
On ihan tavallinen lokakuinen arkipäivä Tvåstadin kaupungintalolla. Sisääntuloaulassa, lasitetun 
puoliympyrän muotoisen reseptiotiskin takana, seisoo ruipelomainen reseptionisti Bertil Olsson.  
Miehen vieressä on telaketjuilla varustettu, hieman pyramidinmuotoinen metallinvärinen 
vartiointirobotti, joka parhaillaan on tulostamassa pilakuvaa nuoresta pitkävaaleatukkaisesta 
naispuolisesta työntekijästä, joka työskentelee informationsservice-osastolla.  
Robotti seisoo Bertilin ja nuoren vaaleasiilitukkaisen työharjoittelija Jack Palmgrenin välissä; Bertil 
seisoo robotin vasemmalla ja Jack oikealla puolella.  
Jack Palmgren nauraa robotin pilapiirrokselle koska se on erittäin hauska. Hän ja Bertil ovat laittaneet 
robotin tulostamaan vastikään talon rullaportaissa tähystäneen nuoren naisen kuvan. Nuori ja nuori, 
nainen on kolmekymmentäyksivuotias eli ei enää luokiteltavissa nuoreksi aikuiseksi.  
Robotin kuva on kuin ihmisen piirtämä mutta se onkin koneihmisen luoma; ensin robotti otti valokuvan, 
jonka sitten muunsi piirrokseksi. 
Kuvan nainen on tulenpalavasti ihastunut Jackiin ja siksi tämä käy vähän väliä tähystämässä keskellä 
sisääntuloaulaa olevissa rullaportaissa. Ehkä nainen kuvittelee, ettei Jack huomaisi häntä mutta siinä 
hän on väärässä. Äsken Jack ja Bertil kohdistivat robotin kamerasilmän kohti rullaportaiden 
keskitasannetta, jossa nainen oli kyyryssä ja silmät melkein pullistuivat ulos. Näytti ihan kuin joku 
helmiäispöllö olisi eksynyt kaupungintalon rullaportaiden keskitasanteelle.  
Aikaisemmin robotti on tulostanut pilapiirroksia Bertilistä sekä kiinteistöteknikko Yana Petterssonista. 
Nyt oli Jessica Stenigin vuoro saada pilapiirros, jonka Bertil kiinnitti rullasermiin, joka erottaa reseption 
ja kommunikaatio-osaston kauko-ohjaamon.  
 
Bertil Olsson on aina ylipirteä ja vastaa reippaasti liivipuhelimeen reippaalla äänellä:  
”Heippa, tervetuloa Tvåstadin kaupungintalolle!” Ylipirteyden salaisuus on korkeakofeiinipitoinen 
espressokahvijuoma, jota saa kaupungintalon lounasravintolasta.  
Ravintola on nimetty korttelin mukaan Restaurang Flygplatseniksi. Tällä paikalla, jossa kaupungintalo 
sijaitsee, on joskus muinoin ollut Malögan lentokenttä, joka on siirretty Såtenäsiin. 
Lounasravintolassa työskentelee kaksi huippukokkia; Lore Matson ja Andy Fredriksson. Ravintola 
kuuluu digitaalikonttorin alaisuuteen koska on suunnitteilla hankkia kokkausrobotteja mutta Lore ja 
Andy ovat ankarasti robotteja vastaan koska nehän uhkaavat heidän työtänsä eikä joka paikkaa pidä 
automatisoida. Nämä kaksi kokkia saattaisivat ostaa ravintolan itselleen, mutta rahaa ei ole tarpeeksi. 
Aiemmin ravintola on ollut yksityisomistuksessa mutta se ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Se voi 
johtua paikan huonosta sijainnista, kaupungintalon kellarissa.  
Lorella ja Andyllä on vaihtoehtoisia suunnitelmia; aloittaa yhteistyö Daily Activityn kanssa, jolloin 
toimintarajoitteiset auttaisivat ruuanlaitossa ja tiskaamisessa. Tämän idean he aikovat ehdottaa joku 
kaunis päivä. Miten mahtaa esimiehet suhtautua ideaan, koska Daily Activity ryhmät Budtjänstiä 
lukuun ottamatta on äskettäin muuttanut uuteen Kraftverket-taloon. Suostuisivatkohan esimiehet, että 
Kraftverketin ulkopuolella olisi kaksi ryhmää?  Näin on Lore ja Andy monesti pohtineet samalla kun 
ovat ladanneet valtavia mikroaaltouuneja sekä täyttäneet kahvikoneita.  
 
Eilen Jack Palmgren auttoi informationsservice-osastolla lataamassa Stadsögat lukulaitelehteä, joka 
jaetaan jokaiselle kunnallisduunarille ja luottamushenkilöille ilmaiseksi. Lukulaitelehti ilmestyy 
muutaman kerran vuodessa. Reseption vastuulla on Stadsögat lukulaitteiden jakelu.  
Lukulaitejulkaisu on aiemmin ilmestynyt paperimuodossa ja sillä on ollut useita nimiä, joista 
pitkäaikaisimmat ovat muun muassa Kommunögat ja Stadsporten.  
 
Kun Jack oli lataamassa lukulaitteita, niin silloin Jessica ihastui häneen korviaan myöten. Jätkä on 
vasta 16vuotta ja Jessica on kolmekymmentäyksivuotias eli iso ikäero mutta Jessicaa se ei haittaa, ei 
ainakaan alenevaan suuntaan. Hän ei voisi ajatellakaan alkaa ihailemaan muun muassa Lassea, 
suurin piirtein yhtä iso ikäero mutta ylenevään suuntaan. Vaikuttaa siltä, että Jessican sisällä asuu 
pieni puumanainen. Nyt hän on rakastunut Jackiin, muttei uskalla ottaa ensi askeleita peläten 
torjutuksi tulemista sekä mokaamista. Jack nimestä hänelle tulee mieleen koulukaveri Jack Kyrk, jota 
kohtaan Jessie tunsi sekalaisia tunteita. Ehkä häntä kiihotti jätkän etunimi. Muuten herra Kyrk oli 
tyypillinen spesiaalikoulutursake, ainakin Jessican mielestä. Tämä uusi Jack on kaukana tursakkeesta. 
Hän on todellinen skandikarju, jopa eurouros, kuten Jessica tapaa ajatella samalla kun ihailee herra 
Palmgrenin uhkeita muotoja.  
Kerta hän ei tohdi paljastaa rakkauttaan, niinpä hän pyysi Lenalta apua. Jessica pyysi häntä antaa 
Jackille hänen yhteystietonsa ja lupasi pussata poikaa ihan avoimesti. Jessica lupasi maksaa tuhat 
euroa, jos pupu pujahtaisi pöksyihin. Se on paljon rahaa, ja senpä vuoksi lupaus antaa rohkeutta, ettei 
tarvitsisi alkaa kaivaa kuvetta. Lena on vakuuttunut, että Jessican pöksyyn pujahtaisi pupu ja pian olisi 
tuhat euroa rikkaampi.  



Jessica vitsaili, että Lena voisi olla ilmaissutenöörinä ja sitten tulevaisuudessa pääsisi aitiopaikalle 
hääkirkkoon. Tämä huvitti Lenaa.  
Lena antoi Jessican sähköpostiosoitteen Lasse Hällqvistille koska tämä istuu päivittäin reseptiossa 
olevassa kommunikaatio-osaston kauko-ohjaamossa, jossa on kommunikaatio-osaston 
valvontalaitteet. Kommunikaatiokeskuksella on hyvin ahdasta, sillä siellä on paljon moderneja 
kommunikaatiolaitteita. On vaikka minkälaista vilkkuvaa ja piipittävää laitetta eikä siellä huvita istua 
koko työpäivää. Lassen pitää valvoa, jotta tietokone yhdistäisi puhelut oikein. Siinä sivussa hän auttaa 
Bertiliä reseptiotehtävissä.  
 
Kun Lasse oli saanut Jessican sähköpostiosoitteen, niin silloin hän asetti pienen ehdon; tämän pitää 
antaa pieni halaus ennen kuin välittäisi osoitteen Jackille. Jessica ei haluaisi halata vanhempia miehiä 
mutta nyt oli aivan pakko koska muuten joutuisi maksamaan tuhat euroa Lenalle, siispä hän antoi 
Lasselle pikahalauksen. Lassea ja Lenaa alkoi naurattaa: ”Makalöst, tuohan muistutti ihan 
poliisipidätystä!” ja Lena jatkoi: ”Varmasti isorintainen Höög käyttää tuollaisia halauksia.”  
johon Jessica: ”Juu, ihan normaali heterohalaus!” Lassea nauratti niin, että otsatukan rullamaiset 
kiehkurat heiluivat. 
 
Silloin tällöin Lena tapaa vitsailla Jessicalle, kun he ovat kahden kesken kopiointiosastolla:  
”Joko olet saanut munaa?” johon Jessica esittää vakiovastauksen: ”Ack, lukemattomia kertoja!” ja 
väittää, että hän seurustelisi Jörgen Kallan kanssa.  
Nimen hän on onkinut tosi-tv sarja Den stora äventyret, joka pyörii joka kevät RTV4:llä.  
TV-sarjassa osallistujien pitää suorittaa erilaisia erätehtäviä Lapissa. Jessie on ihastunut kilpailija 
Jörgeniin, koska tämä on vaalea siilitukkainen eli muistuttaa hyvin paljon Jackia. Hän ihastuu helposti 
kaikkiin J-kirjaimella alkaviin miesten nimiin.  
Jessican poikaystävävalheet eivät oikein pure Lenaan. Keväällä hän löysi kadulta tuntemattoman 
nuoren miehen valokuvan, jota hän näytti Lenalle ja Ragnhildille väittäen sitä Jörgen Kallaksi. Silloin 
Lena pyysi nähdä Jessican kielen, että onko se musta ja pikimustahan se oli, ja tietenkin 
kopiointiteknikoita nauratti kovasti, kun tämä hassu blondityttö on niin hirveä valehtelemaan. Lena on 
lukenut jostain, että valehtelijoiden kieli mustuu.  
 
Nyt Jessican olisi hyvä tilaisuus saada ihan oikea poikaystävä mutta miten ihmeessä saisi koottua 
rohkeutta hurmata Jack Palmgren? Siinäpä pulma! Jessica on iloinen siitä, että hän on normaalityttö ja 
syttyy pojista. Jos hän olisi epänormaali, niin silloin hän retkahtelisi kummallisiin naispuolisiin 
tursakkeisiin. Näin hän tapaa hassutella Lenan kanssa.  
Hän ei osaa aavistaakaan, että millaisiin tursakkeisiin tulee vielä tämän vuosikymmenen lopulla 
rakastumaan. Jackin mielestä Jessica on melkoinen pellemäinen tursake, mutta sitä hän ei fiksuna 
poikana sano ääneen. Hänellä on jo tyttöystävä.  
 
Silloin tällöin Lena tapaa vitsailla Jessicalle, että tämä saattaa hyvinkin olla lesbo ja migraatioyksikön 
päällikkö Kristina Poon odottelisi häntä pillu paljaana. Aikaisemmin Kristina Poon oli robottikeskuksella 
mutta nyt keskuksen työtehtävät on jaettu Daily Activity ryhmä Tvåstad Helpolle.  
 
Joka kerta kun Lena vitsailee Poonista, niin silloin Jessica esittää joka kerta saman vakiovastauksen: 
”Mutta, minä en syty naisista!” johon Lena: ”Mutta naiset syttyvät sinusta ja se näkyy riittävän!” johon 
Jessie: ”Helvetti tyttö, haetko itse risun vai minä hain?” Silloin Lenaa naurattaa niin, ettei pysty 
sanomaan mitään sillä Jessicalla on aina niin maksimaalisen hyvät jutut, jotka aina menevät reilusti yli. 
Myös Lenalla on hyvä verbaalinen ilmaisukyky. Nämä kaksi naista voisivat vaikka perustaa oman 
komediashow’n mutta tuskin heidän juttujaan voisi ainakaan julkisenpalvelunyhtiön televisiossa 
esittää, sillä ne turhan usein menevät vyönalapuolelle. Ehkä he voisivat perustaa myöhäisillan 
aikuisshow’n RTV4:lle, sillä kyseisellä kanavalla on joskus härskejäkin viihdeohjelmia, joissa ihan 
solkenaan hoetaan fittaa ja faania.  
Kahden kesken kahvihuoneessa Jessica ja Lena tapaavat yhä hassutella pienellä mp3-soittimella 
äänittäen hassuja haastatteluita sekä rallatuksia ihan vaan huvin vuoksi. Vaivihkaa Jessica tapaa 
kopioida äänitiedostot omaan pilvipalveluun, jossa hän on anonyymisti ne julkaissut. Ainoastaan 
asianomaiset henkilöt tunnistaisivat vitsailujen kohteet, jotka ovat Ragnhild, Olga ja rikostutkija Höög. 
Jessica on linkittänyt osan äänityksistä Facebook sivulleen mutta niin, etteivät työkaverit eivätkä 
uteliaimmat sukulaiset niitä kuulisi. Hän on luonut naamakirjassa kaksi sukulaislistaa; Sukulaiset1 ja 
Sukulaiset2. Ykköslistalla on enot sekä heidän naiskaverinsa. Samalla listalla on myös sedät ja tädit. 
Jessica on estänyt tältä sukulaislistalta suurimman osan Facebook kirjoitukset sekä äänitykset. Sama 
juttu myös hänen kotisivullaan, joka on Stenig Playssä.  



Hänellä on toinenkin kotisivu, jonka hän on saanut tietokonelukulaitelehti Microbyten tilaajaetuna. 
Siellä hänellä on paljon saneltuja kertomuksia, sellaisiakin, jotka perustuvat suoraan hänen 
elämäänsä. Nämä kertomukset hän on salannut sukulaisilta. 
Jessica ei uskalla kertoa Lenalle mitään äänitysten julkaisemisesta koska todennäköisesti tämä 
kieltäisi moiset puuhat koska äänityksissä Lena pilailee työkavereiden sekä Yana-Ulla Höögin 
kustannuksella. Viimeksi mainittua hän imitoi todella taitavasti mutta todella törkeästi tyyliin:  
”Nyt minäkin olen huumeiden vaikutuksen alaisena koska olen Höög!” Sana hög tarkoittaa, että on 
jonkin päihteen vaikutuksen alaisena.  
Silloin tällöin Lena tapaa ihan vaan huvin vuoksi paljastaa Jessicalle paljaan mahansa, jotta näkisi 
tämän hassun reaktion; kääntää pään poispäin sanoen: ”Ovatko aitoja?” Tämä huvittaa Lenaa niin, 
että rinnat hytkyvät. Jessicalla on joka tilanteeseen hassut vakiovastaukset, jotka tuovat Lenalle hupia 
harmaaseen arkeen. Osa Jessican repliikeistä on Ragnhildin ja Olgan lainauksia. Nyt kun Ragnhildilla 
on uusi työpaikka keskusvarastolla, niin Lenalla ja Jessicalla on paljon aikaa hassutella kahdestaan 
sillä välin, kun Olga on digitaalikonttorin tiloissa ohjelmoimassa laskutusrobottia tai sitten auttamassa 
jotain miespuolista virkailijaa.  
 
Tässä eräänä päivänä Lena teki punaisesta pullonkorkista pellenenän, johon teki laserporalla kaksi 
reikää, joihin pujotti kuminauhan. Hän antoi sen Jessicalle ja kehotti sitä pitää koko työpäivän samalla 
kun huoltaisi sähköpostipalvelimia sekä jakelisi paketteja eri osastoille.  
Jessica naurahti, kun Lena antoi pellenenän hänelle: ”Heh, ei niin hauskaa pidä olla!” Jessie vei 
kaikessa hiljaisuudessa pellenenän sosiaalihallinnon kahvihuoneen pöydälle. Varmasti osaston 
virkailijoita on naurattanut, kun ihka oikea pellenenä oli ilmestynyt kahvipöydälle, että keneltähän on 
nenä pudonnut. Kun Jessica oli kertonut Lenalle, että nyt pellenenä on sosiaalihallinnon kahvihuoneen 
pöydällä, niin silloin häntä nauratti makeasti.  
Lukemattomia kertoja Lena on todennut, että Jessica on kaikkien aikojen parhain koomikko, ei edes 
Skurtis olisi pärjännyt Jessicalle, jos olisi järjestetty vitsinkertomiskilpailu. Tähän Jessie tapaa esittää 
Ragnhildia imitoiden vakiovastauksen: ”Mitä sinä sillä meinaat? Nyt aion käydä pienet keskustelut 
pappa Lundellin kanssa, ja sitten sinun pyllysi on tulipunainen!” ja hieroo mahaansa ihan kuin 
Ragnhildilla on tapana tehdä. Tähän Lena tapaa nauraa: ”Keksi omat!”  
Kerran Jessica opetti Lenalle vanhan jämtlantilaisen lasten härskin hokeman; Karl-Gustaf Munk hade 
häromdagen runk dem gick sönder. Syrran gav egna men de var för sköna, mamma köpte nya men 
dem var för slöa, pappa gjorde av trä men då pisset rann ur mun. Tätä lorua monet pikkupojat ja 
pikkutytöt ovat kautta aikain hokeneet Jämtlandissa. Jessica on jopa piirtänyt lyhyen sarjakuvan lorun 
tapahtumista. Lenalle Jessica kertoi lorun Länsi-Götanmaan murteella, jolloin se kuulostaa erityisen 
hassulta.  
 
Seuraavana työpäivänä Jessica ei nähnytkään Jack Palmgreniä sillä tämä oli flunssan kourissa ja oli 
pari päivää kotona. Tietenkin Jessica kaipasi tätä vaaleasiilitukkaista jätkää niin maan perusteellisesti. 
Perjantaina poika palasi työpaikalle ja se olikin hänen viimeinen työharjoittelupäivänsä.  
Työharjoittelu kesti vain kaksi viikkoa, mutta se on sen verran pitkä aika, että Jessica ehti rakastua 
häneen. Jessicaa alkoi epäilyttää, että antoiko Lasse sähköpostiosoitetta Jackille, kun tämä ei ole 
lähettänyt viestin viestiä, siispä hän kokosi rohkeutta ja kirjoitti paperisen rakkauskirjeen, jonka antoi 
reititinhuoltokierroksen aikana Jackille. Ensin hän kävi huoltamassa reseption reititintä ja sitten 
vaivihkaa ojensi Jackille kirjeen sanoen: ”Pikku luettavaa.” Jack kiitti kirjeestä. Sitten Jessie kiirehti 
takaisin kellariin, jossa informationsservice-osasto sijaitsee.  
Iltapäivällä kun hän oli paperipostikierroksella, niin silloin reseption luona Jack antoi hänelle 
vastauskirjeen sanoen: ”Tässä sinullekin pientä lueskeltavaa.” ja hymyili salaperäisesti. 
Jessica juoksi innoissaan informationsservice-osastolle lukemaan kirjeensä siinä toivossa, että Jack 
olisi rakastunut häneen. Kirjeessä Jack kirjoittikin; Hej Jessica! Sinä vaikutat ihanalta tytöltä, mutta 
minulla sattuu jo olemaan tyttöystävä, mutta olen varma, että pian sinäkin löydät sen oikean, Lycka till! 
/Jack Palmgren.  
Kirjeen luettuaan Jessicalle tuli palakurkkuun ja pyyhki vaivihkaa kyynelpisaran, joka oli ilmestynyt 
silmänurkkaan. Hän ei uskalla alkaa porata Olgan läsnä ollessa, jolloin tämä alkaisi vain lässyttää. 
Myöhemmin luppoajalla hän näytti vastauskirjettä Lenalle ja sanoi huokaisten: ”Kyrpä, kun kaikilla 
jätkillä näkyy olevan jo lesbon perhana tyttöystävänä!” Lenalta pääsi räkänauru: ”Ja yksi lesbon 
perhana on onnettomana!” ja nauroi ihan katketakseen ja ajatteli, että kuinka ihmeessä tämä hassu 
blondityttö aina keksii tällaisia hassuja juttuja, ja tosiaan Jessicalla olisi koomikon ainesta.  
 
 
 



Monesti Lena on vitsaillut Jessicalle, että tämä kirjoittaisi oikein hauskan vitsikirjan ja sitten laittaisi sen 
nettiin myyntiin, jolloin hänestä tulisi rikasnainen ja pääsisi telkkarin News Leaks visailuohjelmaan, 
joka pyörii joka lauantai-ilta yhteiseurooppalaisella EBU TV2:lla.  
 
News Leaks ohjelmassa on kaksi vakiokilpailijaa; Julia Tar sekä Sandra Saanila. Juontajana on 
hintelän oloinen Petra Oldman, joka suunnittelee siirtyvän uutisankkuriksi Euroopan suurimman 
kaupallisen tv-kanava ATV:n uutisiin. Silloin News Leaksin juontajaksi tulisi todennäköisesti melkein 
yhtä ruipelomainen Babar Kieler.  
 
Eräänä päivänä Jessica lähetti jämtlantilaisen iltapäivälukulaitelehti, Aftontidningenin psykiatripalstalle  
anonyymin kysymyksen; Mitä teen, kun olen rakastunut erääseen vaalea siilitukkaiseen poikaan, jolle 
olen kirjoittanut jopa rakkauskirjeenkin, johon poika vastasi, että tämä on jo varattu toiselle… 
/Rakastunut nainen. Tunnin kuluttua psykiatripalstan pitäjä, Giovanni, vastasi; Sinun pitää vain koota 
rohkeutta eikä räväyttää rakkauskirjeellä, jolloin poika voi säikähtää ja väittää olevansa varattu, vaikka 
periaatteessa olisikin kiinnostunut, ja kannattaa ihmeessä ottaa rohkaisuryyppy ja vitsailla muun 
muassa, että haluaisiko jätkä tulla haudatuksi samaan sukuhautaan.  
Vastauksesta ei ollut kovin paljon hyötyä sillä Jessican ongelma on nimenomaan ujous 
poikarintamalla. Hän ei myöskään halua alkaa ruveta juomaan viinaa sillä hänet on kasvatettu 
ainoastaan miedoilla viineillä. Jessica on pohtinut, jos lähettäisi hakemukset Krakovan 
rakkauskorkeakouluun, josta on monesti ollut juttuja lukulaitelehdissä.  
Se olisi aivan liian iso askel konservatiiviselle tytölle. Varmasti isä ja äitikin huolestuisivat, jos hän 
laittaisi hakemukset rakkausopistoon. Joskus äiti on sanonut, että se oikea tulee, jos on tullakseen ja 
on helpompi olla sinkku kuin huonossa suhteessa. Sen oikean löytäminen on silkkaa arpajaispeliä.  
Annkilla kävi onnenpotku, kun löysi Andersin. Tosin hän ei osaa aavistaakaan, että Kristianstadissa 
ukolla oli salarakas ja juuri siksi Anders halusi muuttaa pois sieltä.  
Jos Andersilla ei olisi ollut salarakasta, niin ehkä Stenigit olisivat pysyneet tässä 
pohjoisskoonelaisessa kaupungissa ja kukaties Jessican ja Nissen välille olisi syntynyt suhde. 
 
Jack Palmgrenin seuraava työharjoittelupaikka on Eurobon ostokeskuksen ruokakauppa, T Market, 
jossa Jessica tapaa silloin tällöin käydä ostoksilla koska siellä on erittäin hyvänmakuisia ukrainalaisia 
rypäleviinejä sekä jämtlantilaisia elintarvikkeita.  
 
Tätä nykyään T Market on Eurobon ainoa ruokakauppa, sillä osuuskunnallinen vaihtoehto on 
lopettanut ja tilalla on kirjasto, jossa on myös Jämtlandin murteella kirjoitettuja ja saneltuja 
lukulaitekirjoja. Café Africa sekä automaattikioski ovat yhä olemassa. Ostoskeskuksen yhteydessä on 
myös vanhusten palvelutalo Digitalgården.  
 
Jackin uudesta työharjoittelupaikasta Jessica kuuli Bertililtä. Tietenkin hän alkoi tehdä useammin  
viikko-ostoksia T Marketissa, jotta näkisi tätä kuvankaunista jätkää.  
 
Eurobon läpi menee Eurobovägen, joka alkaa Gärdhemin kiertoliittymästä ja päättyy Velandan 
kaupunginosaan. Velandassa on enimmäkseen rivi- ja omakotitaloja. Lähinnä Eurobovägeniä on 
muutama kerrostalo pitko, joissa asuu kummallisia tursakkeita, varsinkin poliisin mielestä.  
Velandassa kerrostalopitkon eteläpuolella on Velandan ostoskeskus, jonka eteläpuolella on vanhusten 
palvelutalo Vickegården, jossa on jämtlantilainen osasto. Siellä työskentelee Jessican 
varhaislapsuuden aikainen leikkikaveri Karl Pulksson, josta on tullut oikea juoru-ukko. Näin äiti on 
tytärtään varoittanut. Annki pelkää, jos tytär alkaisi veljeillä juoru-ukkojen kanssa ja sitten kaikki 
lapsellisuudet leviäisivät kulovalkean lailla ympäriinsä.  
 
Eurobovägen päättyy palvelutalon eteläpuolelle, jossa se liittyy Velandan ympäri menevään 
Velandavägeniin. T-risteyksessä on automaatti Shell huoltoasema sekä mopedi- ja pyöräkauppa Bike.  
Tvåstadissa Bikellä on kaksi myymälää, joista vanhin on Lextorpissa, ihan kivenheiton päässä. 
Molemmissa myymälöissä myydään suosittuja leijulautoja. Joka kevät myymälöiden ulkopuolella on 
Bike festivaali, jossa esitellään leijulautojen uusimpia malleja.  
Edellisellä vuosikymmenellä Jessica sai postitse Bike festivaalien arpalipukkeen, jonka pitää tuoda 
festivaalialueelle, jos haluaa osallistua leijulauta arvontaan. Hän joutui Biken asiakasrekisteriin, kun 
osti moposkootterin. Pitkään aikaan hän ei ole ajanut skootterillaan. Joskus isä huristaa sillä töihin ja 
sen vuoksi skootteri on yhä Vingvägenin autotallissa.  
 
 



Velandanvägenin läntinen haara johtaa Holmsvägenille, josta pääsee muun muassa Lextorpiin ja 
Sylteeseen. Velandan eteläpuolella on kaupunginosan vanha puolisko, jossa on enimmäkseen 
vanhoja rapistuneita omakotitaloja. Velandasta etelään mentäessä tulee Sjuntorpin kaupunginosa.  
 
Gärdhemin kiertoliittymässä on neljä haaraa, joista yksi menee Kobergin lähiöön, jossa on golfkenttä 
sekä valtava golfhalli, jotta voisi pelata myös talvella.  
Yhä Felix ja Astrid asuvat Kobergin perällä, Callevägenillä. Usein viikonloppuisin he käyvät 
Gaddesannan mökillään.  
 
Toinen Gärdhemin kiertoliittymän haaroista lähtee Gärdhemsvägen, joka johtaa Strannaan. Siellä päin 
on aikaisemmin ollut samanniminen kiertoliittymä, joka nyttemmin on nimellä JT Rondellen, myös 
Kronhjorteniksikin kutsuttu.  
 
Gärdhemsvägenin pohjoispuolella on Lunden-Zumby ja eteläpuolella on  
kerrostalolähiö Valutagården, jonka halkaisee junaratasilta. Sillan länsipuolella on Kronogården.  
Moni on ihmetellyt, että miksei Kronogårdenin nimeä ole päivitetty, sillä siinähän yhä kummittelee sana 
krona. Ehkä lähiön asukkaat haluavat säilyttää lähiönsä nimen ennallaan.  
 
Kun tullaan Eurobovägeniä Gärdhemin kiertoliittymään ja ajetaan suoraan liikenneympyrän läpi 
pohjoiseen, niin silloin tullaan Hullsjöledenille, joka menee siltojen päällä Hullsjönin läpi suoraan 
Tunhemsvägenin ja Kardanvägenin risteykseen.  
 
Gärdhemin kiertoliittymän eteläpuolella, Eurobon puolella, on ABC Traffic Shop huoltoasema, se, jossa 
taannoin Jessica flirttaili Linus Anderssonille. Tämän vuoksi hän ei enää ilkeä käydä kyseisellä 
huoltamolla, vaikka tunteekin vetoa kyseiseen jätkään. Todennäköisesti Linus on aikoja sitten 
lopettanut ABC:n S-marketissa. Viime aikoina ABC Traffic Shop ketju on aloittanut yhteistyön 
louisianalaisen öljy-yhtiö L-Oilin kanssa ja sen vuoksi uudeksi nimeksi tulee ABC L-Oil.  
 
Huoltamoa vastapäätä on kaksikerroksisia huonokuntoisia homeisia vuokrataloja, joiden takana on 
piskuinen Zumbyparken, jonka länsipuolella alkaa Valutagården.  
 
Eurobon ostoskeskus on keskellä lähiötä. Ostarin länsipuolella on Valutagårdenin osia. Eurobovägenin 
itäpuolella on korkeiden pistetalojen rivistö, joiden takana on Euroboskolan.  
 
Jack Palmgrenin työtehtäviin kuuluu kassa-automaatin huoltaminen sekä tavaroiden laittaminen 
hyllyihin. Tietenkään Jessica ei voi alkaa flirttailemaan Jackille koska kyseessähän on pojan 
työharjoittelupaikka ja toiseksi jätkähän sanoo olevansa varattu toiselle mutta silti Jessica mielellään 
käy ostoksilla samassa kaupassa, ettei jätkä unohtaisi häntä ja olisi tyrkyllä siltä varalta, jos suhde 
päättyisi. Muutenkin Jessica tapaa silloin tällöin käydä T Marketissa.  
Muutaman viikon kuluttua, kun Jackin työharjoittelu jakso päättyi ja palasi takaisin koulunpenkille, niin 
silloin Jessica alkoi harvemmin käydä kyseisessä ruokakaupassa. Useimmiten hän tapaa käydä 
ostoksilla Hullsjönin ICA Market Trolletissa sekä Lilleskogin suurmyymälöissä. Muutaman kerran hän 
tapaa käydä myös Lunden-Zumbyn Gunwood’s Cashissä sekä Velandan Coop Salessa. 
Jälkimmäisessä on paljon jämtlantilaisia elintarvikkeita, kun taas Gunwood’s Cashissä on hyviä 
ukrainalaisia rypäleviinejä sekä afrikkalaista banaanilikööriä.  
 
Eräänä päivänä Jessica näki paikallisesta TTELA lukulaitelehdestä Jackin kuvan katugallupin 
yhteydessä. Kyselyn aihe ei jäänyt hänen mieleensä, kun ihaili tätä skandikarjua ja skannasi sen 
kotisivulleen salasanoin suojattuun mappiin. Mapin sisällön näkee vain serkut paitsi Vera-Polly, kun 
tämä on paljon vanhempiensa seurassa. Valitettavasti hänen on ollut pakko laittaa Vera-Polly 
sukulaislista ykköseen eli rajoitettu näkemästä kaikkia postauksia. Nisse Vässare on sukulaislista 
kakkosessa, vaikkei jätkä olekaan sukua. Jessica olettaa, ettei Nisse läpättäisi kaikkea netissä 
näkemäänsä.  
Jessie haluaisi kovasti chattailla Johanna Kivisen kanssa mutta ongelmana on Johanne-trauma. Hän 
yrittää itsekseen toipua traumasta ajattelemalla, ettei Johanne-vainaa ollutkaan kaksoisolento ja yrittää 
pikkuhiljaa katsoa enemmän ja enemmän Johanna Kivisen kuvaa. Selvä ero; Johanna on tismalleen 
minun näköiseni, hieman pulleammat posket, ajattelee Jessica. 
 
 
 



Netin syövereistä Jessica on onkinut tiedon, että Jack Palmgren asuu aivan Tvåstadin keskustassa, 
Överbyvägenin ja Ladugårdsgatanin kulmauksessa. Katutasossa on pikaruokala Fastfood Stars, jossa 
Jessica ei koskaan voisi ajatella lounastaa koska sen nimi takaperin on Rats. Tietenkään kyseissä 
ruokapaikassa ei ole rotan lihaa mutta Jessican mielikuvitus tuottaa rotta assosiaatioita.  
Nyt kyseinen talo tuottaa kiihottavia assosiaatioita Palmgreniin. Kuten saattaa arvata, lukemattomia 
kertoja Jessica on käynyt iltakävelyllä pikaruokala Starsin ohi siinä toivossa, jos Jack sattuisi olemaan 
pikaruokalassa tai sen ulkopuolella. Kertaakaan hän ei nähnyt hepusta jälkeäkään.   
Sisälle hän ei uskalla mennä, kun pelkää jätkän mahdollista tyttöystävää. Ajatella jos pimu olisi 
kehonrakentaja, kuten Jessica tapaa pohtia samalla kun kävelee korttelin ympäri ja tähyilee jokaista 
ikkunaa pikaruokalan yläpuolella. Viereisessä rapussa näkyy olevan Diabetesyhdistys.  
 
Joka ilta nukkumaan mennessä Jessica tapaa katsoa RTV4:n kello 22 uutiset ja sitten sammuttaa 
telkkarin. Sitten pesee purukalut sähköhammasharjalla. Monesti tahtoo tippua hammastahnaa 
rinnuksille, niinpä hän on alkanut pestä hampaat rinnat paljaina, ettei äidin tarvitse päivitellä, että miksi 
puseron rinnus on aina hammastahnassa.  
Iltaisin sängyssä hän yrittää jaksaa lukea dekkarilukulaitteita mutta usein lukulaitekirja putoaa hänen 
päällensä, kun silmät painuvat kiinni. Jessica ei ainakaan tarvitse unilääkkeitä.  
Hän ei paljoakaan katso julkisenpalvelun kanavien uutisia paitsi kello 17:50, jolloin kansallisella EBU 
TV2:lla on lyhyet Jämtlandin kieliset uutiset. Samaan aikaan yhteiseurooppalaisella kakkosella on 
samanpituiset esperantonkieliset uutiset.  
 
RTV4:n kello 22 uutiset ovat hyvin suosittuja koska niiden lopussa on mukava loppukevennys.  
Julkisen palvelun kanavilla on liikaa valtaapitävän Workers Partyn politiikkaa. Jessicaa ei kiinnosta 
muu politiikka paitsi Global Unionin tulevaisuusvisiot.  
Kaikkein liberaalisimmat tahot toivovat GU:sta muotoutuvan kansallisvaltioksi eli maailman 
suurimmaksi liittovaltioksi, joka olisi jakautunut kahdelle mantereelle. Jessica kannattaa tätä 
jättiliittovaltio mallia. Yksityiselämässä hän on erittäin konservatiivi. Oli todellinen ihme, että hän osti 
pikkusiskon asunnon ja muutti siihen.  
Ensi vuonna Yana-Martina palaa Japanista ja ostaa tai vuokraa uuden asunnon. Olga Lindberg on 
vitsaillut Jessicalle, että kun pikkusisko palaa takaisin, niin silloin isosisko lentää ulos asunnosta.  
Tietenkään Yana-Martina ei ole niin julma. Tämä on vain Olgan koninleikkiä.  
  
Muutaman kuukauden kuluttua Jackin työharjoittelun päättymisestä T Market vaihtoi omistajaa ja 
muuttui Gunwood's Homeksi. Aiempi omistaja oli sitoutumaton Tegel Group, jolla on kytköksiä 
sijoitusyhtiö Brandoriin sekä JT Mediaan.  
Kaupan uusi omistaja on amerialainen Gunwood’s säätiö, joka pyörittää halpa hinta ruokakauppaketju 
Gunwood’s Cash myymälöitä ympäri maailmaa. 
Tvåstadissa on ennestään yksi Gunwood's myymälä, joka sijaitsee Lunden-Zumbyssä.  
Gunwood’s Cashit ovat suurempia kuin Gunwood’s Homet. Kauan sitten Gunwood´s säätiö on ostanut 
Axfood ketjun.  
Jessican harmiksi tässä uudessa myymälässä ei ole jämtlantilaisia tuotteita. Onneksi 
synnyinmaakunnan tuotteita ilmestyi Velanda Coop Saleen. 
Coop Salen tiloissa on monta vuotta ollut ICA Market Tegelvingen, joka meni konkurssiin kovenevan 
kilpailun takia. Saa nähdä kuinka pitkäikäinen tulee olemaan Coop Sale. Vieressä on automaattikioski, 
Grill Gipsa sekä kortteliteatteri. Alakerrassa on yhä keilahalli, se, jossa Jessica kävi Karl-Peterin ja 
Agnetan kanssa keilaamassa kakkosluokalla.  
Kun Jessica on Velandan ostoskeskuksen pysäköintipaikalla, niin silloin hänelle muistuu mieleen, kun 
oli potkaissut Karl-Peterin auton helmaa. Olisi mieluummin heittänyt ulos hanskalokerosta löytämänsä 
ruiskut ja veripussit, kuten hän monesti itse mielessään ajattelee. Silloin vielä hän ei tiennyt mihin 
sellaisia tavaroita käytetään. 
Velandan automaattikioskissa voi ladata jämtlantilaisia iltapäivälukulaitelehtiä.  
 
Coop Salessa on kallista, siispä loppuostokset Jessica tekee Hullsjönin ICA Market Trolletissa. 
Muutama vuosi sitten ICA Market Trollet laajentui koko kiinteistöön ottaen Hullsjönin Coop Salen ja 
Postcenterin tilat. Heti Coop Salen mentyä konkurssiin, niin silloin tiloissa oli jonkin aikaa 
vaatekauppaketju SPL mutta sitten kauppa lopetti ja keskittyi ainoastaan nettimyyntiin. 
Nyt Hullsjönin ostoskeskuksella on trollaamassa valtava ICA Market Trollet. 
 
21 syyskuuta Jessica täytti kolmekymmentäkaksi vuotta. Hän mielellään vaalii synttäriperinnettä 
lahjoineen päivineen mutta vain kotona. Töissä hän vetää matalaa profiilia.  



Vuonna 2990 Europowerilla ollessa hän sattui läpättämään syntymäpäivästään ja sai lahjoja 
työkavereiltaan. Isä ja äiti aavistivat, että tyttö on ilmeisesti läpättänyt synttäreistään, vaikka tämä 
väittikin työkavereiden nähneen syntymäpäivän netin tietokannoista. Vanhemmat valistivat tyttärelle, 
että työpaikalla synttäreistä läpättäminen on tosi lapsellista.  
 
