erinomainen kielipää. Hän sai 
inspiraation kielten opiskeluun, kun huomasi matkapuhelimessa kätevän sovelluksen nimeltä Voice 
Mate Talk. Harjoitellessa sattui vahinkolaukaus; sovellus automaattisesti soitti hänen serkkupojallensa. 
Onneksi orpana ei ehtinyt vastata. Katri lähetti tekstiviestin, kyseessä oli vahinkosoitto. Totta kai Katria 
tämä vahinkolaukaus nolotti, kun kyseinen serkkupoika sattuu kuulumaan hänen suosikkiserkkuihinsa 
seksuaalisessa mielessä.  
 
Vastikään Karoliina kuoli keuhkosyöpään, sillä hän oli kova tupakoimaan. Joka tasatunti hän meni  
ulko-ovelle tupakalle ja siitä oli tullut paha tapa. Savukkeet olivat erittäin vahvoja venäläisiä Tuplev5000 
merkkiä, joita myytään vain Vattulan Asiakastorin laidalla Arkadiankioskissa.  



 

 

Joka sunnuntaiaamu Karoliina kävi ostamassa kartongin näitä vahvoja Tupolev savukkeita sekä 
iltapäivälehti Oulun Sanomat, joka on Iltalehden Pohjois-Suomen aluepainos.  
Nyt Karoliina on siis polttanut sen vihoviimeisen savukkeen sekä Oulun Sanomilla on yksi ostaja 
vähemmän. Karoliina-emännän poismenon takia Matti jäi yksin kolmen lapsen kanssa. Silloin tällöin 
Katri tapaa auttaa kotitöissä.   
 
Loppukesästä Oulun satamassa Jane-Marien mafia käy hirveän tulitaistelun poliisin erikoisyksikköä 
vastaan. Onneksi Erkin viinavarastot säilyvät vahingoitta sillä hän on tilannut Gävlen pohjoispuolella 
olevasta pienestä yhteiskunnasta nimeltä Forsöra erittäin hyvänmakuista banaanivodkaa.  
Erkki oli nähnyt tämän hassun juoman tv-mainoksen ja hoksasi, ettei kyseistä tuotetta ole vielä Vattulan 
alueen kaupoissa siispä hän päätti tilata noin sata pulloa, jotka hän tulee myymään suoraan ravintoloihin. 
Jos siitä tulisi supersuosittu, niin silloin hän tilaisi enemmän ja saattaisi perustaa oman viinakaupan. 
Tätä nykyään on täysin laillista myydä alkoholipitoisia juomia. Jokaisessa Suomen kaupungissa on yhä 
valtiollisia Alkon myymälöitä, joita on alettu lakkauttaa, jotta valtio säästäisi. Osa Alkoista yksityistetään. 
Tästä SDP ja Vasemmistoliitto ei oikein pidä mutta pakkohan on Alkot yksityistää, ettei Suomelle käy 
samoin kuin Kreikalle 2000-luvun alussa. 
 
Nyt Oulun satamassa Erkki katsoo satamakonttien takaa mafiosoiden ja poliisien ammuskelua. Jonkin 
ajan kuluttua hän kyllästyy ja menee Oulun keskustaan ostoksille. Illalla hän menee satamaan 
katsomaan joko tilanne olisi rauhoittunut. Joka paikassa näkyy luodinreikiä myös Erkin vuokraaman 
viinavarastonkin seinä muistuttaa reikäjuustoa. Onneksi viinapullot ovat ehjiä. Hän lastaa viinalaatikot 
vanhaan kuluneeseen Mercedes-Benz pakettiauton lavalle ja lähtee ajamaan kohti Vattulaa. 
 
Carl-Magnus kohtelee Esteriä töykeästi ja kärttyisesti.  
Johannan näkö on heikentynyt huomattavasti ja kaataa huomaamattaan punaviinipullon, jota Marie on 
salaa nauttinut. Marie tunnustaa äidilleen, että oli juonut isän viinipullosta ja vannottaa, ettei tämä 
kertoisi siitä isälle. Sitten Marie menee Erkin luokse kysymään, jos tällä olisi punaviiniä. Onneksi Erkillä 
on baarikaapissaan yksi pullo hienoa ukrainalaista punaviiniä nimeltä Donetsk Bush Russian Wine. 
Erkki näyttää Marielle juuri hakemaansa viinalastia, jonka hän on kasannut autotallin perälle.  
Sitten he menevät keittiöön kahville. Marie pitää kovasti tavallisesta kahvista koska on tottunut 
Cappuccinoon ja Espressoon. Brandzerit juovat ainoastaan näitä hienoja kahvijuomia, kun taas 
Keräset juovat tavallista perinteistä kahvia. 

 
Sillä välin, kun Erkki ja Marie ovat keittiössä, niin silloin autotallissa vanhat sähköjohdot menevät 
oikosulkuun niin, että syttyy raju tulipalo. Juuri silloin Carl-Magnus sattuu kävelemään Erkin talon ohitse 
ja huomaa Marien auton seisovan talon edustalla. Sitten hän huomaa savua tulevan autotallista.  
Carl-Magnus tietää, että Erkki varastoi viinaa autotallissaan ja hänelle tuli ajatus, että varmasti Erkki on 
esittelemässä viinojaan Marielle ja ryntää autotalliin pelastamaan tyttärensä. Juuri kun hän on mennyt 
sisälle autotalliin, niin silloin toisesta ovesta Marie ja Erkki juoksevat ulos. 
Carl-Magnus saa kohtalokkaat palovammat koska tallissa on paljon kemikaaleja, jotka räjähtivät.  
 
Ester hoivaa palanutta Carl-Magnusta parhaansa mukaan, joka on niin itsepäinen, ettei suostu 
menemään sairaalaan. Carl-Magnus vaatii, että Wilhelmin pitäisi hakea välittömästi Ukrainasta. 
Kotiavustajat kertovat asiasta Erkille, joka heti lähtee Ukrainaan hakemaan kartanon uutta isäntää. 
Tällaisia asioita ei matkapuhelimella ja sähköpostilla kerrota, on Wilhelm määrännyt koska hän pelkää, 
jos se viheliäinen Jane-Marien mafiosot saisivat tietää, että pian Brandzers Hofilla on 
sukupolvenvaihdos käsillä, niin varmasti he yrittäisivät kaapata koko kartanon itselleen.  
 
Johanna suree, ettei saa kuolla poikansa puolesta vaikka on ollut jo vuosia valmis lähtemään.  
Kuoleva Carl-Magnus myöntää Esterille, ettei ole ollut hänen arvoisensa aviomies ja kysyy voiko hän 
saada anteeksi johon Ester: ”Mä oon aina rakastanut sua ja tulen aina rakastamaan, sillä kaikkihan 
tekevät virheitä!” Carl-Magnus vakuuttaa Esterille, ettei ole koskaan rakastanut ketään toista yhtä 
paljon, johon Ester: ”Se tuntuu turvalliselta!”  
 
Wilhelmin ja Erkin paluumatka Suomeen on vaikea koska juuri on alkanut merimieslakko eikä yksikään 
laiva ole liikenteessä. Lakon syynä on huono meriturvallisuus mafiosoiden takia. 
Kestäisi ikuisuus kiertää Karjalan kannaksen kautta koska Pietarin lähistöllä tapaa olla paljon liikennettä 
ja toiseksi siellä on tietulleja. Matka mutkistuu entisestään, kun Erkki ja Wilhelm pidätetään mafiosoina.  
 



 

 

He istuvat jonkin aikaa tutkintavankeudessa Narvan poliisilaitoksella, kunnes tuntematon vanki 
todistaa, ettei he ole mafiosoita vaan kuuluvat suomalaiseen yrittäjäsukuun. Poliisi vapauttaa miehet ja 
kehottaa heitä pysymään hyvin kaukana Narvasta johon Wilhelm tuhahtaa: ”Siitä saatte olla saakelin 
varma, ettei me enää koskaan tulla tähän paska kaupunkiin!” Tuntematon vanki huutaa sellistään 
Wilhelmille, että tämä kertoisi terveisiä Johanna-tädille. Hän on ilmeisesti Wilhelmin eno. Kun Wilhelm 
saapuu Brandzers Hofiin niin silloin häntä odottaa kaksinkertainen suru-uutinen; Carl Magnus ja 
Johanna ovat kuolleet. 
 
Septemberistä Aprilliin 2855 
Brandzers Hofissa vietetään kartanon vanhan emännän sekä Carl-Magnuksen hautajaisia.  
Keräset ja kotiavustaja Matilda muistelevat Johannaa lämmöllä, sillä hän oli hyvä ja oikeudenmukainen 
ihminen. Kyllä Carl-Magnuskin oli ihan kiva mutta turhan usein hän sai kummallisia päähänpistoja ja 
laukkasi muna pystyssä akkojen perässä.  
 
Wilhelm ei osoita suurempaa kiinnostusta Helsinkiin opintojen pariin palaamiseen. Hänen mielensä 
kuitenkin muuttuu, kun kuulee Viivi Kartoffelin oleskelevan Helsingissä. Wilhelm alkaa muokata Viiville 
vuosia sitten kirjoittamaansa runoa, jonka nyt hän aikoo yrittää säveltää lauluksi; Sun silmäsi loistavat, 
neonvalot niissä mä nään. Viivi oo mulla kuin lemmen liivi ja leiki kanssani kuurupiiloo, kun päivä yöksi 
vaihtuu... 
 
Carl-Magnuksen tahdosta Ester luovuttaa Wilhelmille kartanon isännyyden. Kiinteistöpäällikkö Julius 
Lillukka tulee heti nuoren isännän puheille ja ehdottaa, että pienennettäisiin kartanon tonttia koska siitä 
joutuu maksaa liikaa veroja ja toiseksi kunta tarvitsee lisää rakennusmaata.   
Julius ehdottaa, jos hän voisi ostaa pienen palan tontista, johon hän rakentaisi itselleen omakotitalon. 
Wilhelm lupaa miettiä asiaa.  
 
Katri Keränen yrittää ottaa emännän paikan Karoliinan kuoleman jälkeen mutta työtaakka on hänelle 
aivan liian raskas.  
Antin ehdotuksesta Matti kosii kartanon Matildaa, joka on epäröivä avioliiton suhteen ja on sitä mieltä, 
että he voisivat ainoastaan chattailla Internetissä. Matti haluaisi todella mennä Matildan kanssa 
naimisiin koska tällä on niin ihana suppusuu ja pitkät ruskeat hiukset.  
Pitkän ylipuhumisen jälkeen Matilda suostuu Matille säälistä lapsia kohtaan. Mattia huolettaa talon 
kohtalo, joka on työsuhdeasunto ja kiertää suvussa niin kauan kun talonisäntä on kartanon 
palveluksessa. Palkka on symbolinen summa koska heidän ei tarvitse maksaa sähköä, vettä eikä 
kiinteistöveroa. Nämä maksut hoitaa kartano sillä ehdolla, että kartanon asiat hoidetaan kunnialla. 
Wilhelm pitää selvänä, että vanhasta sopimuksesta pidetään tässä tapauksessa kiinni ja Matti saa pitää 
talonsa.  
Ester on lapsineen käymässä Helsingissä. Taidemaalaamisesta innostunut Marie pääsee helsinkiläiseen 
piirustuskouluun. 
Erkkikin on käymässä Helsingissä ja on tehnyt hyviä kauppoja. Myös Wilhelm lähtee mukaan 
tapaamaan Johania, joka kertoo ilouutisen; Wilhelm ei ole joutunut uusnatsien tappolistalle. Johan 
tuntee joitakin uusnatseja ja on hieman kysellyt, että mitä mieltä he ovat Wilhelm Brandzerista. 
Uusnatsit nauroivat takapuoltaan repien, kun kuulivat mitä Wilhelm oli juovuspäissään sanonut  
Vattulan Butler’s pubissa muutama vuosi sitten ja nyt pelkää joutuvansa tappolistalle. Uusnatsit 
sanoivat, ettei heillä ole aikaa tuollaisille suvakki pelleille. Siis Wilhelm ei ole natsien vihollinen eikä sen 
paremmin ystäväkään.  
 