Tämän puhuttelun takia Jessie alkoi työpaikalla vetää matalaa profiilia joka vuosi syyskuun 21 päivä.  
Jessica tapaa silloin tällöin itse mielessään pohtia taannoista poliisin esitutkintaa, että onko hän 
tarkkailun alla. Kun hän on yksin työpaikalla, niin silloin hän kokeeksi puhuu ääneen: ”Haa, löysin 
mikrofonin!”, jotta näkisi jos ovista tulisi sisälle ukkoja. Niin ei tapahdu eli hän ei ole tarkkailussa, kuten 
itse tapaa pohtia. Jos olisin paljastunut S-L Safetyn IP-osoitteen estosta, niin tuskin olisin joutunut 
linnaan, kuten Jessica tapaa vatuloida. Tätä hän ei sano ääneen.   
Hän tietää, että potilaskertomuksessa on maininta lievästi toimintarajoitteesta. Siitä voisi olla hyötyä, 
jos rikoskyttä jostain syystä tulisi toisiin ajatuksiin ja alkaisi epäillä, kuten Jessica tapaa vatuloida. 
Kuitenkin hän on varma, ettei poliisi priorisoi IP-estoa. Ainoastaan S-L Safetyn väki pitää tapausta 
erittäin vakavana, vaikka kyseessä oli arvottomista vartiointiraporteista.  
Jos hän olisi paljastunut tai itse tunnustanut, niin todennäköisesti potkut olisi tullut ja hänet olisi 
passitettu psykiatrille ja joutunut Daily Activity ryhmään heiluttamaan rinnan päällä velttoa kättä, kuten 
hän itse mielessään vatuloi.  
Todennäköisesti tämä monikansallinen turva-alan yritys olisi vaatinut hirvittäviä vahingonkorvauksia 
koska yritys oli joutunut lähettämään vartiointiraportit paperi postitse, kun sähköposti ei mennyt perille. 
Heti esitutkinnan jälkeen sähköposti on alkanut toimia moitteettomasti. Enää hän ei uskalla estää 
yrityksen sähköpostiliikennettä.  
 
Uudenvuodenaattona oli historian siipien havinaa ympäri Eurooppaa ja Afrikkaa, jolloin yhteisvaluutta 
Globalista tuli käteisrahaa, mutta vain osissa Eurooppaa kuten esimerkiksi Skandinaviassa, 
Islannissa, Britannian saarella, Sveitsissä, Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Bulgariassa, Albaniassa, 
Kosovossa, Pohjois-Makedoniassa, Serbiassa, Montenegrossa, Bosniassa, Kroatiassa sekä koko 
Afrikassa. Muissa Euroopan osavaltioissa eurot kilisevät jatkossakin. On tarkoitus, että koko 
Euroopassa eurot korvattaisiin globaleilla mutta ongelmana on liian suuri vastustus.  
 
Tätä nykyään koko Irlannin saari kuuluu Irlannille. Iso-Britanniaa ei ole ollut olemassa pitkään aikaan. 
Tilalla on Englanti, Wales ja Skotlanti. Viimeksi mainittu erosi Iso-Britanniasta heti Brexitin jälkeen.   
Sitten Pohjois-Irlanti päätti yhdistyä Irlantiin ja Gibraltar Espanjaan.  
Eikä aikaakaan, kun Wales ja Englanti romuttivat yhdistyneen kuningaskunnan. Pikkuhiljaa Englanti ja 
Wales palasivat takaisin silloiseen Euroopan Unioniin, joka sitten muuttui liittovaltioksi.  
 
Jessicaa sekä muita Globalin kannattajia ärsyttää, kun globalista ei vielä tullut koko Euroopan 
valuuttaa. Kannattajat hehkuttavat, että ne osavaltiot, jotka ottavat uuden valuutan käyttöön, ovat 
edellä kävijöitä ja pelkäävät, että euroalueista tulisi rikollisten rahanpesuloita. 
 
Uudenvuodenyönä Globalin keskuspankin edustalla, Marbella Cityssä, keskuspankin pääjohtaja 
Helmut Abreu osti kupillisen espressoa uudella valuutalla ja juuri silloin kello löi kaksitoista yöllä, ja 
pankkiautomaatit alkoivat sylkeä kauniin värillisiä global seteleitä, mutta vain valuutta-alueella. 
Euroalueella harvat automaatit antavat globaleita.  
Keväällä 3003 Virossa järjestetään kansanäänestys tästä uudesta yhteisvaluutasta ja sitten syksyllä 
on Suomen vuoro. Moni veikkaa kyllä voittoa mutta vielä on liian aikaista tuulettaa.  
Muut osavaltiot seuraavat jännittyneinä, että kuinka Virossa ja Suomessa käy. Jos sattuisi niin 
hassusti, että Ei-puoli voittaisi, niin silloin muut osavaltiot luopuisivat kalliin kansanäänestyksen 
järjestämisestä ja laittaisivat global-projektin jäihin.  
Nyt toistaiseksi Euroopassa on kaksi somaa valuuttaa; euro ja global. Afrikassa global on täysin 
syrjäyttänyt afron, jota kutsutaan mummon afroksi.  
 
Kukaan ei osaa aavistaakaan, että pieni afrikkalainen Ghana on kaunistellut tilastojaan, joka aiheuttaa 
Ghanan valtionvelan kaksinkertaistumisen valuutan vaihtuessa.  
 
Global Unionin poliitikot ja komissaarit haluavat luottaa kaikkiin osavaltioihin Euroopassa ja Afrikassa.  
Muun muassa Skandinaviassa globalin vastustajat olisivat halunneet kansanäänestyksen, mutta 
onneksi yhteisvaluutan kannattajilla oli enemmistö. Tästä senaattori Patrik Småsko on iloinen.  
Suomessa vastustajilla on niukka enemmistö eli senaattori Yrjö Peralalla on painajaismainen tilanne; 
pakko oli luvata järjestää sikakallis kansanäänestys.  



Vuosi 3002 
Globalin valuutta-alueella kotitalouksiin jaettiin taskulaskimen kokoiset elektroniset valuuttamuuntimet. 
Oikeastaan sellaisia ei tarvitse, sillä europohjaiset hinnat on helppo muuntaa globaleiksi; jättämällä 
pois summan viimeinen nolla. Esimerkiksi 100 euroa on 10 globalia.  
 
Jessica on intoa täynnä, kun Skandinavia sai uuden hienon rahan. Global seteleissä on 
eurooppalaisien ja afrikkalaisien kasvien kuvia. Kolikoiden kääntöpuoli on kuvitettu afrikkalaisittain tai 
eurooppalaisittain riippuen missä kolikko on valmistettu. Eurooppalaisten global kolikoiden 
kääntöpuolella on tutut kaksitoista tähteä, kun taas afrikkalaiskolikoiden kääntöpuolen koristaa 
afrikkalaissymbolit sekä komeat koholla olevat palmut ja banaanit.  
 
Jessica jatkaa työssäkäyntiä tavalliseen tapaansa tutulla informationsservice-osastolla.  
Hän viihtyy hyvin työpaikallaan koska hänellä on sopivasti vastuuta ja vapautta. Hän ei osaa 
aavistaakaan kuinka Olga Lindberg läpättää esimiesten kanssa, että eikö jämtlantilais-likalle löytyisi 
uusia työtehtäviä joltain osastolta.  
Iltapäivisin kun Olga rekisteröi paperi ja sähköpostit, niin samalla hän mumisee itsekseen, ettei näin 
pitäisi olla ja välillä piikittelee Jessicalle, että tämän kannattaisi aloittaa Budtjänst ryhmässä. Tähän 
Jessica tapaa vastata, että viihtyy hyvin täällä informationsservice-osastolla, jolloin Olgan mumina 
yltyy entisestään ja välillä rykii kurkkuaan repien niin, että kuulostaa siltä, kuin oksennus olisi tulossa.  
Jessicalla täytyy olla hyvät hermot, kun jaksaa työskennellä ja kuunnella tätä päivittäistä rykimistä. 
Lena on monesti ihmetellyt, että miten ihmeessä Jessicalla voi olla noin hyvät hermot, että jaksaa olla 
samassa huoneessa rykivän akan kanssa. Lena itse on kurkkuaan myöten täynnä Olgaa ja tämän 
kummallisia rituaaleja. 
 
Eräänä tammikuisena päivänä osastopäällikkö Christina Karlsson kysyi Jessicalta, että voisiko hän 
ajatella uusia työtehtäviä, johon tämä vastasi myöntävästi koska oli kieltäytynyt laskutusrobotin 
ohjelmoinnista. Hän ei osaa aavistaakaan, että ehdotuksen takana on Olga Lindberg.  
Olga on jankuttanut Christinalle, että olisiko jollain toisella osastolla työtehtäviä sille jämtlantilaiselle 
likalle. Olga on niin paljon mustasukkainen Jessican ahkeruudelle sekä stressinsietokyvylle, että 
haluaisi päästä hänestä eroon ja ottaa tilalle nuoria jätkiä. 
 
Christina ehdotti Jessicalle virka-autojen pesuhommaa kaupungintalon suuressa parkkihallissa. 
Tehtävään kuuluu virka-autojen pesu ja imurointi. Samaa Jessican piti tehdä myös Mellerudissä 
syksyllä 2992. Siitä hän ei ymmärrettävistä syistä uskalla mainita mitään esimiehilleen, etteivät mene 
kysymään meriittejä. Hän on maininnut potkuistaan ainoastaan kopiointiteknikoille, jotta he 
ymmärtäisivät, että minkä takia hän haluaa takaisin kesätyönaikaiset sepitykset takaisin.  
Varsinkin Ragnhild ei osaa eikä halua kytkeä kesätyönaikaisia sepityksiä Mellerudin potkuihin koska 
kesätöissähän Jessie sepitti tarinoita hallitusti, hänen siunauksellansa, kun taas Mellerudissä oman 
kertoman mukaan oli toiminut omanpään mukaan.  
Jessican änkytyksestä on tullut huvittava perinne kopiointiteknikoiden kesken. Joka kerta, kun hän 
alkaa selittää potkujaan, niin silloin hän änkyttää sanan sairaanhoitohallinto niin, että kuuluu pelkkää 
änkyttävä sa-sa-sa. Pian Ragnhild alkoi kutsua potkuja sa-sa-sa ilmiöksi.  
Vanhempien kanssa Jessica yrittää välttää potkuista puhumista, kun ei halua muistuttaa tätä noloa 
tapausta. Potkuista isälle ja äidille ehkä muistuisi mieleen iso maha.   
 
Jessica vastasi pomolleen, että hänen täytyy miettiä asiaa. Illalla hän kävi vanhempiensa luona ja 
kysyi isältä, että olisiko autojen pesuhomma hyvä työtehtävä. Tämä vastasi, että se on ihan hyvä 
työtehtävä, kunhan ei tarvitsisi läträtä veden kanssa koko päivää.  
Seuraavana päivänä Jessica sanoi pomolleen, tismalleen kuten pappa oli sanonut. Christina lupasi 
ottaa selvää, jos autojenpesusta tulisi Jessicalle lisätyötehtävä.  
Hänen pitää kysyä rekrytoija Lennart Bjärkstandilta koska tämä on Jessican yhteyshenkilö ja tietää 
valtionpalkkatukisäännöistä.   
 
Heti kun Lena oli kuullut asiasta, niin silloin hän varoitti Jessicaa: ”Tämä haiskahtaa ihan Olgan 
ehdotukselta, jotta saisi sinut savustettua pois osastolta ja sitten tilalle tulisi nuoria miespuolisia 
harjoittelijoita… ole erittäin varovainen lupautuessasi mihinkään.” Vielä Jessica ei hoksaa kuinka 
oikeassa Lena Mikaela Lundell onkaan. Vuoden kuluttua hän saa karvaasti katua sinisilmäisyyttä 
mutta eipä mennä tarinassa asioiden edelle.  
 
 



Jessicalla oli tuuria, kun autonpesu kuuluu Daily Activityn Car Wash ryhmälle, joka vastikään on 
muuttanut Kraftverket-talolle. Ryhmälle on tehty Kraftverketin viereen oma autonpesuhalli.  
Aikaisemmin ryhmän tilat olivat Hullsjönin ammattikoulun tiloissa. Car Washin entisissä tiloissa aloitti 
englantilainen yksityiskoulu Fridolf School, jonka omistaa seudun vanhin vapaakoulu Fridaskolan, jolla 
on kaikki nämä vuodet ollut koulutilat Vänerparkenilla sekä keskellä Stavressa.  
Hullsjönin ammattikoulun tiloissa on yhä kunnallinen ammattikoulu normaalirajoitteisille.  
Kohta puoliin ammattikoulu muuttaa Björndalsgymnasiumin tiloihin, jossa on tehty suurremontti 
spesiaalilukiokoulun entisiin tiloihin. Spesiaalikouluthan ovat muuttaneet Kraftverket-talolle ja siellä 
spesiaalilukiokoulu on nimellä Strömmarn gymnasium ja perusspesiaalikoulu on Sunerskolan.  
 
Niinpä auton pesusta ei tullut Jessican työtehtävää. Sitten Christina-pomo alkoi katsella muita 
työtehtäviä hänelle koska ei jaksa kuunnella Olgan jankutusta. Oikeastaan hänen tulisi uudelleen 
sijoittaa tämä rykivä akka tai sitten laittaa ennenaikaiseläkkeelle mutta sellaiseen sirkukseen ylikiltti 
Christina ei uskalla eikä kykene ryhtyä vaan on helpompi pompotella yhtä ylikilttiä Jessicaa.  
Todennäköisesti Olga puhuisi ylempien pomojen kanssa Christinan selän takana. 
Rouva Karlssonilla oli tuuria, kun muun muassa kiinteistönhoito-osastolla tarvitaan lisäapua koska 
kiinteistöteknikko Kata Spetsen on pitkäaikaissairaslomalla vatsasyövän vuoksi.  
Kata leikattiin syksyllä ja hänen terveydentilansa on hieman kohentunut, muttei enää halua 
työelämään vaan haluaa ennenaikaiseläkkeelle.  
Katalla ja hänen kollegallansa, Yana Petterssonilla, on alkoholiongelmia ja sen vuoksi Katan työhalut 
ovat minimissä. Muuten nämä kaksi keski-ikäistä naista ovat erittäin tomeria ja ammattitaitoisia 
kiinteistöteknikoita.  
 
Yana Pettersson on lyhytkasvuinen ja näyttää siltä, että olisi kaksikymppinen mutta siinä ulkonäkö 
pettää. Kasvoiltaan hän on vanhentunut. Lisäksi hän haisee kuin remontoitava talonrähjä.  
 
Nyt kiinteistönhoito-osasto tarvitsee apulaisen. Cristina Karlsson tietää, että Jessica on hyvin rehti ja 
tunnollinen työläinen, joka ei tupakoi eikä juo ei ainakaan viinaa. Hän juo ainoastaan kivennäisvettä, 
mutta sehän ei ole yhtä vaarallista kuin viina. Monesti Lena on sanonut Jessicalle, että tämä lopettaisi 
pulloveden ostamisen koska Tvåstadissa on erinomainen vesijohtovesi.  
 
Eräänä maaliskuisena päivänä Christina kysyi Jessicalta, että mitä tämä sanoisi kiinteistönhoito-
osastosta, jolloin tämä esitti vastakysymyksen: ”Riippuu vähän siitä mitä siellä duunataan?” Pomo 
vastasi, että siellä hoidetaan talon kuntoa sekä lakaistaan ulko-ovien edustat, jotta robotit ja ihmiset 
pääsisivät esteettömästi eteenpäin. Christina on vakuuttunut, että tämä homma sopisi Jessicalle kuin 
nakutettu. Hän ei enää jaksa kuunnella Olgan marinoita, että osastolle pitäisi saada uutta verta ja 
mielellään miespuolisia koska hänen mukaansa hän ei kerta kaikkiaan siedä toisia naisia.  
Christinalla on käynyt mielessä, jos antaisi Olgalle potkut mutta se olisi todella työlästä koska rouva 
Lindberg on kivenkova mulkero, joka todennäköisesti menisi pillittämään ammattiliittoon. Ehkä 
potkuihin ei riittäisi perusteeksi päivittäinen rykiminen, sillä sehän on osa Olgan toimintarajoitetta. 
Olgaa ei parane mennä kutsumaan toimintarajoitteiseksi koska silloin tämä nostaisi hirveän metakan.  
Joskus Olga on sanonut pomolleen, että jos sitä blondia ei saada pois, niin silloin hänestä saattaisi 
tulla lesbo, joka olisi uhka avioliitolle.  
Christina on aivan liian kiltti ja nössö, ettei osaa laittaa tätä rykivää ja inisevää pienikokoista 
ruipelomaista akkaa ojennukseen. Ennenaikaiseläkkeelle laittaminen olisi helpoin juttu mutta Christina 
ei ole mikään ruudinkeksijä. Helpompi on pompotella ylikilttiä Jessicaa, joka on yhtä nössö kuin 
pomonsakin. 
 
Christina Karlsson onnistui ylipuhua Jessican aloittaa kiinteistönhoito-osastolla. Hän lupasi tälle, että 
hän olisi Back-up tuuraaja, eräänlainen aputyttö Anna, informationsservice-osastolla heti kun Olga olisi 
vapaalla tai sairaana. Jessicasta tämä kuulostaa hyvältä, jotta saisi vaihtelua.  
Hänen pukukaappinsa tulee yhä olemaan informationsservice-osaston konttorin nurkassa, jotta tapaisi 
jatkossakin entisiä työkavereita. Jessica käsittää asian niin, että hänellä olisi aina pääsy takaisin 
entisiin hommiinsa mutta siinä hän on väärässä. Olga on parhaillaan savustamassa hänet ulos 
osastolta.  
 
Lenasta Back-up idea on suoraan perseestä, Olgan perseestä. Hänen mielestänsä Jessie voisi heti 
alkaa tuuraamaan rykijää, sillä tämä on jo sairas, hyvin sairas, hullujen hullu.  
 
 



Moni on kysellyt Lenalta, että onko Olgalla jotain vikaa kurkussa, kun koko ajan rykii. Tähän Lena 
tapaa naurahtaa, ettei siellä kurkussa ole mitään vikaa vaan vika on hieman ylempänä eikä mikään 
pikku vika olekaan. Lenaa todella vituttaa tämän rykivän akan kotkotukset. Jessican ulos 
savustaminen tarkoittaa sitä, että Lena joutuu juoksemaan informationsservice-osastolla kuin mikäkin 
konttorirotta heti kun Olga olisi jollain osastolla lörpöttelemässä jonkin miespuolisen virkailijan kanssa.  
Olgan mieliksi on pakko olla tai muuten tämä alkaisi mököttää ja luomaan ilkeitä mulkaisuja sekä 
läpättää esimiesten kanssa selän takana kuten hän on tehnyt Jessican kohdalla.  
 
Lenasta on harmi, kun Robert menehtyi. Hän olisi varmasti puolustanut Jessicaa. Nyt on vain yksi 
puolustaja ja se on Lena itse.  
Lena arvelee Olgan inhoavan Jessicaa koska tällä on puhevika; änkyttää Jämtlandin murteella niin, 
että hänen puheensa kuulostaa vanhanaikaisen teleprintterin säkätykseltä. Lisäksi Jessicalla on 
vaikeuksia säätää omaa äänenvoimakkuutta niin, että monesti innostuessaan hän alkaa puhua 
huutamalla. Tämä on hänen näkyvin tai paremminkin kuuluvin toimintarajoite.  
Lena on melko varma, että juuri tämän takia Olga koko ajan on yrittänyt hommata Jessicalle muita 
työtehtäviä ja siinä hän on nyt onnistunutkin. Jo edellisellä vuosikymmenellä Olga onnistui ylipuhua 
Jessican silloiset työterapeutit järjestämään hänelle robottikursseja. Tuolloin Jessica kuitenkin palasi 
takaisin ja siitä tämä saa kiittää Robert-vainaata sekä häntä ja Ragnhildia, kuten Lena tapaa ajatella. 
Hän on myös sanonut tämän Jessicalle. Juuri Olgan pelleilyjen takia Lenan oli pakko puolustella 
Jessicaa taannoisissa esitutkintakuulusteluissa, ettei vaan menisi Olgan mieliksi. Lenan oli myös 
pakko vaieta siitä aiemmasta poliittisesta IP-esto yrityksestä. 
Lena itse sietää hyvin Jessican puhevikaa, muttei Olgan jokapäiväistä rykimistä ja mulkaisuja koska 
Olga on erittäin epämiellyttävä selkään puukottaja.   
 
Nyt kevättalvella Lena kävi monet kiihkeäsävyiset keskustelut pomonsa kanssa, mutta tällä ei ollut 
muuta ratkaisua ongelmaan kuin palkata uusi työntekijä informationsservice-osastolle, muuan Kristian 
Johansson joka on monta vuotta ollut töissä paikallisessa cateringfirmassa kokkiteknikkona kunnes 
käsivarret kuluivat ja ei enää pystynyt tekemään suurkeittiöhommia, siispä hänet palkattiin 
kaupungintalon informationsservice-osastolle apulais-webmasteriksi nyt kun digitaalipäällikkö Christina 
Karlsson etsintäkuulutti lisäapua, vaikka oli luvannut Jessicalle, että tämä olisi sellainen. Hän ei 
uskalla ottaa Jessicaa samanaikaisesti Olgan kanssa koska silloin rouva Lindberg aloittaisi hirveän 
äläkän. Jessica on Back-up henkilö heti kun Olga olisi vapaalla.  
 
Kristian Johansson on ihan mukavan oloinen tukevahko kaksoisleukainen miekkonen.  
Häntä palkatessa Christina teki emämunauksen; hän paljastui valehtelusta. Kuukausi sitten hän sanoi 
Jessicalle, että osastolla ei tarvita lisää apua ja kaupunginvaltuusto on päättänyt, että osastolla tulee 
olemaan vain yksi työntekijä.  
Heti kun Lena oli tämän hoksannut, niin silloin hänet valtasi valtaisa vitutus, kun jälleen meni Olgan 
mieliksi mutta onni onnettomuudessa Kristian on suurin piirtein Olgan ikäinen eli ei mikään nuori poika.  
Lena toivoo, ettei Kristian alkaisi tanssimaan Olgan pillin tahdissa ja aikoo tilaisuuden tullen kertoa 
tälle tietoa rouva Lindbergin pimeästä takapuolesta, muttei kuitenkaan ihan kirjaimellisesti.  
Nyt Jessica hoksasi, että häntä on kusetettu, vaikka Lena yritti häntä varoittaa suostua uusista 
työtehtävistä. Helppo on olla jälkiviisas, ajatteli Jessica Stenig.  
Jessica otti Lenasta esimerkkiä ja kävi lukuisia keskusteluja pomonsa kanssa. Christina lohdutti, että 
kyllä hänkin on ahkera ja tunnollinen duunari. Jessica muistutti: ”Sinähän sanoit silloin talvella, että 
osastolla tulee olla vain yksi duunari mutta nyt on taas kaksi… mitä vittua tämä oikein tarkoittaa?” 
Christina ei osannut vastata mitään koska oli luvannut Olgalle vaieta salaisista keskusteluista.  
Pomollahan on vaitiolovelvollisuus. Christina olisi tahtonut kertoa totuuden, muttei uskaltanut koska 
muuten Olga aloittaisi hyrskyn myrskyn. Näin surkeita esimiehiä on Tvåstadin kaupungintalolla ja 
Christina Karlsson on yksi heistä. Ei vain surkea vaan nössö, oikea mulkero.  
 
Christina naama punaisena änkytti: ”Juu, nyt kävi vaan näin… haha, oli sitä isän luona leipää mutta 
tulipahan syötyä.” Jessica tahtoi päästä takaisin informationsservice-osastolle koska kiinteistöhoito-
osaston työtehtävät eivät oikein kiinnosta. Häntä ei koskaan ole työkalut kiinnostanut. Ainoa 
työtehtävä, joka on hänen mieleensä, on lakaiseminen.  
Vanhempien luonakin Jessie mielellään tekee lumitöitä, kun silloin näkee tuloksen ja sitten saa kehuja. 
Tässä kerran naapurin rouva, Klara Örn, inisi miehelleen, että naapurin likka kasaa lunta tontin rajalle, 
josta hiekkaa voi valua heidän puolellensa.  
Stefan Örn otti asian esille Andersin kanssa, että akka inisee lumipenkoista mutta hän itse ei välittäisi 
mutta on pakko valittaa tai muuten ei saisi pillua kuukauteen.  



Anders otti asian esille tyttärensä kanssa, ettei tämä enää kasaisi lunta Örnien tontin rajalle.  
Anders lisäsi, että pitää olla varovainen tuollaisten inisijöiden kanssa koska ne voivat keksiä vaikka 
mitä hullua ja toiseksi naapurien kanssa pitää yrittää olla sovussa.  
 
Christina pahoitteli kyynel silmäkulmassa, ettei osastolle kannata ottaa enää kolmea henkilöä koska 
silloin se ei enää sopisi digitaalikonttorin linjaan. Jessicaa tämä vastaus ei ollenkaan tyydytä.   
Hän meni samassa neljännessä kerroksessa olevaan rekrytointiyksikköön Lennart Bjärkstrandin 
juttusille koska tämähän on hänen yhteyshenkilönsä ja on palkkatukipalkkauksen takana ja ehkä hän 
voisi auttaa mutta mieheltä puuttuu riittävä mahti eikä voi puuttua yksittäisten osastojen asioihin. Hän 
istuu myös kahdella pallilla; ammattiliitto City Workersissa sekä rekrytoijana. Lennart yritti rauhoittaa 
aivan paniikissa olevaa Jessicaa, että kaikki on mennyt hyvin ja juuri hänen ansiostansa 
sähköpostipalvelimet ovat huippukunnossa sekä paketit ovat menneet perille. Mitä herra Bjärkstrand ei 
tiedä, erään firman sähköposti ei kulkenut vuoden 2999 ja syksyn 3000 välisenä aikana mutta sitten 
sähköposti alkoi taas toimia.  
Se on ihan totta, että Jessica on hyvin ahkera duunari. Sen tietävät kaikki virkailijat ja esimiehet, että 
Jessica on informationsservice-osaston moottori. Juuri tämä ärsyttää Olgaa. Hän itse haluaisi olla 
moottori, vaikkei siihen oikein kykene, kun haluaa läpättää miespuolisten virkailijoiden kanssa. Olga on 
tuonut osastolle sellaisia työtehtäviä, jotka eivät oikeastaan kuuluisi hänen työtehtäviinsä eli 
perseennuolemista.  
 
Luppoajalla Jessica käy kopiointikeskuksella rupattelemassa Lenan kanssa, että mitä ihmettä sille 
rykijälle tekisi. Lena on jo lukemattomia kertoja vitsaillut, että sille pitäisi tarjota arsenikilla terästettyjä 
kanelipullia. Tähän Jessica tapaa vastata joka kerta samalla tavalla: ”Ei nyt sentään, silloinhan 
isotissinen Höög tulisi ja järjestäisi Jailhouse Rockin!” ja lisäsi pilkesilmäkulmassa: ”Nyt tiedän mitä 
voisimme tehdä, jos olisimme oikein härskejä, nimittäin voisimme laittaa huumesäkkejä Olgan 
kotioven edustalle ja sitten tehdä nimettömän huumevinkin poliisille!” johon Lena: ”Joo, sepä tehdään, 
kylläpä sinulla leikkaa!” Tietenkään Lena ja Jessica eivät ole tosissaan sillä he ovat sen verran 
sivistyneitä naisia, etteivät rupea moisiin likaisiin hommiin mutta toisaalta ideassa olisi munaa; 
vuosikausia Olga on vittuillut niin paljon, että olisi vasta vittuilun paikka. Huumesäkkijuttu olisi erittäin 
vaikea ja riskialtis kosto-operaatio koska silloin pitäisi ottaa huomioon paljon asioita kuten esimerkiksi, 
ettei jäisi hiuskarvaakaan, saati sitten sylkipisaroita. Jessicallahan on pitkä vaaleatukka eli 
hiuskiehkuroita saattaisi irtoilla.  
Lindbergit asuvat Valutagårdenilla, lähellä Gothenburg-Vänercity junaratasiltaa. Olga on monesti 
sanonut, ettei asu Valutagårdenilla koska alueella on huono maine syrjäytyneiden ilmastopakolaisten 
takia. Sen sijaan hän tapaa rinta rottingilla sanoa, että asuu mahtavan junaratasillan kupeessa ja 
ikkunasta on mukava katsella ohi kiitäviä X3000Pendolinoja sekä West train paikallisjunia.  
Jos joku sanoo, että siis Valutagårdenilla, niin heti Olga naama sinipunaisena tuhahtaa, ettei asu siellä 
vaan junaratasillan kupeessa, siis hänen mielestänsä junaratasillan läheisyys on oma kaupunginosa.  
Lindbergien koti katu on alueen ympäri menevä Asfaltmaskinvägen, jonka varrella on rivissä 
kolmekerroksisia vuokrataloja, joita kansansuussa kutsutaan Zumbataloiksi. Nimitys tulee siitä, kun 
2970-luvun alussa alueella asui paljon latinoita, jotka olivat ihan hulluina zumbaamiseen. 
 
Keväänkorvalla informationsservice- ja kopieringsservice-osastoilla aloitti nuori, noin Jessican ikäinen 
nainen nimeltä Sanna Karlsson. Hänellä on henkilökohtaisia suhteita osastopäällikkö Christina 
Karlssoniin, muttei kuitenkaan ihan sukua, vaikka heillä onkin sama sukunimi. Henkilökohtaisten 
suhteiden vuoksi Sanna palkattiin vuodeksi koska Lena on valittanut Jessican uudelleen siirrosta ja 
Olgan ilkeistä mulkaisuista. Vuoden kuluttua Sanna aloittaa pappisopinnot. 
 
Tietenkin Jessicaa ja Lenaa raivostuttaa, kun osastolla on taas kolme henkilöä ja talvellahan Christina 
nimenomaan vakuutti käsisydämellä, ettei siellä tarvita kolmea henkilöä. Lena ei luota edes 
ammattiliittoon koska sen luottamushenkilöt istuvat kaksilla tuoleilla.  
 
Kyllä Jessica pitää joistakin uusista työtehtävistä kuten esimerkiksi kokoushuoneiden 
järjestelemisestä, lakaisemisesta sekä vartiointirobotin päivittämisestä. Hän mielellään raaputtaisi 
robotin kyljestä S-L Safetyn tarrat mutta sitä hän ei uskalla tehdä koska siitä todennäköisesti seuraisi 
hirveä kuulustelurumba sen isorintaisen rikoskytän luona. Hän ei myöskään enää uskalla estää firman 
sähköpostiliikennettä.  
Jessica on päättänyt mustamaalata S-L Safetyä ainoastaan kotoa käsin anonyymeillä sähköposteilla. 
Hän voisi lähettää nimettömiä viestejä eri yrityksiin ja pyytää vaihtaa vartiointiyritystä väittäen, että S-L 
Safetyn henkilökunta olisi aivan liian leuhkoja.  



Tavallaan se pitääkin paikkansa, sillä yrityksen vartiointiteknikot kuvittelevat olevansa ylipoliiseja.  
 
Kiinteistönhoito-osastolla työtehtäviä on aivan liian vähän, koska suurin osa niistä menee 
kiinteistöteknikko Yanalle. Monelle virkailijalle on tullut tavaksi kääntyä aina hänen puoleensa vaikka 
kaikki tietävät, että myös Jessica on kätevä käsistään. Monelle virkailijalle se ainoa oikea 
kiinteistöteknikko on Yana Pettersson. Juuri tätä samaa yrittää myös Olga Lindberg, jotta virkailijat 
saisivat käsityksen, että hän olisi se oikea webmaster.  
 
Kiinteistönhoito-osasto on kaupungintalon kellarissa, parkkihallin takana väestösuojan tiloissa, jonne 
on rakennettu kevyitä seiniä, jotka kriisitilanteessa olisi helppo purkaa. Tiloissa on kaksi huonetta; 
pieni verstas sekä suuri varastohuone, jossa kiinteistöteknikot tapaavat juoda kahvijuomia samalla kun 
suunnittelevat tulevia työtehtäviä.   
Kerta tilat on suunniteltu väestösuojaksi, niin siellä ei ole ikkunoita paitsi verstaan puolella, ja sekin on 
hyvin pieni kaltereilla varustettu. Ikkunasta juuri ja juuri näkyy pyöreä punaisista metallimurikoista 
rakennettu Café Malöga, joka sijaitsee paikalla, jossa joskus muinoin on ollut lentoklubirakennus.  
Kahvilaa vastapäätä on oranssiseinäinen poliisilaitos. Poliisitalon ja kahvilan välissä on laaja 
nurmikenttä, jossa voi olla piknikillä tai pelata pallopelejä. Nurmikon nimi on Malöga Parken puisto, 
jonka reunoilla on rivissä matalia lehtipuita.  
  
Kiinteistönhoito-osaston, kopiointikeskuksen ja informationsservice-osaston välissä on suuri 
parkkihalli, jossa on punaisia virka-autoja, joista suurin osa on upouusia VGM:iä. 
Silloin tällöin Jessican pitää valvoa lakaisijarobotin työskentelyä täällä parkkihallissa, ettei robotti 
kolhisi autoja. Keskellä parkkihallia on autojen pesutila, se, jossa Jessican olisi pitänyt pestä ja 
imuroida autoja, ellei tehtävä kuuluisi Daily Activitylle.  
 
Eräänä työpäivänä Jessican piti ohjelmoida vartiointirobottia, jonka kunta on äskettäin ostanut 
helpottamaan Bertil Olssonin työtaakkaa. Kyseessä on kaupungintalon isäntärobotti eikä varsinainen 
vartiointirobotti. Kyllä isäntärobotti pitää yllä yleistä järjestystä. Jos sosiaalivirastossa virkailija painaa 
hätänappia, niin silloin isäntärobotti menee kyseiseen konttoriin ja tarvittaessa ampuu nukutuskapselin 
riehujaan ja sitten hälyttää poliisit.  
 
Jessica sai tehtäväksi ohjelmoida robottiin kaupungintalon osastojen nimet sekä missä kerroksissa 
mikin osasto sijaitsee. Hän salaa ohjelmoi huumoritoimintoja siltä varalta, jos robotin lähellä olevat 
ihmiset sattuisivat sanomaan ääneen, että on synkkää, niin silloin robotti alkaa kertoa hauskoja 
sutkauksia. Jessica on todella taitava robottiohjelmoinnissa, muttei osaa matemaattisia kaavoja.  
Hän osaa erinomaisesti ohjelmoida robotteihin hassuja fraaseja. Hän on itseoppinut. Hän on alkanut 
pitää vartiointiroboteista mutta yhä inhoaa turvallisuusyritys S-L Safetyä koko sydämestä.  
Häntä tekisi mieli raaputtaa vartiointirobottien kyljistä firman tarrat, joissa on kolme punaista palloa 
vaakarivissä mustalla pohjalla, muttei uskalla koska silloin saattaisi tulla uudet kuulustelut sen 
isorintaisen rikostutkijan luona.  
Harmi vaan, kun Jessicalla ei ole päteviä todistuksia robottiohjelmoinnista. Hänellä on ainoastaan 
robottikurssien todistukset, mutta ne ovat arvoltaan samaa kuin vessapaperi, jos sitäkään. Taannoiset 
robottikurssit olivat toimintarajoitteisille räätälöityjä eli niissä on erityisleimat.  
Tätä nykyään vastaaviin todistuksiin ei tulisi merkintöjä toimintarajoitteista vaan kerrotaan rehellisesti 
mitä kukin kurssilainen osaa. 
 
Jessica nimesi kunnan isäntärobotin Hög Robotiksi, jonka inspiraationlähde on tietenkin Yana-Ulla 
Höög. Isäntärobotti Hög Robot tulosti hauskan piirroksen miehestä, joka juo liikaa maitoa oluen sijasta 
ja sen vuoksi hänelle kasvaa kaksi pippeliä. Häntä huvitti niin paljon, että tulosti toisenkin kappaleen, 
jonka hän antoi Lenalle. Lenaa nauratti makeasti kaksimunainen mies ja teippasi kopiointikeskuksen 
seinälle. Hän päätti alkaa koota seinälle erilaisia humoristisia kuvia. Seinällä on jo muun muassa 
Jessican pää, jonka Lena on manipuloinut muistuttamaan muinaista Mr. Beaniä koska tämä muistutti 
meksikolaista diktaattori Arthur Hilanderia. Jessicaa huvitti hänen päästä tehty Hilanderin pilakuva. 
Hän ei osaa suuttua, kun on ylikiltti.  
 
Jessicasta isäntärobotti on paljon parempi työkaveri kuin Olga koska tämä ei ryi. Ehkä robotti saattaa 
Olgan tavoin puhua selän takana, jos siinä olisi troijalainen. Jessica on huomioinut sen 
mahdollisuuden, ehkä Yana-Ulla on asentanut kaupungintalon elektronisiin laitteisiin 
salakuuntelulaitteet, jotta saisi selville kuka oli laittanut S-L Safetyn IP-osoitteen estolistalle. Näin 
Jessica tapaa itse mielessään ajatella ja on päättänyt ajatella mitä höpisee robotille.  



Häntä tekisi mieli kunnolla kusettaa isorintaista rikoskyttää. Tietenkään hän ei ohjelmoi robottiin mitä 
tahansa ruokottomuuksia koska silloin kukkahattutädit ja silinterisedät saattaisivat vetäistä herneen 
nenäänsä. Tuskinpa poliisilla olisi resursseja alkaa salakuuntelumenetelmällä tutkimaan tällaista 
pikkuasiaa, varsinkin nyt kun sähköpostiliikenne toimii moitteettomasti.  
 
Varastohuoneen takaseinässä oleva pyöreä sininen räppänä inspiroi Jessicaa luomaan oman 
hahmonsa; tarvitsi vain lisätä kaksi pientä valkoista lätkää, joiden keskelle mustat pisteet sekä 
keltainen kolmion muotoinen tarra ja niin hänen ikioma hahmonsa oli syntynyt. Kotona hän hahmotti 
paperille hahmoa. Hän hoksasi, että sehän muistuttaa melkoisesti sinipöllöä, sellaisia, jotka huhuilevat 
Hallebergin Uggledalenissa. Hän päätti nimetä hahmon Blåugglaksi, ja ohjelmoi sen isäntärobottiinkin 
siltä varalta, jos joku sattuisi robotin läsnä ollessa ihmettelemään varastohuoneen räppänää, niin 
silloin robotti tulee esittelemään sinipöllön, muttei kuitenkaan sen tekijän nimeä. Jessica haluaa olla 
anonyymi tällaisten lisähommien juttujen. Enää hän ei uskalla tehdä samanlaisia ylimääräisiä juttuja 
kuin Mellerudissä. Hän havahtui syksyllä 3000 poliisikuulusteluissa, että IP-osoite esto muistuttaa 
melkoisesti Mellerudin lapsellisuuksia ja päätti jättää vihaamansa firman rauhaan eikä enää tekisi 
mitään vastaavaa, vaikka kuinka haluttaisi tehdä käytännönpiloja.  
Ainoastaan kaupungilla ollessa Jessica tapaa vilautella keskisormea S-L Safetyn vartijateknikoille, 
jotka ajelevat suurilla valkoisilla pakettiautoilla. Jessica lähtee juoksemaan sellaiseen suuntaan, jonne 
autolla pääse perään. Hän tuntee keskustan kujat läpikotaisin niin, että pääsee hyvin karkuun. Totta 
kai hän on varuillaan, etteivät vartijateknikot ampuisi nukutuskapseleita tai lähtisi juoksemaan häntä 
kiinni. Juuri sen vuoksi hän vilauttelee keskisormea vain silloin kun firman henkilökunta on estynyt 
poistumaan autosta.  
 