Aprillistä 2855 Juuliin 2862 
Viivi Kartoffel esiintyy televisioidussa hyväntekeväisyyskonsertissa ja laulaa Wilhelmin kirjoittaman 
laulun, jonka Marie on säveltänyt. Yllättynyt ja liikuttunut Wilhelm kiittää Viiviä sydämellisesti konsertin 
jälkeen. Myöhemmin Viivi käy Esterin luona kysymässä Wilhelmiä mutta Ester väittää tämän jo lähteneen 
Vattulaan. 
Wilhelm unelmoi Viivistä, Marie puolestaan purkaa paperille pitkästymistään ja turhautumistaan. Hän 
piirtelee niitä näitä. Hän piirtelee tulevaisuuden näkymiä muun muassa Brandzers Hofista. Hän on 
nähnyt unta kartanon tulevaisuudesta, jolloin sinne ilmestyisi joku kuvankaunis blondityttö, joka pian 
pelästyy ihmisen luita kartanon kellarissa. Marie ei käsitä ollenkaan, että mitä ihmeen luita hänen 
unessansa näkyy; luiden seassa lojuu mustia viiksikarvoja sekä runsaasti valkoista jauhetta.  
Hän yrittää hahmotella unikuvaansa paperille mutta se on vaikeaa.  



 

 

Marie haluaisi pois Brandzers Hofista koska haluaa nähdä maailmaa ja oppia uusia asioita mutta 
samalla hän tuntee, että kartano tarvitsee häntä.  
 
Wilhelm saa tekstiviestin Viiviltä, että hän haluaa muuttaa tämän luokse. Heti Wilhelm lähtee hakemaan 
Helsingistä Viiviä ja tämän tavaroita.  
Helsingissä hän joutuu keskelle alamaailman välienselvittelyjä. Kaksi mafiajengiä taistelee  
valta-asemistaan ja siinä sivussa vielä poliisia vastaan. Automaattiaseet sylkevät tulta armottomasti ja 
poliisin rullaava-ammusvarasto räjähtää. Keskellä ammuskelua Wilhelm löytää Viivin osoitteen ja kosii 
tätä. Sitten Wilhelm lähettää tekstarin Brandzers Hofiin, että seuraavana kesänä vietetään häitä.  
Ester ei tästä erityisemmin riemastu. Ester on lukenut kartanon vanhoista päiväkirjoista, että sen 
ensimmäinen isäntäkin oli ollut yliseksuaali. Ester miettii itsekseen, että onkohan yliseksuaalisuus 
sukuvika. Siltä vähän vaikuttaa. 
 
Hääpäivänä Brandzers Hofin keittiössä taiteillaan upeita suussa sulavia Harjulan pikkuleipiä.  
Viivi ihailee itseään peilistä; erittäin kaunis morsian. Ernst tulee häihin ja ivaa sisartaan rahakkaasta 
avioliitosta mihin Viivi toteaa, ettei muuten hänellä olisi yhtään mitään ja tämä on parempi kuin sata 
jänistä. Häähumun keskellä lankomies hoipertelee katkerana ulos koivujen katveeseen ja antaa tulla 
täydeltä laidalta Wilhelmille mitä tietää; Wilhelmin taannoisista puheista Butlersissa, jonka vuoksi tämän 
oli paettava Ukrainaan. Ernst yrittää estää Wilhelmin ja Viivin liiton mutta turhaan. 
 
Anna muistuttaa Esteriä Johannan viisauksista, että pitää yrittää sietää toisia ihmisiä ja on erityisen 
tärkeää tulla toimeen Viivin kanssa. Oikeastaan Viivi on ihan hieno ihminen, jos tämä jättäisi ylimielisen 
hienostelun vähemmälle. Hänelle on noussut päähän kartanonrouvan titteli ja kuvittelee olevansa kuin 
mikäkin Miss Universumi. Kaunis hän on ja jonkin verran älykäskin, muttei tietokoneista ei ymmärrä juuri 
mitään. Hän ei myöskään osaa käyttää kartanon hälyttimiä, että miten ne aktivoidaan pois päältä. 
Tässä kerran, kun he olivat tulossa kaupungilta ja Wilhelm oli juuri pysäköinyt auton kartanon edustalle, 
niin silloin Viivi oli hyvin lähellä aukaista kartanon ulko-oven ilman, että murtohälytin olisi ensin kytketty 
pois päältä. Onneksi Wilhelm pysäytti vaimonsa ajoissa niin, ettei hälytin pärähtänyt soimaan.  
Eräänä päivänä Viivi oli vahingossa laukaissut hälyttimen ja R-Safetyn vartijat porhalsivat paikalle. 
Onneksi kyseessä oli R-Safety eikä entinen Turvatum, sillä todennäköisesti Turvatumin vartijat olisivat 
alkaneet riehua.  

 
Tässä hiljattain Turvatum osti ruotsalaisen Securitaksen sekä sen tytäryhtiö Loomiksen. Turvatum 
dumppasi firmojen nimet ja nimesi Turvatumin uudelleen S-L Safetyksi, joka tarkoittaa luonnollisesti 
Securitas-Loomis Security mutta entisiä nimiä ei tulla enää koskaan käyttämään. Turvatum osti itselleen 
kyseiset nimet, ettei kukaan enää niitä perustaisi uudelleen. Turvatum dumppasi myös oman entisen 
nimensä koska sehän on ryvettynyt vuosien saatossa. Jos joku kysyisi firman uudesta nimestä, että 
mitä se tarkoittaa, niin viralliseksi selitykseksi tulee; Safety-Locks.  
 
Pian häiden jälkeen Anna kuolee sukupolvensa viimeisenä. Viivi osoittautuu levottomaksi oikukkaaksi 
rouvaksi, jonka tempaukset väsyttävät niin perhettä kuin palvelusväkeäkin. Wilhelmistä on tullut 
kihlakunnantuomari ja tekee pitkiä työpäiviä ja monesti hän joutuu työkomennukselle Helsinkiin, josta 
Viivi on kateellinen koska hänkin tahtoisi sinne. Hänen pitää olla kartanossa pitämässä palvelusväkeä 
silmällä. Kartanon emäntä on koko palvelusväen pääjohtaja silloin kun isäntä ei ole läsnä. Tästä tuli tapa 
Magnuksen ja Johannan ajoilta, kun Magnus oli usein vapaamuurareiden kokouksissa sekä 
työkomennuksilla. 
 
Vattulan entinen kihlakunnantuomari Gunde Brick on päässyt väliaikaisesti kunnanjohtajaksi koska 
entinen kunnanjohtaja oli sortunut laittomuuksiin ja joutui telkien taakse. Hän oli ottanut hirvittäviä 
summia vaalitukea seudun yrittäjiltä. Onneksi sentään Brandzerit eivät olleet tukeneet kunnanjohtajaa. 
Alun perin oli tarkoitus, että Gunde Brick siirtyisi eläkkeelle mutta suunnitelmiin tuli muutos koska hän 
on ainoa varteenotettava henkilö kunnanjohtajaksi ja hänellä on valtavasti kokemusta Vattulasta ja sen 
asukkaista. Brick toivoo, että pian löytyisi hieman nuorempi henkilö kunnanjohtajaksi sillä Brick on jo 
vanhamies. Häntä kiehtoo yhä istua kolmionmuotoisen talonsa edustalla olevalla vihreällä puupenkillä ja 
vahdata jokaista ohikulkijaa. Nyt kun hänestä tuli väliaikainen virkaatekevä kunnanjohtaja, niinpä hän ei 
jouda istumaan suosikkipenkillään mutta tapaa paljon ihmisiä kunnantalollakin.   
Gunde Brick haluaisi, että Katri Keräsestä tulisi lukio-opettaja mutta pelkää Matin vastustavan hanketta 
koska Matti haluaisi, että Katri hoitaisi kotia ja kartanoa sillä kartanon kotiavustajan virka kulkee 
suvussa tai muuten heidän asumisoikeutensa raukeaisi. Lukemattomia kertoja Matti on muistuttanut, 
että heidän talonsa on vain työsuhdetalo, eräänlainen moderni torpparisopimus.  



 

 

Matildasta on kuitenkin tullut talolle topakka emäntä, joka osaa ylipuhumisen jalontaidon ja asettuu 
Katrin puolelle ja paasaa Matille, ettei Katria voi pakottaakaan kotiavustajaksi.  
 
Juulista 2862 Augustiin 2863 
Erkillä on autokorjaamo Tallimäen eteläosassa aivan vanhan pullotehtaan kyljessä. Siellä hän 
kunnostaa kolaroituja autoja.  
Hän kuumeisesti suunnittelee rakentaa uuden automallin. Hän on pyytänyt Marieta suunnittelemaan 
erilaisia futuristisia automalleja, joita voisi alkaa valmistamaan sarjatuotantona. Erkki sekoittelee eri 
autonvalmistajien osia keskenään ja katsoo jos siitä tulisi ärhäkkä menopeli. Jotkut kolareissa 
turmeltuneet autot ovat niin surkeassa kunnossa, ettei niitä oikein pysty korjata entiselleen. Hän on 
saanut luvan autojen omistajilta yrittää luoda toimivista osista aivan uuden auton. Autonkorit kyllä 
pystytään, joten kuten oikoa.  
Marie on todella innostunut suunnittelemaan uusia automalleja. Vattulaan kaivattaisiin uutta 
työnantajaa pullo- ja viinatehtaan seuraajaksi. Pullotehtaan rakennus on yhä pystyssä mutta se on 
pahoin päässyt rapistumaan ja on ajankysymys, milloin se puretaan. Rakennus pitäisi pikimmiten 
purkaa ennen kuin museovirasto sen äkkäisi ja antaisi sille kulttuurisuojan.  
 
Suuri eurooppalainen raudanvalmistaja Euro Iron Inc. on kiinnostunut pullotehtaan tontin ostamisesta 
koska Vattulaan on hyvät kulkuyhteydet; sijaitsee E63tien ja rautatien varrella. Vattupuroa pitkinkin 
voidaan kuljettaa pieniä määriä tuotteita Sukevalle, jossa vankilan vangit terapiatyönä pakkaisi ja sitten 
lastaisi edelleen kuorma-autoihin. Ensin pitäisi Vattupuroa ruopata sekä hieman leventää, jotta siitä 
tulisi virallinen kanava.  
 
Viivin aika käy pitkäksi kartanon rouvana. Wilhelmin virka kihlakunnantuomarina vie paljon aikaa eikä 
vaimo pääse miehensä mukaan Helsinkiin. Sinänsä hän voisi tulla mukaan mutta myös siellä hän vain 
ikävöisi ja saattaisi toimettomana löytää salarakkaita, siispä on viisainta pitää vaimokulta turvallisesti 
Vattulassa, joka on sen verran pieni kaupunki, ettei siellä seudun rikkain rouva voi noin vain harrastaa 
irtosuhteita paljastumatta.  
Viivi tapaa kartanossa enimmäkseen pelailla Facebookissa muun muassa vanhaa klassikkopeliä 
nimeltä Candy Crush Saga. Hän on edennyt pelissä hyvin pitkälle.  
 
Erkki tutustuu Tukholmassa käydessään liikemies Eric Mazzettin, jolla on hyviä yhteyksiä 
autonvaraosien maahantuojiin. Eric on ostanut vastikään autonvaraosa firma Orionin, joka valmistaa ja 
myy muinaisten Saab autojen varaosia. Enää ei ole liikenteessä kovinkaan montaa Saabia. Eric aikoo 
kehittää Orionia.  
Eric haluaisi perustaa tehtaan Jämtlandin Hallonbohun, kun taas Erkki Vattulaan. He pääsevät sopuun, 
että moottoreita valmistettaisiin Hallonbossa ja Vattulassa autonkoreja sekä moottorien asennukset.  
Samaan aikaan Keräsillä on surua; vanha Stina on karannut dementia-asuntolasta ja juossut metsään, 
mistä häntä etsitään kissojen ja koirien kanssa. Vanhuksesta ei löydy muuta jälkeä kuin keltainen huivi 
suonsilmäkkeen viereltä. Todennäköisesti hän on uponnut kokonaan pohjattomaan suohon. Vähitellen 
hyväksytään ajatus, että Stina on löytänyt viimeisen lepopaikkansa metsästä, joka oli hänelle aina rakas. 
Suonsilmäke, joka imaisi Stinan, sijaitsee Vivin hovin ja Vattulan lentokentän välissä. Todennäköisesti 
Stina on lähtenyt seuraamaan Vattupuroa ja siten päätynyt puron alkulähteille.  
Huivin löytymispaikalle pystytettiin pronssinen muistopylväs, joka samalla varoittaa tästä pohjattomasta 
suonsilmäkkeestä. 
 