Eräänä kevätpäivänä Jessica sai olla Back-up tuurajana koska Olga halusi omistautua koko päiväksi 
perheelleen. Tietenkin Jessica oli hyvin iloinen, kun se rykivä akka älysi ottaa komppivapaata. Myös 
Lenasta tuntui siltä, että informationsservice-osastolle tuli oikea paratiisi.  
Jessica piirsi paperille Blåuggla kuvan ja näytti sitä Sannalle, joka ihastui sinipöllöön ja suurensi kuvan 
kopiointikeskuksella ja sitten laminoi ja teippasi informationsservice-osaston käytävän puoleiseen 
oveen. Ovea vastapäätä on siivouskeskus. Informationsservice-osaston oven vasemmalla puolella on 
tavarahissi, jolla pääsee kaupunginkansliaan, ylimmäisessä kerroksessa.  
 
Jessicasta tuntui hyvältä, kun tällä lailla syntyi reviirimarkkeeraus. Myös Olga on tehnyt samaa 
teippailemalla eri matkakohteiden julisteita ympäri osastoa. Joskus nuoruudessa Olga on ollut töissä 
matkatoimisto Areassa ja siitä hän jaksaa leuhkia, että tietää kaiken mahdollisen matkailusta. Lisäksi 
Olga on teipannut osaston oveen Palle Runqvistin kuvan. Nyt Sanna teippasi sinipöllön Runqvistin 
viereen.  
 
Jessican on helppo rupatella Sannan kanssa koska tämä on saman ikäinen, ehkä heistä voisi tulla 
läheiset ystävät, jos Jessica olisi sosiaalisempi. Hän tulee hyvin toimeen Kristiankin kanssa, mutta 
häntä hieman inhottaa miehen tukevahko kehon rakenne sekä kaksoisleuka mutta on huomattavasti 
mukavampi kuin rykijä. Kristian on hitusen laihempi kuin Ragnhild.  
Kristian pitää kovasti Jessican jutuista, muttei pidä siitä, kun tämä alkaa kiillottaa sähköpostipalvelimia 
sekä korjailla niiden maalipinnan kolhuja tussilla ja korjauslakalla.  
Kristiania ärsyttää myös se, kun neiti Stenig liimailee lukulaitelehdistä tulostamiaan pieniä logoja 
osaston huonekalujen jalkoihin. Tämäkin on Jessican reviirimarkkeerausta.  
Olga on niin tyhmä, ettei ole tullut ajatelleeksi, että se jämtlantilaislikka liimailee synnyin maakuntansa 
yritysten logoja huonekaluihin. Jos Olga hoksaisi tämän, niin aivan varmasti hän käyttäisi tätä Jessicaa 
vastaan. Informationsservice-osastolla rei’ittimessä on jämtlantilaisen osuuskunnallisen tavaratalon 
logo. Tavaralavettien reunoihin Jessica on liimannut autojen merkkejä. Myös kopiointipalvelun puolella 
Jessie on Lenalta salaa liimaillut synnyin maakuntansa firmojen logoja. Kahvihuoneen kaapin päätyyn 
Jessica on teipannut afrikkalaisen lentoyhtiön mainoksen.  
  
Jessican harmiksi Olga oli vain yhden päivän vapaalla. Hän toivoo hartaasti pääsevänsä takaisin 
tutulle osastolle ja mielellään ilman rykijää.  
 
Kiinteistönhoito-osastolla Jessica on pitkiä aikoja isäntärobotin parissa. Eräänä päivänä hän ohjelmoi 
robottiin joitakin ajankohtaisia juoruja suositusta 7Dagar lukulaitejuorulehdestä. Hän kytki robotin 
langattomasti lehden kotisivulle, josta koneihminen poimisi otsikoita satunnaisesti heti kun joku robotin 
lähellä sattuisi kysymään, että mitähän maailmalla tapahtuu, niin heti robotti alkaa metallisella äänellä 
kertoa 7Dagarin otsikoita.  



Usein kyseinen juorujulkaisu kertoo juttuja skandinaavimäkikotka, Mats-Stefan Ryckénistä, joka on 
aivan hulluna akkojen ja viinan perään. Humalapäissään hän menee kihloihin ja sitten noin kuukauden 
kuluttua riitaantuu niin, että 7dagar juorulukulaitelehti saa lisää kirjoitettavaa. Hänellä on kyseisessä 
lukulaitelehdessä luottotoimittaja, jolle mäkikotka itse ilmoittaa tekemisistään.  
Viime aikoina Mats-Stefan Ryckén on aloittanut laulajan uran koska viina on turmellut hänen 
mäkihyppytaitonsa.   
 
Kesäkuussa oli Rugbyn maailmanmestaruuskisat Washingtonissa ja monella työpaikalla ympäri 
Eurooppaa seurattiin jättikuvaruuduilta, kun Euroopan Rugby maajoukkue kohtasi Amerian joukkueen. 
Afrikalla ei ainakaan vielä ole hyvää rugbyjoukkuetta mutta ehkä tulevaisuudessa.  
 
Tvåstadin kaupungintalon istuntosaliin järjestettiin halukkaille mahdollisuus katsoa tämä tärkeä ottelu. 
Sali oli koristeltu Eurooppa-lipuilla sekä sinikeltaisilla serpentiineillä. 
 
Jessicaa ei Rugby eikä muukaan urheilu voisi vähempää kiinnostaa, siispä hän mieluummin lakaisi 
ulko-oven edustan oikein siistiksi. Hän on aina pitänyt lakaisemisesta koska silloin heti näkee tuloksen. 
Myös perinteinen lumityö lumikolan kanssa on Jessican mieleen. Talviviikonloppuisin hän tapaa tehdä 
lumityöt vanhempien luona.  
 
Jessica oli mukana asentamassa jättiruutua istuntosalin seinälle ja sitten ruutu piti vielä testata, että se 
varmasti toimii. Juuri silloin RTV4:llä oli menossa Jessican mielestä inhottava komediasarja nimeltä 
Pulksson, jossa pääroolissa on kaljupäinen Julia Sund niminen näyttelijätär. Sinänsä Jessicaa ei iljetä 
Julia Sund vaan hänen roolihahmonsa Inger, josta hänelle tulee assosiaatioita Bulle-Pulliainen 
tapaukseen. Edellisen vuosikymmenen alussa oli supersuosittu jämtlantilainen draamasarja, Tjäderbo, 
jossa sama naisnäyttelijä näytteli kilttiä terraristi Ingeriä. Sarja pyöri kansallisella EBU TV2:lla samoihin 
aikoihin, kun Police-TV yhteiseurooppalaisella kakkosella näytti inhottavan rekonstruktiovideon Inger 
Bullesta ja Inkeri Pulliaisesta, jossa terraristeja esittäneet henkilöt hyppivät namutätien paljaiden 
selkien päällä. Se oli todella irvokasta katsottavaa, vaikka rekonstruktiovideo oli lavastettu.  
 
Tämän vuoksi Jessicaa alkoi örisyttää joka kerta kun katsoi Tjäderbo sarjaa, kun paskanimi Inger tuli 
esiin. Jessican harmiksi äiti tykkää kovasti Inger nimestä. Jessicaa oikein karmaisee ajatuskin, jos äiti 
olisi kastanut hänet Ingeriksi, jolloin olisi aivan varmasti tullut umpihulluksi. Nytkin hän tuntee, kuinka 
järki tahtoo paeta mutta pakkohan on yrittää järkeillä, ettei joutuisi pehmeään pyöreään huoneeseen.  
 
Kopiointiteknikko Lena Mikaela Lundell on kova Rugby-fani, ja maailmanmestaruuskisojen aikana hän 
oli pukeutunut eurooppalaiseen Rugby-asuun, jonka edessä on kolme euron merkkiä. Hänellä oli 
istuntosalissa mukana monta korillista Power-olutta. Jotkut liberaalit ovat ehdottaneet peliasun 
eurotunnusten tilalle global-tunnuksia mutta sitä Euroopan urheiluliitto ei halua koska eurooppalaisissa 
tunnuksissa on kansallishenki. 
 
Jessica sai auttaa pyörätuolissa istuvaa The Digitals puolueeseen kuuluvaa poliitikkoa mittaamaan 
sisääntuloaulan ovien leveydet, jotta kaupungintalolle pääsisi pyörätuolilla.  
Poliitikko on muuan Elgar Evasson, jolla on hirveä kampaus ja sen vuoksi Jessica ei voisi ajatellakaan 
ihastua tähän miespuoliseen poliitikkoon. Toiseksi Jessica vierastaa pyörätuoleja, sillä hänellä on 
pyörätuolikauhu. Ennen kaikkea herra Evasson on häntä vanhempi. Jessica mielellään auttoi Elgar 
Evassonia ovien mittauksessa, jotta saisi hyvänmaineen poliitikoiden silmissä. 
 
Heinäkuussa Jessicalla oli parin viikon kesäloma. 
Yana-Martina on palanut Japanin työkomennukselta ja vuokrannut väliaikaisesti pienen kaksion 
keskustasta, Ladugårdsgatanilla olevasta tornitalosta, josta on upeat näköalat joelle.  
Asunnon omistaa hänen koulututtu, joka on parhaillaan työkomennuksella ja sen ajan hän saa 
vuokrata asunnon toisen käden kautta. Totta kai hän voisi muuttaa takaisin lapsuuskotiin mutta sehän 
olisi noloa palata maitojunalla takaisin äidin helmoihin ja kytkeytyä uudelleen napanuoralla kohtuun, 
kuten Yana-Martina tapaa sanoa.  
Yana-Martina suunnittelee muuttaa Gothenburgiin koska siellä asuu suurin osa kavereista. 
Hän oli ostanut Japanista paljon tuliaisia perheenjäsenille kuten huippumodernin japanilaisen 
ajatustenlukuhatun, joka muistuttaa hyvin paljon baskeria; päälaella on kullanvärinen nuppi, joka 
kuvastaa auringonnousua. Hatulla on huvittava nimi; Piryo Hat. Hatun hän antoi äidilleen koska tämä 
keräilee erilaisia päähineitä. Usein Anders tapaa nauraa vaimonsa hatuille, ettei tämä menisi 
kaupungille niiden kauheiden reuhkojen kanssa.  



Isälle perheenkuopus toi sähkönhajuista partavettä, joka on hienoa kallista Nino Ricci merkkiä. 
Isosiskolle pikkusisko osti hienon tulkkikoneen, joka kääntää kokonaisia lauseita japaniksi 
kirjainmerkkeineen päivineen. Se tarkoittaa sitä, että nyt Jessican kertomukset kääntyvät myös 
japaniksi. Tulkkikone oli Jessicalle todellinen taivaanlahja, sillä hän on kovasti kiinnostunut itämaisista 
kielistä. Jessica on jo kääntänyt kertomuksensa englanniksi ja esperantoksi.  
Hänen uusin kertomuksensa on kaukaiseen tulevaisuuteen sijoittuva Johan Grusen, jolle hän miettii 
nimeä. 
 
Yana-Martina katselee asuntoja Tvåstadista. Jos hän ei löytäisi sopivaa tai mieluista kämppää, niin 
silloin hän muuttaisi Gothenburgiin koska siellä asuu kaikki koulututut.  
Hän oli lähellä ostaa mukavan kaksion keskustasta, samasta korttelista, jossa on muun muassa 
kulttuuritalo mutta sitten hän huomasi, että asunto haisee ihan kuselle, sillä asunnon myyjä on vanha 
herra, jolla on virtsaongelmia ja on ruiskinut nurkkiin eli asunnon remontti olisi tullut hyvin kalliiksi. Heti 
kun Yana-Martina oli kertonut tästä vanhemmilleen, niin silloin Anders kertoi samanlaisen tarinan 
Hullsjövägen kuudestakymmenestä. Siitä Yana-Martina onkin kuullut paljon puhetta perheeltään, sillä 
isosisko on höpissyt paljon kusi Åhlgreneistä.  
 
Yana-Martina alkaa kyllästyä nykyiseen työnantajaan koska Tvåstad Robot jatkuvasti tekee 
yrityskauppoja. Äskettäin firma on ostanut muun muassa paikallisen mehulinkotehtaan. 
 
Tänä kesänä Stenigit kävivät Vännäsissä Monique-Karinin luona koska Annki haluaa jutella ainoan 
siskonsa kanssa, sillä tämä on hyvin yksinäinen koska Jörgen asuu yhä psykiatrisessa asuntolassa. 
Todennäköisesti Jörgen asuu siellä lopunikänsä, sillä robottisyndrooma vaikuttaa olevan elinikäinen 
riesa.  
Vännäsin keskustassa on vain muutama kauppa, joista suurimmat ovat Tokmanni, Coop S-market 
sekä ICA Market Vännäs sekä Jessican kauhuksi urheilukauppa Ingers Sport. Joka kerta kun hän 
näkee urheilukaupan kyltin, niin silloin häntä alkaa örisyttää. Jessica inhoaa näitä paskanimiä, joita 
hän huomaa siellä täällä. Hallonbossahan on Ingersgatan, jota Jessica itse mielessään kutsuu 
paskakaduksi.  
 
Stenigit tapaavat käydä Vännäsin Tokmannilla koska se on isompi kuin Tvåstadin myymälä sekä siellä 
on enemmän uusia jännittäviä tuotteita, joita ei ole Länsi-Götanmaalla. 
 
Vännäsissä Stenigit olivat pari yötä ja sitten he jatkoivat matkaa kohti Hallonbota, jonne mennessä he 
täydensivät elintarviketäydennystä Åselessä. Sitten he jatkoivat matkaa kohti Hallonbota ja olivat 
Edwardin autotallin edustalla koska leirintäalue Lyckobo on siirretty kaupunginulkopuolelle, lähelle E45 
tietä Jämtlandsportenin kauppa-alueelle. Tätä Stenigit päivittelivät, kun leirintäalueen entinen paikka 
olisi ollut parhain mahdollinen; lähellä keskustaa ja Hallonbäcken puron leveintä kohtaa. 
Jämtlandsportenilla ei ole vesistöä vaan synkkää havumetsikköä sekä turistirakennuksia. Annki 
puisteli päätään, että tämä on herrojen kotkotuksia.  
Syy leirintäalueen siirtoon on se, kun Lyckobon alueesta tulee asuntomessualue. Asuntomessu on 
ensi vuonna ja sitten messuhuvilat myydään eniten tarjoajalle eli alueesta tulee hienostoasuntoalue. 
Myös Edward ja Erin päivittelivät tätä älynväläystä. Tämä tarkoittaa sitä, että Hallonbo menettää 
matkailijoita. Jessica pelkäsi, että keskustelun aihe menisi Global Unionin ja uuden yhteisvaluutan 
vastustamiseen mutta onneksi näin ei käynyt. Lisäksi Jessica yhä pelkää enonsa luona, jos Fredrik 
tulisi käymään isänsä luona, vaikka tietää varsin hyvin tämän asuvan Centstadin Vandbyssä. 
 
Jessica odottaa pelonsekaisin tuntein tulevaisuuden lomamatkoja Hallonbohun, kun Jimmy tulee teini-
ikään.  Jo nyt Jimmyn nimi alkaa pikkuhiljaa erotisoitua Jessican mielessä aivan kuin kävi Fredrikin 
kohdalla.  
 
Fredrik Lillnystalla on kolme laulajakaimaa; Fredrik Tjärmarker, Fredrik Kosbo sekä Fredrik Stubbebo. 
Herra Kosbo laulaa TextilBeat nimisessä duossa. Fredrikin aisaparina on ruskeatukkainen Eric 
Andersson. Bändin erikoisuus on nasaaliäänellä laulaminen niin, että se ärsyttää toisia ja toisia 
ihastuttaa. Skandinaviassa on myös nuori iskelmälaulaja Fredrik Stubbebo, jonka hitit ovat muun 
muassa Tryck på Play, Sommarcider sekä Intresserad av sommaren. Textilbeatin suuret hitit ovat 
muun muassa Oskyldig, Sex kommer och taxi kör tillbaka, Textilmåne sekä Loser. 
 
Jessica kuuli enoltaan, että Fredrik on äskettäin mennyt kihloihin ruskeatukkaisen Jonna Nøglen 
kanssa ja he asuvat Vandbyssä. Fredrik on töissä Johnk Hospital yksityissairaalassa.  



Jessica ajatteli itse mielessään, että nyt on nussimiset nussittu Fredden kanssa. Äiti naurahti, että 
Fredrikistä on tullut velihentovalkoinen. Annki on aina pitänyt kovasti veljensä vanhimmasta pojasta 
eikä osaa aavistaakaan, että tytär tykkää tästä kirjaimellisesti.  
 
Hallonbossa Annki keskusteli veljiensä kanssa äidin ja isän haudan hoidosta, että he toisivat sinne 
kukkia juhlapyhinä sekä heidän syntymäpäivinänsä.  
Hallonbossa Stenigit olivat muutaman päivän ja sitten palasivat takaisin kotiin, kun reissussa 
rähjääntyy eikä Jämtlandin maaperässä enää ole sukujuuren juurta.  
 
Viikon kuluttua työt alkoivat. Jessica sai jälleen olla Back up lomittajana informationsservice-osastolla 
koska Olga ja Kristian olivat kesälomalla. Jessica oli kahdestaan Sannan kanssa.  
 
Sanna oli lomittajana myös kopiointiosastolla, sillä Lena oli ottanut monen viikon kesäloman koska 
halusi lepuuttaa hermojaan, kun töissä on hyvin surkeita esimiehiä sekä naapuriosastolla on rykijä 
akka. Sanna paranteli Jessican suunnittelemaa sinipöllöä. Uuden version hän laittoi 
kopiointikeskuksen keltaiselle pehmustetulle seinälle. 
 
Parin viikon kuluttua Olga, Kristian ja Lena palasivat lomilta, jolloin Jessica vastahakoisesti palasi 
takaisin kiinteistönhoito-osastolle. Jos hän tietäisi mitä tuleman pitää, niin hän nielisi kiukun eikä 
valittaisi kuin sotaorpo. Silloin tällöin hän käy rekrytointiosastolla Lennart Bjärkstrandin juttusilla, että 
haluaisi palata takaisin informationsservice-osastolle tai hommia joltain toiselta osastolta, jossa olisi 
feminiinisiä tehtäviä. Hänestä tuntuu nololta, kun joutui ukkojen osastolle, vaikka Yana onkin nainen. 
Hän ei uskalla sanoa suoraan, että kiinteistönhoidossa on miesten työtehtäviä koska tätä nykyään 
virallisesti ei ole miesten ja naisten tehtäviä.  
Lennart lupasi kysellä eri osastoilta, jos olisi työtehtäviä Jessicalle. Erityisesti tälle sopisi 
digitaaliarkisto, sillä siellä pitää jatkuvasti huoltaa ja valvoa valtavia kovalevyjä, joihin jatkuvasti 
tallentuu kaikkea mitä kunnallisvirkailijat naputtelevat tietokoneillaan sekä ohjelmoivat 
konttorirobotteihin. Myös robottien vastaanottamat datat tallentuvat automaattisesti arkiston 
keskuskovalevyille, ilmeisesti myös Jessican ohjelmoima isäntärobotin tiedot ovat päätyneet 
kiintolevyille. Digitaaliarkistossa on vain yksi henkilö, mustatukkainen pitkäkasvuinen Svea-Ulla 
Sandblom, joka useasti käy informationsservice-osastolla rupattelemassa Olgan kanssa ja antaa tälle 
käytettyjä kiintolevyjä, jotka tämä vie kotiin pojilleen tai sitten lahjoittaa dysleksia yhdistykselle.  
Olgan aviomiehellä ja pojilla on dysleksia. Juuri siksi hän lahjoittaa kunnan vanhat kiintolevyt sekä 
huonekaluja yhdistykselle, jotta perheenjäsenet saisivat parhainta mahdollista tukea. Olga on oikea 
perseennuolija. Tietenkään tämä ei ole kovin luvallista ja pahimmassa tapauksessa rouva Lindberg voi 
saada potkut. Monesti Olga jättää työtehtävät sikseen ja menee kärryjen kanssa hakemaan vanhoja 
käytöstä poistettuja kiintolevyjä. Hän on jopa käskenyt Jessicaa mennä hakemaan kovalevyjä 
Sandblomilta.  
 
Syyskuussa Lennart Bjärkstrand ilmoitti Jessicalle, että tämä voisi osallistua parin viikon 
robottikurssille, joka on kurssikeskus Enterissä. Rakennus sijaitsee Härstadvägenin ja Zumbygatanin 
risteyksessä, Lunden-Zumbyssä.  
Jessica kiinnostui robottikurssista koska Lennart lupasi lisää robottihommia heti kurssin jälkeen. Kurssi 
on Enterin toisessa kerroksessa rakennuksen keskiosassa. Samassa rakennuksessa on ollut Daily 
Activity ryhmä Zumbygruppen, joka on äskettäin muuttanut uuteen Kraftverket-taloon.  
Zumbygruppenin entisiin tiloihin on muuttanut yhteiseurooppalainen suojatyöpaikka Socialhallin 
nippeliosasto. 
 
Robottikurssilla oli noin kymmenen oppilasta, joista puolet miehiä ja naisia, muttei kuitenkaan sellaisia 
miehiä, jotka aktivoisivat Jessican munasolut.  
Kurssinvetäjä on siilitukkainen keski-ikäinen ukkeli, joka osoittautui vastenmieliseksi koska tämä 
kritisoi Global Unionia ja uutta yhteisvaluuttaa. Heti kun joku kurssilaisista valitti robotin 
komponenttivioista, niin silloin kurssinvetäjä alkoi päivitellä Global Unionin kummallisia ohjesääntöjä 
sekä afrikkalaisrobottien leväperäistä ohjelmointia.  
Jessicaa ärsyttää tällainen politikointi, sillä kurssinvetäjien ja pedagogien tulisi olla täysin neutraaleja 
eikä alkaa tällä lailla agitoimaan. Jessicaa pelottaa, jos tällaiset agitaattorit pilaisivat ensi vuonna 
pidettävät globalin kansanäänestykset Virossa ja Suomessa, jolloin täällä globalin valuutta-alueellakin 
vastustajat alkaisivat vaatia euroa takaisin. Jessica ei alkanut kritisoimaan kurssinvetäjän politikointia 
koska silloin olisi paljastunut Global Unionin vankkumattomaksi kannattajaksi ja sitten saisi huonot 
arvosanat kurssitodistukseen ihan vain poliittisista syistä.  



Jessica on niin järkevä nainen, ettei politikoimalla pilaisi mahdollisuuksiaan mutta harmi vaan, kun 
työpaikalla hän liikaa inisee ja haikailee paluusta informationsservice-osastolle. Christian ei 
yksinkertaisesti uskalla olla Olgaa vastaan. 
 
Jessica oppi paljon uusia asioita robottiohjelmoinnista, ja erityisesti tavan, jolla robotteihin luodaan 
tekoäly sekä niiden kytkeminen suoraan omalle kotisivulle, josta robotti poimii tietoa. 
 
Hän sai hyvät arvosanat kurssidiplomiin, jonka hän skannasi ja laittoi kotisivulleen, jotta nettikaveri CP-
Hallstahammar näkisi mitä hän on juuri oppinut. Vieläkään Jessica ei tiedä lähes mitään 
nettikaveristaan. Hän tietää vain, että hän on naispuolinen tietotekniikasta sekä radioista kiinnostunut 
henkilö. Vaikuttaa, että hän on äidin kaima; Annki Hallstahammar. Hän ei tiedä mistä kirjaimet CP 
tulee. Todennäköisesti naisella ei ole kyseistä aivovammaa sillä joskus hän on kritisoinut 
spesiaalikoululaisia koska monet heistä kuten myös Jessica on hyvin nössömäisen saamattomia, 
joiden on vaikea ottaa asioista selvää itsenäisesti. CP-Hallstahammar saa pureskella Jessicalle tietoa 
eri tietolähteistä heti kun tälle tulee tietokoneongelma.  
Omilla kotisivuillaan CP-Hallstahammar esittelee suosikkiradioasemiaan kuten Radio Stockholmia, ja 
haukkuu Jessican suosikkiradiokanava Radio Poolian kaupalliseksi roskaksi ja kutsuu sitä paska-
Pooliaksi. Jessica on muutaman kerran kuunnellut Radio Stockholmia netin välityksellä, muttei oikein 
pidä siitä koska monet sen ohjelmista ovat anarkistipainotteisia, joissa haukutaan Global Unionia sekä 
global valuuttaa ja ihannoidaan terraristeja.  
Jessica on saanut selville, että nettikaveri asuukin Enköpingissä eikä Hallstahammarissa, kuten 
sukunimestä voisi päätellä. Radio Stockholm kuuluu lähes koko Mälarlaakson alueella.  
Monesti nettikaveri on esitellyt Jessicalle erästä videobloggaajaa nimeltä Birgit Grönsved, joka asuu 
Västeråsin Henriksbossa. Videoblogeista näkee, että Birgitin luona on paljon elektroniikkaromua, joista 
hän näpertelee erilaisia elektronisia viritelmiä.  
 
Lisäksi Birgit pitää yllä omaa nettiradiota nimeltä Birgit Radio. Lisäksi hän on ihan vittuillakseen 
videofilmannut S-L Safetyn arvokuljetusta ja laittanut filmauksen nettiin. Filmillä arvokuljettaja 
hermostuu. Jessicasta tämä on Birgitin parhaimpia filmauksia ja toivoo lisää tällaista.  
Nettikaverin kotisivulla on radiotietojen lisäksi paljon hahmotelmia erilaisista palatseista sekä robottien 
teknisiä piirustuksia. Totta kai Jessica linkitti sivut omalle sivulleen koska siellä on todella upeita 
robotteja. Lisäksi siellä kerrotaan joistakin homeisista taloista Enköpingissä. Tämä kohta huvitti 
Jessicaa niin paljon, että hän kopioi sen omalle sivulleen. Ehkä siitä olisi hyötyä kertomusten 
sanelussa. 
 
Robottikurssin jälkeen Jessican kotisivulle ilmestyi enemmän robottiohjelmointivinkkejä, ja siitä CP-
Hallstahammar oli hyvin innoissaan. Hän on monesti muistuttanut Jessicaa kotisivupalvelimien 
päivitysten tärkeydestä, etteivät virukset ja troijalaiset sinne pesiytyisi ja sitten käyttäisi hänen 
palvelintansa bottikoneena. Nettikaveri huolestui tästä koska Jessica tapaa ahkerasti mainostaa 
sivujaan Facebookissa sekä joillakin epämääräisillä sivustoilla. Jessie on ollut hyvin laiska tietoturvan 
suhteen, mutta nyt nettikaverin ansiosta hän otti tavaksi päivittää serverinsä ainakin kerran kuussa. 
Tietokonevirukset ovat viime aikoina yleistyneet, joka johtunee Global Unionista, sillä afronet ja 
euronet on yhdistetty.  
 
Robottikurssin jälkeen Jessica jatkoi kaupungintalon kiinteistönhoito-osastolla, jossa hänellä oli 
hauskojakin hetkiä isäntärobotin kanssa. Nyt hän osaa enemmän ohjelmoida robottia ja siitä tuli 
melkein kuin ihminen, jopa älykkäämpi kuin Olga. Jessica sai rinnat hytkyen nauraa robotin hassuille 
jutuille, jotka se muodosti satunnaisesti sanoista, jotka tulee suoraan Stenig Playstä. Jessica osasi 
suojata lähdesivuston, etteivät kunnallisvirkailijat saisi selville, että kenen sivulta robotti poimii 
sutkaukset.  
 
Luppoajalla Jessica käy tavalliseen tapaan rupattelemassa Lenan kanssa kopiointipalvelussa, joka on 
kopiointikeskuksen nykyinen nimike. Yhä he tekevät hassuja äänityksiä mp3-soittimella, joka on 
kahvihuoneen seinähyllyllä. Äänitykset ainoastaan, kun nämä kaksi naista ovat kahden kesken. 
Äänityksissä he pilailevat esimiesten, Olgan ja rikostutkija Yana-Ullan kustannuksilla. Lisäksi he 
kertovat lesbovitsejä, että Lenalla olisi aina tunteita Jessicaa kohtaan.  
Lena kopioi äänityksen talteen siltä varalta, jos Jessica saisi uuden työpaikan niin, että he voisivat 
verestää vanhoja työ muistoja. Hänellä on sellainen vatsatuntuma koska Jessica ei oikein viihdy 
kiinteistönhoito-osastolla. Lena ei tiedä, että Jessica on tallentanut äänitykset pilvipalveluun, josta on 
linkittänyt Stenig Playhin ja Facebookiin.  



Äänityksissä Lena tapaa rallatella tuttuja lastenlauluja uusine härskinhassuine sanoineen sekä imitoi 
Yana-Ulla Höögiä, että hänen täytyy niellä pilleri, jotta olisi korkea fiilis, yhtä korkea kuin Höög. Lisäksi 
äänityksessä Lena sanoo Jessicalle, että tämä hakisi hänelle voileivän lounasravintolan 
tarjoiluvaunusta eikä sitä kukaan näkisi. Jessica ei tietenkään rupea pöllimään voileipiä, sillä hän ei 
halua uusia kuulusteluja sen isorintaisen rikoskytän kanssa.  
Lisäksi Lena tapaa imitoida Olgan rykimistä ja kutsuu tätä lehmäksi ja dorkaksi. Jos Olga kuulisi 
tämän, niin aivan varmasti tämä vetäisisi herneen nenäänsä. Christina tuskin pahastuisi omista 
piloistaan. Eräänä syyspäivänä, kun Jessica puhui mp3-soittimeen ihan kuin olisi radiopuhuja, niin 
silloin taustalla Lenalta putosi kahvihuoneen lattialle laserleikkuri ja alkoi kiroilla kuin metsäläinen. 
Tämä nauratti Jessicaa, kun sai mahtavan äänityksen.  
 
Joulukuun alussa digitaalikonttorin väki teki teatterimatkan Gothenburgiin katsomaan erään 
humoristisen revyyn, joka kertoo aikuisesta naisesta jolle vanhemmat yrittävät naittaa naapurinpoikaa, 
mutta naista ei voisi vähempää kiinnostaa vaan on iskenyt silmänsä erääseen liikemieheen. Naisen 
roolihahmo sattuu olemaan Lena. Tietenkin kopiointiteknikko Lena Lundell oli hyvin ylpeä ja kuiskasi 
vieressä istuneelle Jessicalle: ”Åh, miten upea niminen nainen!”  
 
Ennen teatteriesitystä he söivät maukkaan hanhenmaksapalleroaterian Restaurant Eriksbergin 
luksusravintolassa, joka sijaitsee revyyteatteria vastapäätä, Kanonbackenin huvipuiston 
pääsisäänkäynnin vieressä.  
 
Kanonbacken on paljon suurempi kuin Lisebergin huvipuisto toisella puolen Göta jokea. Liseberg on 
yhä olemassa. Sinne on tätä nykyään vapaapääsy, ainoastaan huvipuistolaitteisiin on maksu. 
Kanonbackenin huvipuistoon on kallis sisäänpääsy, kun taas Lisebergistä on tehty kaupunkipuisto.  
Revyyteatteriin menee kävelytie niin, ettei tarvitse mennä itse huvipuistoalueelle eli Tvåstadin 
kaupungin digitaalikonttorin ei tarvinnut maksaa sisäänpääsymaksua. Teatterimaksu meni kunnan 
piikkiin. Itse huvipuisto oli suljettu. Se on auki ainoastaan kesäaikaan. Lisebergin huvipuisto on auki 
ympäri vuoden ja jouluisin siellä loistaa perinteisesti miljoonat valolamput, joita moni tulee 
ihmettelemään läheltä ja kaukaa. 
 
Revyymatkalla mukana oli myös Ragnhild, joka tavalliseen tapaansa söi monta lautasellista 
hanhenmaksaa ja sitten kävellessä kohti Kanonbackenin revyyteatteria röyhtäili kuin mikäkin 
supersika. Lenaa ja Jessicaa nauratti tämän lihavan naisen röyhtäily. Olgaa hävetti ja lyöttäytyi 
digitaalikonttorin hallintoporukan seuraan. Tämä on tyypillistä Olgaa. Hän on pikkumainen mulkero, 
kuten Lena totesi Jessicalle ja Ragnhildille.   
 
Eräänä joulukuisena päivänä Jessican piti käydä Work Officen Rehabissa koska kaupungintalolla ei 
ole muita työtehtäviä. Kerta häntä ei kiinnosta kiinteistönhoito, niinpä Lennart Bjärkstrand ja Christina 
Karlsson ottivat yhteyttä Work Officen työterapeutteihin, jotta Jessicalle löydettäisiin parempia 
hommia. Totta kai Christinasta tuntuu surulliselta, kun Olga on painostanut häntä sijoittaa Jessican 
toiseen työpaikkaan. Jessicaa on helpompi pompotella kuin tätä täyspöljää rykijää.  
Jessicalle sanottiin, ettei kyseessä ole mitään henkilökohtaista vaan pelkkä reorganisaatio. Hänelle 
toivotettiin onnea työnhaussa. Work Office Rehabin työterapeutti Anki Wallin uskoo, että hänellä olisi 
muutama mielenkiintoinen työpaikka Jessica Stenigille.  
 
Joulukuun puolivälissä Jessica meni ottamaan selvää mitä hommia olisi tarjolla.  
Liittovaltion työnvälitys Work Office sijaitsee Tvåstadin keskustassa vastapäätä piskuista 
Polenparkenia, jonka keskellä on pronssipatsas. Patsas esittää kädet pään päällä pitävää nuorta 
lihavaa naista, jonka kämmenillä istuu kani. Work Officen vieressä on yökerho Blacks sekä hyvin 
varustettu viinakauppa Altia Shop.  
 
Anki Wallin otti arvokkaasti hänet vastaan kauniisti kalustetussa työhuoneessa; upottava Preussin-
punainen kokolattiamatto sekä mukavat mustat nahkaistuimet. Seinillä oli Sunerin julisteita, joita 
Jessica katsoi peloissaan, sillä hän pelkää joutuvansa Daily Activityn kynsiin.  
 
Anki ehdotti, jos heti siltä istumaltaan he kävisivät tutustumiskäynnillä karttafirma Map Companyssä, 
joka sijaitsee Mellerudin keskustassa. Totta kai Jessica suostui, kun ei iljennyt heti kättelyssä tyrmätä 
työtarjousta. He kävivät tummansinisellä Hyundailla, jonka ovissa on Work Officen logo; iso vaalean 
sininen W-kirjain.  
 



Tänään on erittäin kylmä joulukuinen päivä ja maassa ohut lumikerros. Mellerudissä kävi jäätävä tuuli 
suoraan Vänern-järveltä. 
Jessicaa vilutti ja vitutti kunnan pompottelu. Hän tunsi katkeraa vihaa Olgaa kohtaan. Näiden 
tunteiden vuoksi kiinnostus karttafirmaa kohtaan laski kuin lehmän häntä.  
 
Map Company on kulmikkaassa punaruskeassa kolmikerroksessa rakennuksessa. Vastakkaisessa 
talossa on joitakin virastoja.  
 
Karttafirman johtaja on nuori ruskea siilitukkainen mukavanoloinen nainen, joka esitteli firman 
toimintaa sekä Jessican mahdollisia työtehtäviä. Tehtäviin kuuluisi muun muassa espressokoneiden 
täyttö, sähköpostin tulostaminen sekä karttojen skannaaminen.  
Jessicasta työtehtävät vaikuttavat ihan mielenkiintoisilta mutta työmatkaa hän vierastaa koska on 
tottunut kävellä töihin, ja toiseksi hänen sisällänsä velloi katkeruus Tvåstadin kaupungin esimiehiä 
kohtaan. Toivottavasti Jessica muistaisi tämän vuosikymmenen lopulla, että Mellerudiin on melkoinen 
matka. Tietenkään paikan päällä hän ei iljennyt kieltäytyä. Heti Work Office Rehabiin tultua Jessica 
sanoi työterapeutille, ettei halua töitä koska vierastaa sukkulointia. Silloin Anki Wallin puisteli vaaleaa 
lyhyeksi leikattua kiharaista päätään mutta näytteli ymmärtäväistä. Jessica vaati, että työpaikan tulisi 
nimeen ollen olla Tvåstadissa ja mielellään kaupungintalolla. Anki lupasi katsoa vapaita työpaikkoja, 
joihin ei olisi kovia pääsyvaatimuksia. 
 
Jessica palasi takaisin kaupungintalon kiinteistönhoito-osastolle, sillä palkkatukipalkkaus päättyy nyt 
vuodenvaihteessa mutta rahallinen palkkatuki on myönnetty ensi vuoden kesäkuun loppuun. Hän 
tulee saamaan palkkatukea, vaikka onkin kotona. Sillä välin Annki Wallin yrittää löytää hänelle uuden 
työpaikan, josta tämä pitäisi. Jos niin ei kävisi, niin silloin Daily Activity olisi tosiasia.  
Pian Jessicasta tulee työtön työnhakija mutta kesään asti hän kuitenkin saa palkkatukea, vaikka onkin 
kotona. Jos Olga älyäisi ottaa vapaata, niin silloin Jessica saisi olla Back-up lomittajana tutulla 
osastolla. 
 
Viikkoa ennen joulua kaupungintalon lounasravintolan pienessä idyllisessä VIP-ruokasalissa 
järjestettiin Jessicalle kiitostilaisuus, jotta tälle jäisi edes jonkinlainen positiivinen kuva 
kaupungintalolta. Digitaalipäällikkö Christina Karlsson kehui Jessicaa, että tämä on hyvin ahkera ja 
rehtityöläinen mutta harmi kun uudelleenjärjestelyt pukkaa päälle, ja viimeinkin tunnusti rivien välistä, 
että Olga on kaiken tämän takana. Christina pelkää tätä punakasvoista rykivää akkaa, jonka kädet 
alkavat heti nykimään, kun tämä on stressaantunut tai hermostunut. Hän on vasta saanut selville, että 
Olgalla voi olla Igorin syndrooma tai narsistinen persoonallisuushäiriö. 
 
Kiitostilaisuudessa Olga ei ollut läsnä koska oli ottanut tämän päivän vapaaksi, ja se voi hyvinkin olla 
pelkkää mielenosoitusta. Hän otti vapaata, kun Jessica aloitti ja samoin kun tämä lopettaa.  
Kerta Olga on vapaana, niinpä Jessica oli Back-up lomittajana informationsservice-osastolla.  
 
Kristian kehui Jessicaa, kun tämä on paljon ahkerampi ja ammattitaitoisempi kuin Olga. Muutaman 
kerran Olga on jo ehtinyt ärhennellä Kristianille, muttei uskalla kovin usein koska Kristian on paljon 
tuhdimpi kuin nössömäinen Jessie.  
Nyt kun Olga on vapaana, niin Kristianista on mukava työskennellä Jessican kanssa ja jopa hieman 
ihastui tähän kauniiseen vaaleatukkaiseen naiseen, vaikka on naimisissa ja on jo viisissäkymmenissä. 
Hänellä on kesämökki Orustin saarella ja hänen ystäväpiiriinsä kuuluu Yana-Martinan kavereita, josta 
heistä kumpikaan ei tiedä vielä mitään.  
 
Lena lohdutti Jessicaa, että muutaman vuoden kuluttua Olga pääsee eläkkeelle ja sitten hänelle tulisi 
ehkä mahdollisuus palata takaisin. Lenakin odottaa hartaasti sitä päivää, kun tämä rykivä akka jää 
eläkkeelle. Jessica ei osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää ja hän alkaa katua, että on inissyt 
kiinteistöhoito-osaston tehtävistä ja nyt on joutumassa kirjaimellisesti paitsioon.  
 
Jessican kiitostilaisuudessa Restaurang Flygplatsenin VIP-ruokasali oli koristeltu Jämtlandin ja  
Länsi-Götanmaan vaakunalipuilla. 
Kokit Andy ja Lore katsoivat ravintolantiskin takaa, kun digitaalikonttorin väki söi ihanaa kermaista 
täytekakkua ja joivat päälle ukrainalaista rypäleviiniä, jota Jessica on monesti ylistänyt. 
Näillä kahdella kokilla on vähän sellainen tunne, että he tulevat vielä tapaamaan tämän kauniin 
blonditytön. Kokkeja huolestuttaa kunnan automatisointi suunnitelmat.  
 



Jessica ei tiedä, että Andy Fredriksson on Örjanssonien perhetuttu. Hän ei pitkään aikaan ole nähnyt 
Örjanssonien poikaa koska kummisedän kesämökki ei enää ole samalla tavalla neutraali kuin ukin ja 
mummon aikaan. Totta kai oltaisiin yhä tervetulleita Gaddiksen mökille, kuten tätä entistä ukin mökkiä 
kutsutaan.  
Annki vierastaa Olof-Carlia koska tämä on tätä nykyään sosiaaliteknikko ja kohtapuoliin hän saa uusia 
työtehtäviä Kraftverket-talolta, jossa hänestä tulee Daily Activityn sijaispankin päällikkö. Tällaisia 
hienoja virkoja Annki vierastaa koska ei tiedä kuinka käyttäytyä virkamiesten seurassa.  
 
Kiitoslahjaksi Jessica sai lahjakortin kauppakeskus Överbyhyn. Jessica osti lahjakortilla Euroopan ja 
Afrikan karttalukulaitteen. Hän on oikea kartta- ja navigaattorihullu.  
 
VIP-ruokalassa Lena kertoi seurueelle hauskoista työmuistoista sekä ikikeskusteluista Jessican 
kanssa. Yksi niistä hauskimmista on, kun he kävivät muutama vuosi sitten ostamassa lähetettä 
vastaan työjalkineita keskustan Work Shoe kenkäkaupassa, jossa blondi villisti sätkien sovitteli 
kenkiään. Jalka osui kenkälaatikko pinoon niin, että laatikot kaatuivat. Myyjää nauratti makeasti. Myös 
Lenaa nauratti ja naurattaa yhä. Heillä on paljon hauskoja yhteisiä muistoja ja nyt Lenasta tuntuu 
haikealta, kun hauska blondi lopettaa ja tuntee ärtymystä Olgaa ja Christinaa kohtaan.  
 
Jouluaatto meni perinteisissä merkeissä. Tammikuussa Work Office Rehab alkaa etsiä uutta 
työpaikkaa Jessicalle, kun tämä heti kättelyssä tyrmäsi Map Companyn. Jessicalla ei ole 
aavistustakaan, että hän teki suuren virheen, kun ei ottanut tarjottua työpaikkaa. Hän ei tiedä 
myöskään, että Work Officella on varsin lyhyt pinna; he helposti passittavat kieltäytyjiä Daily Activityyn. 
Työterapeutti Annki Wallin on päättänyt antaa vielä yhden mahdollisuuden Jessicalle ja etsiä uuden 
harjoittelupaikan, josta ehkä tulisi vakituinen työpaikka. Jessica olettaa, että Work Office Rehab 
järjestäisi lyhytaikaisia työharjoitteluita ihan kuin edellisen vuosikymmenen alkupuoliskolla.  
 
Totta kai hänestä tuntui hyvältä laiskotella mutta pian alkoi tuntua, että olisi korkea aika löytyä 
työpaikka, mielellään informationsservice-osastolta ilman Olgaa. Hän on yrittänyt kertoa Olgan rumista 
tempuista työterapeutille mutta huonoin tuloksin koska Annki Wallin ei tunne Rouva Lindbergiä ja 
olettaa, että Jessicalla olisi yhteistyöongelmia. Näin ei todellakaan ole.  
 
Nettikaveri CP-Hallstahammar on monta kertaa patistellut Jessicaa mennä omatoimisesti Work 
Officen tavalliselle, normaalirajoitteisten, työnhakuosastolle etsimään töitä mutta Jessica on sitä 
mieltä, että työnhaku on työterapeuttien ja kunnan tehtävä koska hehän ovat tämän rumban 
aiheuttajia.  
 
Jessica pelkää joutuvansa Daily Activityyn. Toisaalta häntä kiinnostaisi tämä uudistettu päivätoiminta 
upouudessa Kraftverketissä. Hän sattuu tietämään, että ylimmäisessä kerroksessa on Sunerin 
aurinkopaneeliyksikkö ja siellä olisi mielenkiintoisia työtehtäviä, muttei uskalla edes kysyä Daily 
Activitystä työterapeutille, ettei herättäisi nukkuvaa karhua. Daily Activityssä Jessica tuntisi itsensä tosi 
vaivaiseksi.  
 
Tammikuussa 3003 uudistettiin Euroopan liittovaltion julkisenpalvelun radiokanavia. Osa kanavista sai 
uudet nimet kuten esimerkiksi nuorisokanava EBUX nimettiin EBU Radio Gangsteriksi. Ideana on 
tehdä nuorisokanavasta julkisenpalvelun salainen ase kaupallisia radioasemia vastaan.  
 
Joskus Jessica on kuunnellut EBUX kanavaa, varsinkin ennen kuin Radio Poolia aloitti toimintansa. 
Nyt hänestä tuntuu haikealta, kun EBUX menetti vakoojaromantiikkaa mutta uudessa nimessä on 
sitäkin enemmän mafiaromantiikkaa, kuten Jessica on itse mielessään ajatellut ja kirjoittanut 
kotisivujensa radiosivulle, jotta nettikaveri näkisi hänen tuoreet radioarvostelunsa. CP-Hallstahammar 
pitää puhekanavista koska niissä ei ole lyhyitä soittolistoja sekä mainoksia. Ainoat kaupalliset 
radioasemat, jota hän kuuntelee, ovat Radio Stockholm sekä amatöörivoimin pyöritettävää nettiradio 
Naturaftonia. Hän on tehnyt netissä lupauksen, ettei kuuntelisi sekuntiakaan paska-Pooliaa, jos 
suinkin on mahdollista. Pooliaa ei aina pysty olla kuulematta koska ABC L-Oil liikennemyymälöissä 
kyseinen radioasema pauhaa yötä päivää. Tämän vuoksi hän on ollut mukana käynnistämässä 
Facebookiin Radio Poolian vihasivustoa. Jessicalla ei ole sydäntä edes käydä kyseisellä sivustolla. 
Hän on ilmiantanut Facebookin ylläpidolle kyseisen vihasivuston, joka myös on laiton yritys väärennös.  
 
 
 



EBU:n viranomaiskanava EBU Radio4 Europe säilytti nimensä. Kanavan paikallisasematkin säilyttivät 
nimensä kuten Radio West Länsi-Götanmaalla. Puhe- ja kulttuurikanava EBU Radio One nimettiin 
uudelleen EBU Radio 1:ksi. Klassinen musiikki siirtyi EBU Radio kakkoselle.  
Lisäksi perustettiin kaksi uutta kanavaa; puhdas puhekanava EBU Talk sekä naisille tarkoitettu EBU Q.  
EBU Radio 1 on ajankohtaiskanava, jossa syvennytään päivänpolttaviin aiheisiin.  
Jessicaa ei kiinnosta EBU Q kanava koska siellä feministit läpättävät ja uhoavat. Jessica on silloin 
tällöin vatuloinut ja haaveillut, jos hän onnistuisi uudistaa sukupuolimääritteet niin, ettei enää olisi 
miehiä ja naisia vaan olisi ainoastaan ihmishenkilöitä, seksuaaliolentoja.  
Myös CP-Hallstahammar vierastaa naistenkanavaa, kun inhoaa feminismiä.  
Muutaman vuoden kuluttua EBU Q kuukahti säästösyistä sekä puuttuvan kiinnostuksen vuoksi.   
 
Kun Jessica ei kuuntele Radio Pooliaa, niin silloin hän kuuntelee Radio Götasvågoria, vaikkei siinä 
enää olekaan Berta Källströmin iltaohjelmaa. Tätä nykyään Berta on yksityisyrittäjänä ja pitää 
makeiskioskia Håjumissa, ihan kivenheiton päässä Lunden-Zumbystä.  
 
Tällä hetkellä Skandinavian suuri hittikappale on Kärlek snövit, jonka esittää rockbändi Natt. Bändin 
läpimurtohitti oli Svan-sång, jonka se levytti jo 2980-luvulla. Bändin nokkamies Johan Söksonin 
mielestä Svan-sång on pienoinen pettymys koska se luokiteltiin iskelmäksi, vaikka hän oli ajatellut 
Svan-sångin rock-kappaleeksi. Oikeastaan Svan-sång onkin oopperaa. Myös tämä uusin Kärlek snövit 
kappale on lähellä oopperaa ja iskelmää. Johan Sökson on ylpistymään päin ja alkaa määräillä 
kappaleitaan. Hänen mielestänsä niiden soittamista ei saa lopettaa liian aikaisin eikä niitä saa pätkiä. 
Tästä jotkut kriitikot eivät pidä. Herra Söksonilla on kusi lorahtanut päähän.  
Jessica tykkää kovasti Kärlek snövit kappaleesta mutta yksi pieni yksityiskohta häntä ärsyttää ja se on 
biisin loppuosa, jossa kyseenalaistetaan uskonto; Morgonstunden kom in i sovrummet och marken är 
vitt av snö så hen tänkte att Skaparen existerar inte eftersom Jorden är så vacker… Joka kerta kun 
Jessie kuulee kappaleen, niin silloin loppuosan kohdalla hän peittää korvansa ja toivoo, jos 
radioasemat uhmaisivat Johan Söksonia ja sensuroisivat loppuosan, kun siinä on syntiä. Vaikuttaa 
siltä, että Johan Sökson on ateisti, ehkä terraristi, kuten Jessica tapaa vatuloida. 
 
Tammikuussa 3003 eräänä päivänä digitaalipäällikkö Christina Karlsson soitti Jessicalle ja kysyi tätä 
Back-up sijaiseksi koska Olga on virkavapaalla. Totta kai Jessica suostui ja sai kahden viikon 
tuntipalkkauksen. Tämä oli hänen ensimmäinen oikea palkkauksensa mutta harmi vaan, kun vain 
pätkätyö. Kaksi viikkoa meni kuin siivillä ja sitten Jessica oli jälleen työtön työnhakija.  
 
Eräänä maaliskuisena torstai-iltana, kun Jessica katsoi pitkästä aikaan Police-TV ohjelmaa siinä 
toivossa, ettei siinä enää jauhettaisiin paskatapauksesta. Siinä hän oli väärässä; lähes koko lähetys oli 
omistettu Bulle-Pulliainen tapaukselle. Sebastian Bulle vaati tyttärensä pahoinpitelijöitä vastuuseen 
teoistaan. Poliisi on voimaton koska terraristit ovat poliisien lapsia. 
Sebastian ja Inkerin isä, Raimo, aloittivat vielä kertaalleen nälkälakon Kuusamon poliisitalon edustalla.  
Miesten edessä oli suuri kyltti, jossa vaadittiin paikallisten terraristien pidättämistä.  
Jessicaa alkoi toden teolla örisyttää ja sitten hänelle tuli mieleen Johanne-tapaus. Häntä örisytti ja 
oksetti niin paljon, että oksennusta ihan lainehti olohuoneen parkettilattialla. Hän oli hyvin lähellä 
menettää järkensä, ellei alakerran Magnum Johansson olisi tullut katsomaan, että mikä ihme sitä 
blondia oikein vaivaa, kun örinän välistä kuului hirveää kiroilua sekä tömistelyä. Magnum yritti 
rentoutua limuolutta nauttien olohuoneessaan mutta se oli vaikeaa, kun olohuoneen katto ihan tärisi ja 
sieltä kuului tytön kiroilua ja käsittämätöntä örinää. Magnumilla oli hermot kireänä koska päivisin hän 
viettää aikaansa seurusteluravintola Nya apoteketissä, joka on jonkin matkan päässä, Onsjönin 
kaupunginosassa. Magnum meni rappukäytävään ja soitti Jessican ovikelloa. Jessica hätkähti ja meni 
oksennusvana suupielestä roikkuen avaamaan oven. Magnum kysyi vihaisella äänellä: ”Mitä vittua 
oikein hommaat?”, johon Jessica änkytti nolona: ”Haha, sekoittelen vain drinkkejä ja siinä sivussa 
kirjoitan kotisivulleni drinkkireseptejä!” Magnum käski ottaa rauhallisesti ja meni takaisin asuntoonsa. 
Jessica ei osannut aavistaakaan, että tämä hehkeä naapurinpoika tekisi häiriöilmoituksen taloyhtiö 
Novaraxan konttoriin.  
Joku aika sitten yksityisetsivä, Magnus Johansson on muuttanut taloon, Åströmin entiseen asuntoon. 
Åström ei kertaakaan valittanut, vaikka yläkerrasta kuului silloin tällöin epämääräistä örinää ja ärinää.  
  
Keskiviikkoillalla kun Jessica oli vanhempiensa luona katsomassa TV Jämtlandia ja siinä sivussa 
kylpemässä kylpysaavissa. Tänä illalla TV Jämtlandissa oli historiallinen tv-sarja, joka kertoo 
fiktiivisestä suvusta, jolla on sääntöperintötila Östersundin ulkopuolella. Sarjasta oppii myös oikeaa 
historiaa, jossa tutustutaan muun muassa Brasan ja Mazetin sukuihin.  



Stenigit ovat seuranneet sarjaa mutta tänä illalla katselusta ei tullut mitään tolkkua, kun yhtäkkiä 
kommunikaatiolaitteeseen tuli äänipuhelu. Anders tavalliseen tapaan vastasi. Puhelu tuli Novaraxan 
puheenjohtaja Laila Elmbyltä joka kysyi Andersilta, että miksi tytär metelöi ja kiroilee iltaisin ja onko 
tälle määrätty lääkkeitä. Anders pahoitteli häiriötä ja lupasi puhua tyttärelle. Hän arvasi, että kyseessä 
on ne saatanalliset örinät. Valitus tuli Andersille järkytyksenä; kuten tavallista, heti kun olettaa tyttären 
aikuistuneen, niin silloin tulee aina joku järkyttävä valitus, joka tuntuu Andersista ja Annkista kuin 
atomipommi räjähtäisi.  
Heti puhelun jälkeen Anders meni ilmi vihaisena olohuoneeseen ja osoitti tytärtään: ”Helvete, sinä saat 
kyllä lopettaa sen saatanallisen örinän!” Annki, joka istui valkoisen nurkkasohvan nurkkaosassa, katsoi 
järkyttyneenä. Jessica istui olohuoneen toisessa nurkassa, mustassa hierontanojatuolissa. Hän yritti 
valkoista valhetta: ”Ööh, väärinkäsitys, joskus selvittelen kurkkuani…”. Tämä ei purrut isään ja äitiin, 
kun he arvaavat, että kysymyksessä on ne iänikuiset örinät. Jessie ei kykene ottaa paskasanoja 
suuhunsa ja senpä vuoksi ei pysty selittelemään. Selitykset ei auttaisikaan, kun Andersin kyylämäinen 
työkaveri soitti ja valitti.  
Jessica toistamiseen syytti käheää kurkkuaan. Andersiin ei moinen selitys uponnut ja kehotti tytärtään 
muuttaa takaisin lapsuuskotiin aikuistumaan. Andersille valitus oli erityisen kiusallista koska töissä 
Laila on erittäin kyylämäinen juoruämmä.   
Jessica ihan kasvot punaisina vakuutti, että lopettaa örisemisen heti paikalla. Hän lupasi käsi 
sydämellä. Hän päätti itse mielessään pestä kätensä joka kerta kun kuulee paskasanoja tai tulisi 
örinäkohtaus. Lisäksi voisi haroa kasvojaan, kun kuulisi paskasanoja. Huonona puolena on se, kun 
silloin äiti voisi luulla tyttären silmien olevan väsyneet silmälasipelleilyn takia. Jessica päätti itse 
mielessään vilauttaa keskisormea heti kun kuulisi paskasanoja mutta vain omissa oloissaan.  
 
Tänä illalla olohuoneessa oli melkoinen sota, samalla, kun televisiossa pauhasi historiallinen 
draamasarja Villabackenin viimeinen tuotantokausi. Olisi ollut tarkoitus, että sarja jatkuisi nykypäiviin 
saakka mutta jostain syystä European Broadcasting Union ei halunnutkaan jatkaa sarjaa. Ehkä EBU 
vierastaa Hallonbon juhlapalatsin räjäytyksiä tai sitten suurta mielenosoitusta, joka tapahtui vuonna 
2917, jolloin vasemmistoterraristit ottivat yhteen äärioikeiston kanssa. Ehkä Villabacken sarja olisi 
repinyt haavoja auki. 
 
Anders ja Annki päättivät antaa tyttärelleen uuden mahdollisuuden aikuistua. Jessica päätti pitää 
örinät mahassa, ettei häntä häädettäisiin. Se olisi tosi noloa. Ajatella jos pikkusisko saisi tietää, että 
isosisko on tullut epäsuosituiksi naapuriensa silmissä.  
Jessican muut naapurit eivät ole valittaneet, ainoastaan Magnumia alkoi ottaa pattiin tämä ainainen 
örinä. Päivisin hän saa kuulla ravintola Nya apoteketissä juoppojen örinöitä ja sitten vielä kotona 
kuulee ihan järjetöntä örinää, kiroilua ja tömistelyä. Hänellekin kauniin tytön örinät ja kiroilut olivat 
melkoinen järkytys, kun taloon muuttaessa oli ollut innoissaan; ehkä saisi pillua mutta nyt häneltä paloi 
viimeisetkin nussimishalut örisijään. Kukapa ei haluaisi naida lapsellista likkaa, kuten hän itse 
mielessään ajattelee.  
Seurusteluravintola Nya apoteket on Magnumin epävirallinen konttori, jossa hän saa baarimikolta 
työtarjouksia. Useimmiten hänen pitää tarkkailla mustasukkaisia aviopareja sekä olla 
myymäläetsivänä Skientologikirkon second-handissa. Seurusteluravintolassa Magnum joutuu 
kuuntelemaan novellikirjailija Bensundin kotkotuksia. Järkevin hänen kavereistaan on entinen pastori 
Nerbo, joka yhä omistaa antikvariaatin. Nerbon Antikvariaatti sijaitsee Nya apoteketin lähistöllä.  
 
Jessicasta tuntuu haikealta, kun superseksikäs naapurinpoika valitti örinöistä ja nyt takuulla 
Magnumilla ei ole pienintäkään halua antaa munaa örisevälle tytölle, kuten Jessie tapaa haikeana 
ajatella.  
 
Huhtikuussa työterapeutti Anki Wallin ilmoitti Jessicalle, että nyt on löytynyt uusi työpaikka ja se olisi 
halpahalliketju Global Mirakelin tukkuvarasto Mellerudin eteläisellä Lycksjönin omakotialueella.  
Jessicaa raivostuttaa, kun Anki hommasi työpaikan nimenomaan Mellerudista, vaikka oli varta vasten 
kehottanut työterapeuttia etsiä töitä Tvåstadista. Anki sanoi syyksi, ettei yksinkertaisesti ole vapaita 
työpaikkoja lähempänä. Hän kehotti edes kokeilla tätä työpaikkaa. Ei auttanut muu kuin suostua 
koeajalle, jotta tekisi työterapeutin iloiseksi. Kyllä tukkukauppahomma on ihan kiva, ajatteli Jessica 
samalla, kun he kävivät tutustumiskäynnillä. Hyvänä puolena on, että näkisin ensimmäisenä 
myymälän uutuuksista ja täten voisin kertoa äidille sisäpiiritietoa, ajatteli hän.  
Hänen yhteyshenkilöksensä tulee vaaleapörrötukkainen, Marit Karlsson, joka on firman osaomistaja. 
Toinen osaomistaja on Maritin anoppi Ofelia. Tukkuvarasto on nimeltä Ofelias Camping & butikservice.  
Firma myy tavaraa leirintäalueiden ja taukopaikkojen myymälöihin.  



Siinä sivussa varastolla on tavaraa omiin Global Mirakel myymälöihin, joissa kaikki maksaa vain yhden 
globalin. Myymälöitä on Tvåstadissa, Uddevallassa ja Grebbestadissa. Tvåstadin myymälä sijaitsee 
kauppakeskus Luna Galleryssa. Jessica on kovasti innoissaan myymälän nimestä koska siinähän 
komeilee uuden yhteisvaluutan nimi ja valuuttatunnus.  
 
Tukkuvarasto on vanhan ruokakaupan tiloissa. Varastolla on omistajien lisäksi vain yksi palkollinen, 
lihavahko, suuririntainen, Britney Götesson. Sukunimestä Jessicalle tulee mieleen Johan ja Birgit 
mutta tuskin on sukua. Jessican työtehtäviin tulee Britneyn auttaminen eli hänestä tulee aputyttö 
Anna. 
 
Marit toivotti Jessican tervetulleeksi koeajalle kesäkuun loppuun ja sitten katsotaan, jos tämä haluaa 
jatkaa. Jessica ajatteli itse mielessään, ettei halua mutta tätä hän ei sanonut ääneen. Hän päätti 
itsepäisesti pyrkiä takaisin entiseen työpaikkaan eikä näe informationsservice-osastoa entisenä vaan 
nykyisenä duunipaikkana.  
Marit on aiemmin ollut töissä Itellan yrityspostissa ja toi paketteja Tvåstadin kaupungintalolle ja 
muistaa hyvin Jessican hyvänä työnaisena.  
 
Jessica tulee Britneyn apuna lajittelemaan LED-lamppuja, pakata punavalkoraidallisia pöytäliinoja 
sekä käynnistää siivousrobotti, jotta varaston lattia olisi pölytön. Juuri nyt lattiat ovat hyvin pölyisiä 
koska firma on vastikään muuttanut Åmålista näihin isompiin tiloihin.  
Britney asuu Åmålissa entisten tilojen lähellä eli hänelle tuli melkoinen työmatka, joka jokseenkin 
lohduttaa Jessicaa, että toisillakin on pitkiä työmatkoja mutta kuitenkin ikävöi takaisin kaupungintalolle.  
Jessican katkeruus Tvåstadin kaupunkia ja erityisesti Olga Lindbergiä kohtaa voimistuu 
voimistumistaan. Hän saattaisi jopa ryhtyä väkivaltaiseksi, jos kohtaisi Olgan öisellä autiolla kadulla. 
Jessicaa kaduttaa, kun ei kuunnellut Lenan viisaita varoituksia olla suostumatta uusiin työtehtäviin.  
 
Jessican ja Britneyn pitää pakata tavaroita, jotka menevät Global Mirakel myymälöihin. Myymälöistä 
lähetetään sähköpostitulostimella tilaukset. Kun tavarat on pakattu, niin silloin omistajat Marit ja Ofelia 
kuljettavat tavarat myymälöihin mustilla Mercedes-Benz pakettiautoilla.  
 
Jessicaa harmittaa se, kun täällä ei ole enempää robottihommia kuin siivousrobotin käynnistäminen. 
Sekin robotti on karvalakkimallia eikä siihen voi ohjelmoida mitään hassua. Siivousrobotin etupuolella 
on vain pieni näyttöruutu, johon tulee yksinkertaiset tekstit eikä laite puhu sanaakaan, melkein yhtä 
hiljainen kuin Britney.  
Hän päätti olla valittamatta koska tämä työrumba ei ole Maritin ja Britneyn syytä. Syy on Olgan, 
Christinan sekä työkkärin byrokraattien, kuten Jessie tapaa itse mielessään ajatella samalla, kun 
järjestelee hyllyjä.  
Täällä on todella vaikea tietää mitä voisi tehdä koska Britneyhän on palkattu, ja sen vuoksi tällä on 
vakiotehtävänsä. Tietenkään Jessica ei halua viedä toisen työtehtäviä.  
Jessican pitää myös järjestellä hyllyihin robottien sulakkeita, pieniä led-lamppuja sekä 
alumiinipöytäliinoja, joissa on liikkuvia kuvioita. Yhden pöytäliinoista hän vaivihkaa otti kotiin 
eräänlaisena palkkana. Näpistystä hän tavalliseen tapaansa kutsuu E-Store löydöksi.  
 
Hänen piti myös puhdistaa vanhoja raha-automaatteja pölystä, jotka Marit ja Ofelia olivat ostaneet 
halvalla konkurssipesistä. Automaatit käyvät mummon euroilla, kuten vanhaa rahaa kutsutaan Global 
valuutta-alueella. Marit ja Ofelia aikovat katsoa, jos pystyisi päivittää automaatit uudelle rahalle.  
 
Varastossa on hirveästi tavaraa ja sen vuoksi Jessican on vaikea tietää mihin laittaa ylijäämä tavara ja 
joutuu koko ajan kyselemään Britneyltä ja Maritilta. Ofelia käy varastolla hyvin harvoin.  
Useimmiten Jessie on kahdestaan Britneyn kanssa sillä välin, kun omistajat kiertelevät 
pakettiautollaan eri myymälöissä kyselemässä, että mitä puuttuu.  
 
Muutaman kerran kuukaudessa omistajat käyvät Ystadissa, Älgmon huutokauppakamarilla 
huutamassa sopivia tuotteita mutta siellä hintataso helposti nousee pilviin, kun etupenkin Eric innolla 
huutaa jokaiselle tavaralle hintaa, jotta Brasat tienaisivat.  
 
Eräänä päivänä Jessica sai tehtäväkseen päivittää firman kotisivut. Tämä homma oli hänen 
mieleensä. Sivulle piti laittaa kuva kondomivesipalloista, jotka ovat tämän hetken kuumin uutuus. 
Vedellä täytettyjä suurikokoisia kondomeja, joista puuttuu liukuaine. Niitä ei ole tarkoitettu seksiin vaan 
rentoutumisvälineeksi, joita on mukava hölskytellä käsissä.  



Kondomivesipallot on tarkoitettu henkilöille, joilla on ADHD. Muutkin kuin ADHD:tä sairastavat ovat 
hullaantuneet näihin hassuihin vedellä täytettyihin kumipusseihin.  
 
Liittovaltion kuluttajavirasto vaatii kondomivesipallojen myyntikieltoa koska ne voivat järkyttää herkkiä 
ihmisiä kuten vanhuksia ja tiukkapipoja. Kondomivesipallojen valmistaja päätti tehdä kuluttajaviraston 
iloiseksi ja veti tuotteensa pois markkinoilta mutta jonkin verran tuotteita ehti kauppojen hyllyille. Jotkut 
kauppiaat poistivat ne heti hyllyistä, kun taas toiset viis välittivät kuluttajaviraston suosituksista ja 
antoivat kondomivesipallojen olla myynnissä. Marit ja Ofelia päättivät lähettää osan tuotteista takaisin 
valmistajalle. Jäljelle jääneet kondomivesipallot he aikovat laittaa myyntiin heti kun suurin häly on 
laantunut. 
 
Lounaan Jessica syö Fastfood Lyckobossa, joka sijaitsee ihan kävelymatkan päässä tukkuvarastolta. 
Pikaruokalassa on valtavia paksupohjaisia täytettyjä rieskoja, joista taatusti tulee kylläiseksi. 
Täytetyt rieskat ovat syrjäyttäneet pizzat koska ne ovat terveellisempiä, muttei kuitenkaan mitään 
terveysruokaa. Täytetyissä rieskoissakin on sen verran rasvaa, että maha kasvaa ja diabetes saattaa 
pukata päälle.  
 
Jessicaa kaduttaa, että oli valittanut kiinteistönhoito-osaston hommista ja joutui kirjaimellisesti pois 
Tvåstadista. On helppoa olla jälkiviisas kuten hän miettii samalla kun järjestelee tukkuvaraston hyllyjä 
sekä muokkaa firman kotisivua. Kyllä hän viihtyy täälläkin mutta kaipaa takaisin kaupungintalolle. Hän 
on aina pitänyt tavaroiden järjestelystä. Koulussakin pedagogit kehuivat hänen järjestelytaitoansa. 
Kotonakin tavarat ovat hyvässä järjestyksessä mutta matot tahtovat olla vinossa ja kahvikuppi 
törkyinen. Monesti isä ja äiti ovat vitsailleet, että tyttären kahvikuppi on einarisoitunut eli yhtä likainen 
kuin Einar-vainaan kahvikuppi. Tästäkin on tullut Stenigien sisäpiirislangia.  
Isä siivoaa yleensä tiistaisin ja äiti pyykkää. Jessica tuo likapyykin perjantai-illalla ja hakee 
sunnuntaina. Tämä on Jessican ja vanhempien huippusalaisuus, jota ei paljasteta edes Yana-
Martinalle.  
 
Jos Jessica voisi palata takaisin kaupungintalolle, niin silloin hän voisi ajatella tyytyä edes 
kiinteistönhoito-osaston työtehtäviin, jotta olisi tyrkyllä informationsservice-osastolle. Häntä kiusaa 
ajatus, että jälleen kaikki meni Olgan mieliksi. Hän on jo lukemattomia kertoja kironnut Olgan 
syvimpään ja kuumimpaan helvetin laava-altaaseen. 
Työkaveri Britney on aivan liian hiljainen, jonka kanssa ei voi samalla lailla hassutella kuten Lenan 
kanssa. Britney on kuitenkin parempi työkaveri kuin Olga koska tämä ei ryi. Jessica yrittää lohduttaa 
itseään, että nyt hänellä on paratiisi, kun ei tarvitse kuunnella sitä ainaista rykimistä ja Lenalla ja 
Kristianilla on helvetti, kun joutuu kuuntelemaan sitä rykivää akkaa. 
 
Eräänä kesäkuisena päivänä S-L Safetyn tytäryhtiö Verisure Direct asensi tukkuvarastolle 
etäohjattavan vartiointirobotin, joka yöaikaan tekee kierroksia varastotilassa.  
Kun kaksi robottiteknikkoa ohjelmoi vartiointirobottia, niin silloin Maritin, Britneyn ja Jessican piti 
mennä hetkeksi ulos, ettei robotin tutka häiriintyisi lämpöä säteilevistä kohteista. Toinen syy oli, ettei 
ulkopuoliset näkisi robotin ohjelmointia ja sitten tieto vuotaisi kilpailijoille. Jessica itse mielessään 
ajatteli, että olisi pitänyt asentaa piilokameroita varastotilaan ja sitten myydä filmaukset S-L Safetyn 
pääkilpailijoille.  
 
Maritia alkoi kaduttaa, että valitsi juuri tämän turva-alan yrityksen. S-L Safety tytäryhtiöineen on 
tunnettu turhan monimutkaisista roboteista ja hälyttimistä, joista ei hullukaan ota selvää mutta laskut 
ovat liiankin selviä; maksimaalisen isoja.  
Marit ja Ofelia valitsivat kyseisen firman umpimähkään koska viime aikoina iltaisin nuoriso on töhrinyt 
rakennuksen ulkoseiniä ja on ollut jopa murtoyritys mutta onneksi murtovarkaat ovat säikähtäneet 
jotain ja paenneet paikalta niin, että sorkkarauta oli jäänyt ulko-oven viereen. Sitä ei voinut antaa 
poliisille koska Britney oli ehtinyt kosketella sitä niin, että voron sormenjäljet pyyhkiytyivät pois. Marit ja 
Ofelia suunnittelevat tontin aitaamista, mutta tuskin aika riittäisi sellaiseen. 
 
Tukkuvaraston vieressä on Lyckoboskolanin peruskoulu, jolla on veikeä ääninen koulukello; Ukko 
Nooan sävel. Koulun ja tukkuvaraston risteyksessä on pieni automaattikioski.  
 
Koulujen päättäjäisten aikaan tukkuvaraston parkkipaikka oli täpösen täynnä niin, ettei Jessica ja 
Britney löytäneet vapaata parkkipaikkaa. Hetkisen pysäköintipaikkaa etsittyään he löysivät pienen 
rakosen.  



 
Kesäkuun lopulla Jessica sai olla Ofelian kyydissä, kun tämä vei tavaraa Uddevallan sekä Tvåstadin 
myymälöihin. Tvåstadin Global Mirakel -myymälän alapuolella on valtava pysäköintihalli, jonka kautta 
tavarat vietiin myymälän pieneen varastoon. Täällä työskentelee Maritin aviomies, joka vaikuttaa 
Jessican silmissä melko seksikkäältä. Tietenkään hän ei sanonut tätä ääneen.  
Uddevallan myymälä sijaitsee lasitetun kävelykadun kulmauksessa kaupungin vanhassa keskustassa. 
Myymälä on myymälöistä suurin. Pienin myymälä on Grebbestadissa, jonne viedään tavaraa kerran 
kuukaudessa.  
 
Viimeinen kesäkuuta Jessica päätti lopettaa tukkuvarastolla koska hänen mielestänsä siellä on aivan 
liian rauhallista ja toiseksi työmatka olisi tullut pitemmän päälle kalliiksi koska viime aikoina biokaasun 
hinta on noussut sekä nyt kuukaudenvaihteessa palkkatukikin päättyy. Bussiliputkaan eivät ole mitään 
halpoja. Olisi epävarmaa olisiko hän alkanut saamaan tavallista palkkaa, jos olisi halunnut jatkaa. 
Tuskin näin pienellä firmalla olisi vara maksaa kovin isoa palkkaa, kuten hän itse mielessään ajatteli.  
Jessica alkoi saada työttömyyskorvausta City Workers ammattiliitosta. Hän kuuluu yhä tähän 
kunnallistyöntekijäin ammattiliittoon ja se on pienoinen lohtu, että hänellä on edes pieni side kuntaan. 
 
Viimeisellä työpäivänä Marit maksoi Jessicalle pimeästi 50 globalia koska tämä on ollut hyvin ahkera.  
Viisikymmentä globalia on mummon euroissa 500 egee.  
 
Jessica on muun muassa pessyt tukkuvaraston julkisivulla olevat suuret ikkunaruudut sekä pessyt 
varaston kivilattian perinteisellä sanko ja moppi menetelmällä, vaikka olisi ollut siivousrobotti, mutta 
tietenkin mopin kanssa tulee puhtaampaa ja moppi mahtuu sellaisiinkin paikkoihin jonne robotti ei 
pääse. Varaston lattioille on laitettu puupallit, joiden päälle on kasattu tavaralaatikoita, jotta tavaroiden 
kerääminen olisi helpompaa. Puupallien välissä ei oikein siivousrobotti mahdu kulkea. Yöaikaan 
pienikokoinen vartiointirobotti mahtuu kulkemaan puupallien välissä. Kotiin lähtiessä Jessica vaivihkaa 
yrittää pienentää varastotilan käytäviä, jotta vartiointirobotilla olisi vähemmän liikkumistilaa.  
Marit ja Ofelia ovat ostaneet liikaa tavaraa niin, että nämä uudetkin tilat alkavat käydä pieneksi. 
 
Jessica otti kiittäen viidenkympin setelin vastaan, ja sujautti sen oranssinväriseen lompakkoonsa. 
Tietenkään hän ei ala huutelemaan kenellekään muulle kuin vanhemmilleen, että oli saanut palkan 
pimeästi, josta ei ole maksettu edes arvonlisäveroa. Työterapeuteille siitä ei missään nimessä kannata 
kertoa, jos ei halua hyrskyn myrskyä, kuten Jessie itse mielessään ajatteli samalla, kun lähti ajamaan 
kohti kotia. Kunnan rajalla on leveä Uddevallan kanava läppäsiltoineen. Onneksi juuri silloin silta ei 
ollut avattuna. Jessica ajatteli samalla, kun oli kotimatkalla, että mitähän se isorintainen rikoskyttä 
tuumaisi, jos tietäisi pimeästä palkasta. Jessicaa alkoi makeasti naurattaa rikoskytän pärstä.  
 
Silloin tällöin hän on itse mielessään vatuloinut, että onkohan kaiken tämän työsirkuksen takana 
Euroopan tiedustelupalvelu ja sen vuoksi joutui pois informationsservice-osastolta. Tuskinpa, sillä 
Christinahan soittaa heti kun Olga on ottanut vapaata ja pyytää Back-up sijaiseksi. Jos olisi 
hienovaraiset potkut, niin tuskinpa pomo pyytäisi sijaiseksi.  
 