Katri opettaa Vetehisen lukiossa äidinkieltä. Jotkut oppilaat eivät ole tyytyväisiä kouluruokaan siispä 
Katri käy kunnanjohtajan luona puhumassa asiasta. Kunnanjohtaja Gunde Brick puolestaan puhuu 
asiasta Brandzereille, jotka kehottavat ottamaan kouluruokailu asian puheeksi seuraavassa 
kunnanvaltuustonkokouksessa ja ihmettelevät, että miksi kunnanjohtaja tulee kysymään neuvoja heiltä. 
Brick selittää, että kun kartanossa tehdään aina niin hyvää ruokaa, jota voitaisiin yhtä hyvin tarjoilla 
koululaisillekin. Wilhelm lupaa miettiä asiaa. Ehkä voitaisiin perustaa cateringpalvelun, joka möisi 
palveluitaan kunnalle ja sitten kunnan keskuskeittiö voitaisiin lakkauttaa koska sen antimet eivät kelpaa 
koululaisille.  
Tämä idea olisi mitä mainioin sillä Vattulahan on alun perin Suomen kokeilukunta, jossa kokeiltaisiin 
uusia tapoja hoitaa kunnallispalveluita.  
 
 



 

 

Liikemies Oskar Huttunen perustaa Vattulan keskustaan yhden euron myymälän. Sellainen oli 
Vattulassa kaupunkia perustettaessa vuonna 2003. Silloisen halpakaupan omistaja oli jämtlantilainen 
Anders Brasa. Hänen alkuperäinen Maximagasinet on yhä Hallonbossa ja on hyvin kannattava. Juuri 
Maximagasinetin ansiosta Hallonbo on kasvanut. Nykyään Hallonbossa on myös paljon 
elektroniikkateollisuutta. Vireillä on perustaa muun muassa tabletti- ja lukulaitetehdas mutta rahoitus 
puuttuu. Eric Mazetti on kiinnostunut tästäkin hankkeesta.  
 
Harmaatukkainen Oskar Huttusen yhden euron myymälästä innostui myös kiinteistönhoitaja Antti 
Keränen, kun avajaispäivänä oli tehnyt todella herkullisia löytöjä; ihania voirinkeleitä sekä tiskin takana 
suloisesti hymyilevä Huttusen tytär Maija.  
Oskarin myymälä sijaitsee Viljakadun ja Itäisen pitkäkadun risteyksessä. Samoissa tiloissa oli Vattulan 
perustamisen aikoihin Vapaa valinta myymälä, joka kilpailutti pois Anders Brasan myymälän, joka oli 
Torikadulla, Asiakastorin kupeessa.  
 
Vattula saa vihdoinkin uuden kunnanjohtajan ja viimeinkin vanha lihava Gunde Charlie Brick pääsee 
eläkkeelle, jolloin hän tulee istumaan päivät pitkät suosikki penkillään vahdaten ohikulkevia ihmisiä.  
Uusi kunnanjohtaja on eräs Seppo Nylund, joka ei hyväksy Katri Keräsen tapaa hoitaa kouluruokailua 
koska keskuskeittiöllä työskentelee Nylundin sukulaisia ja nyt heitä uhkaa irtisanominen. 
Äkkipikaistuksissaan hän haukkuu Katrin ja lopettaa tämän työsuhteen.  
Kunnanvaltuuston kokouksessa kunnanjohtaja peräänkuuluttaa opettajaksi vakavamielisempää 
ihmistä ja vetoaa taloudellisiin syihin; koulujen pitäminen tulee kalliiksi, jos pitää ostaa ruokaa 
yksityiseltä firmalta. Wilhelm, joka on Vattulan kunnanvaltuustonjäsen, ilmoittaa että hän on valmis 
rahoittamaan suurimman osan kouluruokailun kustannuksista. Äänestyksessä Katrin työsuhteen 
jatkaminen saa ylivoimaisen voiton sekä päätetään, että Vattulan kunta ostaa jatkossakin kouluruuan 
Wilhelmin cateringfirmalta, joka luonnollisesti tekee myös kartanon ruuat.  
Tästä kartanokin hyötyy koska silloin säästetään kotiavustajan palkassa. Kotiavustajaa tarvitaan 
ainoastaan kahvikeittämiseen sekä vieraiden vastaanottamiseen. Pitkällä tähtäimellä voitaisiin 
vähentää palvelusväkeä.  
Koululaiset saavat syödä samaa hyvää ruokaa kunnan rikkaimpien kanssa. Cateringfirma tulee 
valmistamaan ruokaa Vivin- ja Raymondin hoveillekin koska niissä asuu myös Brandzerien sukulaisia 
sekä sukulaisten jälkeläisiä.  
 
Kunnanvaltuustonjäsenet ovat Wilhelmin puolella, ja näin kartanonherran ja uuden kunnanjohtajan 
välille on kylvetty ensimmäiset epäsovun siemenet. Seppo Nylund alkoi vihamaan Wilhelmiä ja nimitellä 
tätä muun muassa perhanan idiootiksi sekä käskee painua helvettiin. Tästä Wilhelm ei ole moksiskaan 
vaan jatkaa vihamiehensä morjenstamista. Wilhelm ottaa vittuilut huumorilla vastaan, että eräs 
esi-isistä on käynyt helvetinportilla eikä sinne ole menemistä, kun siellä päiväkirjojen ja blogien mukaan 
olisi hirveä isosarvinen piru. Tähän Seppo vain tuhahtaa: ”Puhalla perseeseen!” johon Wilhelm 
naurahtaa: ”Pitää puhaltaa, jos niin tahdot!”  
Kun Wilhelm ojentaa kätensä tervehtiäkseen Seppoa niin silloin tämä ärtyy noitumaan niin, ettei se ole 
lasten korville suotavaa. Eräänä päivänä kunnanvaltuustonkokouksen päätyttyä, kun Seppo oli juuri 
noussut tuoliltaan ja oli menossa kohti ulko-ovea, niin silloin Wilhelm istahti tämän juuri vapautuneelle 
tuolille ja alkoi jutella Sepon vieressä istuneelle poliitikolle niin silloin Seppo alkoi kiroilla, ettei Wilhelm 
saa istua hänen paikallensa. Hyvä kun ei päälle käynyt.  
 
Katri näkee nettilehden opettajaseminaarin ilmoituksen, josta hän innostuu matematiikanopettajan 
virasta. Tämä tarkoittaa parempaa palkkaa.  
 
Erkki ja Eric ovat keksineet uuden automallin laittamalla Volvon moottorin Saabin koriin ja sitten vielä 
Volkswagenin istuimet. Ennen kuin he aloittaisivat sarjatuotannon, niin pitää tehdä pieniä muutoksia, 
etteivät saisi plagiointi syytöksiä. Sitten vielä pitää antaa tälle uudelle automallille naseva nimi.  
Tällä uudella prototyypillä Erkki kyyditsee Katrin opettajaseminaariin, joka on Helsingissä, ja samalla 
testaa ajokkiaan. Kyllä se vaikuttaa todella ärhäkältä eli ei muuta kuin pieniä muutoksia ja sitten 
sarjatuotantoon. Myös Katri ihastelee veljensä itse kokoamaansa autoa. Katri antaa vinkin, että auton 
tulisi käydä bensiinin lisäksi myös biokaasulla ja sähköllä, jotta käyttö olisi taloudellista.  Erkistäkin 
ideassa on munaa ja aikoo ottaa asian esille Eric Mazzettin kanssa. Hallonbossahan on 
elektroniikkateollisuutta, josta voisi olla hyötyä sähköautoja suunnitellessa.  
 
 



 

 

Aprillista 2864 Augustiin 2865 
Wilhelm on Brysselissä parlamentaarikkona ja Viivin teettämä Preussin-punainen tanssiaispuku jää 
käyttämättä, kun Wilhelm jättää suuret tanssiaiset väliin koska ei halua juhlia verorahoilla, sillä hän 
haluaa hyvänmaineen kansan keskuudessa.  
Viivi kiukuttelee turhautuneena kartanon palvelusväelle ja ottaa tallista kuumaverisen valkoisen musta 
täplikkään Brand-Gallopp hevosen.  
Viivi lähtee hurjalle ratsastukselle. Viivi ratsastaa Kanervatien vartta, joka menee Brandzers Hofin 
takana. Tien länsipäähän ollaan kaavoittamassa paritalotontteja. Kaavoitus etenee hitaasti koska osa 
tonttimaasta on yhä Brandzers Hofin omistuksessa.  
 
Kunnanjohtaja Nylund ajaa ojaan, kun yrittää epätoivoisesti väistää Viivin villiä laukkaa. Viivi on aina 
ollut hieman rauhaton ja hoppuilee. Monesti Ester on kehottanut häntä ottamaan hieman 
rauhallisemmin, jolloin Viivi naurahtaa: ”Kyllä, kyllä mä oon kivenrauhallinen!” Moni ihmettelee Viivin 
käyttämää ilmaisua kivenrauhallinen, joka taitaa olla hänen omia suosikki sanojansa, joita hän onkii 
ikivanhoista romppujulkaisuista sekä päiväkirjoista, joita on arkistoitu kotiarkistoon. 
Romppulehdet perustuvat muinaisesta Viihdekomppanian kotisivusta, jonka ylläpitäjä oli joku mystinen 
anonyymi nettikirjailija The JT. Viihdekomppanialla on pitkä historia; aluksi sivusto syntyi erään 
tietokonelehden palvelimella ja sitten se muutti erään nettiportaalin alaisuuteen ja sitten on vaihtanut 
palvelinta kuin muut sukkia.  
 
Marien maalaukset saavat kehuja näyttelyssä ja hänen opinnoilleen myönnettiin taideyhdistyksen 
stipendi. Varttuneempi taiteilija, Joanna Janatuinen, on kiinnostunut Marien töistä ja hänen ansiostansa 
Marie sai apurahan. Joanna on Vattulan merkittävin taiteilijasuku. Jo kaupungin ensimmäisinä vuosina 
muuan Johanna Janatuinen maalasi paljon tauluja, joissa oli runsaasti värejä. Joanna Janatuinen on 
keskittynyt maalaamaan pöllöhahmoja, joista erikoisin on niin kutsuttu Sinipöllötaulu.  
 
Marie Brandzer haluaisi Keski-Eurooppaan opiskelemaan mutta Ester ei katso tyttären toiveita 
suopeasti sillä hän pelkää kokemattoman tytön toistavan samoja virheitä, joita hän itse aikoinaan teki. 
Esterin mielestä olisi parempi, jos Marie keskittyisi autojen suunnittelijaksi kuin taidemaalariksi.  
Ulla puhuu Esterille Marien puolesta ja on sitä mieltä, että tytön pitäisi päästä kokeilemaan siipiään.  
 
Johan valmistelee väitöskirjaa. Wilhelm haluaisi luopua kuntien puoluevallasta ja edistää 
yksityiskoulujen perustamista Vattulaan. Vattulan kunnanvaltuustossa monta vuotta SDP on ollut 
enemmistössä. Wilhelm sekä moni muu hyvätuloinen toivoisi, jos Kokoomus tai uusi liberaalinen 
Kansanpuolue saisi enemmistön. Vattulan Kansanpuolueen paikallisosastolla on kansansuosikki 
Tauno Myllytalo, jota muut poliitikot inhoavat koska tämä ei osaa pitää salaisuuksia. Taunolla on paljon 
ehdotuksia kuten Vattupuron ruoppaus sekä tehdä keskelle Puron leveintä kohtaa keskustan kohdalle 
pitkulaisen saarekkeen, jossa voisi olla kylmäuimala. Tauno on onnistunut saamaan Vattulan 
keskustaan pysäköintikiekkoja, jotta houkuttelisi asiakkaita kauppakeskus Ylikylän sijasta keskustaan. 
Ylikylä on kasvanut melkoiseksi ja on jo kiinni Vattulan lentokentässä. Kiitoradan ja kauppakeskuksen 
väliin on jouduttu rakentaa korkea verkkoaita, ettei ihmiset menisi harhailemaan kiitoradalle.  