Työterapeutti Anki oli hyvin järkyttynyt, kun Jessica ei halunnutkaan jatkaa tukkuvarastolla. Hän 
luovutti tapauksen kollegalleen, Elgar-Enok Evassonille, kun ei enää jaksanut auttaa neiti Stenigiä.  
Elgar-Enok ilmoitti Jessicalle, että katsotaan työtilannetta syksymmällä. Ensin Work Office Rehabin 
pitää katsoa asiaa kaikessa rauhassa sekä kesälomakausikin pukkaa päälle.  
Työterapeutit eivät halua ymmärtää Jessican selitystä pitkästä työmatkasta koska moni muu käy töissä 
Mellerudista asti ja jopa kauempaa. Jessica ei ole vain tottunut päivittäiseen höyläämiseen näiden 
kahden kaupungin välillä eikä osaa edes aavistaa mitä tuleman pitää.  
Kyllä Tvåstadista menisi myös luotijuna Mellerudiin mutta sekin olisi hänelle uutta ja hankalaa; ensin 
pitäisi mennä jollekin Tvåstadin juna-asemista ja odotella tuulessa ja tuiskussa junaa. Junamaksu tulisi 
pitemmän päälle kalliiksi.  
Yksinkertaisesti Jessica on oppinut liian hyvälle, kun aikaisemmin on kävellyt töihin. Jos hän osaisi 
aavistaa mitä tuleman pitää, niin aivan varmasti hän haluaisi jatkaa tukkuvarastolla.  
Vanhemmille Jessica ei ole kertonut sanaakaan Olgan temppuilusta, että tämä työrumba on sen 
samperin rykijän syytä. Hän ei osaa kertoa oikeilla sanoilla, että häntä on työpaikalla kiusattu. Isä ja 
äiti voisivat luulla, että tytär olisi taas pelleillyt ja örissyt työpaikallaan mutta näin asia ei todellakaan 
ole mutta sitä vanhempien on vaikea tietää, varsinkin nyt kun naapurin valitus on vielä tuoreessa 
muistissa.  
 



Andersin ja Annkin on vaikea käsittää, että miksi tytär örisee, mistä se johtuu. He toivovat, että 
kevättalvinen valitus olisi viimeinen. Tämän valituksen takia Jessica ei kykene valittaa vanhemmille, 
että kaiken tämän työrumban takana on Olga Lindberg. Jessica kertoi vanhemmilleen sen virallisen 
selityksen, että kaupungintalolla olisi uudelleen järjestelyjä. Se onkin osa syy, sillä Tvåstadin kaupunki 
on parhaillaan uudelleen järjestämässä hoivahallintoa. Toimintarajoitteisten hoivahallinnosta on tehty 
kommandiittiyhtiö, joka on äskettäin muuttanut Kraftverket-taloon. Kaupungintalolla tulee olemaan 
ainoastaan vanhusten, lasten ja nuorten hoivahallinto.  
 
Monesti Jessica on miettinyt, että jos kopiointiteknikko Lenalla olisi valtaa, niin silloin tämä aivan 
varmasti antaisi Olgalle potkut ja voisi palata takaisin. Jessica on toden teolla katkera sekä pettynyt 
kaupungintalon pomojen temppuiluihin. Nyt olisi kyllä laserleikkurille hommia, on Jessica monesti 
pohdiskellut, muttei tietenkään oikeasti halua ketään satuttaa. 
 
Nyt kesäloman aikana hänen pitää joka viikko postittaa työttömyyskassan lipuke oikein ruksattuna. 
Sitä ei voi lähettää sähköisesti, ja tätä moni työtön onkin monesti päivitellyt. Paperilipukkeen 
postittamisen ideana on tietenkin työttömien aktivointi, edes postilaatikolle kävellessä he saisivat 
raitista ilmaa ja liikuntaa. Liian helppoa ei saa olla, kun on työtön. 
 
Heinäkuun lopulla digitaalipäällikkö Christina Karlsson otti yhteyttä ja pyysi Jessicaa jälleen parin 
viikon Back-up lomittajaksi informationsservice-osastolle ja totta kai hän suostui. Nytkin hänet 
palkattiin tuntipalkalla kahden viikon ajaksi. Tietenkin Jessica oli hyvin iloinen, kun sai jälleen ihka 
oikean palkkauksen mutta harmi vaan liian lyhytaikainen.  
Oikeastaan kesäkuussa päättynyt palkkatuki oli eräänlainen suojatyöpalkkaus tavallisessa 
työpaikassa, mutta nyt tunti palkkaus on hänen mieleensä; kuka tahansa spesiaalikoulun tursake ei 
saakaan tuntipalkkaa, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
Jessicaa ilahdutti myös se, että yhä informationsservice-osaston ovessa komeilee hänen ja Sannan 
tekemä Blåuggla. Se tarkoittanee sitä, ettei kuva mitenkään häiritse Olgaa ja Kristiania. Sanna ei enää 
ole kaupungintalolla, sillä hän on aloittanut pappisopinnot.  
 
Kaksi viikkoa kului aivan liian nopeasti ja sitten Jessicasta tuli jälleen työtön työnhakija. 
Syyskuun alussa hänen piti käydä Work Officen Rehabissa Elgar-Enokin juttusilla, joka kyseli juurta 
jaksaen, että minkä ihmeen takia hän halusi lopettaa tukkuvarastolla. Jessica sai lukemattomia kertoja 
selittää, että syynä oli työmatka, firman pienuus, yksitoikkoiset tehtävät sekä vaara kolauttaa pää 
pakettiauton matalaan kattoon. Elgar-Enok vain puisteli päätään eikä halunnutkaan ymmärtää. 
Jessica yritti myös kertoa totuuden Olgasta mutta työterapeutti ei ymmärtänyt häntä koska ei tunne 
rouva Lindbergiä. Elgar-Enok olettaa, että neiti Stenig vain reagoisi kunnan uudelleen järjestelyt tällä 
tavalla. Elgar-Enok Evasson ehdotti, jos varaisi Brålandan sairaalasta ajan neurologille. Jessica 
hätkähti ja meni lievään shokkiin; luuleeko työterapeutti minua ihan dorkaksi, ajatteli Jessica ja vastasi, 
ettei halua neurologille koska ei ole mitään vaivaa. Hänen ainoa ongelmansa on nimeltä Olga Hugina 
Lindberg, jonka pitäisi pikaisesti passittaa hullujen huoneelle pyöreään pehmustettuun huoneeseen, 
kuten hän itse mielessään ajatteli. Tätä hän ei sanonut ääneen koska tuskin ihilistinen työterapeutti 
olisi sitä ymmärtänyt ja kaikkein vähiten psykologit, psykiatrit sekä neurologit, kuten hän ajatteli. 
Työterapeutin luona Jessican päässä pyöri kaikkea tällaista.  
Jessica kertoi työterapeutille Olgan selkään puukottamisesta mutta turhaan, sillä Elgar-Enok ei 
noteerannut tätä koska ei tunne koko ämmää. Jessica toivoisi olevansa tarpeeksi vahva, jotta tekisi 
rikosilmoituksen Olgasta, että tämä ihan selvästi harjoittaa työpaikkakiusaamista.  
Jessica on kasvatettu niin, ettei kannata mennä itkemään viranomaisille. On paljon helpompaa olla 
välittämättä mulkeroista, jättää moiset tursakkeet omaan arvoonsa. Ainoa poikkeus oli taannoinen 
rikosilmoitus Inger Bullesta, josta vanhemmilla ei ole harmainta aavistustakaan. Jos isä ja äiti 
tietäisivät mitä Kristianstadin aikainen pedagogi oli tehnyt varastossa, niin he ehkä ymmärtäisivät 
tytärtään ja tämän örinöitä. Kuka tahansa voi seota pedofiilien kopeloinneista. Vanhemmat eivät 
myöskään tiedä mitään Johanne-tapauksesta.  
 
Jessica vaati saada kopiot kaikista hänestä kerätyistä tiedoista, ja totta kai työterapeutti tulosti noin 
viisi sivua Jessican tietokannasta. Jessica huomasi kauhukseen, että hänen vapaa-aikansa 
harrastukseksi oli merkitty muun muassa kertomusten sanelu, jonka hän vaati poistettavaksi koska 
sillä tiedolla ei ole mitään tekemistä työnhaun kanssa. Totta kai työterapeutti poisti saneluharrastuksen 
tietokannasta koska klienteillä on täysi oikeus omiin tietoihin.  
 
 



Lokakuussa Elgar-Enok ilmoitti, ettei ole yhtään vapaata työpaikkaa, ja suositteli Daily Activitya. 
Hän selitti, että siellä ohjaajilla olisi aikaa auttaa. Heti kun Jessica oli kuullut sanahirviön; Daily Activity, 
niin silloin hänen pitkä suora oljenvaalea tukkansa nousi pystyyn; tuleeko hänestä nyt suojatyöpaikan 
vakiotursake, joka heiluttaa velttoa kättä rinnan päällä ja päästelee kummallisia kurkkuääniä? Viimeksi 
mainittua hän on jo ehtinyt harrastaa niin, että naapuri on valittanut, muttei onneksi sentään velttokäsi 
ole väpättänyt rinnan päällä mutta ääntely on ollut liikaa. Jessica on hyvin skeptinen Daily Activityn 
suhteen koska siellä hän todennäköisesti tuntisi itsensä tosi vaivaiseksi ja toimintarajoitteiseksi.  
Budtjänst on ainoa Daily Activity ryhmä, jonka hän tietää ja ehkä voisi ajatella kokeilla sitä, jotta 
samalla olisi tyrkyllä informationsserviceen.  
 
Nyt Elgar-Enok Evassonin työhuoneessa istuessaan Jessican mieleen muistui Budtjänstin tursakkeet, 
kuten hän suojatyöpaikkalaisia itse mielessään kutsuu. Sitä ei missään nimessä sovi sanoa ääneen tai 
muuten hän saisi suvaitsemattoman maineen. Jessica sanoi pelokkaalla aralla äänellä, ettei oikein 
tiedä suojatyöpaikasta. Hän tunsi, kuinka polvet ihan tutisivat, samalla lailla kuin viimeksi poliisin 
esitutkinnassa, vaikkei paikalla ollut poliiseja vaan ruipelomainen keski-ikäinen ukonharppu.  
 
Elgar-Enok sanoi, että jos hän ei suostuisi edes kokeilla Daily Activitya, niin silloin ainoaksi 
vaihtoehdoksi tulisi anoa sosiaaliavustusta. Jessica hätkähti ja hänelle muistui mieleen entinen 
vuokralainen Eric Björknäs, jota perheen sisäpiirislangilla kutsutaan sosiaalisammakoksi. Tätäkään ei 
sovi sanoa ääneen työterapeutin läsnä ollessa. Jessica tunsi olonsa ahdistuneeksi ja oli pakko 
myöntää, että voisi kai sitä Daily Activitya kokeilla mutta hän haluaa takaisin kaupungintalolle. 
Työterapeutti Elgar-Enok sanoi, ettei Daily Activity sentään ole mikään vankila ja sieltä käsin hän voisi 
kysellä töitä. Jessica koki tämän pelkkänä painostuksena, pahempaa mitä Ragnhild on leikillään 
harrastanut. Nyt hän tunsi todellista vihaa Olgaa kohtaan.  
Kohteliaisuuden vuoksi Jessica kysyi lisätietoa Daily Activityn työtehtävistä. Elgar-Enok suositteli 
kolmea ryhmää; kahvilaryhmä Café Suner, jonka lyhytaikainen työnimi oli Annas & Primus Café.  
Kahvilan väliaikainen nimi tuli eläkeläispariskunta Anna ja Primus Håvenista, jotka olivat 
käynnistämässä Kraftverketin kahvilaa. Äskettäin kahvila nimettiin lopullisesti Suneriksi. Nimessä on 
talon pääomistajan nimi sekä viittaa aurinkoon. Ihan näihin päiviin asti entisen NÄL-sairaalan aulassa 
on ollut päivätoimintaryhmän pyörittämä Café Solblomman. Kahvilaryhmä aloitti toimintansa kauan 
sitten Tallbackenin dementiakeskuksen aulasta, joka on muuttanut entisen sairaalan aulaan ja nyt 
Kraftverket-talolle. Eläkeläispariskunta muovasi tämän uusvanhan kahvilaryhmän uuteen uskoon.  
Heti, kun Solblomman oli muuttanut Kraftverketiin, niin nimi vaihtui Café Suneriksi. Anna ja Primus 
siirtyivät kokonaan eläkkeelle. Kahvilan ohjaajaksi tuli pitkäkasvuinen mustasiilitukkainen vatsakas 
Martin Andersson sekä kolme duunaria, Bjarne Anger, Jerker Johansson sekä Winston Liesto. 
Ohjaaja on usein hevirokkarin silmämeikeissä. Näin työterapeutti Elgar-Enok kertoi klientilleen. Hän 
kuvaili jopa kahvilaryhmän ohjaajan ulkonäköä, vaikkei se kuuluisi hänen työtehtäviinsä. Ilmeisesti 
tällä tavoin hän yritti rohkaista yhteistyöhaluttomalta vaikuttavaa naista ultramoderniin Daily Activityyn.  
Jessica kuunteli työterapeuttiansa ja mielikuvissa pystyi hahmottaan duunareiden ja ohjaajan 
ulkonäöt. Mahtaa olla melkoista porukkaa, ajatteli Jessie.  
 
Elgar-Enok suositteli klientilleen Budtjänst-ryhmää koska tämä koko ajan haikailee takaisin 
kaupungintalolle. Budtjänstihän on kaupungintalolla, painotti työterapeutti.  
Jessica päätti tehdä kompromissin ja suostua edes kokeilemaan kyseistä ryhmää. Tosiaan, sieltä 
käsin olisin kätevästi tyrkyllä informationsserviceen, ajatteli hän.  
Työterapeutti mainitsi myös Tvåstad Helpo nimisen ryhmän, jossa olisi paljon robottihommia. Jessica 
sanoi, että ensikädessä hän on kiinnostunut Budtjänstistä. Syytä hänen ei tarvinnut sanoa, kun 
työterapeutti sen jo arvasi; kaupungintalo.  
 
Håvenin eläkeläispariskunta asuu Kraftverket-talon lähistöllä, Nordanvindsvägenillä.  
Annan aikamiespoika, Anders, on juuri aloittanut Strömmarn gymnasiumin rehtorina. Hänen vaimonsa, 
Mira, on kouluhoitajana. Heidän naapurissansa asuu Angerin perhe.  
Bjarne Angerilla on lievä toimintarajoite. Varhaislapsuudessa hänellä on ollut raju narkolepsia mutta 
unitauti parani tehokkaiden lääkkeiden avulla. Lääkkeiden sivuvaikutuksena hänelle tuli naishormonia 
niin, että rinnat alkoivat kasvaa ja puheääni muuttui kilkattavaksi. Tämä on kiusallista, kun irvileuat 
tapaavat kertoa homovitsejä. Bjarne ei ole homo vaan kivenkova hetero.  
Hän on käynyt lukiospesiaalikoulun hotelli- ja ravintola-alan. Hän on viimeisiä oppilaita, jotka kävivät 
lukiospesiaalikoulua Björndalsgymnasiumissa ennen hoivareformia. Nyt lukiospesiaalikoulu on nimellä 
Strömmarn gymnasium ja perusspesiaalikoulu on Sunerskolan.  
 



Bjarnen äiti, hintelänoloinen Louise, on hammasteknikko ja isä, Andreas, on sekatyöläinen. Heillä on 
kaksi lasta, Bjarne ja Ada. Tyttö opiskelee tilastotieteitä Centstadissa.  
Angerit ovat hyvin hyväosaisia ja sen näkee hyvin heidän loistokkaasta kaksikerroksisesta villastansa. 
Autotallissa komeilee keltainen sähkökäyttöinen Porsche.  
 
Café Suner sijaitsee Kraftverket-talon sisätorilla, Daily Activityn puolella. Sisäänkäynnin yhteydessä, 
oikealla puolella on panoraamahissi sekä leveät marmoriportaat hoivahallintoon.  
Kahvila on sisääntuloaulan perällä T-risteyksen vasemmanpuoleisessa haarassa. Aulaa vastapäätä on 
Culture Center ryhmä. T-risteyksen vasemmanpuoleinen haara johtaa lastauslaiturille sekä Fix Team 
ryhmään. T-risteyksen oikeanpuoleinen haara johtaa Tvåstad Helpoon, Nöjespatrullen ryhmään sekä 
Alternativgruppeniin. Oikeanpuoleisen käytävähaaran perällä on lasiovi lukion ja peruskoulun puolelle.  
Lukio tekee yhteistyötä Nöjespatrullen ryhmän kanssa jakaen balettisalin, jossa harjoitellaan 
musikaalien tekoa.  
Näin kertoi Elgar-Enok ja samalla näytti suurelta kuvaruudulta videokuvia Kraftverket-talolta. 
Jessicasta talo muistuttaa hyvin paljon kauppakeskusta lasiseinineen.  
 
Elgar-Enok kirjoitti muistiin, että Jessica on kiinnostunut Budtjänst ryhmästä.  
Muutaman viikon kuluttua hän ilmoitti, ettei ryhmässä ole yhtään vapaata paikkaa, sillä myös Daily 
Activity ryhmiin on menijöitä. Jessica ajatteli itse mielessään, että onko tosiaan niin paljon tursakkeita.  
Hän pohti hetkisen, että olisiko kahvilaryhmässä munaa. Kyllä hän kuuli työterapeutilta, että siellä on 
kolme jätkää mutta ilmeisesti tursakkeita, ajatteli hän. Ehkä silmämeikattu Martin-ohjaaja olisi 
seksikästapaus, ajatteli Jessie.  
Sitten hän kysyi tietoa Tvåstad Helposta, johon Elgar-Enok vastasi, että ryhmä valmistaa ja markkinoi 
jokapäiväiseen elämiseen tarkoitettuja kognitiivisia apuvälineitä kuten ohjelmoi avustajarobotteja. 
Jessica pikaisesti vatuloi, että ehkä tämä ryhmä olisi mielenkiintoinen. Ehkä sieltä olisi mahdollisuus 
palata takaisin kaupungintalolle, ajatteli hän. Jessica ajatteli, että ehkä hän onnistuisi ohjelmoimaan 
robotit erityisen älykkäiksi.  
 
Aikaisemmin talous- ja avustusrobottien ohjelmoinnit ja myynnit on hoitanut kaupungin omistama 
robottikeskus. Hoivareformin yhteydessä robottihommat annettiin Tvåstad helpon vastuulle.  
Työterapeutti kertoi myös, että Tvåstad Helpon juuret ovat muinaisessa Trollredassa, kauan sitten 
ennen kuntafuusiota.  
Tvåstad Helpossa on kaksi ohjaajaa; vaalea käkkärätukkainen Andreas-Karl Andersson, jota 
kutsutaan Androidiksi. Toinen ohjaajista on harmaatukkainen, pian eläköityvä Leo Ivarsson.  
Tvåstad Helpon yläpuolella, hoivahallinnon puolella, on Tvåstad Helpo Resurscenter, jossa 
työskentelee apuvälineteknikko Kim Åberg, jonka vastuulle kuuluu robottien ja apuvälineiden testaus.  
Hänen apunansa työskentelee toimintarajoitteinen, lievästi liikuntarajoitteinen Ann Ryrhed. Näin kertoi 
työterapeutti. Jessica lupasi miettiä, jos kiinnostuisi ja rohkenisi aloittaa Tvåstad Helpossa. Sinne olisi 
ihan kävelymatka ja sijaitsee samalla puolen jokea. Työterapeutti muistutti, että jos hän kieltäytyisi, niin 
silloin edessä olisi sosiaalikorvauksen anominen ja todennäköisesti silloin olisi autosta luopuminen ja 
pahimmassa tapauksessa myös asumisoikeusasunnosta.  
 
Marraskuussa Jessica ilmoitti vastahakoisesti, että hän valitsee Tvåstad Helpon. Elgar-Enok kirjasi 
hänet kyseiseen ryhmään. Lisäksi hän varasi Jessicalle ajan lääkäristä, koska Daily Activityyn 
vaaditaan lääkärintodistus, josta kopio pitää lähettää Insurance Cashiin, jotta työkyvyttömyyskorvaus 
myönnettäisiin. Jessica kirosi itse mielessään, että hänelle ollaan hommaamassa uudelleen 
pässinpapereita ja päätyy takaisin lähtöpisteeseen. Oikeastaan Olga ansaitsisi pässinpaperit, mutta 
sitä hän ei sanonut ääneen. Tuskin Elgar-Enok olisi sellaista lausuntoa ymmärtänyt ja hyväksynyt.  
Muutaman viikon kuluttua Jessica kävi Sofia Erikssonin terveyskeskuksella lääkärintarkastuksessa, 
jotta saisi pässinpaperit. Sitten hänen piti itse viedä lääkärintodistus Insurance Cashin konttoriin, joka 
sijaitsee kaupungintalon katutasossa. Tämä tuntui hänestä tosi pahalta, ihan kuin laserleikkurin 
sädettä pyöritettäisiin avohaavassa.  
Jessica luki tarkkaan lääkärintodistuksensa. Siinä luki, että hänellä on lievä toimintarajoite sekä 
varadiagnoosit. Todennäköisesti hänellä on ainoastaan lievä toimintarajoite. Jessica järkyttyneenä vei 
todistuksen Insurance Cashin konttoriin.  
Muutakaan vaihtoehtoa ei ollut; ei ikuisesti voi olla työttömyyskassan varassa. Ainoastaan 
sosiaalisammakot pystyvät siihen. Jessica ei halua olla sosiaalipummi. Hän tunsi vahvaa vihaa 
työterapeuttia kohtaan, kun he suorastaan painostivat hänet Daily Activity helvettiin. Hänestä tämä on 
silkkaa mafiamaista painostusta.  
 



Keväällä Viron global kansanäänestyksessä tuli ei-tulos. Se oli yllätysshokki globalin kannattajille, 
samanlainen shokki kuin Jessican örinävalitus vanhemmille. Virolaisten Global tyrmäys on riemuvoitto 
Global Unionin vastustajille sekä äärioikeistolle.  
Syksyllä myös Suomessa tuli sama kansanäänestystulos eli Euroopassa tulee olemaan rinnakkain 
kaksi valuuttaa, federaation viralliset valuutat ovat global ja euro.  
 
Skandinavian tämän hetken merkittävin oikeistopopulistipuolue Sannskandinaver alkoi hehkuttaa lisää 
global vastustusta ja vaatia kansanäänestystä, jotta euro saataisiin takaisin. Puoluejohtajana on ollut 
edellisen vuosikymmenen puolivälistä lähtien pönäkkä silmälasipäinen Tina Klang, jolla on usein 
kaulassaan Skandinavian värinen kaulaliina. Hänellä on hyvä verbaalinen ilmaisukyky kuten monilla 
muillakin menestyvillä populisteilla.  
Skandidemokraterna puolue meni konkurssiin ja lakkautettiin edellisen vuosikymmenen alussa ja 
puoluejäseniä kehotettiin siirtyä Sannskandinaverin leitiin.  
 
Valtaapitävät poliitikot sanovat, ettei vanhaa valuttaa oteta enää käyttöön koska siitä kärsisi 
talouselämä. Jessica on valtaeliitin kanssa samaa mieltä. Hän vihaa yli kaiken populistipuoluetta, 
vaikka se on juuri hänen kaltaistensa asialla. Ihmisten, jotka ovat kokeneet vääryyksiä mutta niin 
hauskaa ei sentään pidä olla, kuten Jessica tapaa ajatella. Jessica on henkeen ja vereen Global 
Unionin ja globalin vankkumaton kannattaja. Hän ei siedä vastustajia. Kun esimerkiksi kummitäti Astrid 
kritisoi globalia, niin heti kummityttö yrittää muuttaa puheenaihetta ja sanoo, että kyllä hinnat ovat 
nousseet euroalueellakin eli hinnannousu ei johdu valuutanvaihdosta. Se voi olla ihan totta ja voihan 
olla niinkin, että kauppiaat ovat hyväksikäyttäneet valuuttakursseja. 
 
Pieni afrikkalainen Ghana on kaunistellut tilastojaan afron aikana ja nyt globaliin siirryttyä valtionvelat 
kaksinkertaistuivat niin, että koko osavaltio on konkurssin partaalla. Tästä ei vielä tiedetä mitään mutta 
Ghanan talous on jo alkanut huonontua mutta valtapuolue tekee kaikkensa, ettei totuus paljastuisi.  
 
Syksyllä Euroopan ulkoministeri Aksel Tilio puukotettiin kuoliaaksi Brysselin Stockmannilla. 
Aksel oli globalin kannattaja ja ehkä se provosoi puukottajaa, joka paljastui muutaman päivän kuluttua 
meksikolaiseksi Michaela Tranĉiloksi. Hän on monesti pyrkinyt psykiatriseen hoitoon, muttei päässyt 
koska on maahanmuuttaja eli päivänselvää syrjintää.  
Monesti meksikolaisia maahanmuuttajia karsastetaan ja se johtunee muinaisesta diktaattori Arthur 
Hilanderista eli maailmalla yleistetään kaikki meksikolaiset hilanderilaisiksi, vaikka tätä nykyään 
Meksiko on täysin erilainen valtio kuin diktaattorin aikaan. Tänään Meksiko on Keski-Amerikan 
talousveturi. Pohjois-Amerikan talousvetureina ovat Kanada ja Nebraska.  
Nyt mielenhäiriöinen Michaela teki sen vihoviimeisen virheen ja puukotti keskellä Bryssel Cityä  
Euroopan ulkoministerin, joka oli yksi Euroopan suosituimmista poliitikoista. Kaavailtiin, että Akselista 
tulisi Euroopan pääministeri nykyisen Annki Eaglen tilalle. Annki on ollut virassaan vuodesta 2995. 
Molemmat edustavat Workers Partya. Seuraavat vaalit pidetään vuonna 3006, jolloin Annki jättäisi 
politiikan ja Aksel siirtyisi puolueenjohtoon. Nyt se samperin Michaela meni ja tappoi Akselin.  
Muutaman päivän hän onnistui piileskellä Brysselin maahanmuuttajalähiössä, kunnes 
valvontakamerakuvien avulla hänet tunnistettiin ja löydettiin. Michaela vangittiin ja karkotettiin 
Meksikoon, jossa joutuu istumaan vankilassa monta vuotta ja tehdä sosiaalista harjoittelua. Meksiko ei 
aio lellitellä puukottajaa, kun maa yrittää saada hyvänmaineen.   
 
Aksel haudattiin Brysselin hautausmaalle, samalle, jossa lepää myös Uno Cactus.  
Akselin haudalle pystytettiin pronssinen näköispatsas, joka pitelee kämmenessään kultaista global 
tunnusta. Yöaikaan globalin vastustajat alkoivat käydä kuseksimassa patsaan juurelle.  
 
Yhä Uno Cactus murha on ratkaisematta. Murhaajaa ei ole onnistuttu löytää. Heti, kun joku 
alamaailman tyyppi on pidätettynä Cactus murhaan epäiltynä, niin heti tämän puolustusasianajajat 
keksivät vaikka millaisia alibeja.  
 
Ulkoministerin murhan jälkeen Jessican viha kasvoi entisestään globalin vastustajia kohtaan, kun 
globalin suurin ja suosituin kannattaja puukotettiin kuoliaaksi ja nyt pelkää kannattajien vähenemistä. 
Onneksi sentään Skandinaviassa on tämä uusi yhteisvaluutta.  
Euroopan federaation pääministeri, Annki Eaglella, on rankka vaalikausi, jota on varjostanut useat 
skandaalit erorahoista hallituksen pankkikortin väärinkäyttöön. Annki on myös ilmaiseksi syönyt 
makeisia karkkikaupoissa. Ainoastaan Aksel Tilio säästyi ryvettymiseltä mutta nyt hän on kuollut.  
 



Workers Party pelkää vaalitappiota vuoden 3006 vaaleissa kun puolueessa ei enää ole 
ryvettymättömiä tunnettuja poliitikoita.  
Ehkä Skandinavian Patrik Småsko voisi siirtyä Brysseliin mutta hänkin on saanut liian ison globalin 
kannattajan leiman otsaan.  
 
Lääkärintarkastuksen jälkeen Jessican piti muutaman kerran käydä työterapeutin luona 
keskustelemassa uudesta työpaikasta. Jessicasta Daily Activity ei ole työtä vaan puuhastelua, 
amatöörien puuhastelua ja pahimmasta päästä, kuten hän itse mielessään vatuloi. Oikeastaan Daily 
Activity on kuin onkin päivittäistä puuhaa, eikä sitä pidä rinnastaa tavalliseen ansiotyöhön, vaikka Daily 
Activity duunarit tekevät yhteiskunnalle tärkeitä tehtäviä. Daily Activity duunarit ovat eräänlaisia 
voluntaareja.  
 
Sitten hänen piti käydä Kraftverket-talolla tutustumiskäynnillä ja tavata Daily Activity päällikön, joka on 
ruipelomainen Andy-Kalle Bohm. Sovittiin, että Jessica aloittaisi helmikuun puolivälissä. He kävivät 
Tvåstad Helpon puolella, jonne pääsee suoraan hoivahallinnosta kapeita portaita pitkin suoraan 
ohjaajien konttoriin. Konttorin ja rappusten alapäässä on valkoinen puuovi. Andy-Kalle soitti ovikelloa.  
Pian harmaatukkainen silmälasipäinen vanhahko ruipelomainen mies avasi oven ja toivotti Jessican 
tervetulleeksi Tvåstad Helpoon. Mies esittäytyi ohjaaja Leo Ivarssoniksi. Jessican ensimmäinen 
vaikutelma miehestä oli, että hän saattaa olla pesunkestävä ihilisti mutta ulkonäkö pettää.  
Leo alkoi esitellä juurta jaksaen tätä pientä postimyyntiyritystä hieman narisevalla ukkomaisella 
äänellä. Esittelykierroksen he aloittivat luonnollisesti ohjaajien konttorista, jossa on moderni 
tietokoneistettu työpöytä sekä robottien latausyksikkö. Konttorista on pääsy pienelle sisäpihalle, jonka 
vastakkaisella puolella on lukion ja peruskoulun ikkunarivistöt.  
Leo kertoi, että Tvåstad Helpon toinen ohjaaja on ottanut komppivapaata ja on nimeltä Andreas-Karl 
Andersson, jonka kutsumanimi on jostain syystä Android. Äijä itsekin kutsuu itseään Androidiksi ja 
saattaa kirjoittaa jopa pankkinettilomakkeisiin liikanimensä.  
Liikanimi voi johtua hänen robottimaisesta kulmikkaasta leuastansa ja hieman metallisesta 
puheäänestä, vaikka hän on ihan oikea ihminen. Lisäksi hänen silmänsä muistuttaa kameranlinssiä, 
joka johtunee piilolinsseistä. Ehkä myös Jessican kannattaisi hankkia piilolasit, kuten isä ja äiti ovat 
silloin tällöin ehdotelleet mutta Jessie ei halua piilareita, sillä hän pelkää, jos silmämuna vaurioituisi.  
 
Ohjaajien lisäksi Tvåstad Helpo ryhmässä on yksi avustava työtreenaaja, pätkätyöläinen Sune 
Papanastassio, joka on lähtöisin pohjois-Taalainmaalta eli puhuu melkein Jämtlandin murretta.  
 
Konttorista Leo johdatti Jessican ja Andy-Kallen käytävänpohjukkaan, jonka oikealla puolella on 
keittiö, jossa Sune oli parhaillaan ohjelmoimassa talousrobottiin kakun leipomisohjetta. Kyseinen 
kakku on ikivanhalla reseptillä, joka on luotu kauan sitten kansalaisopiston opintopiirissä. 
 
Kahvihuoneessa on pinkin väriset seinät. Oviaukon vieressä on pieni seinähylly, jossa on 
vanhanaikainen matkapuhelin. Seinähyllyn alapuolella lattialla seisoo motorisoitu ruokakärry, jolla 
haetaan lounasaikaan ruoka, jonka Fix Team tuo lastauslaiturilta Tvåstad Helpon oven ulkopuolelle ja 
soittaa ovikelloa, jolloin duunari Signe-Olga hakee lounaslaatikon motorisoidulla ruokakärryllä.  
Daily Activity ryhmien ruoka tulee Kalas Cateringistä, joka on joen toisella puolella ravintola Gamla 
Ferron yhteydessä.  
 
Keskellä keittiötä on neliön muotoinen ruokapöytä.  
Sune esittäytyi, että hän on Tvåstad helpossa työtreenaajana noin vuoden ja sitten aloittaa pätkätyöt 
asunnottomien kahvilassa. Jessica huomasi, että Sunen kasvot muistuttavat jokseenkin Jörgen 
Spetsenin kasvoja, samanlainen tuhiseva nenä sekä pikkuryttyiset posket. 
 
Sitten Leo johdatti Jessican ja Andy-Kallen takaisin käytävälle, jossa hän esitteli käytävän varrella 
olevat pienet työhuoneet. Keittiötä vastapäätä olevassa työhuoneessa istuu tai paremminkin makailee 
muuan Jilly Dubois, joka parhaillaan laiskottelee työhuoneessa olevan sängyn päällä ja kuuntelee 
langattomilla kuulokkeilla modernia punkmusiikkia.  
Jessicalle tuli mieleen sosiaalisammakko Eric Björknäs ja ajatteli, että varmasti samanlainen tursake, 
joka nukkuu työajalla. Totta kai Jessica tietää, että kyseessä on vain suojatyöpaikka ja ilmeisesti 
velttouden takia Jilly on Daily Activityn kirjoilla. Jessicaa alkoi hirvittää, jos seura tekisi kaltaisensa. 
Viha Olga Lindbergiä kohtaan kasvoi entisestään.  
Seuraavassa huoneessa työskentelee mustatukkainen suuririntainen Berta Lindgren. Parhaillaan 
Berta pelaa pokeria talousrobotin kanssa.  



Työpöydällä lojuu vanhoja eurokolikoita, joiden vieressä on luuppi. Leo kertoi, että Berta on 
numismaatikko ja kerää vanhoja kolikoita ja tietää ulkoa kaikki Euroopan keskuspankin johtajat 
nimeltä. Andy-Kalle kertoi Bertalle, että tämä uusi työkaveri Jessica on syntynyt Jämtlandissa, jolloin 
Berta innostui kertomaan, että hänkin tulee Norlannista ja puhui näytteeksi hieman Norlannin 
murteella. Jessica kertoi, että hän on syntynyt Hallonbossa, jolloin Berta alkoi hokea kaupungin nimeä. 
Jessica ajatteli itsekseen, etteivät tälläkään naisella taida olla kaikki inkkarit kanootissa ja ajatteli, että 
taitaa Bertalla olla samanlaisia ulottuvuuksia kuin Olgalla. 
 
Sitten Leo esitteli Tvåstad Helpon valokuvaajafilmaajan; isorintaisen Signe-Olga Johanssonin, jolla on 
hyvin ryppyiset kasvot sekä musta sipulimainen kampaus. Signe-Olgan työhuoneessa on hyvin 
sotkuista koska tämä lihava, lähellä kuuttakymmentä oleva nainen ei oikein jaksa siivota ja hänen 
vakiosanansa ovat ei sekä en halua. Lisäksi hän puhuu huutamalla koska hänellä on huono kuulo, 
vaikka käyttääkin kuulolaitetta. Jessicalle tuli mieleen Ragnhild koska hänkin on yhtä lihava ja 
törkyturpainen. Jessica ajatteli, että Signe-Olga taitaa olla Ragnhild kakkonen. Tämä ajatus on 
lähtöisin hänen ja Lenan vakiokeskusteluista. Jessica päätti alkaa käyttää tuttuja vakioilmaisuja 
ohjaajien sekä joidenkin duunareiden kanssa lohduttaakseen itseään, että joutui Daily Activityyn 
kirjoille.  
 
Leo esitteli seuraavan huoneen, jossa työskentelee toinen lihavanainen, Yana Ekman, joka näkyi 
nukkuvan nurkassa olevassa nojatuolissa valtava tyyny pään alla. Leo esitteli Jessican tälle lihavalle 
isorintaiselle Yanalle mutta tämä uninen nainen ei näyttänyt minkäänlaista kiinnostusta uutta 
työkaveria kohtaan, vain tuhisi kuin mikäkin höyrykone. Jessica ajatteli, että täällä näkyy olevan kaksi 
kappaletta Ragnhild kakkosia.  
Yana Ekman jakaa työhuoneensa Lars Vennerstenin kanssa, joka on Jessican luokkakaveri 
yläasteelta ja lukiosta. Larsin suupielet ovat lähes aina alaspäin kääntyneet mutta heti kun jätkä on 
kujeilutuulella, niin silloin hän käy ylikierroksilla ja räkättää kuin vähäjärkinen.  
Jessica ajatteli, että jopas sattui huonotuuri, kun spesiaalikoulun emätursakkeesta tulee työkaveri.  
Larsia voisi kutsua vaikkapa Olga kakkoseksi, jopa ykköseksikin voisi tituleerata, ajatteli Jessica.  
Lisäksi Jessica ajatteli, että olisi mieluummin saanut olla Robert tai Werner, jotta työskentely sujuisi 
rattoisammin. 
Lars asuu viikonloppuisin ukkinsa luona Dalslandin perukoilla ja arkisin ryhmäasuntolassa, 
Brålandassa, lähellä sairaalaa. Larsin lapsuus on ollut rankkaa, kun vanhemmat olivat hirveitä 
rapajuoppoja. Äiti on kuollut viinaan ja isästä hänellä ei ole tietoakaan. Ukki ei halua kertoa paljoakaan 
Larsin isästä koska tämä on toimintarajoitteinen ja eikä ymmärtäisi, että miksi vanhemmat ryyppäsivät 
tämän synnyttyä. Lars on syntynyt Oslossa, josta hän muutti ukkinsa kanssa Bengtforsiin, jossa ukki 
yhä asuu. Perjantaisin Lars menee kuljetuspalvelun minibussilla ukkinsa luokse.  
 
Larsin vieressä on avustajarobotti, joka jatkuvasti seuraa häntä, ettei tämä tekisi impulsiivisia 
tyhmyyksiä. Robotti filmaa häntä, jotta ihmiskontaktihenkilöt saisivat tietää hänen mahdollisista 
mokistansa.  
 
Seuraavaksi Leo esitteli Tvåstad Helpon myymälän, joka on ryhmän sisäisen käytävän toisessa 
päässä, lähinnä Kraftverketin pääkäytävää. Pääkäytävän ja Tvåstad Helpon välissä on lasiseinä, jossa 
on liukuovi. Suurten sisäikkunoiden edessä ovat valkoiset verhot näkösuojana.  
Myymälässä on paketointinurkkaus sekä pitkät seinähyllyt, joissa on paljon elektronisia apuvälineitä. 
Keskellä huonetta seisoo rivissä neljä hopeanväristä telaketjuilla varustettua avustajarobottia myynti 
valmiina. Robotteihin on ohjelmoitu leivontaohjeita sekä muita taloudenhoitoon liittyviä asioita. 
Myymälähuonetta vastapäätä on naistenvessa. Leo kertoi, että kahvihuoneen vieressä on 
invalidivessa, joka on tarkoitettu ainoastaan pyörätuolissa istuvalle Hermanille. Invalidivessaa 
vastapäätä on miestenvessa, ja sinne Jessicalla ei ole mitään asiaa siispä hänen pitää käydä tässä 
naistenvessassa. Naistenvessan vierestä lähtee käytävän haara, joka johtaa lepohuoneeseen, jossa 
voi levätä sekä lueskella lukulaitteita. Lepohuoneen seinällä on suuri kuvaruutu.  
Perjantaisin lepohuoneessa katsotaan perjantaileffaa.  
 