 
Vilkas Paul Brandzer katoaa koulumatkallaan äitinsä suureksi huoleksi. Veturinkuljettaja, jota tätä 
nykyään kutsutaan junateknikoksi, tarjoaa luotijunia ihailevalle pojalle kyydin Kajaaniin ja takaisin. 
Helsingin ja Kajaanin välillä on tätä nykyään huippunopea luotijuna nimeltä PendolinoX3000. 
Parhaillaan suunnitellaan kaksoisraidetta mutta siihen ei oikein ole vara.  
Paul nauttii juna-ajelustaan täysin siemauksin ja ilmoittaa ajelun päätteeksi, että hänestä tulee isona 
junateknikko. Kun Paul palaa kotiin, niin silloin äiti huokaa helpotuksesta, että poika olikin hyvissä 
käsissä. Paul käy Riitukoulua, joka on vapaakoulu ihan kävelymatkan päässä kotoa. Hänen pitää vain 
kävellä Läskelän katua pitkin Tasankotielle, josta Runkokukkulantien yli ja niin valtava punatiilinen 
Riitukoulu näkyykin. Koulun sijasta Paul jatkoi kävelyä pitkin Urheilutietä ja sitten Kainuulehdon 
hautausmaan takana kääntyi Matkakeskukselle päin ja meni ylikulkusiltaa pitkin juna-asemalle.  
 
Antti Keränen riiustelee Maija Huttusta, mutta Oskar Huttunen ei katso tytön sulhoa hyvällä silmällä, 
kun ei oikein tunne koko äijää. Antin ulkonäkö herättää ennakkoluuloja, kun parta saattaa jäädä 
ajamatta toiselta puolen ja housunvetskarikin tahtoo olla raollaan. Toimettomana Antti tapaa päästellä 
pierua muistuttavia ääniä suustaan. Onneksi äänet tulevat suusta eikä alapäästä mutta tuntemattomat 
voivat helposti luulla hänen piereskelevän. 



 

 

 
Marie neidin apuraha perutaan koska taideasiantuntijat huomaavat hänen teoksistaan, että osa niistä 
on kopioitu Rembrandtin tauluista sekä joistakin mainosesitteistä.  
Marie kiukuttelee ja suree kohtaloaan. Wilhelm haluaa auttaa sisartaan ja suostuttelee mamman 
päästämään Marien Düsseldorfiin. Ester taipuu vastahakoisesti tyttärensä lähtöön vaikkei olekaan 
vakuuttunut tämän lahjakkuudesta. Viivi on katkera siitä, että Wilhelm lähettää Marien Saksaan mutta 
vaimoaan ei päästä edes Helsinkiin. Häntä kirvelee myös se, että Wilhelm on niin paljon poissa eikä 
heillä ole yhteistä aikaa. Wilhelm vakuuttaa rakastavansa koko sydämestä Viiviä. Viivi toivoo, että häntä 
kehuttaisiin silloin tällöin kauniiksi ja ihanaksi. Tämän sanominen nolottaa häntä mutta joskus 
kiukutellessa hänen on aivan pakko paljastaa toiveensa. Totta kai ylikiltti Wilhelm kehuu vaimoaan. 
Hän on pyytänyt Marien maalata Viiville taulun, jossa lukee isoilla punaisilla kirjaimilla; Viivi on kauniin 
seksikäs. Totta kai Marie teki käskettyä ja esitteli taulunsa veljelleen, joka puolestaan antaa sen 
vaimolleen. Taulu ripustetaan Wilhelmin ja Viivin makuuhuoneen seinälle. Kun Wilhelm on Helsingissä 
niin silloin Viivi asettaa sänkyyn Wilhelmin puolelle rullatun makuupussin ja kuvittelee sen olevan 
aviomies.  
 
Juunista 2866 kevääseen 2867 
Euron arvo nousee ja siitä on tullut kovaa valuuttaa maailmalla. Dollarin arvo on laskussa. Rupla on 
kytketty euroon ja on suunnitteilla ottaa euro käyttöön myös Venäjällä mutta tuskin siitä mitään tulee 
koska monet ovat epäileväisiä, että olisiko kovin järkevää liittää suuri Venäjä Emu-alueeseen.  
Ehkä Aasiaan perustettaisiin kokonaan uusi valuuttayhteistyö. Samoin myös Afrikkaan.  
 
Liiketoimissaan ennenkin riskejä ottanut Erkki menettää melkoisesti rahaa, sillä Eric Mazzetti vetää 
välistä. Hän vaatii puolet autotehtaan tuloista itselleen ja väittää koko idean olleen alun perin hänen, 
vaikka se on heidän molempien yhteinen projekti. Tehtaalla valmistetaan vielä nimettömiä autoja, joilla 
on niminä vain järjestysluvut sekä Erkin ja Ericin etunimet.  
 
Marie kirjoittaa viihtyvänsä Düsseldorfissa ja ilmoittaa matkustavansa vanhemman naistaiteilijan 
kanssa Ranskaan ja sitten Italian puolelle tutustumaan taidehalleihin. Marien todellinen 
matkaseuralainen on kuitenkin lihava mustatukkainen valokuvaaja Sten-Olov Johnson, jolle tyttö 
poseeraa vaatteet päällä sekä joskus jopa ilman vaatteitakin.  
Sten-Olovilla on samanlainen musta kampaus kuin Hulkilla. Kampausta mies kutsuu sipulitukaksi.  
Hänen valokuvastudionsa on hyvin sotkuinen; pornolehtiä lojuu joka paikassa.  
 
Kerta Wilhelm on ammatiltaan tuomari, niin hän joutuu selvittämään kunnallispoliitikko Josefiina 
Lassilan kuolemaa. Tutkimuksissa selviää, että kyseessä on poliittinen murha, joka on yritetty 
naamioida itsemurhaksi. Syylliseksi osoittautuu toinen naispoliitikko, eräs puolalainen Anna Waliczek, 
jonka lahjusten otosta Josefiina oli saanut vihiä ja oli aikeissa käräyttää, muttei ehtinyt. 
Murhatutkimuksissa selviää, että Josefiina oli Annan koulukaveri ja kaiken kukkuraksi kiusaaja. 
Taustalla lienee vuosien patoutumia ja Josefiinan uhkaus käräyttää oli liikaa.  
Annan pitkäaikainen ystävätär Marianne Jussila kuului myös Josefiinan ystäväpiiriin tai paremminkin 
juoruseurapiiriin, joka ärsytti Annaa koska he eivät koskaan suostuneet kertomaan tuoreita huhuja 
hänelle vaan kaikki oli salaista. Kerta kaikkiaan Annalla paloi käämit ja menetti itsekontrollin.  
Kun kunnanjohtaja Seppo Nylund haluaisi pitää asian poissa julkisuudesta, Wilhelm moittii miestä 
rikollisten suojelemisesta. Nylundilla on näköjään jotain tekemistä lahjusjutussa. 
Wilhelm itse suojelee Annaa koska on hieman ihastunut tähän kastanjanruskeatukkaiseen 
puolattareen ja suosittelee mahdollisimman lievää vankeustuomiota. 
Wilhelm sai selville, että Anna on kiivasluontoinen ja herkästi polttaa päreensä mutta muuten on ihana 
nuori nainen, johon herkästi ihastuu. Juuri tämän vuoksi Wilhelm ei henno tuomita häntä pitkään 
vankeustuomioon. Vähän ennen jutun ratkaisevaa oikeudenkäyntiä Wilhelm luovuttaa asian 
kollegoilleen koska näkee itsensä jääviksi. Hänen on pakko tehdä näin tai muuten Viivi saisi tietää, että 
ukko katselee sillä silmällä toisia naisia. Jääviyden syyksi Wilhelm laittaa työkaveruuden. Anna kuuluu 
samaan puolueeseen kuin Wilhelm Brandzer.  
 
Katri tutustuu opettajaseminaarissa luokkakaveri Juhoon, joka on pärjännyt hyvin, mutta jännittää 
kokeita kovasti ja kärsii vatsankouristuksista. Katri kehottaa häntä kokeilla vehnätyynyä ja juoda 
lasillinen kylmää vettä. 
 



 

 

Johan on valmistunut lääkäriksi ja pääsee töihin Lintulan terveyskeskukselle, joka sijaitsee Tasankotiellä. 
Vieressä on Lintulan eläinkauppa, jossa on muitakin eläimiä kuin lintuja.  
 
Antti auttaa Paulia rakentamaan pienen yhdenhengenauton vanhasta mopedin moottorista. Paul on 
tehnyt siihen jopa piirustukset. Kartanon väki ihastelee, kun Paul kokeilee autoaan kartanon 
yksityistiellä koska hänellä ei vielä ole ajokorttia eikä autoa ole vielä rekisteröity ja vakuutettu.  
Auto toimii hienosti siihen asti, kunnes moottoriin tulee piikki. Luonnollisesti Erkki kiinnostuu Paulin 
automallista ja auttaa moottorin parantelussa. Tämän Erkki aikoo pitää salassa ruotsalaiselta 
yhteistyökumppaniltaan. He suunnittelevat eriyttää tehtaansa koska yhteistyöstä ei oikein tahdo tulla 
mitään koska he molemmat ovat yhtä innokkaita vetämään omaan pussiin.  
Erkki käy Ericin kanssa USA:n automessuilla tutustumassa autotehtaiden viimeisimmistä saavutuksista 
ja pyytää Anttia mukaan henkiseksi tueksi. Maija lupaa odottaa Anttia, joka lupaa tuoda jotain jännää 
tuliaiseksi.  
 
Kunnanvaltuustonkokouksessa päätetään rakennuttaa uusi vapaakoulu koska Riitukoulu on käymässä 
liian pieneksi ja toiseksi rakennus on monta vuosi sataa vanha.  
Kunnanjohtaja Seppo Nylund vastustaa uutta vapaakoulua koska silloin kunnalliset koulut 
menettäisivät oppilaita. Nylund ei onnistu saada enemmistöä taakseen.  
 
Wilhelm lupaa korjauttaa vanhan ränsistyneen omakotitalon, joka sijaitsee Vivin hovia vastapäätä 
pienen niityn takana. Vanhat vattulalaiset kutsuvat taloa Villa Reinoksi koska sen rakennuttaja oli 
liikuntavammainen Reino Lehtola. Kun hän kuoli, niin silloin talo autioitui koska Reinon tyttäret eivät 
halunneet asettua siihen asumaan vaan muuttivat Helsinkiin. Taloa he käyttivät varastona ja niin se 
pysyi näihin päiviin saakka Lehtolan perikunnan omistuksessa.  
Nyt Wilhelm osti talon ja teetätti siinä suurremontin, jotta siinä voitaisiin aloittaa yksityiskoulu.  
Talo on sopivan kokoinen kouluksi. Sisäpihalla on pieni uima-allas, jossa voitaisiin pitää uimaopetusta.  
Erkki lupasi lahjoittaa koululle itse suunnitteleman minibussin, jota samalla voitaisiin testailla. Jos bussi 
osoittautuu käyttökelpoiseksi, niin silloin hän voisi aloittaa myös linja- ja kuorma-auto valmistuksen. 
Bussi käy biokaasulla, sähköllä sekä bensiinillä.  
Bussin hän maalasi siniseksi ja sen kylkeen kirjoitti valkoisella; Koulubussi – School bus sekä piirteli 
pieniä linja-auton kuvia. Katri lupautui opettajaksi tähän uuteen vapaakouluun, kunhan ensin on käynyt 
opettajaseminaarin.  
 
Vivin ja Wilhelmin poika syntyy tammikuussa. Brandzers Hofissa herättää ihmetystä, että Viivi ei halua 
itse imettää lastaan. Syyksi hän ilmoitti, että rinnat menisivät piloille.  
Wilhelm ihastui lapseen ja nimesi tämän Felixiksi. Viivi vitsaili, että vauvalle pitäisi hankkia Felixin 
osakkeita ja syöttää ainoastaan Felixin ruokaa, johon Wilhelm naurahti: ”Niin hauskaa ei sentään pidä 
olla, mitä väkkee sitä onkaan!”  
  