Lopuksi Leo esitteli käytävän haaran viimeiset huoneet; puutyöverstas, jossa Jilly tapaa nikkaroida 
linnunpönttöjä. Verstaan vieressä on tuotevarasto sekä ohjaajien vessat, ettei heidän tarvitsisi istuutua 
pissatulle ringille.  
Varastoa vastapäätä menevät kapeat portaat yläkertaan Tvåstad Helpo Resursrcenterin tiloihin, jossa 
työskentelee Kim Åberg ja Ann Ryrhed. Leo esitteli herra Åbergille, joka tervehti varovaisesti ja katsoi 
ennakkoluuloisesti Jessicaa. Ilmeisesti minä olen vekkulin näköinen, ajatteli Jessie.  



Jessie katsoi ennakkoluuloisesti Kimiä ja päätteli tämän olevan pesunkestävä ihilisti.  
Huoneen perältä kurkisti ruipelomainen musta kiharatukkainen Ann Ryrhed, jolloin Jessica tunnisti 
hänet Mellerudista. Hän ajatteli itsekseen, että toivottavasti Ann ei tietäisi potkuista. Olisi todella noloa, 
jos Ann läpättäisi potkuista.  
 
Lopuksi Leo esitteli Tvåstad Helpon Callcenter-huoneen, jossa vaikeasti liikuntarajoitteinen Herman 
Granberg istuu kuulokemikrofoni päässä ja vastailee tilauspuhelimeen. Jokaisen puhelun hän äänittää 
kovalevylle, jotta ohjaajat voivat tarkistaa osoitetiedot. Tämä on ainoa työtehtävä, johon Herman 
kykenee. Callcenter sijaitsee lähellä sisäänkäyntiä eli huonosti sijoitettu koska liukuoven suhina tahtoo 
häiritä sekä Signe-Olgan hirveä mörököllimäinen örinä, kun tämä hakee päivänruuan.  
 
Leo sanoi Jessicalle, että tämä tulee istumaan täällä Callcenterissa Hermania vastapäätä. 
Jessican työtehtäviin tulee kuulumaan muun muassa avustajarobottien ohjelmointi sekä niiden 
pakkaaminen. Hermania vastapäätä on robotin ohjelmointipöytä. Jessicasta Herman vaikuttaa 
sympaattiselta ja nimestä hänelle assosioituu ekonomiakonttorin taannoinen Herman Hathayer, joka 
on monta kertaa seksikkäämpi kuin tämä herra Granberg mutta myös Granbergillä on sympaattinen 
ilme mutta puuttuu se jokin.  
 
Leo kertoi myös, että Jessican työtehtäviin tulee kuulumaan myös oikaista Hermanin 
kuulokemikrofonin heti kun ne ovat menneet vinoon. Tästä tulee melkoinen haaste koska Jessica ei 
oikein uskalla koskea vaikeasti liikuntarajoitteiseen henkilöön. Lisäksi hänellä on vaikea 
pyörätuolikauhu.  
 
Sitten tämä pitkäksi venähtänyt tutustumiskäynti oli ohi ja Andy-Kalle Bohm ja Leo Ivarsson toivottivat 
Jessican tervetulleeksi Tvåstad Helpoon yhdeksästoista helmikuuta. Jessica ajatteli itse mielessään, 
että jopa oli härskisti sanottu, että oikein tervetuloa emätursakkeiden pesäkkeeseen. Häntä 
suorastaan vitutti, kun Work Office Rehab passitti hänet surmansuuhun, jollaiseksi hän kokee 
suojatyöpaikat. Hänelle olisi riittänyt mainiosti spesiaalikouluvuodet ja niissäkin oli puolet liikaa. Hän 
toivoo hartaasti, että pian pääsisi takaisin informationsservice-osastolle, ettei hänestä tulisi Daily 
Activityn vakituista klienttiä. Hän yritti lohduttaa itseään, että myös informationsservice-osastolla on 
emätursake nimeltä Olga ja toiseksi Daily Activityssä on lyhyemmät työajat; puoli yhdeksästä kello 
kolmeen. Hän toivoo, että Tvåstad Helpon avustajarobotit olisivat nykyaikaisia eli niihin pystyisi 
helposti salaa ohjelmoimaan huumoritoimintoja ja sitten vielä salata tietokanta.  
Kyllä häntä osittain kiinnostaa tämä uudistettu Daily Activity, jossa duunareita ei enää kutsuttaisiin 
toimintarajoitteisiksi. Ajatella, jos saisin olla ohjaajien asemassa, ohjaaja Jessica, ajatteli hän.  
 
Jessica käy kerran kuussa kaupungintalon kopiointikeskuksella tervehtimässä Lenaa, mutta 
informationsserviceen hän ei viitsi mennä koska ei enää siedä nähdä Olgan pärstää, kun tämä hullu 
rykijä aiheutti tällaisen rumban, joka johti Daily Activity helvettiin, kuten Jessica on monesti itsekseen 
pohtinut. Hän on miettinyt, että varmasti sen oikean helvetin sieluagentit, joista hän on joskus lukenut 
netin tiedesivustoilta. Jotkut tutkijat ovat havainneet avaruuden lattian alla tumman alueen, joka 
muistuttaa infernoa, jossa sieluagentit tyrkkivät syntisäkkejä laava-altaisiin. Ilmeisesti sieluagentit ovat 
kansankielellä piruja. Tutkijat ovat myös havainneet avaruudenkatossa vahvasti salatun valoisan 
alueen. Ehkä siellä on taivasten valtakunta, mutta sitä ei pysty lähemmin tutkia. Kaikki tutkimus 
luotaimet automaattisesti palaavat bumerangin lailla takaisin maapallolle. Kaiken tämän Jessica on 
lukenut tiedesivustolta, jonka keskustelu ryhmässä nimimerkki The JT vahvistaa tutkimustuloksen. 
Nimimerkistä hänelle sekä monille muille tulee mieleen muinainen anonyymi nettikirjailija mutta 
tuskinpa kyseessä olisi sama häiskä.  
 
Jessica ei osaa aavistaakaan millaisia tursakkeita hän tulee tapaamaan muutaman vuoden kuluttua 
uudessa puuhapaikassaan, joksi hän itse mielessään kutsuu tulevaa työpaikkaansa. Juuri hän on 
nähnyt heistä muutaman. Hän noteerasi Café Sunerin tiskin takana kaksi kaunis kasvoista jätkää, 
muttei osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää. Kolmatta hän ei nähnyt, kun tämä on lyhytkasvuinen.  
 
Kopiointikeskuksella Jessica juttelee vanhaan tapaan Lenan kanssa kaikenlaisista asioista kuten 
kaipuusta takaisin informationsserviceen mutta ilman Olgaa. Tähän Lena tapaa vitsailla, että siinä 
tapauksessa rykijälle pitää tarjota arsenikilla terästettyjä kanelipullia. Tähän Jessie tapaa vastata, että 
silloinhan alkaisi uudet kuulustelut sen isotissisen rikoskytän luona.  
Lena on lohduttanut Jessicaa, että Daily Activityssä hänellä tulee olemaan todellinen paratiisi, kun ei 
tarvitse enää kuunnella Lindbergin rykimisiä ja hänellä itsellä helvettiä riittää kerrakseen.  



Lena kertoi myös, että kaupungintalon isäntärobottia on jouduttu vaihtamaan koska entinen oli 
kertonut liikaa kaksimielisiä vitsejä: ”Taidanpa arvata kuka oli ohjelmoinut robotille kaikki ne 
hävyttömyydet, sillä sinähän vietit paljon aikaa robotin kanssa kiinteistönhoito-osastolla!” 
Lena puisteli päätään ja hoki: ”Sicket folk!” ja lisäsi, että onneksi kukaan muu ei hoksannut, että sinä 
olet taitava robottiohjelmoinnissa ja olit pitkiä aikoja robotin parissa. Jessica vastasi: ”Ei vitsien 
ohjelmointi kuulu minun harrastuksiini.” johon Lena: ”Minä tunnen sinut… mutta pääasia, ettei muut 
saaneet selville kuka oli vitsien takana tai muuten Yana-Ulla Höögin rinnat olisivat pomppineet.” 
Lenasta on todella harmi, kun Jessica joutui pois eikä se rykijä.  
Nyt Jessican on vaikeampi tulla Back-up lomittajaksi koska pian hän aloittaa Daily Activityssä sekä 
hänellä on työkyvyttömyyseläke. Lenan ja Jessican mielestä Olga kuuluisi Daily Activityyn, jos 
sinnekään. Oikeastaan informationsservice-osasto on käytännössä melkoinen suojatyöpaikka; 
käsivammainen mies sekä rykivä nainen.  
 
Vielä loppuvuoden Jessica on työttömyyskassassa ja joutuu lähettämään joka kuukausi 
työttömyyskassakortit Cityworkers ammattiliittoon. Työkyvyttömyyseläke alkaa helmikuun 
yhdeksästoistapäivästä lähtien, jolloin Jessicasta tulee Daily Activityn duunari, virallisesti nimike on 
osallistuja, deltagare mutta käytännössä kutsutaan duunareiksi, jotta Daily Activity kuulostaisi 
työpaikalta eikä laitosmaiselta suojatyöpaikalta.  
Tämä moderni Daily Activity yrittää löytää toimintarajoitteisten joukosta erityislahjakkuuksia Sunerin 
aurinkopaneeliyksikköön suunnittelemaan tehokkaita aurinkokennoja.  
 
Jessicaa vituttaa, kun joutuu tursakkeiden joukkoon osaksi tursakkeita. Ainoastaan naapurinmies 
Magnumin mielestä Jessica on emätursake seksipommin asussa. Kun Magnum näkee hänet, niin 
automaattisesti patukka alkaa seistä ja tämä aiheuttaa ahdistuksen, kun ei halua akaksi örisijää, 
vaikkei puoleen vuoteen yläkerrasta ole kuulunut örinöitä, kiroilua ja tömistelyä. Enää Jessica ei 
uskalla örähtää, vaikka silloin tällöin kuulee tiedotusvälineistä paskasanoja. Heti hän menee vessaan 
pesemään kädet ja hiljaa itse mielessään kiroilee.   
 
Työkyvyttömyyseläke on vain 600 globalia kuussa. Tvåstadin Daily Activity osallistujat ovat 
onnellisessa asemassa, kun saavat työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi habilitointi-korvauksen, joka on 
tarkoitettu ruokaan. Se ei ole järin suuri, vain 70 globalia kuussa. Jos lounastaa työpaikalla, niin silloin 
ruokamaksu peritään suoraan habilitointi-korvauksesta. Jos lounastaa kotona, niin silloin saa 
rahasumman suoraan tilille. Jessica on päättänyt syödä kotona, jotta saisi habilitointi-korvauksen 
rahana eikä tarvitsisi lounasaikaan katsella tursakkeiden pärstiä. Näin hän teki myös kaupungintalolla 
ollessa. Nyt lounasmatkasta tulee hitusen lyhyempi eikä tarvitse ylittää Stallbackan siltaa.  
 
Hän on keskustellut työasioistaan CP-Hallstahammarin kanssa, joka on sitä mieltä, ettei kannattaisi 
mennä Daily Activityyn vaan mennä suoraan Work Officen normaalirajoitteisten työnhakupuolelle ja 
hakea omatoimisesti töitä. Jokseenkin Jessica on samaa mieltä, että niin pitäisi tehdä mutta mitäpä se 
auttaisi, kun saman viraston Rehab on luonut hänelle pässinpaperit tietokantoihin eikä hänellä ole 
korkeakoulutodistusta. Spesiaalikoulun todistuksella ei pitkälle pötkitä. 
 
Jessica on saanut tietää jostain netin syövereistä, että CP-Hallstahammarin nettikaveri on muuan Anki 
TASS Lakehead, joka asuu pohjoisbrysseliläisessä Fanta Cityn lähiössä, joka tapaa antaa CP-
Hallstahammarille arvokkaita netti- ja radiovinkkejä sekä vihjaa epävirallisista nettisivuista, joista voi 
warettaa kaupallisia tietokonesovelluksia.  
Vuorostaan CP-Hallstahammar tapaa lähettää ilmaiseksi kaupallisia sovelluksia Jessicalle. Muutama 
niistä on tulkkisovellus GlobalWord sekä tekstin lukuohjelmia. Nyt kun Jessican tulot ovat 
pienentyneet, niin ilmaiset tietokoneohjelmat ovat tervetulleita. 
 
Yhdeksästoista helmikuuta 3004 Jessica aloitti Tvåstad Helpossa. Päivämäärä on hänelle hyvin 
kiihottava koska se on suosikkiserkku Jesuksen syntymäpäivä. Ainoastaan päivämäärä teki hänet 
iloiseksi, mutta Daily Activity pistää vituttamaan.  
Joka vuosi samana päivänä Jessica saa kevättunteita koska ajatukset menevät upeaan 
serkkupoikaan. Heidän välillensä on muodostunut telepaattinen yhteys. Vuosi sitten kun Jessica örisi, 
niin silloin Jesus tunsi kurkkunsa karkeaksi, joka meni angiinan piikkiin. Nyt kun Jessicaa vituttaa 
työrintama, niin Jesus on masentunut, kun ei ole varma, jos haluaisi lapsen tyttökaverinsa kanssa. 
Kylläkin hän rakastaa tyttöystäväänsä mutta olisiko nyt sopiva sauma lapselle? Jesus on töissä 
kauppakeskus Överbyn kahvilassa. Jesus Stenig ei ole enää sinkku. Hän on muutaman vuoden ajan 
tapaillut tuuhea afrotukkaista Daniella Romsonia.  



Jessica ei tiedä tästä mitään eikä osaa edes aavistaa, että hän itse on edesauttanut heidät yhteen. 
Muutama vuosi sitten Jessica lähetti kunnan sisäisessä paperipostissa lukiolle nimettömän 
rakkauskirjeen serkulleen, jotta syntyisi telepaattinen yhteys, jos tämä alkaisi syvällisesti pohtimaan 
kirjettä. Sellainen on syntynyt jo ennen kirjettä mutta Jesus epäili ja epäilee yhä kirjeen tulleen 
vekkulimaiselta Daniellalta. Kun hän kysyi tytöltä, jos tämä olisi rakkauskirjeen takana, jonka 
yhteydessä on elektroniikkafirma Andersenin logo, niin Daniella väitti, että kyllä hän on lähettänyt 
kyseisen kirjeen, vaikkei olekaan. Häntä teki kovasti mieli saada Jesukselta munaa ja sen vuoksi 
päätti valehdella.  Jesus rakastui tähän mustatuuheapörrötukkaiseen tyttöön, jonka hiuspehko 
muistuttaa aataminaikaista mikrofonia. Ajatella, kerrankin Jessican pikkulappusen kirjoittamisesta oli 
jollekin hyötyä, ei hänelle vaan pahimmalle kilpailijalle. Jos Daniella olisi vastannut rehellisesti, niin 
ehkä Jesus olisi syvällisemmin vatuloinut ja sitten telepatian kautta saanut vastauksen. Tämähän on 
pelkkää jossittelua.  
 
Jesus sai vanhemmiltaan syntymäpäivälahjaksi kissankokoisen viihderobotin, jonka hän nimesi Chili 
Roboksi koska robotti on chilinpunainen. Jesus ohjelmoi robottiin kauniita vanhan ajan kansanlauluja 
kuten esimerkiksi suositun skandinaavisen nopea tempoisen joululaulun nimeltä Nina-polkka, joka 
menee tähän tyyliin; huppelis-puppelis-ruppelis Niinat ja Nasset, hiiri se kissalle takkipuhelinta 
ompeli… Kappaleella on sama sävel kuin Nisse polkalla mutta joku hupakko on mennyt muuttamaan 
sanoituksen.  
Kjellillä ja Gretalla on toinenkin samaa toimintataajuutta käyttävä viihderobotti ja tämän vuoksi he 
suunnittelevat antaa Jesuksen robotin Annkille koska tämä on todellinen robottifani. Ensin pitänee 
kysyä lupa pojalta koska robottihan on hänen syntymäpäivälahjansa. Toisesta robotista he eivät halua 
luopua koska siihen Greta on ohjelmoinut Breakdance ohjeita.  
 
Aamulla Jessica pakkasi kangaskassiin yhden pullollisen lähdevettä, jota hän on alkanut kutsua 
ahvenvedeksi, etteivät vanhat työpaikka muistot unohtuisi. Lena tapaa kutsua pullotettua lähdevettä 
ahvenvedeksi koska hänen mielestänsä se voi olla ihan tavallista hanavettä, jota tyhmät blondit 
kuvittelevat ihmevesiksi.  
Vesipullon lisäksi Jessica otti evääksi mansikka jogurttia, jonka hän oli ostanut juuri avatusta halpahalli 
Choice Housesta, joka sijaitsee Gärdhemin kiertoliittymän pohjoispuolella, aivan Hullsjöledenin 
eteläpäädyssä.  
 
Choice Housessa on todella halpoja elintarvikkeita sekä kampanjatavaroita. TV-mainoksessa kauppaa 
kutsutaan lillikseksi koska sen hinnat ovat lilliputtimaisen halvat.   
Kaupan vieressä on rautakauppa sekä Tebgasin kylmäasema, joka on entinen Teboil. Huoltamoketju 
on päivittänyt nimensä koska se myy tätä nykyään vain biokaasua. Huoltamolla on myös sähköautojen 
pikalatauspiste.  
 
Jessica yrittää lohduttautua sillä, että Kraftverket-taloon on lyhyempi kävelymatka, kuin 
kaupungintalolle eikä tarvitse ylittää Göta jokea. Sillalla käy jatkuvasti kylmä tuulen viima. Nyt hän 
kävelee pitkin Vänersborgsvägeniä etelään. Hän kävelee muun muassa Björndalsgymnasiumin ohi. 
Yhä lukiota vastapäätä on Brandoilin huoltoasema mutta Ida´s Drive in grillikioski on lopettanut ja 
tilalla on Atria-Sibylla.  
 
Sitten jonkin matkan päässä, Vårvikin kiertoliittymässä, hän kääntyy oikealle, jolloin edessä on kuin 
onkin valtava punaruskeatiilinen nelikerroksinen Kraftverket-talo. Todella näyttävä rakennus, jonka 
katolla lukee punaisilla neonkirjaimilla Kraftverket sekä Suner AB. 
 
Jessica menee Daily Activityn puoleisesta pääsisäänkäynnistä sisälle, jolloin tulee leveään 
eteisaulaan. Suoraan edessä on sisätori. Heti oikealla puolella on leveät marmoriportaat toiseen 
kerrokseen. Portaiden vieressä on panoraamahissi. Vasemmalla puolella on postihuoneen ovi.  
 
Hän kävelee kohti sisätoria. Kahvilan u-kirjaimen muotoisen tiskin takana touhuaa kolme nuorta 
jätkää, joista kaksi Jessican silmissä näyttää seksikkäiltä mutta nyt häntä ei haluta alkaa katsoa jätkiä. 
Kolmas jätkistä tiskin takana olevista on lyhyt ja lihava, tuuhearuskeatukkainen vahvasti silmämeikattu 
jätkä. Yhtäkkiä Jessica hiffaa, että sehän on Winston Liesto, lukionaikainen luokkakaveri. Häntä alkaa 
vituttaa, kun talossa näyttää olevan useita koulututtuja. Tietenkin niin kehno tuuri, ettei kuitenkaan 
Robertia tai Werneriä vaan pelkästään tursakkeet ovat päätyneet Daily Activityyn. Jessica muistaa, 
että Winstonilla on suomalais-jamaikalaisjuuret ja lukioaikaan tapasi mumista suomeksi, josta kukaan 
ei ymmärtänyt mitään.  



Jessica nosti kättä tervehdykseen, vaikka häntä vitutti ja olisi tehnyt mieli näyttää keskisormea.  
Sitten hän kääntyy oikeanpuoleiselle käytävälle, jonka alkupäässä on Tvåstad Helpon lasiovi. Koko 
seinä on lasia, jonka takana on valkoinen verho.  
Ovessa on itse käsintehty juliste, jossa yksinkertainen peikkohahmo pitelee kädessä kirjekuorta. 
Hahmon yläpuolella lukee; Welcome to Tvåstad Helpo. 
Jessica soittaa ovikelloa ja sitten varovaisesti avaa oven. Häntä vastaan tulee Leo Ivarsson sekä 
vaaleakäkkärätukkainen Andreas-Karl Andersson. Jälkimmäinen esittäytyy, että häntä voi kutsua vain 
Androidiksi. Jessica hymähtää ja ajattelee hiljaa itse mielessään, että jopas ukkoa on liikanimellä 
paiskattu.  
Android ja Leo toivottavat hänet tervetulleeksi Tvåstad Helpoon ja opastavat hänet keittiöön, jossa 
lähes kaikki duunarit ovat läsnä. Tvåstad Helpossa on tapana ensin kokoontua keittiönpöydän ääreen 
ottamaan kupponen kahvijuomaa, teetä tai mehua. Jessican iloksi keittiössä on cappuccinokone. Hän 
otti kupin cappuccinoa ja sitten istahtaa Bertan viereen, joka on parhaillaan tutkimassa luupilla 
vanhoja eurokolikoita. Aluksi Jessicasta tuntui mukavalta istua Bertan vieressä koska tämä tapaa 
kehua Jämtlandia mutta pian hän alkoi kyllästyä tämän ääneen ajatteluun. Berta tapaa toistaa kaiken 
kuulemansa. Kun lähettyvillä joku painottaa jotain sanaa, niin heti Berta alkaa sitä hokea, kunnes 
kuulee uuden sanakorostuksen. Bertalla on Aspergerin oireyhtymä ja saa helposti hermo kohtauksia 
mutta pian rauhoittuu.   
Keittiössä jotkut duunarit selailevat lukulaiteuutislehteä ja toiset läpättävät Sunen ja ohjaajien kanssa 
niitä näitä. Varsinkin Sune on oikea suupaltti. Ihan koko ajan moottoriturpa on äänessä.  
 
Noin puolen tunnin kuluttua Android ja Leo opastivat Jessican Callcenter-huoneeseen ja näyttivät 
hänen työpisteensä, joka on Henrikin puhelinpöytää vastapäätä. Jessican työpöydässä on robottien 
ohjelmointi näppäimet sekä kuvaskanneri.  
Pöydän vieressä seisoo hopeanvärinen telaketjuilla varustettu avustajarobotti, jonka hänen pitää 
ohjelmoida. Totta kai ohjaajat neuvoivat ohjelmointipöydän käyttöä. Jessicasta työtehtävä vaikuttaa 
mielenkiintoiselta mutta erittäin helpolta, liian helpolta.  

 
Android kertoi, että aiemmin tässä samassa työpisteessä on istunut hyvin ahkera Andreas Silve, joka 
äskettäin on vaihtanut ryhmää. Sitten Android hiljensi äänensä melkein kuiskaavaksi, että syynä 
ryhmän vaihtoon oli se, kun tämä ei tullut toimeen Yana Ekmanin kanssa. Yana koko ajan oli pökkinyt 
Andreasta valtavalla kehollaan ja jopa oli lähellä tukehduttaa hänet isojen rintojensa väliin, kertoi 
Android hiljaisella äänellä.  
Jessica päätti itse mielessään välttää hirviö-Yanan seuraa. Ehkä hienovaraisesti voisi yrittää psyykata 
niin, että ohjaajat passittaisivat mulkeron psykiatrille, ajatteli hän.  
 
Andreas Silve aloitti Nöjespatrullen ryhmässä, joka on seinän takana mutta sinne pääsee käytävän 
puolelta. Ainoastaan Culture Centerin puolelle pääsee Tvåstad Helpon tiloista koska kyseinen ryhmä 
tapaa usein ostaa apuvälineitä. Yksi Culture Centerin duunareista on Yanan avomies Ronny, joka 
kerran kuussa käy ostamassa Tvåstad Helposta kellontauluetikettejä.  
 
Andreas Silve on aivan hulluna nukkeanimaatioista ja on nimennyt animaatiohahmot hassuilla nimillä 
kuten esimerkiksi norsuhahmon Ghanaksi ja nallen Maxiakseksi.  
 
Fix Teamissä on toinen Andreas, joka on kyllästynyt kaimansa nukkevouhotuksiin. Tänä toinen 
Andreas on sukunimeltään Churchhill koska hänellä on englantilaisjuuret mutta osaa sujuvaa 
Skandinavian kieltä.  
 
Nöjespatrullen harjoittelee laulamista sekä balettia. Ryhmän tehtävänä on kiertää vanhusten 
palvelutaloilla viihdyttämässä vanhuksia. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa; Tim Höög sekä Lena Iprén. 
Lisäksi Nöjespatrullen opettaa lukiolaisia tanssimaan balettia. Strömmarn gymnasiumin profiili on 
ilmaisutaidon lukio.  
 
Joka aamu Tvåstad Helpon keittiössä Yana nappaa kahvipöydältä uutislukulaitteen ja menee tuhisten 
työhuoneeseensa lukemaan. Matkalla huoneeseensa hän tyrkkii kaikki avoinna olevat ovet kiinni.  
Aamuisin ohjaajat tekevät lounastilaukset. Android kysyi Jessicalta, että miten tämä aikoo syödä 
lounaan, johon Jessica vastasi: ”Minä syön kotona valmiin mikroaterian.” Siispä hänelle ei tarvinnut 
tilata ruokaa eli habilitointi-korvaus tulee rahana.  
 
 



Kahvipöydän takimmaisena tapaa istua Berta oman vakiokahvikuppinsa ääressä, jonka kyljessä on 
muinaisen huumorikansanlaulaja Björn Rosenströmin kuva. Usein Berta tapaa hokea kahvikupin 
historiasta, että siinä oli osto hetkellä Björn kulor suklaakuulia. Hänen edessänsä pöydällä on pitkä rivi 
vanhoja euro kolikoita, joita hän välillä tutkii luupilla. Berta toivoo, että muutaman vuoden kuluttua saisi 
vakituisen työpaikan eräästä antiikkimyymälästä, joka on Meänmaan Eurocityssä mutta taitaa olla 
vaaleanpunainen unelma.  
 
Ensi vuonna Leo Ivarsson jää eläkkeelle. Parhaillaan hoivahallinto ja Suner etsivät Leolle seuraajaa. 
Kahvitauolla Android tapaa istua Signe-Olgan ja Yanan välissä koska ensin mainittu niin vaatii. Android 
on Signe-Olgan edunvalvoja. Vaikuttaa siltä, että Android on monen duunarin suosikkiohjaaja koska 
äijä on ylikiltti.  
 
Maanantaiaamuisin Tvåstad helpon duunarit siivoavat omat työhuoneensa. Torstaisin siivotaan 
käytävät, keittiö ja vessat.  
Siivoaminen tapahtuu useimmiten siivousrobotin avulla. Jessican pitää siivota Callcenterin tilat koska 
vaikeasti liikuntaesteinen Herman ei siihen kykene. Jessican pitää aloittaa siivoaminen ennen kuin 
Granberg tulee tilauspöydän ääreen koska muuten hän ei kuulisi mitä asiakas sanoo langattomassa 
kuulokemikrofonissa. Hänelle kaikki kovat äänet käyvät hermoon ja sätkäyttävät luissa ja ytimissä. 
Tästä Jessicalle tulee mieleen äidin samanlainen vaiva, varsinkin aamuvuoron jälkeen iltaisin Annki 
Stenigiä sätkäyttää myös pieni ääni. Lukemattomia kertoja häntä on sätkäyttänyt tyttären örinät. 
Onneksi vuoden aikana ne ovat lakanneet. Niin Annki ja Anders toivovat. Jessica itsekin yrittää olla 
örisemättä, ettei joutuisi häädetyksi. Riittää mainiosti, kun joutui pois kaupungintalolta, kuten hän 
monesti tapaa ajatella.  
 
Jessican toisella puolella istuu Jilly, jolla on myös omat ärsyttävät piirteet kuten esimerkiksi 
takkipuhelimen räplääminen. Koko ajan pimulla on takkipuhelimen ohjauspaneeli kädessä. Lisäksi Jilly 
tapaa kuunnella työajalla anarkistisia bändejä kuten esimerkiksi Radioactive Shrimps ja Qlown Million. 
Jälkimmäisen laulajana on naispunkkari Petronella Tegel. Jilly fanittaa terraristeja. 
 
Terraristi järjestö on perustettu entisessä USA:ssa ja perustajina on vanhoillisrepublikaanit. He 
kaipaavat vanhaa maailmanjärjestystä ja Yhdysvaltoja. Amerian presidentti Valdemar But on 
kohtuullisen uudistusmielinen ja haikailee USA:n kaltaista maailmanpoliisin roolia. 
Äskettäin presidentti But valtiollisti yksityiset televisio- ja radioasemat lukuun ottamatta viihdeasemia, 
jotka eivät lähetä poliittisia uutisia. Äskettäin tapahtui Ameriassa poliittinen murha, jolloin ammuttiin 
kotiovelle tutkivajournalisti Abraham Poltson mutta murhaajaa ei tavoitettu.  
 
Jilly istuu usein työtietokoneella roikkuen Facebookissa, jossa käyttää nimimerkkiä Svampkvinnan ja 
flirttailee jätkille. 
 
Sillä välin, kun Jessica siivoaa Callcenterin, niin silloin ohjaajat käyttävät Henrikiä vessassa. 
Invalidivessassa on kakkimis- ja takapuolenpyyhkijärobotti, jota Henrik kutsuu möröksi koska se on 
vitivalkoinen ja muistuttaa klassista satuhahmo Pikku mörkö Lapasta.  
 
Jessicalle siivousrobotin käyttö ei ole vaikeaa; robotin vesisäiliöön kaadetaan vettä sekä 
lattianpesuainetta ja sitten se talutetaan siivottavaan huoneeseen, jossa robotti ensin imuroi isot 
roskat pois ja sitten se laskee lattiapintaan juuriharjat, jotka alkavat pyöriä. 
 
Siivoamisen jälkeen Jessican pitää käydä postikierroksella. Hän ottaa mukaansa pienen niin kutsutun 
pottukärryn, kahdella rattaalla varustettu vedettävän laukku, joka sisältää lähtevät paketit ja kirjeet, 
jotka pitää viedä Kraftverket-talon postihuoneelle, joka on pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella. 
Aamupäivällä Itella tuo postia ja iltapäivällä hakee lähtevän postin eli samankaltainen paikka kuin 
informationsservice mutta suojatyöpaikka on aina suojatyöpaikka, vaikka voissa paistettaisiin, ajatteli 
Jessica samalla, kun katseli ympäriinsä tässä pienessä postihuoneessa.  
Nyt ensimmäisellä postikierroksella Android lähti hänen mukaansa. Jessican pitää hakea vain Tvåstad 
Helpon posti. Jokaisessa ryhmässä on oma ruoka- ja postivastuullinen. Kaupungintalon ja 
Kraftverketin välisestä postista vastaa Budtjänst.  
Budtjänstin duunarit kyyditsee Hörnan ryhmä. Hörnanin tilat ovat nimensä mukaisesti Kraftverketin 
nurkan takana, lastauslaiturin vieressä. Samoissa tiloissa on myös Car Wash ryhmä, joka pesee 
kunnan virka-autoja. Pesupaikka on Kraftverket-taloa vastapäätä.  
 



Kahvitauoilla Tvåstad helpon keittiössä on hirveä säkätys, kun kaikki yhteen ääneen puhua pulittavat. 
Ohjaajat poukkoilevat kuin päättömät kanat. Ohjaajat yrittävät pitää ilmassa useita palloja samaan 
aikaan. Se on todella stressaavaa katsottavaa. Joskus Jessica käy juomassa cappuccinon Café 
Sunerissa, jotta saisi lepuuttaa korvia.  
 
Jessica huomasi Bjarne Angerin kauniit ruskeat silmät mutta muuten jätkä ei täytä hänen salaisia 
kriteereitänsä. Bjarnella on joitakin naismaisia piirteitä kuten isot rinnat sekä kilkattava puheääni. 
Jessica ei tiedä, että Bjarnen naismaiset piirteet johtuvat hänen lapsuudenaikaisista narkolepsiansa 
lääkkeistä, jotka lisäsivät naishormonia. Silloin tällöin hän käy sairaalassa, jossa häneen pumpataan 
mieshormonia, jotta saisi takaisin miesmäiset piirteet. Koulussa häntä on monesti haukuttu homoksi, 
vaikkei sellainen olekaan.  
Bjarne käy kaksi kertaa viikossa O2 kuntosalilla, joka on kaupungin vanhimpia kuntosaleja ja on ollut 
kaikki nämä vuodet Innovatumin kaupunginosassa, joka on useita kertoja vaihtanut omistajaa. Välillä 
kuntosali on ollut kunnan omistuksessa ja sitten se on jälleen yksityistetty. 
 
Toinen kahvilan duunareista on vaaleasiilitukkainen, pitkäruipelomainen Jerker Johansson. Hän 
vaikuttaa ujommalta kuin Bjarne mutta impulsiivisesti saattaa alkaa flirttailemaan, jota hän sitten tapaa 
katua, kun huomaa, ettei tyttö olekaan hänen mieleensä. Jerker asuu Velandassa, pienessä 
rivitalonpätkässä.  
Jerker on Jessican mieleen. Hän helposti kiihottuu j-kirjaimella alkavista miesten nimistä. Jessica tunsi 
jonkinasteista yhteenkuuluvuuden tunnetta tähän tuntemattomaan Jerkeriin. Jessican mieleen jäi 
lähtemättömästi tämän nimi, jotenkin hänestä Jerker-nimi vaikuttaa seksikkäältä, näin hän vatuloi 
kahvilan tiskillä cappuccinoaan odottaessa. Jätkät eivät osaa aavistaakaan blondin ajatuksista.   
Jessica ei kuitenkaan alkanut flirttailemaan Jerkerin kanssa koska hän tietää tämän olevan Daily 
Activity osallistuja eli toimintarajoitteinen eli tursake. Jessica päätti itse mielessään, ettei aio rakastua 
tursakkeisiin eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää. Hänelle riittää mainiosti kouluaikaiset 
retkahtamiset. Harmi, kun hän ei ehtinyt retkahtaa Kristianstadissa asuessa vaan heti muuton jälkeen. 
Yhä Jessica rakastaa palavasti Nisse Johnsonia, joka ei totta totisesti ole tursake. Yhtä asiaa Jessie ei 
tiedä, että kahvilan yhteistyöryhmässä työskentelee muuan Nisse.  
Hän ei osaa aavistaakaan, että hänen omat arvonsa tulevat vielä muuttumaan ja tursake raja kutistuu.  
Cappuccinon saatuaan hän menee takaisin Tvåstad Helpoon, jossa on alkamassa päivän 
ensimmäinen kahvitauko. 
 
Kahvitaukojen pahin räkättäjä on Lars Vennersten, joka alkaa heti kikattaa tyttömäisesti, kun Berta saa 
sarjan aivastuksia. Jessica katselee päätään puistellen tätä hirveää rumbaa ja tuntee todella vahvaa 
vitutusta Olga Lindbergiä ja Work Officea kohtaan. Hän jopa tuntee itseinhoa, kun ei kuunnellut Lenan 
viisaita neuvoja olla suostumasta uusiin työtehtäviin. 
 
Maanantain ensimmäisen kahvitauon lopulla on lyhyt maanantaipalaveri, jotta kaikille selviäisi viikon 
työtehtävät sekä muut viikon aikana olevat tapahtumat. Signe-Olga lukee elektronisesta 
viikkokalenterista muistiinpanot ja Android naputtelee tärkeimmät asiat vihreään muistiolaitteeseen.  
Yana mököttää Androidin toisella puolella ja välillä läimäyttelee itseään läskiseen käsivarteen niin, että 
koko huoneessa kuuluu läskin läpsäys. Tämä on hänen pakkoliikkeensä, ja heti läpsäyksen jälkeen 
vetää paksut sormensa keskiharmaan tukkansa läpi ja sitten hetkisen istua mököttää ja taas 
läimäyttää käsivarteensa. Kokouksen päätyttyä hän ottaa voileipärasiansa sekä uutislukulaitteen ja 
nousee puhkuen ylös ja puhisten menee huoneeseensa lukemaan. Mennessään hän tyrkkii auki 
olevat ovet kiinni.  
 
Jessicalla on runsaasti luppoaikaa koska ohjaajilla ei ole paljoakaan aikaa hänelle, siispä hän päätti 
alkaa muokkaamaan kertomustaan. Onneksi työpaikan tietokoneessa on sama tekstinkäsittely- ja 
saneluohjelma kuin kotona. Sanelutoimintoa hän ei voi käyttää koska Callcenter-huoneessa on oltava 
hiljaa, jotta Herman kuulisi mitä langattoman toisessa päässä sanotaan. Siispä Jessica joutuu 
kirjoittamaan näppäimistöltä. Kertomuksen muokkausta hän alkoi kutsua käsityöksi, jotta se kuulostaisi 
perinteiseltä harrastukselta eikä työnantajan tietokoneen hyväksikäytöltä, sillä hän ei vielä tiedä kuinka 
ohjaajat pitemmän päälle reagoisivat. Muokkauksen jälkeen hän siirtää kertomuksensa Tvåstad 
helpon oman avustajarobotin mikropiireille, jotta iltapäivän kahvitauolla robotti kertoisi hauskoja 
tarinoita. Tietenkin hän sijoitti tarinansa salattuun muistiosioon niin, ettei sitä hevillä löydä. Hän myös 
tallensi kertomuksiaan myytäviin robotteihin ja huolellisesti salasi kertomus tietokannat. Tuskin 
ohjaajat olisivat iloisia, jos myytävät robotit sisältäisivät ylimääräistä materiaalia, sillä asiakkaiden tulee 
saada sitä mitä tilaa.  