Juunista 2867 Juuniin 2868 
Marie Brandzerilta saapuu tekstiviesti Pariisista, jossa hän ilmoittaa, että hän on vielä jonkin aikaa 
Pariisissa koska siellä on hänen sanojensa mukaan niin ihanaa. Marien taulut ovat olleet näytteillä 
taidehalleissa mutta myydyksi hän ei ole saanut yhtäkään. Ketään ei näy kiinnostavan hänen 
tulevaisuudenvisionsa jostain kaukaisesta Brandzers Hofista. Moni kysyykin, että mikä ihmeen hökkeli 
tuo oikein on olevinaan johon Marie vastaa, että se on hänen kotitalonsa, johon hän saa ainoastaan 
räkäistä naurua sekä kehotuksia painumaan sinne.  
Marie yrittää kaupitella taulujaan kaduilla ja toreilla mutta ostajia ei vain löydy. Lopulta hän saa idean ja 
myy äitinsä medaljongin, jonka Ester oli antanut hänelle lähtiessä. 
Medaljongista hän saa antiikkikaupassa hyvän hinnan. Myyjää kiehtoo erityisesti medaljongin kuoriin 
tehty MP3-soitin.  
Marie asuu alivuokralaisena ankeassa asunnossa Otto Le Penin kanssa, joka pöllii häneltä rahat ja 
häipyy. Ylpeys estää Marieta kertomasta kotiväelle asioiden todellista laitaa. Onneksi matkapuhelinta 
Otto ei vienyt sillä se on aina hänen taskussaan, yölläkin.  
Varastamishetkellä lompakko sattui olemaan yöpöydällä. Onneksi Marie ei ottanut mukaan 
pankkikorttia, sillä tilillä hänellä on paljon rahaa. Siinä hän teki viisaasti.  
Nyt Marie on rahattomana keskellä Paris Cityä. Hänellä on vain taiteilijanvälineet, kännykkä sekä 
korvalappuradio, josta hän kuuntelee Radio NRJ:tä. Hänen mielestänsä Pariisin eli se alkuperäinen 
NRJ on parempi kuin pohjoismaiset.  



 

 

Kuuntelua häiritsee jatkuva vatsan kurina eikä ruokaan ole rahaa. Matkapuhelimella hän voisi soittaa 
kotiin ja pyytää jonkun tulla hänet hakemaan mutta ylpeys ei anna periksi.  
 
Vapaakoulu avataan vihdoinkin Vattulassa, jossa Katri aloittaa rehtorina, äidinkielen- ja 
matematiikanopettajana. Koulun nimeksi laitettiin Brandzer School koska Wilhelm on projektin takana.  
 
Erkki käy Brandzerin hovissa kertomassa, että lama saattaa taas iskeä koska Vattulassa on yhä liian 
vähän työnantajia eikä hänellä ole vara palkata työläisiä. Ilman työläisiä autojen sarjatuotantoa ei saada 
käyntiin. Hän itse ei millään ehdi rakentaa autoja ja samalla hoitaa tilauksia.  
 
Wilhelm puhuu seuraavassa kunnanvaltuustonkokouksessa yritystuesta Erkin firmalle. Kunnanjohtaja 
Seppo Nylund pitää yritystukea tuhlauksena ja haukkuu tavalliseen tapaan Wilhelmiä perhanan 
idiootiksi. Kunnanvaltuutetut vain puistelevat päitään, kun heillä on tällainen lapsellinen kunnanjohtaja. 
Omassa konttorissaan Sepolla on pehmeä tyyny konttorituolissa ja tapaa nukkua työaikana. Jos joku 
koputtaa oveen, niin silloin tämä alkaa tuhista kuin mikäkin höyrypannu. Herra Nylund ei siedä kahta 
henkilöä ja yksi heistä on Wilhelm, ja toinen on kunnansihteeri Anni Hopeainen.  
Wilhelm ei välitä Sepon haukkumisista, mutta Anni on kiivaampi ja heti kunnanjohtajan alettua 
pottuilemaan niin silloin alkaa melkoinen kaksintaistelu. Lukemattomia kertoja kansliapäällikkö Ankki 
Tummaharju on saanut olla erotuomarina.  
 
Tässä eräänä päivänä Wilhelm kysyi Sepon entiseltä työnantajalta Iisalmen kunnanjohtaja Bittan 
Anttilalta, että millainen herra Nylund on ollut entisessä työpaikassaan, niin silloin tuli lisää verta pyttyyn; 
Iisalmen kunnanjohtajan mukaan Seppo on lukemattomia kertoja keskustellut psykologin kanssa eikä 
siitä ole ollut mitään hyötyä koska äijä on aivan liian itsepäinen; kun hän ei siedä jotain henkilöä niin 
silloin takuuvarmasti tulee ongelmia. Kukaan ei halua hommata vaikeuksia Sepolle koska muuten tämä 
on hyvin sympaattinen mies. Ehkä hänen ylilihavuutensa kiehtoo monia ihmisiä ja toiseksi säälipisteitä 
saanee Sepon diabetes sekä huonot munuaiset sillä hän käy säännöllisesti dialyysihoidossa. Ehkä 
huonotuulisuuden syynä on munuaisongelmat sekä liika lihavuus.  
 
Tässä eräänä päivänä, kun Wilhelm ja Seppo kohtasivat Asiakastorilla, niin silloin Wilhelm 
kohteliaisuuttaan tervehti kunnanjohtajaa. Seppo alkoi heti kiroilla ja väitti kovaäänisesti, että Wilhelm 
olisi töissä hyvin härski. Onneksi ympärillä olevat ihmiset ymmärsivät, että Sepossa on vika eikä 
Wilhelmissä sillä monesti paikallislehti VS Sanomat on kirjoitellut kunnanjohtajan kummallisesta 
käytöksestä. Vähän myöhemmin paikalle tuli Sepon vaimo Connie, ruskea lyhyttukkainen tukevahko 
lyhytkasvuinen virolaissyntyinen nainen, joka on yhtä pahankurinen kuin miehensä. He nousivat 
paikallisbussiin, jonka ikkunan läpi Seppo yritti ärsyttää Wilhelmiä mutta epäonnistui. Näyttää siltä, että 
Seppoa potuttaa se, kun hän ei saa Wilhelmiä suuttumaan. Seppo asuu Sepänkadulla, ihan 
kävelymatka kunnantalolta mutta silti kulkee bussilla. Oikeastaan hänelle ja Connielle tekisi hyvää, jos 
he kävelisivät kotiin.  
 
Connie on ohjaajana päivätoimintaryhmä Kulttuurikeskuksella, joka sijaitsee niin kutsutussa 
Röllykkä-talossa. Kulttuurikeskus aloitti samoihin aikoihin, kun Jim-Adolf perusti kommandiittiyhtiö 
Röllykän. Muutaman vuoden kuluttua Röllykkä muutti Mäntymäelle, jossa se on ollut näihin päiviin asti. 
Parhaillaan ollaan etsimässä Kulttuurikeskukselle uusia tiloja koska nykyisten tilojen vuokra on 
melkoinen. Vattulan kunnan hoivahallinto on katsellut sillä silmällä tiloja Yhdyskadulta, joka on 
muutaman korttelin päässä. Kulttuurikeskus pilkottaisiin pienempiin palasiin ja siroteltaisiin ympäri 
kaupunkia.  
 
Viivi on huolissaan itsensä ja Felixin puolesta. Hän haluaisi lähteä muualle ennen talvea. Hän on 
kesäihminen ja vihaa talven kylmyyttä. Johanin suosituksesta Wilhelm suostuu lähettämään vaimon ja 
pojan Segebergin kylpylään Pohjois-Saksassa. Hän itse ei työkiireiden takia ehdi mukaan. 
Viivi lupaa lähetellä tekstiviestejä sekä sähköpostia joka päivä mutta vielä joulun aikoihin hänestä ei ole 
kuulunut mitään, sillä Viivi tutustuu liiankin hyvin paikallisiin poikamiehiin.  
 
Viimeinkin Erkki saa yritystukea, jotta voisi palkata lisää väkeä autotehtaalleen. Myös Wilhelm innostuu 
firmasta ja meni osakkaaksi. Erkki ja Wilhelm keksivät firmalleen nasevan nimen; Brandcar.  
Nimi viittaa tietenkin Wilhelm Brandzeriin koska tästä on juuri tullut suurrahoittaja. Yhä Erkki on 
toimitusjohtajana. 



 

 

Joulun alla tulee paljon työnhakijoita, joista suurin osa on lähikunnista. Brandcarista on tullut todellinen 
joululahja Vattulalle ja lähikunnille.  
 
Wilhelm vuokrasi Läskelänkadun ja Tapiolankadun kulmauksessa olevan Hotel Metson väliaikaiseksi 
työläisasuntolaksi, joka pian kävi liian pieneksi.  
Kunnanvaltuuston kokouksessa hän ehdotti, että Vattulaan rakennettaisiin lisää kerrostaloja. Ehdotus 
hyväksyttiin ja kunnan eteläpuolelle päätettiin rakentaa kuusikerroksisia punatiilisiä pistetaloja.  
Kerrostaloalueelle pääsee Valtimontieltä sekä Nurmeksentieltä. Alueen läpi menee Maamiehentie, jonka 
keskivaiheille rakennetaan ostoskeskus.  
 
Axel tulee käymään ja kertoo, että Helsingissäkin on liian vähän työnantajia ja ehdottaa jos Brandcar 
muuttaisi Etelä-Suomeen mutta Wilhelm on tätä vastaan koska juurihan Vattulassa on tehty 
rakennuspäätös uudesta kerrostaloalueesta sekä myös autotehdasta on laajennettu.  
Jo muutaman kuukauden kuluttua autotehdas kävi pieneksi sillä autot menevät kuin kuumille kiville. 
Siispä Wilhelm laittoi vetämään anomuksen lisämaasta. Tehdasta ei oikein voi paljoakaan laajentaa 
koska sen pohjoispuolella on Vattulan lentokenttä ja länsipuolella on Ylikylän kauppakeskus.  
Eteläpuolelle pystyisi jonkin verran laajentamaan mutta sitten vastaan tulee pikku firmoja, joiden 
joukossa on vanha pullotehdas. Brandcar voisi hyödyntää pullotehtaan tonttia mutta se on aivan liian 
pieni. Tontilla on jo Erkin omistama autokorjaamo. 
 
Wilhelm ja Erkki alkavat pohtia, jos Axelin ehdotuksessa sittenkin olisi munaa. 
Axel ehdottaa, että sopiva paikkakunta firmalle olisi vaikkapa Forssa koska se on keskeisellä paikalla. 
Liesjärvelle Axel on juuri rakennuttanut loistokartanon, melkein yhtä hieno kuin Brandzers Hof.   
Liesjärven kartanossa Axel asuu Ullansa kanssa ja viihtyy hyvin. Hän toivoisi, jos Brandzerit sekä 
heidän jälkeläisensä muuttaisivat autotehtaineen Forssaan ihmistenilmoille kuten Axel tapaa sanoa.  
 
Pariisissa Esterin serkku, Alexander Ilo, näkee erään antiikkikaupan ikkunassa tutun medaljongin, 
jossa on kuva tutunnäköisestä naisesta. Hän tunnisti korun ja osti sen koska medaljonki kuuluu suvulle. 
Myöhemmin kun hän kävi Vattulassa, niin silloin hän antoi korun Esterille, joka kovasti ihmetteli, että 
miten se on voinut päätyä kauppaan, olisiko kenties Marie voinut sen kadottaa? Alexander kertoi, kuten 
kauppias oli sanonut, että eräs kummallisia tauluja kaupustellut nuori nainen oli myynyt korun. Tähän 
Ester tuhahti: ”Helvetti tyttö, tämän se likka saa selittää!” ja sitten kiitti Alexanderia, kun oli pelastanut 
sukukalleuden.  
 
Juunista 2868 Augustiin 2869 
Matilda Keränen haluaa lapsen, muttei saa lasta aikaiseksi siispä hän adoptoi sellaisen Itä-Karjalasta 
koska siellä on vielä syvälama eikä lapsen vanhemmilla ole vara ruokaan. Kaiken kukkuraksi lapsi on 
autistinen, jonka Matilda valitsee koska tämä vaikuttaa rauhalliselta. Poika on nimeltään Elias 
Ladogagren.  
 
Antti kosii vihdoin Huttusen Maijaa, tämä ei kuitenkaan usko isänsä suostuvan liittoon.  
Oskar Huttusella on muitakin murheita; kaupalla on alkanut menemään huonosti koska Vattulan 
keskustaan on tullut toinen yhden euron myymälä mutta Huttusella on hieman laajempi valikoima. 
Huttusen myymälätilat ovat hyvin huonossa kunnossa koska siinä oli aiemmin Vattulan pääposti ja sen 
jälkeen maali- ja tapettikauppa. Tiloissa on lisäksi hieman ummehtunut haju, jota ei oikein pysty 
tuulettamaan pois. Ihan aluksi tiloissa on halpahalli Vapaa valinta, jolla alkoi myös mennä huonosti 
kovan kilpailun vuoksi. Vapaa valinnan pahimmat kilpailijat olivat Brasan ykkönen sekä Kupla Ykkönen, 
joka oli Ylikylän kauppakeskuksella. Nyt Oskar Huttusen myymälän pahin kilpailija on kauppakeskus 
Calevalan yläkerrassa oleva Kotikomppania.  
 
Segebergin kylpylässä Viivi nauttii olostaan erilaisissa kylvyissä ja käsittelyissä. Siellä hän tapaa 
monenlaisia ihmisiä, jotka ovat lähinnä vastakkaista sukupuolta. Felix saa yksityisopetusta. 
Eräänä päivänä Wilhelm tulee hakemaan häntä kotiin, mutta kartanonrouva ei halua palata kylmään ja 
pimeään Pohjolaan. Pikku Felixkin vierastaa isäänsä ja Wilhelm joutuu lähtemään yksin ja sydän 
särkevänä Pariisiin sisartaan etsimään.  
Vihdoin ja viimein hän löytää Marien karusta vuokra-asunnosta kaupungin laidalla nälkiintyneenä 
muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Lapsen isä, Otto Le Pen, on lähtenyt ja vuokrat ovat 
rästissä eikä Marie ole saanut töitään kaupaksi. Marie sanoo, että Le Pen on paska mulkkujätkä.   



 

 

Wilhelm vie Marien ja pikku Anna-Sofian kotiin Vattulaan. Marie ei aio maalata enää koskaan vaan 
aikoo ruveta suunnittelemaan uusia automalleja Brandcarille.  
 
Katri on masentunut koska hänellä on aivan liikaa vastuuta; pitää hoitaa rehtorin tehtäviä sekä opettaa 
matematiikkaa ja äidinkieltä. Hän on loppuun palamisen partaalla. Hänen on pakko mennä psykiatrille, 
joka määrää hänelle rauhoittavia lääkkeitä ja kirjoittaa kaksi kuukautta sairaslomaa. Hänen sijaiseksensa 
tuli noin kolmekymppinen lihavahko Aili Kukko, mutta oppilaat eivät oikein pidä hänestä koska tälle 
nuorelle lyhytvaaleatukkaiselle naiselle kaiken pitää olla niin merkillistä. Aili on kova määräilemään ja 
mainostaa lähes joka päivä hanhenmaksapalleroita sekä paikallisen kauppapuutarha Blackie Gartenin 
kukkapensaita, joilla on ärsyttäviä nimiä. Blackie Garden sijaitsee uuden kerrostaloalueen takana 
Valtimontien varrella.  
 
Kun Katri oli toipunut uupumuksestaan, niin silloin Johan kosii häntä. Asiaa mietittyään Katri tekee 
katkeran valinnan; hän pitää opetustyötä kutsumusammattina, jolle on omistauduttava täydestä 
sydämestään tai ei lainkaan. Hän valitsee työn avioliiton sijasta ja torjuu Johanin.  
Johan ei oikein halua luovuttaa Katria, ja kirjoittelee runsaasti lemmenloruja Facebookissa, kunnes 
Johanin nettikaveri alkaa hieman toppuutella, sillä liika julkisuus voi myrkyttää ystävyyden Katrin ja 
Johanin välillä, eikä sitä hän todellakaan halua. Sitten Johan muokkaa Facebookin kirjoitukset niin, ettei 
niitä voida suoraan yhdistää häneen ja Katriin.  
 
Eräänä päivänä Antti tapaa kaupantiskillä itkevän Maijan ja huomaa, että Huttunen on hirttäytynyt 
kaupan varastossa. Maija saa kerrotuksi, ettei isä kestänyt huonoa taloutta ja kilpailun tuomaa painetta. 
Oskar oli korviaan myöten veloissa. Velkaantumista hän tapasi kutsua Kreikan syndroomaksi.  
Antti lupaa huolehtia Maijasta. Hän kihlautuu vihdoin Maijan kanssa vuosien pitkän odotuksen jälkeen. 
Juho ottaa kaupan ohjakset käsiinsä ja aikoo yrittää pelastaa sen tulevaisuuden. Oskar oli ostanut 
liikaa tavaraa varastoon, jota ei onnistunut myymään riittävän nopeasti.  
 
Brandzers Hofin pihalla istutetaan puunvesa muistuttamaan lamavuosista, että tulevat sukupolvet 
osaisivat välttää samat virheet. 
 
Paul löytää Internetin harrastaja palvelimelta uudenlaisen autonmoottorin, joka vaikuttaa todella 
ärhäkältä ja ennen kaikkea sopivalta pieneen yhdenhengenautoon. Hän tulostaa tämän innovaation 
paperille ja näyttää sitä Erkille, joka innostuu tekemään siitä prototyypin. Nytkin on tehtävä pieniä 
muutoksia, ettei moottorin alkuperäinen keksijä haastaisi oikeuteen plagioinnista. Miehet aikovat lisätä 
moottoriin tehoja, jotta autosta voisi tehdä isomman ja siihen mahtuisi enemmän matkustajia.  
Autosta tulee todella mahtava ja Erkki päättää laittaa ajokin sarjatuotantoon. Paul päättää tulla 
osakkaaksi Brandcariin. 
Wilhelmkin innostuu autosta ja hankkii samanlaisen pikkuauton, jotta vaimon olisi helppo käydä 
ostoksilla, kun hän palaa kotiin mutta milloin hän tulee, se on hyvä kysymys.  
Wilhelm kaipaa vaimoaan ja poikaansa. Hän hyräilee kartanossa Viiville kauan sitten kirjoittamaansa 
laulua, kun Paul kaartaa kartanon pihaan uudella autollaan.  
 
Vuosi 2898 
Paljon on ehtinyt tapahtua sekä Euroopassa että Vattulan kunnassa. Ester Brandzer vietti viimeiset 
vuotensa Helsingissä mutta kävi juuri ennen kuolemaansa Brandzers Hofissa hyvästelemässä 
rakkaimpansa. Myös Ulla Ingberg on siirtynyt ajasta ikuisuuteen puolisonsa Axelin suureksi suruksi.  
 
Vattulan Kainuulehdon hautausmaalla lepäävät myös Erkki sekä Matti ja hänen vaimonsa Matilda. 
Marie Brandzer on jäänyt veljensä Wilhelmin luo kartanoon ja toimii Brandzers Hofin emäntänä, sillä 
Viivi on kaikki nämä vuodet oleskellut Saksassa. Wilhelmin lukuisista pyynnöistä huolimatta hän on 
kieltäytynyt palaamasta kylmään Pohjolaan eikä ole antanut edes poikansa Felixin käydä isäänsä 
tapaamassa. Wilhelm toivoo ja uskoo kuitenkin Felixin jonain päivänä ottavan Brandzers Hofin 
sääntöperintötalon haltuunsa. 
 
Wilhelm Brandzer on Europarlamentaarikko sekä Vattulan kunnanjuristi, joten käytännössä kartanoa 
hoitaa kiinteistöpäällikkö Otto Kivinen, joka on Helsingissä opiskellut agronomi. Maatilalle hänellä ei ole 
varaa. Hän yrittää säästää niukasta palkastaan, jotta jonain päivänä voisi ostaa Vattulan ulkopuolelta 
pienen maalaistalon. Otto unelmoi, että talossa tulisi olla oikein iso sarvinen pässi.  
 



 

 

Wilhelmin velipuoli Paul Brandzer on sen sijaan opiskellut Saksassa diplomi-insinööriksi. 
Valmistuttuaan hän on palannut Vattulaan ja avioitunut Kokkolasta kotoisin olevan tukkukauppiaan 
tyttären Gun-Brittin kanssa. Heidän lapsensa ovat jo melkein aikuisia; Lennart on nuori ylioppilas ja 
Ryyd lukiossa. Marien tytär Anna-Sofia on opiskellut laulua ja tanssia Turussa Auran aaltojen 
tanssikoulussa. Se on vastaperustettu arvovaltainen tanssiopisto, jossa on oppilaita ympäri Eurooppaa.  
Tanssiopistossa Anna-Sofia rakastui venäläiseen liikemies Matteus Retkutsenkoon, joka omistaa 
tietokoneohjelmia valmistavan Com-Molskaya nimisen yrityksen. Sen tuotteista on hyvää vauhtia 
tulossa maailmankuuluja, sillä niitä on naurettavan helppo käyttää. 
 
Johan Ingberg on piirilääkärinä Lintulan terveyskeskuksessa ja hänen Sofia-siskonsa työskentelee 
saman terveyskeskuksen reseptiossa. He asuvat yhdessä kaupunginosan nimikkotien varrella.  
Lintulantie alkaa keskustan Kauppaportilta ja päättyy Vivin hovin ja Brandzer Schoolin Y-risteykseen. 

 
Johan ja Sofia asuvat Lintulantien ja Koskelankadun risteyksessä pitkulaisessa pienkerrostalossa, 
jonka he omistavat. Talon päätien puoleisessa päädyssä on lihakauppa Muslim Halal, joka myy Vattulan 
ainoana kauppana muslimien Halal-lihaa. Ingbergit asuvat kaupan yläpuolella.  
Sofia huolehtii sekä Johanista että heidän vanhasta isästään, tohtori Axel Ingbergistä, joka 
enimmäkseen löhöää olohuoneessa katsellen modernia interaktiivista telkkaria tai sitten pelailee  
Xbox EG pelikonsolilla huippusuosittua lemmenseikkailupeliä, jossa pitää yrittää hurmata kaunis tyttö.  
 
Antti Keränen jatkaa Brandzers Hofin kiinteistönhoitajana ja hänen apunaan on vanhin poika Toivo. 
Antilla ja hänen vaimollaan Maijalla on Toivon lisäksi tytär Alma, joka on kotiavustajana kartanossa. 
Nuorin poika Väinö käy tätinsä Katrin johtamaa Brandzer Schoolia. 
 
Juho on onnistunut pelastamaan Huttusen perustaman yhden euron myymälän konkurssilta. Hän on 
laajentanut myymälää ja avannut uusia myymälöitä lähikuntiin.  
Kaupan hän nimesi Huttusen muistoksi Huttunen’s One.  
 
Eliaksesta, autistisesta adoptiolapsesta, on tullut espoolaisen Radio Luontoillan reportteri. Hän ei enää 
ole autistinen koska sai intensiivistä puheopetusta. Hän kylläkin änkyttää jonkin verran mutta radiotyötä 
se ei haittaa. Hänestä on tullut pidetty radioääni.  

 
Radio Luontoilta on hyvin vanha radioasema, joka aloitti vuonna 2003 Internetissä ja perustaja oli 
Mikko DjPois Rouhiala, joka löysi elämänsä naisen vuonna 2005 kun Jim-Adolf nai hänelle 
parantamansa vaikeasti vammaisen Heli Kuusikummun. Ensi treffit Jim-Adolf järjesti Mikolle ja Helille 
kauppakeskus Iso Omenaan, joka on yhä olemassa ja kauppakeskusta on moneen otteeseen 
laajennettu. Mikko ilahtui niin paljon, että lopetti perussuomalaisten kannattamisen ja ihastui Suomen 
ruotsalaiseen kansanpuolueeseen.  
Nykyään Radio Luontoilta lähettää DAB-verkossa koko pääkaupunkiseudulla sekä Forssassa. Forssan 
taajuudella on paikallisia lähetyksiä, jossa puhutaan hameen murteella.  
 