Android innostui Jessican kertomuksista, ja alkoi lukea alokkaan tarinoita. Silloin tällöin viimeisellä 
kahvitauolla Android lukee Jessican hassuja ja moniulotteisia kertomuksia. Joskus hän laittaa 
avustajarobotin lukemaan kertomusta mutta useimmiten lukee itse ääneen, kun ihmisääni kuulostaa 
paremmalta kuin robotin metallinen ääni. 
Jessica opasti ohjaajat kotisivulleen, jossa on hirveät määrät kertomuksia. Ohjaajat ihmettelivät, kun 
Jessie on jaksanut luoda noin paljon ja kaiken kukkuraksi tarinat ovat erittäin hauskoja.  
Ensimmäiseksi Android alkoi lukea Gumma Gummessonin tarinaa, joka on hyvin sisäsiisti. Seuraava 
kertomus on Alla dessa år, joka on hieman härskimpi, jossa esiintyy naisille ja homoille tarkoitettu 
seksinukke Arne. Ohjaajat ihmettelivät, että mistä kummasta Jessica keksii kaiken tämän. He eivät 
tiedä, että seksinukke Arne on kopiointiteknikko Lenan keksintö.  
 
Muutama vuosi sitten Lena oli vitsaillut Jessicalle, että Budtjänstin tytöillä olisi kaapissa pumpattava 
Arne. Tuskin siellä mitään seksinukkeja on vaan todennäköisesti jonkinlainen pedagoginen nukke.  
 
Aluksi myös Tvåstad Helpon työtreenaaja Sune luki tätä viimeksi mainittua kertomusta, kunnes tuli 
vastaan ensimmäinen seksikohtaus, jolloin hän sai melkoisen sätkyn ja heitti tulosteen kahvipöydälle. 
Sune on konservatiivi uskovainen eikä voi hyväksyä minkäänlaista ruokottomuutta, vaikka 
ymmärtääkin Jessican hyväntahtoisen huumorin. Hän on naimisissa ghanalaisnaisen kanssa ja heillä 
on yksi tytär. Duunareita ja ohjaajia nauratti, kun Sune viskasi kertomustulosteet kahvipöydälle ja 
sitten alkoi ääneen rukoilla. Hän jopa polvistui kahvipöydän ääreen ja hartaudella rukoillen hoki itse 
mielessään jotain mantraa niin, että suunpielet liikkuivat äänettömästi.  
 
Eräänä kevätpäivänä Jessicaa alkoi toden teolla vituttaa Jillyn ainainen Facebookissa roikkuminen.  
Kun Jilly meni käymään vessassa, niin sillä välin Jessica kaikessa hiljaisuudessa meni tietokoneen 
ääreen ja laittoi Facebookin osoitteen palvelunestolistalle.  
Kun Jilly palasi vessasta ja asettui istumaan tietokoneen ääreen ja ajatteli mennä Facebookiin 
katsomaan, kuinka moni on vastannut hänen flirttihenkisiin kysymyksiinsä. Tällä kertaa neiti Dubois ei 
päässytkään naamakirjaan. Hän arvasi, että kuka on eston takana ja vaati sen purkamista. Hän on 
huomannut Jessican murhaavat katseet silloin kun hän on naamakirjassa.  
Aluksi Jessie yritti väittää, että Sunerin tietokoneosasto olisi eston takana mutta se ei uponnut Jillyyn. 
Jilly alkoi naljailla Jessicalle, että tämä poistaisi palvelueston.  
Kun Jilly ei ollut läsnä, niin silloin kaikessa hiljaisuudessa Jessica poisti Facebookin osoitteen 
estolistalta, ettei Jilly polttaisi päreitä. Jessica huusi Jillylle, että tietokoneosasto on poistanut 
palvelueston. Jilly juoksi iloisena tietokoneen ääreen. 
On hullunkurista, kun toimintarajoitteinen Jilly onnistui arvaamaan, että kuka oli palvelueston takana, 
muttei koulutettu rikostutkija. Ehkä Yana-Ullan isot tissit estävät aivotyötä, kuten Jessica tapaa pohtia. 
 
Nyt Jilly pystyy taas chattailla teinipoikien kanssa. Hän on ihastunut erääseen löddeköpingiläiseen 
Ericiin, muttei voinut tavata koska pojan vanhemmat eivät oikein luota ykskaks netistä ilmestyneeseen 
tyttöön, joka fanittaa terraristeja. Monesti Jilly kyseli Jessicalta sekä muilta työkavereilta lisätietoa 
Löddeköpingistä, että kuinka sinne pääsee helpoiten. Jessie opasti hänet netin karttasivustolle.  
 
Signe-Olga valmistaa pieniä erimuotoisia tuoksusaippuoita myyntiin. 
Eräänä kevätpäivänä Jessica huomasi tuoksu öljy pullot käytävän pöydällä ja sai idean pilailla. Hän 
ripotteli salaa appelsiinin ja omenan tuoksuista tuoksuöljyä jokaiseen huoneeseen niin, että pian koko 
Tvåstad Helpon tilat tuoksui omenalta ja appelsiiniltä.  
Ohjaajat sekä osallistujat ihmettelivät, että mistä kummasta tuoksu on lähtöisin. Ohjaajat tarkistivat 
monta kertaa keittiön mehupullot, että vuotavatko ne. Ei pienintäkään vuotoa. Sitten he epäilivät, että 
kenties tuoksu tulisi Café Sunerista, jossa ehkä ollaan valmistamassa mehua.  
Android ja Leo eivät osanneet epäillä Jessicaa koska tämä vaikuttaa yhtä selväjärkiseltä kuin he 
itsekin. Leo kauhistui, kun huomasi pienen ruokasalin muovisella pöytäliinalla tuoksu öljyjen jättämiä 
rasvatahroja. Kyseinen ruokasali on Signe-Olgan ja Yanan työhuoneiden välissä. Tässä pienessä 
ruokasalissa tapaavat lounastaa Resurscenterin Kim ja Ann. Jessica alkoi kutsua huonetta VIP-
ruokasaliksi, joka huvittaa Androidia. 
Nyt kun Leo huomasi tuoksu öljyn jättämiä rasvatahroja muovisella pöytäliinalla, niin Jessica päätti 
lopettaa tuoksuöljyhyökkäykset, ettei paljastuisi ja sitten tietokantoihin saattaisi tulla negatiivisia 
merkintöjä. Totta kai Jessica tietää, ettei Daily Activitystä hevillä saa potkuja koska sinne vaaditaan 
pässinpaperit mutta jos hän oikein villiintyisi leikkikoulu tasolle, niin siitä seuraisi todennäköisesti 
lukemattomat istunnot psykiatreilla papiljottimaisine antureineen. Silloin huononisivat mahdollisuudet 
palata takaisin informationsservice-osastolle.  



 
Tiistaiaamupäivällä Tvåstad Helpossa tehdään pieni kävelylenkki lähialueelle. Aluksi Jessica vierasti 
kävelylenkkiä koska hänellä on yhä silmälasit päässä eikä halua niitä riisua työkavereiden läsnä 
ollessa, jos isä ja äiti tulisivat vastaan. Monesti kävelylenkki menee keskustaan päin. Juuri tiistaisin isä 
tapaa käydä hänen luonansa siivoamassa sekä vaihtamassa petivaatteet. Tämä on suuri salaisuus, 
jota ei kerrota edes nuorimmaiselle. Anders ja Anna ovat huomanneet, että ilman siivousapua tyttären 
huusholli muistuttaisi sikolättiä ja sänky kuhisisi pölypunkkeja.  
Tämän vuoksi Jessica pohti, jos ei lähtisi mukaan kävelylle mutta päätti kuitenkin lähteä, kun ohjaajat 
onnistuivat hänet ylipuhutuksi, että tämä saisi päättää kävelyreitin. Hänen johdollansa käveltiin 
keskustan sijasta Strömslundissa, Björndalenissa tai Lärketorpissa. Siellä päin vanhemmat harvemmin 
liikkuvat päiväsaikaan. Jessica yhä ujostelee silmälasejaan, kun vanhemmat ovat läsnä.  
Kraftverket-talon eteläpuolella on muutama kerrostalorykelmä, jotka on rakennettu onttoon tilaan; 
maan alla menee Vänercity-Gotehenburg rautatie. Juna tulee ulos tunnelista vähän ennen Göta jokea 
ja sitten Strannan matkakeskuksen kohdalla nousee pilareiden päälle, ettei rautatie jakaisi kaupunkia. 
Pilareiden päälle on rakennettu Strannan juna-asema, jotta junaan olisi helppo astua. Maan päältä 
nousee kävelyrampit ylös asemalaiturille, jonka keskellä on juna-asemarakennus. Katutasossa on 
matkakeskus paikallis- ja pitkänmatkanbusseille.  
 
Android ja Leo vuorottelevat tiistaikävelyllä koska jommankumman pitää olla työpaikalla koska Yana ja 
Signe-Olga eivät suostu kävelylle. Syynä on heidän ylipainonsa eli oikeastaan heidän tulisi kävellä 
erityisen paljon mutta aikuisia akkoja ei voi pakottaa.  
Jessica ei oikein viihdy Leon seurassa koska tämä on hänen mielestänsä kuivahko ihilisti mutta 
toisinaan Leo on hyvin humoristinen tiettyyn pisteeseen.  
Jessica on jo ehtinyt kiintyä Androidin seuraan koska tällä on melkein yhtä hyvät jutut kuin Lenalla. 
Kun on Leon vuoro lähteä tiistaikävelylle, niin silloin Jessica sanoo, että hän mieluummin ohjelmoisi 
robottia ja tekisi käsitöitä. Android istuu konttorissa tehden kirjanpitoa myydyistä tuotteista. Muutaman 
kerran Jessica on lähtenyt Leon mieliksi kävelylle. 
Eräänä tiistaipäivänä, kun Leo oli kävelyvuorossa, niin silloinkin he Jessican aloitteesta tekivät 
kävelylenkin kanavasaareke Spikölle, jossa Leo näki joutsenen, jolla oli juuri silloin pää veden alla niin, 
että pyrstö näkyi. Leo hihkaisi ukkomaisella äänellä: ”Höh, joutsen pyllistää, kun niitä lähestyn!” 
Jessica nauratti niin, että rinnat hytkyivät koska Leolla on hassu Länsi-Götanmaan murre. Hän itse 
usein puhuu vahvalla Jämtlandin korostuksella.  
 
Lähes joka tiistaikävelyllä Lars tapaa inistä, että hän haluaisi käydä Punaisen Ristin second-handissa, 
joka Jessican kauhuksi sijaitsee Älvåsvägenillä.  
Vapaa-ajalla Lars ei saa liikkua yksinään ja hänen yhteyshenkilönsä ei viitsi eikä jaksa lähteä 
jokaiseen paikkaan eikä hänellä ole robottiavustajaa koska se maksaisi liikaa, niinpä hän tapaa inistä 
ohjaajille, että he käyttäisivät häntä kyseisessä myymälässä. Tietenkin ylikiltit Android ja Leo taipuivat 
ininän edessä. He passaavat häntä kuin paskaa tikunnokkaan. Tämä ottaa Jessicaa pattiin ja myös 
hirvittää, jos isä sattuisi juuri silloin olemaan Älvåsvägenillä menossa hänen asunnollensa.  
Jessica ei tietenkään voi kertoa ohjaajille, että isä auttaa siivoamisessa sekä äiti pyykkää. Hän ei 
uskalla edes ajatella millainen rumba siitä syntyisi, jos ohjaajat tietäisivät totuuden. Ohjaajat olettavat 
Jessican olevan hyvin älykäs ja ahkera. Älykäs hän onkin mutta hyvin laiska siivoamaan asuntonsa ja 
pestäkseen pyykkinsä. Hän on myös laiska laittamaan ruokaa.  
 
Kun Tvåstad Helpon jengi menevät Punaisen Ristin myymälään, niin silloin Jessicalla on kova työ 
johdattaa seurue pikkukatuja pitkin myymälän edustalle, ettei vain tarvitse kulkea kotitalon ohitse ja 
katsoa rakennusta silmälasien läpi.  
Second-handin vieressä on Älvås Antik myymälä, jonka omistaja on kapeakasvoinen ukkeli, jolla on 
matala viihderobotti, joka rallattelee juomalauluja, joka kerta kun joku elävä olento sitä lähestyy.  
Lars kiintyi nopeasti tähän kuparin väriseen pötkönmuotoiseen viihderobottiin, jonka kyljessä lukee 
valkoisella; Moppe Robot. 
 
Tiistaikävelyillä tapaa olla mukana Jessican ja Larsin lisäksi myös Berta sekä Jilly. Viime aikoina Jilly 
on laiskistunut entisestään ja mieluummin jäisi työpaikalle köllöttämään työhuoneensa sänkyyn 
kuuntelemaan nykypunkkia, joka on hyvin aggressiivista, jossa pottuillaan Global Unionille.  
 
 
 
 



Signe-Olga sekä Yana eivät koskaan lähde tiistaikävelylle ylipainon takia. Kukaan ei kohteliaisuuttaan 
ilkeä sanoa vastaan näille kahdelle akalle. Signe-Olgalla on luottamustehtävänä vastailla työpaikan 
matkapuhelimeen ja hakea ruokalaatikko Tvåstad Helpon ovelta heti kun Fix Teamin osallistuja soittaa 
ovikelloa.  
 
Yana Ekman torkkuu työhuoneensa nurkassa olevassa nojatuolissa. Häntä kukaan ei uskalla 
komennella, sillä tämä lihava akka on jatkuvasti hyvin pahalla tuulella. Kerran hän paiskasi oven kiinni 
niin, että Leon sormet jäivät väliin. Huonotuulisuuden syynä on hänen munuaisvikansa ja muutaman 
kerran viikossa käy dialyysissä.  
 
Tiistai-iltapäivisin sekä keskiviikkoisin Tvåstad Helpossa paiskitaan töitä oikein olan takaa. Joka 
torstaiaamupäivä siivotaan kaikki yhteiset tilat kuten käytävä ja keittiö. 
Jessican työtehtäväksi tuli keittiön siivoaminen. Eräänä torstaina hän varsikseen lorautti siivousrobotin 
pesuainesäiliöön pyykkikoneen huuhteluainetta ja laittoi robotin jynssäämään keittiön lattiaa. 
Huuhteluaineesta tuli ihana tuoksu. Jessica kehui robotin työtä taivaisiin, kunnes Leo huomasi, että 
robotin pesuainesäiliössä on sinistä vettä ja arvasi, että mitä tämä sinertävä neste on. Hän alkoi 
pauhata Jessicalle, ettei pyykkikoneen huuhteluainetta saa laittaa siivousrobottiin. Aluksi Jessica yritti 
kiistää kaiken mutta aivan turhaan, sillä Leo ei ole mikään pässi, vaikka onkin jo vanha mies. Leo on 
uransa aikana nähnyt, vaikka minkälaisia duunareita ja heidän selityksiänsä.  
Androidikin katsoi päätään puistellen ja oli hyvin järkyttynyt, että tämä hauska ja muuten niin älykäs 
nainen tekee tuollaisia pikkutyttöjen juttuja.  
Ohjaajat alkoivat vähän epäillä tuoksu öljyjen ripotteluakin, että myös se saattaa hyvin olla sen 
blonditytön tekosia mutta todisteet puuttuvat. Henrik on kertonut, että hänen valkoisessa 
toppatakissansa on rasvaläiskiä ja se voi hyvinkin olla tuoksu öljyjen jättämiä. Harmi vaan, kun 
todisteet puuttuvat niin, ettei Jessicaa voi syyttää. Tietenkään Jessicalla ei ollut tarkoitus mitään tuhota 
vaan tuottaa ihanaa tuoksua ja sitten saisi nauraa, kun muut ihmettelevät vahvaa tuoksua.  
 
Jessica päätti olla käyttämättä huuhteluainetta siivousrobotissa, ettei tulisi ongelmia. Yhä hänellä on 
riesana tällaiset hetkelliset päähänpistot, pikkutyttöjen temput mutta onneksi sentään ne ovat 
vähenemään päin. Tällaiset käytännön pilat ovat hänen ainoa vakava toimintarajoitteensa. Sitä hän ei 
halua tunnustaa kenellekään eikä itsellekään, varsinkin nyt kun on joutunut kirjoille Daily Activityyn.  
 
Silloin tällöin Sune tapaa auttaa Jessicaa siivouksessa, mutta joka kerta hän ei ehdi sillä hänen pitää 
auttaa osallistujia. Kun Sunella ei ole aikaa auttaa siivouksessa, niin silloin Jessie leikillään ehdottaa 
Androidille: ”No, siivotaanko Sune metodilla vai ilman?” johon Android: ”Jospa siivottaisiin Jessica 
metodilla, kun se on niin hyvä ja toimiva!” Joka kerta hän tapaa nauraa niin, että tuuhea vaalea 
permanenttikampaus tärisee. 
 
Keittiön siivouksen jälkeen Jessican pitää myös kattaa ruokapöytä lounasta varten, ja sitten pitää 
ladata kahvikone. Eräänä torstaina hän päätti makeuttaa espressoa lisäämällä sokeria 
kahvijauheeseen. Iltapäivällä kun hän oli palannut työpaikalle, niin silloin Leo ilmi vihaisena heilutteli 
espressokahvisuodatinta hänen edessänsä ja pauhasi: ”Vad i fitta, tämä oikein tarkoittaa? Hienoa 
sokeria on sotkettu espressojauheeseen!” Nytkin Jessica yritti kiistää kaiken, muttei onnistunut sillä 
aamulla Leo oli tuonut keittiöön espressojauhetta eikä silloin siinä ollut hienosokeria. Kerta on 
torstaipäivä, niin silloin kahvijuoman valmistus on Jessican vastuulla, niin oli helppo arvata kuinka 
sokeriseos olisi tullut. Jessicalta pääsi pienoinen itku ja se paljasti hänet, jolloin Leo sanoi:  
”Jäit kiinni, sillä itku on heikkouden merkki!” Jessica perusteli, että oli tarkoittanut vain makeuttaa 
espressoa erikoisen makuiseksi mutta tämä selitys ei purrut Leoon koska ensin tämä oli yrittänyt 
kiistää kaiken. Jos hän olisi kerralla tunnustanut, niin ehkä Leo olisi hyväksynyt selityksen.  
Leoa ja Androidia ei oikein voi kusettaa erilaisilla selityksillä, sillä vuosien saatossa he ovat tavanneet 
niin monta kummallista tursaketta sekä kuullut vaikka minkälaisia selityksiä. 
 
Tvåstad helpon viimeinen kahvitauko on puoli kolme iltapäivällä, jolloin Jessica tapaa juoda 
kivennäisvettä, jota hän kutsuu yhä ahvenvedeksi, jotta vanhat työ muistot pysyisivät mielessä.  
Bertaa huvittaa Jessican jokapäiväinen ahvenveden juonti ja joka kerta kun tämä ottaa pullonsa 
jääkaapista, niin silloin Berta naurahtaa: ”Jessica ja ahvenvesi!” ja hokee sitä, kunnes on kuullut 
uuden sanapainotuksen.  
 
 
 



Päivän ensimmäisellä kahvitauolla Jessica tapaa syödä minisalamia, jonka hän on ostanut Choice 
Housesta. Töissä hän tapaa mainostaa kyseistä ruokakauppaa koska Leo on sitä arvostellut ja 
sanonut, ettei voisi ajatellakaan astuvansa Choice Houseen. Tämä on tyypillistä Jessicaa; 
mielenosoitukseksi kehua asioita, jota toinen inhoaa. Jos toinen aloittaisi rajun vastahyökkäyksen, niin 
Jessie yleensä alkaa pillittää. Jos ei töissä niin ainakin vanhempien luona, että se ja se mulkero ei siitä 
ja siitä pidä. Viime aikoina hän on alkanut lähetellä eri tahoille anonyymeja sähköpostiviestejä, joissa 
valittaa vääryyksiä.  
 
Muutaman viikon kuluttua Choice House veti pois myynnistä kaikki minisalamit koska joissakin oli 
havaittu salmonellaa. Tämä oli kova paikka Jessicalle mutta osti jotain muuta vastaavaa samasta 
kaupasta, jotta voisi ihan kiusalla syödä Leon edessä. 
 
Ruokakauppaketju Choice Housen omistaja on libyalainen Jimmy Gaddafi ja on muinaisen diktaattorin 
perillisiä. Kauppaketju on levittäytynyt ympäri Afrikkaa ja on parhaillaan laajentumassa Euroopassa 
aina Karjalaa myöten. Libyasta on tullut Afrikan talousveturi.  
 
Päivänviimeinen kahvitauko päättyy kello 15, jolloin osallistujat toisensa jälkeen lähtevät kotiin. Silloin 
ohjaajat tai Sune auttavat Hermanin invataksiin. Myös Larsin pitää saattaa taksiin koska tätä ei voi 
jättää yksin rakennuksen ulkopuolelle, jolloin tämä saattaisi hyvinkin saada päähänsä lähteä 
hortoilemaan keskustaan, jossa on paljon houkuttimia. Hän tapaa usein pummata rahaa 
työkavereiltaan. Tvåstad Helpossa on ehdoton pummauskielto.  
Silloin tällöin Lars tapaa inistä, että hän haluaisi ostaa pornolukulaitteen Vårvikin R-kioskista. Silloin 
jompikumpi ohjaajista lähtee heti tukkasuorana käyttämään häntä kioskilla. Lars on lisäksi hulluna 
raaputusarpojen perään. 
 
Eräänä päivänä kello kolmen maissa, kun keittiö oli tyhjentynyt väestä ja Jessica oli jäänyt 
ahvenvetensä kanssa yksin eikä millään jaksanut juoda kaikkea. Aukaistua vesipulloa ei kannata 
lähteä kuljettamaan kotiin, siispä hän sai jälleen kummallisen päähänpiston kaataa kivennäisveden 
lopun tuohiseen sokeriastiaan, joka oli keskellä kahvipöytää. 
Aamulla kun hän oli tullut työpaikalleen, niin silloin Android oli hyvin vihainen ja arvasi, kuka oli 
tämänkin kolttosen takana. Nyt palasokerit ovat ihan pilalla.  
Android tahtoi kunnon selityksen tai muussa tapauksessa alkaisi kirjoittaa muistiin kaikki Jessican 
tekemät kolttoset ja sitten luovuttaisi listan Andy-Kallelle. Nyt vihdoinkin Jessie havahtui ja hoksasi, 
että millaisia juttuja oli mennyt tekemään. Hänelle muistui mieleen Mellerudin potkut, poliisikuulustelu 
ja naapurin valitus. Hän ajatteli, että ensin on tosi hauskaa ja sitten odottaa ikävä ja vaarallinen yllätys.  
Ei tällainen peli vetele, jos tahtoo edetä urallaan, joka itse asiassa on juuttunut paikoilleen pitemmäksi 
ajaksi, ajatteli Jessica kyyneleet valuen silmistä samalla kun kuunteli Androidin pauhaamista ohjaajien 
konttorissa. Jessica oli aivan shokissa ja polvet tutisivat. Hän, joka selvisi poliisikuulusteluista 
voittajana mutta sitten jää kiinni suojatyöpaikassa. Vähän noloa, ajatteli Jessica. Hänen selkäpiissänsä 
kulki vilunväreet, että mitähän mahtaisi seurata, jos Andy-Kalle saisi tietää. Todennäköisesti olisi 
edessä monet istumiset psykiatrilla papiljottimaiset anturit päänahassa kiinni ja monitoreissa vilisisi 
jälleen kryptiset viestit. 
 
Nyt Andreas-Karl Android Anderssonin edessä Jessica tunsi ihan kuin jalat olisivat hyytelöä, kun sai 
niskaansa melkoisen synninpäästön. Hänellä oli melkein samanlainen tunnelma kuin syksyllä 3000 
kun oli poliisin esitutkimuksessa. Tällä kertaa paikalla ei ollut virkaintoisia rikoskyttiä tai psykiatreja. 
Jessica päätti, ettei enää koskaan tekisi käytännön piloja. Jos on aivan pakko, niin ne tulee suunnitella 
viimeistä piirtoa myöden niin, ettei paljastuisi ja ennakkoon yrittää keksiä mahdollisimman hyvät 
selitykset. Ei sitten pillittämisiä, ajatteli hän.  
Onneksi synninpäästö tapahtui ohjaajien konttorissa niin, etteivät muut duunarit kuulleet. Jessica 
vannoi käsi sydämellä, ettei moinen enää tulisi toistumaan eikä mitään mustaa listaa tarvitse alkaa 
kirjoittaa. Lisäksi hän tunnusti huuhteluaine, espressojauhe sekä sokerihyökkäykset, muttei tuoksu öljy 
juttua koska öljyhän on turmellut pienen ruokasalin muovisen pöytäliinan sekä Henrikin toppatakin. 
Hän ei todellakaan halua alkaa maksaa vahingonkorvauksia. Se olisi todella noloa.  
Jessicalle muistui mieleen lukion viimeiseltä luokalta eräs liikuntatuntu, jolloin pelattiin salibandya. Hän 
oli maalivahtina mutta vastustaja onnistui tehdä maalin niin, että Jessica oli raivoissaan hakannut 
salibandymailan säpäleiksi. Liikuntapedagogi antoi hänelle satasen laskun, jonka hän maksoi 
käteisellä vanhemmiltaan salassa. Tietenkin mailan rikkominen oli noloa, kun rakas Robert näki kaiken 
ja ehkä viimeistään silloin paloi viimeisetkin munan saannin toiveet, kuten Jessie tapaa usein 
vatuloida.  



 
 
Nyt ohjaajien konttorissa Jessica pyysi anteeksi ja perusteli tekosiaan vain käytännönpiloiksi. Android 
lupasi painaa asian villaisella, jos tosiaan tällaiset pikku tyttöjen jutut loppuisivat. Jessica vannotti,  
ettei Andy-Kalle saisi tietää jo tapahtuneesta. Android lupasi vaieta, jos ei tulisi uusia kolttosia. Jessica 
päätti ryhdistäytyä, ettei häntä leimattaisi samanlaiseksi tursakkeeksi kuten esimerkiksi Lars.  
 
Silloin tällöin Lars Vennersten tapaa salaa kaupata pornolukulaitteita, jotta saisi rahaa 
raaputusarpoihin mutta aivan turhaan, sillä kaikki Tvåstad Helpon osallistujat tietävät, ettei Larsilta saa 
mitään ostaa eikä tälle saa lainata rahaa. Kun tulee uusia henkilöitä työpaikalle, niin heti Lars on 
hyväksikäyttämässä heidän tietämättömyyttänsä. Hän saattaa jopa käydä vierailijoiden takintaskuilla 
rahavarkauksilla.  
 
Heinäkuun puolivälissä Daily Activity suljetaan kahdeksi viikoksi. Jessica otti vapaaksi koko 
heinäkuun, jotta saisi lepuuttaa hermojaan, kun on joutunut sietämään kaiken maailman tursakkeita.  
 
Tänä kesänä Stenigit kokoontuivat Gaddesannan mökille koska Jane-Bettina ja Olof-Carl menivät 
naimisiin. Etäohjattava robottipappi vihki heidät mökin edustalla koivujen alla. Multimediakamerat 
välittivät häät suvun suoratoistopalvelu Stenig Playhin, jotta muut sukulaiset ja tuttavat voisivat 
etäosallistua häihin.  
Paikan päällä oli kaikki Tvåstadissa asuvat sukulaiset Jane-Bettinan sekä Olof-Carlin puolelta. Paikalla 
oli myös Vikingin ja Reinfeldtin perheet.  
Biff seurasi vihkitoimitusta punavalkoraidallisesta riippumatosta ja välillä siemaili Power-olutta ja 
röyhtäili kuin supersika.  
 
Naapuritontilla Örjanssonin perhe seurasi Stenigien häitä. Muutama vuosi sitten Petra Örjansson nai 
Jerker Jessissonin. He asuvat Härstadin ja Hullsjönin rajalla, Parkvägenillä, pienessä rivitalon 
pätkässä. Lähistöllä asuu myös Minette ja Andreas Stenig perheineen. 
 
Vihkimisen jälkeen oli kahvitarjoilu mökin vieressä olevalla nurmikentällä, sama kenttä, jossa 2980-
luvun alussa tytöt leikkivät Jannika Schlaugin kanssa sotaleikkejä.  
Nyt sama Jane-Bettina 33vuotiaana suutelee pari vuotta nuorempaa Olof-Carl Johansson-Stenigiä 
valkoisen bileteltan suojissa. Heidän edessänsä on valtava häälahjapakettivuori. Pitkän kiihkeän 
suutelun jälkeen he avasivat paketit ja välillä vitsailivat lahjoista.  
Anders, Annki ja Jessica olivat ostaneet yhteisen lahjan; huippumoderni espressokone, joka soittaa 
pienen sävelmän, kun kahvijuoma on valmis. Yana-Martina osti serkulleen kengänpuhdistuskoneen. 
Koneessa on pieni aukko, johon työnnetään kengän kärki ja sitten kone alkaa harjata kenkää 
pehmeällä harjalla ja samalla laittaa jalkineen päälle ohuen suojalakan. Yana-Martina sanoi 
serkulleen, että tällä laitteella jopa miinanpolkemiskengätkin saadaan uudenveroisiksi. Yana-Martina 
on oppinut kyseisen sanan isosiskoltaan. Jessicalla on usein kuluneet kengät, joita hän kutsuu 
miinanpolkemiskengiksi. Jessicalla kengät kuluvat yllättävän nopeasti koska hän kävelee hiihtäen.  
Hääparilla on jo kaksi lasta, Iro ja Emelie. Iro syntyi vuonna 2999 ja Emelie heti seuraavana vuonna. 
 
Häälahjojen jaon jälkeen Kjelle esitteli temppujaan nurmikolla. Hänen parhain temppunsa oli käsillään 
kävely, joka tallentui Stenig Playhin. Hän on todellinen pelle; zorromaiset viikset ja hammastikku 
jatkuvasti suunpielessä. Hän rallatteli laulaja, Johan Lillänkan, härskejä kaksimielisiä biisejä kuten 
Umeblodet darrar ej sekä Livet ska innehålla lite runk.  
 
Johan Lillänka on todella taitava biisinikkari. Hän onnistuu tekemään härskeistä kappaleista 
salonkikelpoisia koska onnistuu tuhmat sanat riimitellä hauskasti.  
 
Edellisen vuosikymmenen alussa Jessica sattui kylpysaavissa hokemaan isälleen Lillänkan kappaletta 
Umeblodet darrar ej ja erityisesti kappaleen erästä härskiä kohtaa niin, että pappa murahti:  
”Helvete jäntan, ei saa hokea tuhmia lauluja isän ja äidin seurassa, ainoastaan kaveriporukassa voi 
hokea populaarikulttuurin pulituuria!” Kyllä Jessica sen tiesi mutta hänellähän ei ollut eikä ole 
vieläkään kavereita. Aikaisemmin töissä hän vitsaili paljon Lenan kanssa mutta nyt hän ei uskalla 
vitsailla ohjaajille, kun ei tiedä millaista huumoria he sietäisivät. Ehkä Android sietäisi tuhdimpaa 
huumoria, kuten Jessie tapaa vatuloida.  
 
 



Samaan aikaan, kun Kjelle pelleili mökin nurmikolla, Jessica ihaili Jesus serkkua. He söivät 
puutarhapöydällä olevasta kulhosta makeisia. Jessica olisi tehnyt mieli halata oikein hellästi Jesusta, 
muttei uskaltanut, kun oli niin monta silmäparia ympärillä. Jessie ei tiedä, että serkulla on jo pillua 
tiedossa. Yana-Martina huomasi siskonsa hellät katseet serkkupoikaan ja arvasi, että tämä on 
ihastunut. Hänellä itsellä on aina ollut huvittunut suhde Jesukseen, ihan kuin tämä olisi joku 
vähäjärkinen pentu. Perheen kesken Yana-Martina kutsuu Jesusta vain pennuksi tai ipanaksi koska 
myös hänellä on nimiujous, joka on tarttunut isosiskolta. Yana-Martinalla on myös huvittunut suhde 
isoon Jeesukseen eikä voisi ajatellakaan pamahtaa uskoon. Jessica uskoo Luojaan ja molempiin 
Jeesuksiin.  
 
Tätä nykyään Jesus Stenigillä on pikimusta tukka koska tällä on menneillään goottibuumi.  
Jessicalle oli melkoinen shokki, kun huomasi suosikkiserkkunsa värjänneen vaalean tukkansa 
mustaksi. Lävistyksen hän hyväksyy, muttei pikimustaa tukkaa, kuten Jessica itse mielessään ajatteli.  
 
Elokuun alussa alkoi työt. Jessicaa yhä vituttaa, kun joutui suojatyöpaikkaan eikä enää voi olla Back-
up lomittajana kaupungintalolla. Jessica on monesti ajatellut itsekseen, että se samperin rykijä pitäisi 
listiä.  
 
Syksyllä Tvåstad Helpossa aloitti työharjoittelijana vaaleatukkainen serbipoika Trajan Sammyson, 
johon lähes kaikki naispuoliset duunarit ovat pihkassa. Myös Jessica kiihottui Trajanista, vaikka tämä 
on vielä noin kuusitoistavuotias. Trajan käy Björndalsgymnasiumin sosiaalialalla. Ehkä hänestä 
valmistuu pedagogiteknikko tai jokin vastaava, kunhan vain miehistyisi.  
 
Jessica ei kehdannut alkaa avoimesti flirttailla Trajanille koska hänhän on työpaikalla ja toiseksi Jilly 
sekä keväällä, vähän Jessican jälkeen, aloittanut Annie Mattsson olivat ihan koko ajan Trajanin 
kimpussa nipistellen tämän pakaroita ja heiluttivat hänen edessään kondomeja. Tvåstad helposta on 
kadonnut työrauha, kun ihan koko ajan on hirveää räkätys.  
 
Annie Mattson asuu Sollebrunnissa. Hän on melkoinen tursake ja helposti töksäyttelee kaikenlaista 
hullua. Jessicaa hän tapaa kutsua Jämtlandin jeeveliksi. Siitä hän ei pidä mutta yrittää kaikkensa olla 
siitä välittämättä koska tietää, että Anniella on synnynnäinen aivovaurio eli oman diagnoosin mukaan 
emätursake.  
 
Silloin tällöin Annie tapaa auttaa Sollebrunnin hautausmaalla haravoinnissa sekä kukkapenkkien 
kitkemisessä sekä huoltaa hautakivien kuvaruutuja. Hän tapaa myös auttaa pienessä ICA Extra 
ruokakaupassa koska sen omistaja on Mattsonien perhetuttu.  
Tämä tuntuu Jessicasta hyvin raskaalta koska tursake työskentelee silloin tällöin tavallisessa 
normaalirajoitteisten työpaikassa. Mitä hän ei tiedä, Annie on niin kutsutussa ulkoinen ryhmässä, joka 
tarkoittaa sitä, että työskentely tavallisessa normaalirajoitteisten työpaikassa mutta Daily Activityn 
ehdoilla ja saa sairaseläkkeen sekä habilitointi-korvauksen. Tällä tavoin Jessicakin voisi palata 
takaisin informationsserviceen mutta harmi vaan, kun hän ei tiedä tästä mahdollisuudesta.  
 
Trajan pullistelee lihaksiaan naispuolisten osallistujien edessä. Ohjaajat Android ja Leo saavat 
lukemattomia kertoja puistella päitään, kun tästä pienestä postimyyntiyrityksestä on tullut melkoinen 
bordelli, jossa ei enää puhuta muusta kuin seksistä, seksistä ja vielä kerran seksistä.  
Ei auta edes Sunen muistutukset helvetin laava-altaista, sillä Annie ja Jilly eivät usko muuhun kuin 
seksiin ja kaljaan. Oikeastaan Jilly yllyttää Annieta flirttailemaan Trajanille, jotta näkisi kuinka tämä 
reagoisi. Jopa kuusissa kymmenissä oleva Signe-Olgakin riehaantui tästä kuusitoistavuotiaasta 
pojanklopista, ja filmaa tämän lihaksien pullistelua multimediakameralla. Filmauksen hän laittoi 
lepohuoneen isolle kuvaruudulle. Onneksi filmaus ei kuitenkaan mennyt Tvåstad Helpon kotisivulle, 
joka on korvannut muinaisen trollreda.nu sivuston. Vaikuttaa siltä, että Signe-Olgalla on puumanaisen 
kujeita. 
 
Meininki on melkein samanlainen kuin kaupungintalolla syksyllä 3001, jolloin Jessica riehaantui 
kuusitoistavuotiaasta Jackista. Jessica ei ole pitkään aikaan nähnyt vilahdustakaan Palmgrenistä. Hän 
ei koskaan unohda Jackia eikä myöskään nykyistä Trajania.  
 
Trajan ei saa olla hetkeäkään rauhassa, kun Tvåstad Helpon aikuiset akat ihan koko ajan ovat 
nipistelemässä tätä pyllystä. Trajan ei reagoi juuri lainkaan koska hän itsekin on yhtä lapsellinen. 
 



Jessica istuu Callcenterissä ja ohjelmoi robotteihin omia kertomuksia samalla kun kuuntelee 
käytävältä kantautuvaa Annien räkätystä. Häntä vastapäätä istuvaa Hermania ottaa pattiin, kun ei 
kuule mitä asiakas sanoo langattoman toisessa päässä eikä äänittämisestä tule mitään koska silloin 
tallentuu hirveää räkätystä. Muutenkin Hermania alkaa kyllästyttää istua kaiket päivät Callcenterin 
tilauspuhelimessa koska siellä ei ole ovea ja aivan vieressä on suhahteleva liukuovi.  
Kello yhdentoista maissa Signe-Olga lähtee möristen hakemaan ruokalaatikkoa. Yleensä juuri silloin 
puhelin soi ja Hermanilta meinaa palaa käämit liukuoven suhinan ja Signe-Olgan mörinöiden kanssa.  
 
Jos Granberg ei olisi vaikeasti liikuntarajoitteinen, niin aivan varmasti neiti Johanssonilla ei olisi 
hampaita suussa, niin kovasti Hermania sapettaa.  
Hermannille on vaikea hankkia uusia työtehtäviä juuri vaikean toiminta- ja liikuntarajoitteen takia. 
Hänen kätensä on jatkuvasti nyrkkiin painautunut eikä nyrkkiä hevillä eikä muullakaan musiikkityylillä 
saa auki. Henrik Granberg toivoo ihme parantumista.  
 
Kerta Jessican robottien ohjelmointipöytä on Hermanin kommunikaatiopöytää vastapäätä, niin sen 
vuoksi hän näkee päivittäin Hermanin sympaattisen pyöreän pärstän ja alkoi vähän tuntea ihastuksen 
ensiasteita mutta päätti kuitenkin pitää kaiken salaisuutena, ettei vain turhaan kiihottaisi tätä onnetonta 
poikaa. Ei seksistä tulisi mitään, kun seksiakti olisi minun tehtävänäni. Ihan turhaan alkaisin kiihottaa 
toista, joka ei kykene hyväilemään, kuten Jessica itse mielessään tapaa vatuloida. Jessica on 
päättänyt, ettei halua ihastua Daily Activityn tursakkeisiin eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää. 
Hän yrittää kaikkensa, jotta ihastuksen ensioireet poistuisivat. Hän yrittää ajatella Jesus ja Fredrik 
serkkujaan. Jotenkin aina vaan hänen ajatuksiinsa pujahtaa Jimmy, vaikka tämä on vielä alaikäinen, 
noin neljätoista vuotta.  
 