Brandzerit omistavat hyvin paljon yrityksiä. Tuskin he itsekään tietävät mitä kaikkea omistavat sillä 
yritykset sekä niiden osakkeet ovat kulkeutuneet suvussa, ja niitä hoitaa henkilökohtaiset pankkimiehet 
ja ekonomit niin, ettei heidän tarvitse laittaa rikkaa ristiin. Brandzerien ensimmäinen yritys oli 
laivavarustamo Brand Line, joka on yhä olemassa. Se on monikansallinen pörssiyhtiö. Varustamolla on 
tätä nykyään monta matkustaja sekä rahtilaivaa.  
Tällä hetkellä suurin ja mielenkiintoisin satsaus on Erkki-vainaan Brandcar, josta on jo tullut iso yritys.  
Parhaillaan tutkitaan, että kannattaisiko sen toiminta siirtää Forssaan. Toinen vaihtoehto olisi 
Lappeenranta. Ehkä kuorma-auto tehdas voitaisiin siirtää Lappeenrantaan ja henkilöauto valmistus 
Forssaan mutta mitä tehdä nykyaikaiselle Vattulan tehtaalle, joka tosin on jäänyt pieneksi eikä 
laajennukselle ole tonttimaata. Pullotehtaan tontti on myyty kunnalle, joka puolestaan on vuokrannut 
pienteollisuustiloja muille firmoille. Erkin autokorjaamo on myyty kuubalaiselle Analle. 
Ana Upison asuu Vattulan keskustassa. Korjaamon hän nimesi Ana Car Serviceksi. 
 
Vuosi 2898 
Lintulan kaupunginosassa vietetään Brandzers Hofin perinteisiä kesäjuhlia Johanna-vainaan muistoksi 
koska hän oli niin hyvä ihminen, että päätettiin järjestää yleinen nimipäiväjuhla kaikille kyseisen 
kaupunginosan asukkaille. Kartanon pihalle sytytettiin kokko. Brandzerit tarjosivat jokaiselle juhlijalle 
minisalamimakkaroita, Harjulan pikkuleipiä sekä talon omaa akvaviittiä.  



 

 

Lapsille on kartanon hyvää vadelmamehua. Muulloin Brandzers Hofin pihalle on asiattomilta 
pääsykielletty.  
Parahiksi juhliin saapuu taiteilija Felix Brandzer, jolla on paljon mielenkiintoisia ideoita kartanon 
kehittämiseksi. Hän esittelee juhlijoille taulujaan, joissa on tulevaisuuden visioita, että kuinka kartano 
näytättäisi. Felix on maalannut kartanon puutarhaan jonkun sievän blonditytön sekä maahan 
käsittämättömiä ihmisen luita.  
Kun Felixin tauluja on ihailtu ja kummasteltu, niin sitten tanssitaan Jim-Adolfin näköispatsaan ympäri 
koska mieshän oli parantanut muutaman vammaisen. 
 
Vuosi 2899 
Jälleen on lamantuntua Vattulassa koska Wilhelm, joka on nykyään Brandcarin pääomistaja, on 
ostanut teollisuustontin Forssasta ja aikoo tosissaan siirtää Brandcarin koko tuotannon Forssaan. 
Muuttoa vastustavan nimilistan keräämiseen osallistuvat lähes kaikki vattulalaiset. Ainoat, jotka eivät 
suostu kirjoittamaan nimeään nimilistaan ovat tietenkin Brandzerit ja Keräset. 
 
Kauppias Juho avaa Forssaan ensimmäisen yhden euron myymälän. Häntäkin on alettu vihaamaan 
Vattulassa koska hänellä on suhteita Brandzereihin. Forssan nimestä on Vattulassa tullut suorastaan 
kirosana. Sen tähden hän suunnittelee muuttavansa Forssaan, josta on kasvanut melkoinen 
suurkaupunki ollen melkein Jokioisissa kiinni. Vattulan kunta yrittää kuumeisesti houkutella uusia 
yrityksiä Brandcarin tilalle.  
 
Kevättalvella Felix tahtoo kartanon kotiavustaja Almaa mallikseen. Hän maalaa hänestä alastonkuvan, 
jota tietenkin toiset paheksuvat mutta Felixin mielestä alastomuudessa ei ole mitään pahaa, sillä 
synnytäänhän alastomina. Hän teippailee kartanon seinille vähäpukeisten naisten kuvia, josta Wilhelm 
ei ole kovin mielissään. Wilhelm yrittää takoa poikansa kaaliin järkeä, että miltä naisista tuntuu, kun 
pillun kuvia on joka paikassa. Felix vain naurahtaa, että naiset voisivat teippailla seinille alastomien 
ukkojen kuvia.  
 
Segebergissä Felix on ollut paikallisen nudistiklubin jäsen mutta nyt Vattulaan muutettuaan hän 
huomasi sellaisen puuttuvan ja haluaisi perustaa sellaisen mutta tuskin lupaa heruu, sillä kuntalaiset 
ovat kurkkuaan myöden täynnä Brandzerien kotkotuksia.  

 
Felix onnistuu ostaa Lintulan urheilukenttää vastapäätä keltaisen kivitalon, jonne perustaa yökerhon. 
Pienoisella virkamiesten lahjonnalla hän onnistuu saada luvan perustaa yökerhon yhteyteen pienen 
bordellin. 
 
Almakin innostuu taiteenopiskelusta ja muuttaa Helsinkiin. Pikkukaupungintyttö joutuu 
suurkaupungissa helposti vaikeuksiin, vaikka radiomies Elias yrittää parhaansa mukaan pitää huolta 
Almasta. 
 
Brandzers Hofissa valmistaudutaan mahtavaan ilotulitukseen koska nythän vuosisata vaihtuu ja 
Brandcar on alkanut tuottaa voittoa. Vattulalaiset eivät ole kovin iloisia, kun menestyvä autotehdas 
siirretään Forssaan. Jotkut kuntalaiset ymmärtävät muuton ja osa ei ymmärrä eikä halua ymmärtää.  
 
Vuosi 2900 
Isäänsä uhmaten Felix Brandzer karkaa New Yorkiin World Expo messuille pystyttämään Euroopan 
paviljonkia. Perillisen temput aiheuttavat Wilhelmille sydänkipuja samoin Brandcarin muuttoa 
vastustavat kuntalaiset. Wilhelmiä vaivaa hali pula koska Viivi on Pohjois-Saksassa eikä suostu 
tulemaan takaisin. Viivi on sanonut, että Segeberg on hänen uusi kotikaupunkinsa.  
Wilhelm vahvistaa kartanon turvallisuutta palkkaamalla vartiointifirma R-Safetyn, vaikka uusvanha 
kilpailija S-L Safety on jättänyt edullisemmat tarjouspyynnöt. Wilhelm ei luota entiseen Turvatumiin; 
sama paska eri paperissa, kuten hän ajattelee.  
Brandzers Hofin päiväkirjoissa ja blogeissa on paljon varoituksia jälkipolville, ettei S-L Safetyyn ole 
luottamista ja muistutetaan, että mitä sen vartija oli tehnyt. 

 
Kartanon portille R-Safety asettaa ympäri vuorokautisen aseistetun vartijan, etteivät vihaiset 
kuntalaiset tulisi liian lähelle. Muutaman kerran on ollut seinään töhrijöitä niin, että aseistettu vartija on 
välttämätön. 



 

 

Vivin- ja Raymondin hovit saavat toistaiseksi olla rauhassa koska niissä asuvat Brandzerit eivät 
suoraan kytköksissä Brandcariin mutta kuitenkin kuuluu samaan sukuun.  
 
Novemberistä 2901 - Maihin 2902 
Joka päivä kartanon edustalla on Brandcarin muuttoa vastustava mielenosoitus. Vartijat yrittävät 
parhaansa mukaan pitää mielenosoittajat poissa kartanonpihalta. Lennart Brandzer itse yrittää 
hajauttaa mielenosoittajia mutta saa iskun laudanpätkällä. Silloin hän päättää jättää Vattulan ja muuttaa 
Liesjärvelle Axel Ingbergin omistamaan kartanoon.  
Axel Ingberg on vielä vanhoilla päivillään päättänyt muuttaa Liesjärven kartanoonsa, joka on ollut usean 
vuoden tyhjillään, kun hän muutti Vattulaan Johanin ja Sofian luokse heti Ullan kuoleman jälkeen. Nyt 
kun Brandcar on muuttamassa Forssaan ja Brandzereita ja heidän ystäviänsä on alettu vainoamaan, 
niinpä Axel päätti asettua asumaan Liesjärvelle omaan luksuskartanoon.  
Johan ja Sofia asuvat yhä Vattulassa koska heillä on hyväpalkkainen työ.  
 
Heti perään myös Ryyd muuttaa veljensä Lennartin perässä Liesjärvelle Axelin kartanoon koska häneltä 
on alettu tenttiä Lennartin olinpaikkaa. 
 
Muuan Oscar Leppänen yrittää houkutella Toivo Kerästä mukaan Brandcarin muuttoa vastustavaan 
liikkeeseen mutta Toivo haluaa olla uskollinen Brandzereille koska he ovat olleet aina niin 
huomaavaisia esi-isiä kohtaan. 
Brandzers Hofin kiinteistöpäällikkö Otto Kivinen päättää lopettaa kartanon palveluksessa ja syynä on 
Brandcarin muutto. Viimeisenä työpäivänä Otto kusee kartanon eteiseen, jonka Wilhelm sattuu 
huomaamaan ja ajaa hänet tiehensä ja huutaa perään, ettei hänellä enää koskaan ole asiaa lähellekään 
kartanoa. Wilhelmkin alkaa suunnitella Liesjärvelle muuttamista, muttei oikein ilkeä muuttaa toisten 
nurkkiin. Riittää, että siellä asuu jo kaksi Brandzeria. Toiseksi on tärkeää pitää Brandzers Hof asuttuna.  
 
Augustista 2902 - Augustiin 2903 
Protestit Brandcarin muuttoa vastaan käyvät yhä räikeämmiksi. Vattulan kunnanjuristina toimiva 
Wilhelm erotetaan virastaan koska hän on kääntänyt selkänsä Vattulalle. Kerta hän on jo vanha mies, 
niin hän päättää suosiolla irtisanoutua virastaan sillä hän ei enää jaksa alkaa riidellä.  
Rengas kiristyy kartanon ympärillä, niin Wilhelmille ei tule muuta vaihtoehtoa kuin muuttaa pois 
Vattulasta yrityksensä mukana. Hän muuttaa Forssan keskustaan pieneen kaksioon. Luonnollisesti 
Forssassa hänet otetaan riemulla vastaan, sillä hänhän on tuonut kaupunkiin uuden työnantajan.  
 
Felix Brandzer astuu Brandzers Hofissa isännän saappaisiin. Hänellä on helpompaa koska kuntalaiset 
tietävät, ettei hänellä ole mitään tekemistä Brandcarin muuton kanssa. Felix on vain taidemaalari.  
 
Vuosi 2904 
Felix järjestää kartanossaan taidenäyttelyn ja melkein arvaa millaista taidetta vai kuinka? Ihan oikein, 
hän esittelee itse maalaamiaan alastomien naisten kuvia, jotka eivät sinänsä ole kovin härskejä mutta 
herkille niitä ei parane näyttää. Joka tapauksessa Felix on hyvin taitava taidemaalari, kunhan vain 
taulut eivät olisi liian pornahtavia. Hän osaa maalata todella kiihottavan hienoja naisten kuvia.  
Felix on lukemattomia kertoja tutustunut keskustassa olevaan Tyttöpuistoon, jonka keskellä seisoo 
pronssinen alastonnainen patsas, joka pitelee käsiään niskan takana niin, että haarat oikein korostuvat. 
Feministit eivät voi asialle mitään koska patsas on ollut kaupungin perustamisesta asti ja sen on luonut 
tunnettu suomalainen taiteilija. Felix alkoi suunnitella toista alastonnainen patsasta Tyttöpuistoon.  

 
Otto Kivinen ostaa Vuolijoen ulkopuolelta pienen maatilan, johon hän muuttaa asumaan. Hän alkaa 
viljellä maata sekä ostaa pari lehmän kantturaa ja tietenkin toteuttaa unelmansa ja ostaa pässin, jolla 
on kunnon sarvet.  
 
Felix päättää kostaa Brandcarin vastarintaliikkeen johtaja Oscar Leppäselle potut pottuina. Keskellä yötä 
Felix vie kokaiinisäkkejä Oscarin takapihalle ja sitten soittaa poliisille nimettömän huumevihjeen, että 
Oscar välittäisi huumausaineita. Seuraavana päivänä Oscar joutuu kuulusteluun mutta selviää pelkällä 
säikähdyksellä, sillä hän onnistuu todistamaan, että varmasti joku kaheli yrittää tehdä hänestä rikollisen. 
Hän tietenkin epäilee Lennartia tai Wilhelmiä, muttei kuitenkaan kerro epäilyistä poliisille koska hän 
alkaa väsyä riitelemiseen. Felixiä hän ei osaa epäillä koska tämähän on pelkkä taiteilija. Oscar itsekin 
pitää kovasti pornosta ja hänen eteisensä yläkaapissa on paljon pornolehtiä, joita hän tapaa esitellä 
kavereilleen.  



 

 

Eräänä lauantai-illalla, kun hänen luonansa pidettiin leffailta, niin silloin yksi vieraista, joka sattuu 
olemaan naispuolinen, kyseli jos hänellä olisi tallessa ne hassut pornolehdet. Oscar otti esiin 
lehtipinkan. Lehtien joukossa oli myös ikivanha Kalle-lehti, jolle naispuolinen kaveri nauroi rinnat 
hytkyen, että sehän on homojen lehti. Kun kaverit näkivät Diiva-lehden, niin silloin toinen kavereista 
sanoi, että hänen koiransa on myös Diiva, joka ei erityisemmin rapise vaan haukkuu. 
Nämä lehdet ovat aikoja sitten lakkautettu mutta ovat keräilijöiden kuumaunelma. Monet vanhat 
pornolehdet ovat jo puhki runkattuja, kuten Oscar vitsaili.  
 
Oscar Leppänen suunnittelee perustaa uuden työväenpuolueen, jotta työläisillä olisi parempi suoja. 
Tällä hetkellä Tallimäen teollisuusalueella on paljon tyhjiä teollisuusrakennuksia. Muutama yritys on ollut 
kiinnostunut tiloista, joista merkittävin on eräs ikkunatehdas. Myös elektroniikkafirmat ovat 
kiinnostuneita tulla Vattulaan koska siellä on alhainen verotus. 
 
Ruotsin Hallonbossa on tismalleen samanlainen synkkä tunnelma kuin Vattulassa sillä  
Eric Mazzettin autotehdaskin on siirretty etelään, Tvåstadiin. Hallonbossa hänen autotehtaansa oli 
nimellä Hans Car AB. Ericin toinen etunimi on Hans. Muuton yhteydessä hän nimesi tehtaansa 
uudelleen VGM:ksi - Västra Götalands Motorverkstad. Autot tulee saamaan saman nimen.  
Nimenvaihtoa suunniteltiin Brandcarillekin mutta osakkeenomistajat olivat sitä vastaan. Brandcar nimi 
saanee kelvata.  
 
Decemberistä 2904 - Septemberiin 2905 
Wilhelm kuolee vanhuuteen ja hänet haudataan Forssaan koska todennäköisesti Vattulassa hautaa 
olisi häpäisty. Wilhelmistä on tullut ymmärrettävistä syistä Forssan pidetyin liikemies. 
Brandcarilla menee hyvin ja tehdasta on jo laajennettu ja se työllistää tuhansia henkilöä.  
Tehtaan ympäriltä on varattu lisämaata siltä varalta, jos tehdasta tarvitsisi laajentaa.  
Tehdas sijaitsee Forssan pohjoispuolella, Tallilan teollisuusalueella. Tehtaan pohjoispuolelle 
kaavaillaan lentokenttää.  
Tehtaan eteläpuolella on pienimuotoinen Hämeen moottoriverstas, jossa kehitellään uusia 
autonmoottoreita. Firma aloitti yhteistyön Brandcarin kanssa.  
Brandcarin tehtaan pohjoispuolella on koerata, jossa testataan uusia autoja. Koeradan vieressä on 
työläisten kuntosali, jossa voi käydä kasvattamassa lihaksia. 
 
Felix janoaa suurempia haasteita kuin pelkkää Brandzers Hofin hoitoa. Hänkin innostuu liike-elämästä 
ja rupeaa Lennartin kanssa tekemään bisnestä, jotka eivät aina ole kovin laillisia. 

 
Felix on jopa pettänyt esi-isiensä lupauksen ja laittanut Harjulan pikkuleipien salaisen reseptin 
Facebookiin, jossa hän on myös paljastanut minisalamimakkaroiden reseptin. Hän ei suinkaan laittanut 
reseptejä oman tilin kautta vaan teki anonyymin pelitilin nimellä Ragnhild Brantsu.  
Moni on ihmetellyt tätä kummallista Ragnhildia, joka ykskaks paljasti Keravan Cityleipomon 
huippusalaisen reseptin sekä Lidlin minisalamit. Moni epäilee, että kyseessä olisi joku nettitrolli. 
Tavallaan sellainen se onkin, jota Felix Brandzer ohjaa. 
 
Oscarista on tullut omituinen. Eräänä päivänä hän säikäytti Alman, joka on tätä nykyään töissä Vattulan 
Pelastusarmeijan konttorissa. Oscar hiippaili valkoisen lakanan sisässä Alman konttorin oven taakse ja 
yhtäkkiä avasi oven ja huusi: ”Pöö!” jolloin Almaa sätkäytti toden teolla. Sitten Oscar riisui lakanan 
päältään ja nauroi katketakseen ja poistui paikalta. Hän on alkanut hiippailla öisin Peurasuonpuistossa 
lakanan kanssa ja säikyttelee naisia. Kun yksinäinen nainen kävelee puskan ohi, niin yhtäkkiä Oscar 
hyppää lakanansa kanssa puskasta ja ulisee kuin mikäkin. Poliisit ovat voimattomia koska hän ilmestyy 
aina silloin kun vähiten odottaa.  
Oscar on toden teolla seonnut eli kaikki Muumit ovat karanneet laaksosta. Tämä sekoaminen johtunee 
siitä, kun hänen työväenpuolueprojektinsa epäonnistui koska vastikään SDP on sulautettu osaksi suusta 
eurooppalaista Workers Party puoluetta, jotta työväenliike olisi vahvempi.  
Myös Ruotsin sosiaalidemokraatit ovat fuusioituneet Workers Partyyn ja vakavissaan suunnitellaan 
sulauttaa Ruotsi, Tanska ja Norja yhteen. Suomea kosiskellaan mukaan uuteen Skandinavian 
valtioprojektiin mutta harmi vaan, kun perussuomalaiset vastustavat ideaa. Persut olivat sen verran 
uudistusmielisiä, että nimesivät itsensä uudelleen Basic Finnsiksi. Muut puolueet vitsailevat, että tämä 
nimi sopii kuin nakutettu, sillä persut ovat melkoisia Basic-basilleja.  

 



 

 

 
Vattulalaiset eivät olleet kiinnostuneita agitaattorimaisen Oscarin puolueesta vaan tukevat mieluummin 
suurta Workers Partya.  
 
Octoberistä 2905 - Marsiin 2906 
Lennart ostaa Ingbergin kartanon ja vanha Axel muuttaa Forssan keskustaan, Wilhelmin entiseen 
asuntoon. Vielä vanhoilla päivillään Axel perustaa Vironmäen kaupunginosaan pienen 
elintarvikekaupan, johon palkkaa kaksi henkilöä.  
Vironmäki sijaitsee Forssan itäosassa, melko lähellä Tallilaa. Vironmäen läpi menee Vanha Tammelantie, 
joka kaartaa luonnonsuojelualue Hunnisalon ympäri kohti Tammelaa. Hunnisalon vieressä on 
Hallisalon luonnonsuojelualue, jonne ollaan istuttamassa keinotekoisia sinipöllöjä. Sinipöllöt 
muistuttavat melkoisesti muinaisen MTV3:n mainospöllöä.  

 
Lennart ja Ryyd alkavat suunnitella vakuutuspetosta ja ostavat valenimillä asuntoja ympäri Eurooppaa, 
jotta voisi piileskellä ja nauttia petosrahoista. 
 
Vuosi 2906 
Felix Brandzer asustelee Brandzers Hofissa ja siinä sivussa maalailee alastontauluja. Samalla hän 
miettii, että kuinka uudistaisi kartanoa. Hän jopa suunnittelee irtisanoa Kerästen asumisoikeuden 
työsuhdetalossa koska se alkaa olla melkoinen taakka kartanolle. Brandzerien rahat ovat Lennartin ja 
Ryydin käytössä mutta jonkin verran kilisee Felixinkin tilille. 

  
Brandcarin omistajaksi on muodostettu sijoitusyhtiö Brandor, jolla on monimutkainen omistajatausta. 
Sijoitusyhtiö omistaa myös kuorma-autotehtaan, joka on sijoitettu Lappeenrantaan.  
Kuorma-autotehdas sai nimekseen Fenno. Kuorma-autotehtaan yhteydessä on Brandcarin 
henkilöautojen moottoritehdas koska moottorien osat tulee Venäjältä.  
Rajan takana, Karjalan autonominen tasavalta on saanut lisää itsemääräämisoikeuksia sekä oman 
rahan; Karjalan euron, joka on kytköksissä Euroopan federaation euroon. Karjala toivoo saavansa 
täyden itsenäisyyden. 
 
Felix käy keskusteluja Kerästen kanssa ja tarjoaa heille mahdollisuuden ostaa talon omaksi.  
Tietenkin he siihen suostuvat koska silloinhan he saisivat vapaammin remontoida taloaan ja ei enää 
olisi kartanosta riippuvainen. Lisäksi Felix korottaa kiinteistönhoitajan palkkaa, johon talon myynnin 
jälkeen on vara. Työsuhde säilyy ennallaan. 
 
Vuosi 2907 
Eräänä päivänä, kun Felix käy Grand Hotel Joutsenen tanssiaisissa, niin silloin hän tapaa sen oikean; 
vaaleatukkaisen Olgan. Juhannuksena Brandzers Hofissa tanssittiin häitä.  
Vuoden päästä heille syntyy pieni Jim-Oscar. 
Nimi sopii erittäin hyvin koska sehän muistuttaa kartanon ensimmäistä isäntää Jim-Adolfia.  
Felix on lukenut ahkerasti kartanon vanhoja päiväkirjoja sekä blogeja, jotta oppisi enemmän kartanon 
historiasta. Jim-Adolfilla on ollut rankka nuoruus, kun on kärsinyt vaikeasta psykopatiasta ja murhannut 
muutaman koulukaverin ja sitten vielä ollut lähellä murhata itsensä. Viime hetkellä äiti oli pelastanut 
pojan hengen ja hän suostui viimeinkin paljastamaan totuuden ja hakeutua mielisairaalaan. 
Mielisairaalassa hän sai kolme kaveria ja sitten ulos päästyään Jim oli muuttunut mies ja hankki 
asunnon ja työpaikan mielisairaalassa tapaamalleen kaverille. Hän itse sai joksikin aikaa parantajan 
lahjat ja onnistui parantaa vaikeasti vammaisen naisen mutta sitten menetti parantajan kykynsä, kun 
innostui harrastaa seksiä partnerinsa selän takana. Kaikkea blogitekstiä ei pysty lukea koska osa on 
kirjoitettu eri tekstinkäsittelijällä eli tiedostoa ei pysty avata toisella tekstinkäsittelijällä.  
Kaiken tämän Felix on lukenut kartanon vanhoista päiväkirjoista, jotka Jim itse on kirjoittanut muistiin. 
 
Seuraavana vuonna Felixille ja Olgalle syntyi pieni tyttö, jonka he kastoivat Sara-Mariaksi. 
Felix maalaa kartanon tulevaisuudesta taulun. Idean hän sai Marien tauluista ja tietenkin Mariesta 
tuntuu mukavalta, kun kerrankin joku pitää hänen töistään.  
Felix maalasi oman tulkinnan Marien tauluista, jotta niiden tulevaisuuden visio tarkentuisi.  
Tauluissa joku blondityttö ihmettelee kartanon puutarhassa olevaa Jim-Adolfin patsasta.  