Tvåstad Helpoa vastapäätä, käytävän toisella puolella, on Alternativa gruppen, jossa on pienempiä 
sisäisiä ryhmiä aivan kuin Culture Centerissä. Yksi sen sisäisistä ryhmistä on hopeaseppä, joka tekee 
hienoja koruja kierrätyskomponenteista sekä muusta elektroniikkaromusta. Suunnitteilla on perustaa 
uusi sisäinen ryhmä, joka tulisi puhdistamaan pyörätuoleja sekä rollaattoreita.  
 
Jilly Dubois suunnittelee aloittavansa Car Wash ryhmässä, joka sijaitsee talon ulkopuolella, 
vastapäätä lastauslaituria. Hän on oikea auto hullu, vaikkei hänellä ole ajokorttia. 
 
Lastauslaituri on Kraftverketin itäisen käytävän pohjukassa, Fix Teamin vieressä. Laituria käyttävät 
myös Hörnan ryhmä sekä Car Cash, joka jakaa ruokailutilat Hörnanin kanssa. 
 
Henrik kykenee juuri ja juuri lataamaan valmiiksi skannattuja ruokakuvia avustajarobotteihin erityisellä 
Bildfabriken sovelluksella. Se on ikivanha tietokoneohjelma, joka aikaisemmin teki helposti 
ruokakuvien ja päivittäistavarakuvien tulostamisen. Nyt sama ohjelma on sovellettu 
robottiohjelmointiin.  
Puheluiden lomassa Henrik tapaa lajitella litteiden kuvaruutujen koukkuja, jotta näyttöruudut voisi 
ripustaa seinälle. Joskus hän lajittelee USB-muistitikkuja. Tvåstad Helpo markkinoi suurikokoisia USB-
muistitikkuja. Osa niistä on tyhjiä ja joihinkin on tallennettu ruokareseptejä. Tvåstad Helpo myy myös 
tyhjiä lukulaitteita, joihin voi liittää USB-muistitikun, jossa on ruokareseptejä.  
Valmiit ruokaohjeet tulevat talousseuralta, joka valmistaa takkipuhelimien ja lukulaitteiden 
reseptisovelluksia.  
 
Ryhmän yleisen rauhan ja järjestyksen onneksi Trajanin työharjoittelu jakso päättyi muutaman viikon 
kuluttua, jolloin Jessica sanoi Androidille, että ensi kerralla otettaisiin vain naispuolisia harjoittelijoita, 
ettei sama hullunmylly toistuisi. Androidikin on samaa mieltä, muttei tietenkään voi kieltäytyä ottamasta 
tiettyä sukupuolta koska sehän olisi sukupuolisyrjintää.  
Osa työharjoittelijoista tulee normaalirajoitteisten lukiosta tai korkeakoulusta ja osa tulee Strömmarn 
lukiosta. Strömmarnin työharjoittelijat ovat toimintarajoitteisia eli todennäköisesti he aloittavat Daily 
Activityssä, joka on oikeastaan tutustumisvierailu mutta sitä kutsutaan työharjoitteluksi, jotta kyseinen 
henkilö olisi iloinen.  
 
Tuli joulu ja Jessicaa yhä masentaa, kun on ollut kokonaisen vuoden suojatyöpaikassa. Hän pelkää 
tulevansa suojatyöpaikan vakiotursakkeeksi.   
 
Viikkoa ennen joulua Café Sunerissa oli kaikkien ryhmien yhteinen joulujuhla. Sinne kokoontui myös 
Budtjänstin osallistujat.  



Joulujuhlassa oli muun muassa joululahjanvaihto. Jokainen, joka halusi lahjan, toi pukinkonttiin  
noin 3 globalin arvoisen lahjan. Jessican panos oli jämtlantilaiskirjailija, Arnold Hällstenin Marsvins år 
lukulaite. Hän itse sai pienen joululampun, joka käy valovoimalla. Lamppu on todennäköisesti ostettu 
Sunerin myymälästä, joka on neljännessä kerroksessa. 
Lukulaitteen onnellinen saaja oli ohjaaja Android, joka ilahtui lukulaitteesta ja arvasi, että se on 
Jessicalta koska tämä on paljon puhunut Hällstenin lukulaiteromaaneista. Jessica laittoi samaan 
pakettiin bonuslahjan, jämtlantilaisia Uthålliga kurkkupastilleja.  
Työtreenaaja Sune sai pyllistävän tontun, joka käy valovoimalla, josta tämä ei ollut yhtään mielissään 
ja heitti sen päin seinää. Tonttu meni tuusan nuuskaksi. Hänhän on konservatiiviuskovainen eikä voi 
hyväksyä tuollaisia mauttomuuksia. Jo itse tontussakin olisi ollut aivan liikaa syntiä, saati sitten vielä 
tontun karvainen peffa. Onneksi tonttu ei osunut lasiseinään, jolloin Sunelle olisi tullut kallis 
ikkunalasku.  
 
Joulumuorina oli Signe-Olga joka aluksi epäröi ottaa joulumuorin roolia vastaan mutta muutti mielensä 
heti kun Android ja Leo alkoivat pohtia jotain muuta henkilöä tähän tärkeään rooliin. Tämä on tyypillistä 
Signe-Olgaa; hän sanoo ensin kieltävästi mutta sitten kuitenkin taipuu.  
 
Joulun aikaan Jessica kuuli äidiltä, että Jesus on muuttanut kotitalonsa vinttihuoneistoon 
tyttöystävänsä kanssa. Tämä on melkoinen shokkiuutinen Jessicalle; nyt on nussimiset nussittu, 
ajatteli Jessica. Hän ei osaa aavistaakaan, että itse on vahingossa johdattanut Jesuksen ja Daniellan 
yhteen kaikkien niiden anonyymien rakkauskirjeiden ja korttien avulla.  
Hän ajatteli serkkunsa mustaa tukkaa, jolloin rakkauden tunteet alkoivat lieventyä, muttei kuitenkaan 
poistua. Hän tulee ikuisesti rakastamaan Jesusta.  
Jessica vierastaa goottilaisuutta, koska se on hänen mielestänsä liian synkkämielistä. Silti Jessica on 
yhä vakuuttunut, että hänestä ja Jesuksesta saattaisi tulla hyvä pari, kunhan tämä vain jättäisi sen 
lesbon retaleen sekä gootti vouhotuksen.  
Annki näytti Stenig Playstä Daniella Romsonin kuvan, joka sätkäytti Jessicaa; tytöllä on hirveä 
mikrofonimainen rastatukka, sellaisia mikrofoneja näkee joillakin tekniikkaretrosivustoilla, ajatteli hän.  
 
Tapaninpäivänä Länsi-Intiassa oli valtava Tsunami, joka tappoi monta turistia, joiden joukossa paljon 
eurooppalaisia. Yksi Tsunamin uhreista oli jämtlantilainen jazzlaulajatar Agneta Twitterwood. Joka 
elokuu hän tapasi esiintyä Bergenin Fire festivaaleilla. Nyt on keikkailut keikkailtu. Tsunami vei koko 
Twitterwoodin perheen. Muutaman päivän kuluttua löydettiin heidän ruumiinsa ja kuljetettiin kotimaan 
multiin. Tämä jättihyökyaalto uutinen järkytti koko maailmaa. Yana-Martinaa uutinen hieman hätkäytti 
koska muutama vuosi sitten hän oli käynyt Jamaikalla, jossa hän ensimmäistä kertaa kokeili Benji-
hyppyä.  
 
Talvella 3005 Tvåstad Helpon ohjaaja, Leo Ivarsson, jäi vanhuuseläkkeelle koska hän haluaa 
vihdoinkin ottaa kaiken rennommin. Hän on pitkään haaveillut, että sitten eläkkeellä ollessaan 
omistautuisi sellaisille asioille, joita ei aiemmin ole ehtinyt tehdä kuten esimerkiksi puuhastella 
puutarhassa. Hän on naimisissa harmaatukkaisen Lilliannin kanssa, joka on jo eläkkeellä.  
 
Leon seuraajaksi tuli nuori 25vuotias vaaleasiilitukkainen pedagogiteknikko Johan Jansson. Nuoresta 
iästään huolimatta hän on jo monen lapsen isä ja hänen avovaimonsa Jutta Jonasson odottaa 
parhaillaan uutta lasta. He ovat sopineet, että lapsen synnyttyä he ottaisivat vuorotteluvapaata.  
Jutta on töissä Öxneredin matkakeskuksen salaattibaarissa. Lapsen on määrä syntyä joskus syksyllä. 
Jutalla on aiemmasta suhteesta Melita-tytär.  
 
Miltei heti Jessica ihastui tähän kuvankauniiseen Johaniin. Hänellä on erittäin kauniit kasvot sekä 
tasaisen kauniit rusketusraidat eli kuka tahansa nainen helposti rakastuu tähän komeaan 
ilmestykseen. Jessicaa kiihottaa eniten se seikka, että Johan on ohjaaja eli normaalirajoitteinen. Tätä 
hän ei tietenkään sano ääneen. Heti kun Johan auttaa Jessicaa avustajarobottien ohjelmoinnissa, niin 
silloin tämä tuntee poskensa tulikuumiksi ja lämpimän aallon kulkevan selkäpiissä. Hän tuntee 
munasolun aktivoituvan. Hänen on vaikea keskittyä katsomaan, kuinka robotteihin ohjelmoidaan tietoa 
päivittäistavaroista. Kyllä Jessie sen osaa mutta Bildfabriken sovelluksella ohjelmointi on vaikeampaa, 
vaikka kuuluisi olla toisinpäin. Sovellus on tehty liian yksinkertaiseksi. Kerta Jessica osaisi toisella 
tapaa ohjelmoida, niin sovelluksen tapa tuottaa vaikeuksia. Monesti Jessica tapaa itse mielessään 
kiroilla, että tämä sovelluskin on yhtä vaikea kuin pillun reikä.  
 
 



Ohjelmointi on todella vaikeaa niin, että jopa ohjaajilla menee sormi suuhun. Lisäksi Bildfabriken on 
erittäin buginen. Jos sovelluksessa nimeää tallenteen kirjaimella X, niin silloin sovellus jumittuu.  
Sovelluksen alkuperäinen kehittäjä on muinainen työterapeutti Kerstin, joka on sukua Tvåstad Helpo 
Resurscenterin Kim Åbergille. Kim on modernisoinut sovelluksen mutta kaikki bugit ovat yhä jäljellä.  
 
Jessicaa tekisi kovasti mieli hyväillä Johanin seksikkään atleettista vartaloa, mutta päätti kuitenkin 
pitää näppinsä kurissa koska äijähän on jo varattu ja kaiken kukkuraksi isä. Varmasti tulisi sanomista, 
jos hän alkaisi flirttailla tälle nuorelle ohjaajalle. Hän päätti pitää ihastumisensa salaisuutena.  
 
Johan ja Jutta eivät ole naimisissa koska ovat ateisteja ja se on ainoa seikka, joka häiritsee Jessicaa 
mutta sehän ei ole hänen ongelmansa. Jessica on monesti hiljaa itse mielessään vatuloinut samalla 
kun salaa ihailee Leon seuraajaa, että mitähän seuraisi, jos paljastaisin tunteeni. Todennäköisesti 
piinalliset selittelyt, että jätkä on jo isä. Pahimmassa tapauksessa seuraisi lukemattomat istumiset 
psykiatrilla anturit päänahassa kiinni. 
 
Vähän ennen Johanin aloittamista Jessica ehti lanseerata työpaikallaan tulevaisuuskertomuksensa, 
jonka hän on nimennyt Hjärtat full av vilja, jossa hän itse esiintyy nimellä Johan Grusen. Kertomusta 
luodessa hän ei tuntenut muita sen nimisiä kuin Götessonin Johan. Oli täysi sattuma, että työpaikalla 
aloittaa samanniminen henkilö.  
Android alkoi lukea päivän viimeisellä kahvitauolla ääneen myös tätä uutta kertomusta. Janssonin 
aloitettua kertomuksen päähenkilön nimi aiheutti ohjaajissa ja osallistujissa naurua. Kirjailija itse 
punasteli, kun on rakastunut päähenkilön kaimaan. 
Android ja Johan olettavat Jessican saaneen inspiraation päähenkilön nimeen Janssonista, vaikkei 
asia ole niin. Varmuuden vuoksi Jessica kiireesti punastellen selitti, että loi kertomuksen ennen kuin 
tunsi Janssonin. Totta kai Johan ja Android alkoivat epäillä, että tämä hassu blondi on selvästi 
rakastunut. Kyllä rakastuminen on läpinäkyvää. 
Johanilla ei ole mitään sitä vastaan, että Jessica tykkää hänestä ja toivoo, että tämä malttaisi pitää 
mielensä ja sormensa kurissa eikä alkaa flirttailla, saati kopeloida.  
Johanista tulevaisuuskertomus vaikuttaa erittäin hauskalta ja eikä pahastunut fiktiivisestä kaimastaan.  
 
Kronogårdenilla on kerrostalokortteli, jota kansansuussa kutsutaan jostain syystä Snusk-Johaniksi. 
Tämä huvittaa Johan Janssonia ja on iloinen, ettei asu kyseisessä korttelissa.  
 
Jessican luoman kertomuksen hahmon kohellukset eivät muistuta yhtään Johan Janssonia, mutta 
senkin edestä Johan Grusen on kirjailijan kopio. Itse asiassa Johan Grusen on kuin onkin Jessie itse. 
Jessica jopa kiihottuu, kun ajattelee kertomuksensa fiktiivistä hahmoa ja varsinkin nyt kun nimestä hän 
saa assosiaatioita pedagogiteknikko Johan Janssoniin.  
 
Mitä Jessica ei tiedä, että äiti on nuorena naisena käyttänyt salanimeä Sanna Grusen eli äiti ja tytär 
ovat esiintyneet salanimillä; tytär synnyttänyt poikavauvan Sandra Tuppsonina ja äiti on myös 
synnyttänyt salaisen lapsen nimellä Sanna Grusen. Mikä yhteensattuma. Jessicalla ja tämän äidillä on 
huippusalaisuus.  
Anders ja lapset eivät tiedä mitään vaimonsa salaisesta lapsesta, jonka tämä teki Bengt Skinnarpin 
kanssa, joka asuu tätä nykyään Johan Götessonin naapurissa. Joka kesä, kun Stenigit ovat käyneet 
Hallonbossa ja he menevät Götessoneille kylään, niin Annki menee hiljaiseksi ja kävelee 
perheenjäsenten takana.  
Annki ja Bengt rakastelivat vuonna 2965, samana vuonna hän tapasi Andersin mutta silti innostui 
kuksimaan Bengtin kanssa. Bengt ei tiennyt eikä tiedä vieläkään, että rakastajatar tuli paksuksi ja 
salaa synnytti ja adoptoi poikalapsen. Salaisuuden tietää ainoastaan Annki.  
 
Andersin oma syrjähyppy Kristianstadissa oli pientä vaimon ja tyttären tempauksiin verrattuna eikä 
Yonna Gahn tullut raskaaksi.  
 
Silloin tällöin Jessicalla käy mielessä poisadoptoitu poika, että missähän tämä mahtaa asua ja minkä 
nimen tämä on saanut. Häntä kiihottaa ajatus, että jossain päin maailmaa on hänen ja Fredrikin 
yhteinen lapsi.  
 
Marraskuun alussa Jutta Jonasson synnytti hyvinvoivan tyttölapsen. Johan siirtyi isyyslomalle, jotta 
Jutalle jäisi enemmän aikaa vauvalle, joka nimettiin Jonna-Jonnaksi. Kerta Jansson-Jonassonin perhe 
on ateistinen, niinpä Jonna-Jonna ei saa kristillistä kastetta. Jessicaa ärsyttää tämä seikka.  



 
Johanin isyysloman aikana sijaisena oli useita henkilöitä. Useimmiten sijaisena oli noin nelikymppinen 
Suffel Andersson joka sijaisuuden ohella on myös työtreenaajana. Suffel on kova soittamaan 
nestekaasukitaraa ja tapaa soittaa voi hyvin tuokiossa, joka on yleensä keskiviikkoisin, jotta osallistujat 
voisivat tehdä jotain mukavaa. Perjantaisin Tvåstad Helpossa katsotaan leffaa.  
Jessicaa ärsyttää voi hyvin tuokio sekä perjantaileffa koska hänen mielestänsä työpaikoilla tulisi tehdä 
töitä niskalimassa, myös suojatyöpaikassa.  
 
Jessicaa alkoi pian ärsyttää Suffelin kitaranrämpytys koska nyt Android ei enää ehdi lukea hänen 
kertomuksiansa. Android on joskus nuoruudessaan ollut popyhtyeessä. Kun hän meni naimisiin, niin 
silloin bändikiinnostus lopahti ja muutkin bändin jäsenet kyllästyivät keikkailuun ja lakkauttivat yhtyeen. 
Androidin aviovaimo on Birgit ja heillä on yksi Jessican ikäinen poika, Jesus.  
Heti kun Jessica oli kuullut ohjaajansa pojan nimen, niin silloin hän ihastui häneenkin, vain nimen 
vuoksi. Muutaman kerran Jesus Andersson on käynyt isänsä työpaikalla. Jessican mielestä tämäkin 
Jesus on erittäin seksikäs; vaalea siilikampaus ja samanlainen atleettinen vartalo ihan kuin Johanilla. 
Hän on komeampi kuin Jesus Stenig. Jessicaa ärsyttää Jesus-serkussa tämän mustaksi värjätty 
tukka. Jesus Anderssonilla on oljenvaalea siilikampaus sekä ihanan kantikas leuka.  
Tämäkin Jesus on varattu. Hänen tyttöystävänsä on Patricia Patriksson, joka on hulluna radio-
ohjattaviin autoihin. Loppuvuodesta Jesus ja Patricia saivat tyttölapsen.  
 
Jessica ei ihastu Androidiin koska tämä on vanhempi sekä melko lailla rupsahtanut hössöttäjä, joka 
yrittää pitää useita palloja ilmassa samaan aikaan.  
 
Talvella 3006 Jesus Stenig ja Daniella Romson saivat tyttölapsen, joka kastettiin Lexa Pingvinaksi. 
Lexa Pingvina on moderni sukupuolineutraali nimi.  
 
Heti lapsen synnyttyä Jesus ja Daniella muuttivat pois Jesuksen lapsuuskodin vinttihuoneistosta 
Tvåstadin keskustaan, vanhan elokuvateatterin tiloihin.  
Nyt Jesuksella ei ole pitkä työmatka. Hän on yhä töissä kauppakeskus Överbyn kahvilassa. Daniella 
on tatuointitaiteilijana pienessä tatuointiateljeessa kauppakeskus Luna Galleryssa.  
 
Kjellillä ja Gretalla on jo useita lapsenlapsia. Richardilla ja Minettellä on kaksi lasta. Nyt viimeinkin Kjell 
ja Greta saivat huokaistua helpotuksesta, kun vallaton pahnanpohjimmainen löysi sen oikean ja 
perusti perheen. 
 
Stenigien lapsista ainoat, joilla ei vielä ole elämänkumppania, ovat Jessica ja Yana-Martina. On vain 
ajankysymys, milloin jälkimmäinen löytää sen oikean, sillä hänen on aina ollut helppo solmia uusia 
tuttavuuksia. Jessicaa ei koskaan ole oikein kiinnostanut olla aktiivinen kavereiden kanssa, vaikka 
haaveileekin poikaystävästä. Hän on oikea serkkuhullu, hulluna miespuolisten serkkujen perään. 
Hänen mielestänsä serkusta tulisi hyvä aviomies koska tähän voisi luottaa, kun tietää tämän taustan.  
Totta kai hän haluaisi suvun ulkopuolisen mutta missä ihmeessä sellainen kuppaa. Ei ainakaan tule 
kotiovelle soittamaan ovikelloa kuten kävin Yonna Tjärmarkerille ja Jim-Oscarille, josta Jessica on 
lukenut 7dagar juorulukulaitelehdestä.  
Myös Jessicalla kävi puolisäkä kesällä 2992, kun Fredrik-serkku koputti huoneen oveen ja sitten sai 
ensimmäisen kerran nauttia yhdynnästä. Siitä syntyi Jessican salainen poisadoptoidu poika. Jos 
Jessica olisi ollut jämerämpi, niin hän olisi voinut ihan avoimesti ottaa serkkuunsa yhteyttä ja kertoa 
raskaudestaan. Raskaus yllätti myös Jessican ja huomasi viime hetkellä. Silloin ilmassa oli paljon 
asioita; Jessican ensimmäiset potkut sekä iso vauvamaha. Kaikkea tätä Jessica usein vatuloi itse 
mielessään ja totta kai tämä tuntuu haikealta. Jos ei olisi hommannut itselleen potkuja, niin silloin ei 
ehkä olisi joutunut Daily Activityyn. Ehkä minusta olisi tullut jäykkäniskabyrokraatti, ajattelee Jessica.    
 
Sillä välin, kun Johan Jansson oli isyysvapaalla, niin silloin Tvåstad Helpossa oli paljon lyhytaikaisia 
sijaisia, joista yksi on Suffel Andersson niminen nuori mies mutta häneen Jessica ei tunne vetoa koska 
tämä on kova polttamaan sähkötupakkaa ja rämpyttää nestekaasukitaraa. Kitaran rämpyttämisen takia 
Android ei ehdi ääneen lukea kertomuksia.  
 
Loppuvuodesta Suffel menehtyi sisäisiin verenvuotoihin. Tämä tapahtui aamulla, kun hänen vaimonsa 
heräsi kivikuolleen aviomiehen vierellään ja suusta ja nenästä oli tullut verta kuin härän kurkusta. 
Tämä oli shokkiaamu.  
 



Silloin tällöin Jessica käy kaupungintalon rekrytointiyksikössä Lennart Bjärkstrandin juttusilla, jos olisi 
vapaita työpaikkoja. Joka kerta saa saman vastauksen; olet mielessäni, muttei valitettavasti ole 
vapaita hommia. Jessica tuntee olevansa Daily Activityn vankina. Tämä pistää mielen matalaksi.  
Silloin tällöin hän on sanonut Androidille, että kaipaisi takaisin entiseen työpaikkaansa.  
Kerta Jessica kaipaa niin paljon takaisin kaupungintalolle, niinpä Android alkoi keskustella  
Andy-Kalle Bohmin kanssa, että olisiko Budtjänst ryhmässä vapaita paikkoja, sillä sehän on 
kaupungintalolla. Andy-Kalle vastasi, ettei ole yhtään vapaata paikkaa mutta parhaillaan ollaan 
perustamassa kaupungintalolle uutta ravintolaryhmää ja Jessica voisi olla mukana sen 
perustamisessa.  
 
Restaurang Flygplatsenin kokit, Lore Matson ja Andy Fredriksson ovat vihdoinkin paljastaneet idean 
muuntaa ravintolan Daily Activity ryhmäksi. Osaomistajaksi voi tulla koulutusyhtiö Suner aivan kuin 
Budtjänstin kohdalla. Kunta oli lähellä automatisoida ravintolankeittiön ja hankkia sinne 
kokkausrobotteja sekä lounasautomaatteja.  
Kunnallispoliitikot päättivät toteuttaa kokkien ehdotuksen koska sehän antaisi toimintarajoitteisille 
mielekästä ja hyödyllistä puuhaa. Toimintarajoitteisten pito ei maksaisi kovin paljoa ja samalla poliitikot 
voivat paukuttaa henkseleitään vaalien alla, että ovat pelastaneet työpaikkoja automatisoinnilta. 
  
Android kysyi Jessicalta, jos tämä haluaisi olla mukana käynnistämässä uutta ravintolaryhmää 
kaupungintalolla. Totta kai Jessica suostui koska silloinhan olisi sopivasti tyrkyllä suosikkiosastolle.  
Hän näkisi myös useammin kopiointiteknikko Lenaa. Olgaa hän ei kaipaa. Hän saattaisi antaa tälle 
rykijälle kunnolla turpiin. Ravintolankeittiössähän on paljon erilaisia laserleikkureita kostovälineinä, 
ajatteli Jessica mutta ei taida hänestä olla murhaajaksi, kuten hän itse asiaa vatuloi.  
 
Jessica sopi ohjaajansa kanssa, että hän voisi ainakin kokeilla ravintolaryhmää ja jos ei viihtyisi, niin 
voisi palata takaisin Tvåstad Helpoon. Nyt hänellä olisi vähemmän menetettävää, kun on kirjoilla Daily 
Activityssä mutta samalla myös vankina, nimittäin Work Office ei enää noteeraa hänen työnhakujansa, 
kun ei enää ole työmarkkinoiden saatavilla. Tämä pistää raskaasti vituttamaan. Jessica on erittäin 
katkera Work Office Rehabille ja Olga Lindbergille. Ainoa oljenkorsi on Lennart Bjärkstrand mutta 
hänellä ei ole paljoakaan valtaa, sillä hän saa toimeksiantoja ainoastaan Work Officelta eikä häneltä 
voi mennä suoraan kysymään töitä. Kunnan virallinen rekrytointi tapahtuu henkilöstökonttorin kautta. 
Ei tästä hullukaan ota selvää, kuten Jessica tapaa itse mielessään pohtia.   
 
Huhtikuussa Jessica kävi Androidin kanssa tutustumiskäynnillä ravintolaryhmässä. Kokit pitivät 
infopalaverin pienessä kokoushuoneessa talon sisääntuloaulassa.  
Kaupungintalon lounasravintola on uudelleen nimetty Restaurant City Basementiksi. Ravintola on 
jälleen puoliksi yksityisomistuksessa, tällä kertaa koulutusyhtiö Suner omistaa ravintolasta puolet ja 
toisen puoliskon omistaa kunnan toimintarajoitteisten hoivahallinto.  
Digitaalikonttori on muutosten kourissa. Se tullaan sulauttamaan tonttiyhtiö Tvåstad Tomt AB:hen. 
Digitaalipäällikkö Christina Karlsson sai uusia työtehtäviä kaupungin insinöörikonttorista.  
Informationsservice ja kopiointikeskus siirtyivät uuden palveluhallinnon yhteyteen.  
 
Jessica aloitti ravintolaryhmässä huhtikuun puolivälissä ja on kesäkuun loppuun, jolloin aloittaa 
kuukauden pituisen kesäloman. Syksyllä hän jatkaa Tvåstad Helpossa, ellei onnistuisi palata takaisin 
informationsserviceen.  
 
Ravintolaryhmässä Jessica ihastui vaaleatukkaiseen lyhytkasvuiseen Elliott Örjanssoniin. Hän muisti 
jätkän Gaddesannasta. Elliottia hän näki viimeksi kesällä 3004 serkun häissä, kun jätkä katsoi tontin 
portilla robottipastoria.  
 
Muutama seikka Jessicaa häiritsee Elliottissa ja ne ovat pojan kesakkoiset kasvot sekä liian nuori 
ulkonäkö. Toisinaan Jessicaa kiihottaa Elliottin nuori ulkonäkö mutta kesakot ja luomet kaulassa 
iljettää. He tulevat hyvin toimeen keskenään. Jessica tapaa rallatella perinteisiä lastenlauluja uusine 
härskeine sanoineen, jotka hän on oppinut Lenalta. Elliottia huvittaa, kun tämä hassu 
jämtlantilaisblondi alkaa rallatella ja välillä haroo sormillaan nenän alustaansa.  
 
Kopiointikeskus on ravintolan seinän takana ja luppoajalla Jessica käy rupattelemassa Lenan kanssa. 
Lenakin käy silloin tällöin ravintolassa juttelemassa kokkien ja Jessican kanssa. Silloin Elliott tapaa 
kysellä häneltä uusia härskejä vitsejä mutta Lena ei uskalla opettaa rivouksia toimintarajoitteisille, kun 
ei tiedä heidän huumorintajuaan.  



Hän tietää, että myös Jessica on toimintarajoitteinen mutta tämähän rakastaa rivouksia. Harmi vaan, 
kun Lena ei tiedä, että myös Elliott sietää rivoja vitsejä.  
Lena kertoi Elliottille vain vanhan klassikon kahdesta tomaatista, jotka jäivät auton alle, jolloin heistä 
tuli ketsuppia. Elliottista Lena on melkoinen vekkuli.  
 
Jessica rallattelee Elliottille sekä muille ravintolaryhmän osallistujille jämtlantilaisia lastenlauluja uusine 
härskeine sanoineen samalla, kun päivän päätteeksi pesee painepesurilla ravintolankeittiön kivilattiaa.  
Painepesurin letkua hän kutsuu letku-Olgaksi. Myös tämä on Lenan käsialaa. Muutama vuosi sitten 
Lena oli vääntänyt tutun hämähäkkilaulun lankakohtauksen letku-Olgaksi.  
Kukaan keittiössä ei tiedä, että kuka on rallatuksen letku-Olga. Sitä Jessie ei tietenkään paljasta. Ehkä 
kokit aavistavat, että kyseessä lienee Lenan paljon mainitsema rykijä-Olga.  
 
Jessican tekisi mieli työntää painepesuriletkun rykijän perseeseen niin, että mulkero saisi kunnon 
suolihuuhtelun. Elliottia ja kokkeja nauratti makeasti blondin rallatukset sekä painepesurin uusi nimi.  
 
Ravintolaryhmään palkattiin ohjaaja, sillä kokit eivät ehtisi toimia ohjaajana ja samalla kokata. 
Ohjaajaksi tuli vanhahko ruipelomainen Billy Andersson, jolla on vitivalkoiset hampaat. Billy on kova 
mutta oikeudenmukainen sekä maltillisesti humoristinen.  
Ravintolaryhmässä hänen ja Elliottin välillä oli useita yhteenottoja kuten esimerkiksi koulujen 
päättäjäisten aikaan, jolloin poika olisi halunnut lopettaa aikaisemmin, jotta voisi bilettää kavereidensa 
kanssa mutta virkaintoinen Billy ei antanut Elliottin lopettaa aikaisemmin koska ravintolassa tarvitaan 
koko ajan apua. Silloin Elliott itki sydäntä särkevästi niin, että se oli kova paikka Jessicalle. Häntä olisi 
tehnyt mieli halata oikein hellästi poikarukkaa, muttei uskaltanut. Jessicalla ei ole kokemuksia 
halaamisesta.  
 
Ravintolaryhmän muut duunarit ovat mustalyhyttukkainen Giovanni Östh, lyhytkasvuinen Martin 
Leisson, joka on lyhyempi kuin Elliott sekä serbialainen Albert Milosevic.  
Ryhmässä aloitti vähän myöhemmin avustava ohjaaja, tukevahko vaaleasutitukkainen Gustaf Olsson. 
Hän on puoliksi virkaintoinen. Toisaalta Gustaf on hyvin humoristinen mutta toisaalta tämän ihilismi 
ottaa voiton, kuten Jessica on lukemattomia kertoja itse mielessään ajatellut. Gustafilla on veikeä 
hymy, ihan kuin olisi kuullut pierun paukahtavan.  
 
Kokit Andy ja Lore muistavat Jessican ahkeruuden ja yrittävät antaa hieman vaativimpia työtehtäviä. 
Ravintolantiskiä vastapäätä on seinäpöytä, jonka päällä on laatuaikakausilukulaitelehtiä kuten Elle ja 
Café. Elle nimestä Jessicalle tulee mieleen Elliott Örjansson.  
Jessie ei osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää ja millainen lemmensirkus odottaa muutaman vuoden 
kuluttua.  
  
Heti kun Lena oli nähnyt Jessican pitkästä aikaa, niin silloin tämä sanoi innoissaan; ”Nyt kukkii taas 
jämtlantilaisessa kaislikossa!” Jessie naurahti, että niin kukkii ja kohta tämä likka kukkii 
informationsservice-osastolla rykijän tilalla, johon Lena: ”Åh, kyllä sulla leikkaa!” ja yrittää halata mutta 
Jessie vetäytyy taaksepäin nauraen: ”Mutta minä en syty naisista!” Lena vakiona: ”Mutta naiset 
syttyvät sinusta ja se näkyy riittävän!”.  
 
Ravintolaryhmässä Jessican tehtäväksi tuli käyttää täysautomaattista tiskikonetta sekä kärrätä 
voileipiä tämän kuusikerroksisen virastotalon kokoustiloihin. Hän tuntee talon jokaisen sopukan. 
 
Lounaan ravintolaryhmän osallistujat syövät Budtjänstin tiloissa koska sääntöjen mukaan 
ravintolasalissa sen työntekijät eivät saa syödä omia ruokia. Budtjänst on äskettäin muuttanut talon 
kellariin, kun sen entiset tilat katutasossa sekä kolmannessa kerroksessa menivät muille osastoille.  
 
Jessica vanhasta tottumuksesta käy kotona syömässä, ettei tarvitsisi katsella tursakkeiden naamoja. 
Elliottia hän ei luokittele tursakkeeksi. Hän ujosti ihailee tätä komeaa miehenalkua.  
 
Ravintolaryhmäläisillä on siistit beesin väriset työvaatteet sekä upeat tummansiniset lippalakit, joissa 
lukee, kultaisin kirjaimin; Restaurant City Basement.  
Jessican pukukaappi on Budtjänstin edustalla. Muiden ravintolan osallistujien pukukaapit ovat 
kopiointikeskusta vastapäätä olevassa taukotilassa. Kerta Jessie on nainen, niinpä hän ei tietenkään 
saa pukeutua jätkien seassa. Jessica haluaisi, että pukukaappi olisi informationsservice-osastolla 
Olgan kaapin tilalla.  



 
Budtjänstin nykyisissä tiloissa on myös virastotalon vartiointirobottien latausnurkkaus, jossa päivän 
aikana käy robottiteknikko lataamassa robotteja sekä tulostaa vartiointiraportteja.  
 
Jessica huomasi ilokseen, että viimeinkin kunta on älynnyt vaihtaa turvayritystä. Kunta kyllästyi S-L 
Safetyn oikkuihin. Nyt kaupungintalolla vartioi Group4-Hawk eli Jessican suosikkiyritys, jolla on juuret 
muinaisessa G5S yhtiössä.  
Jessica ajatteli itse mielessään, että taannoisesta palvelunestosta oli todella hyötyä. Todennäköisesti 
se johti siihen, että kunta kyllästyi S-L Safetyn kotkotuksiin. Vaikuttaa siltä, että S-L Safetyn ukot ovat 
inisseet kaupungintalon turvallisuuspäällikkö Matilda Björkille, että palvelunesto juttu pitää selvittää. 
Sitä on mahdoton selvittää koska syyllinen ei suostu tunnustaa ja syyllisen kaveri suojelee tätä. Viime 
aikoina sähköpostiliikenne on toiminut hyvin. Jossain välissä Matilda epäili Olgaa, kun tämä on 
melkoinen poropeukalo.  
Matilda päätti pyyhkiä perseensä S-L Safetyn vartiointisopimuksella ja solmi uuden sopimuksen 
Group4-Hawkin kanssa. 
 
Parhaillaan Group4-Hawk on muutosten kourissa, sillä se on fuusioitumassa madagaskarilaisen 
Safecolin kanssa. Jonkin aikaa ehti olla Group4-Hawkin tarrat kaupungintalon ovissa ja ikkunoissa 
kunnes ne korvattiin uusilla Safe4G:n punavalkoisilla tarroilla, joka on firman uusi nimi.  
Jessican harmiksi joihinkin tiloihin on jäänyt S-L Safetyn tarroja, jotka hän heti tilaisuuden tullen aikoo 
poistaa. Hän ei tietenkään poista Group4-Hawkin ja Safe4G:n tarroja. Hänestä kaikki muut 
vartiointiyhtiöt paitsi S-L Safety ovat oikeita vartiointiyhtiöitä.  
 
Budtjänstin ohjaaja on vaalealyhyttukkainen Annika Ekholm. Eräänä päivänä hän kauppasi 
osallistujilleen huippumodernia takkipuhelinta mutta kenelläkään ei ollut vara ostaa.  
Jessicalla olisi ollut, muttei tiedä kuinka moderneja älykkäitä takkipuhelimia käytetään. Hänellä on 
takkipuhelimen karvalakkimalli. 
  
Elliott kertoi Jessicalle samalla kun he latasivat täysautomaattista tiskikonetta, että hänellä on 
tyttöystävä Uddevallassa ja kertoi nimenkin; Jenny Johansson. Hän kertoi myös, että oli tavannut 
tämän Patukka Date sivustolla. Totta kai Jessica piti peukkuja, että Elliottin pimu olisi luotettava, vaikka 
pinnan alla pulppusi mustasukkaisuus. Jessica ajatteli itse mielessään, että hän haluaisi olla Jennynä 
ja sadatteli hiljaa itse mielessään, että myös tällä jätkällä on tyttöystävänä lesbon retale.  
Elliott on vasta 18 ja Jessica itse on 26 vuotta eli heillä on iso ikäero mutta silti Jessica näkee jotain 
erikoista tämän vaaleasiilitukkaisen jätkän olemuksessa, jotain sellaista, josta hän pitää. 
 
Eräänä päivänä Jessica päätti tehdä pienen käytännönpilan ravintolan ruokavarastossa; ripotteli 
omenantuoksuista tuoksuöljyä ympäriinsä. Tuoksuöljypullon hän oli pöllinyt Signe-Olgan työhuoneen 
hyllystä. Kukaan ei saanut selville voimakkaan tuoksun alkuperää. Gustaf ja kokit epäilivät omenaviini 
pullojen vuotavan.  
 
Luppoajalla Jessica käy juttelemassa Lenan kanssa. Hän kertoi, että ravintolan Elliott on hyvin 
lutunen. Tähän Lena naurahti: ”No voi hyvänen aika, sinä olet kyllä yliseksuaalinen ja rakastut jopa 
miesten polkupyöräänkin!” ja naurahti: ”Onko se Elliott Lindberg?”, johon Jessica: ”Haha, niin hauskaa 
ei pidä olla sillä Elliott Lindberg on rikki ryitty!”, jolloin Lenalta pääsi räkänauru. Jessica kertoi myös, 
että myös Elliott Örjanssonilla on jo lesbon perhana tyttöystävänä, johon Lena: ”Ja nyt eräs toinen 
lesbon perhana on onneton!” ja nauroi makeasti. Sitten Jessica kertoi Lenalle sairaan härskin vitsin, 
että mistä tietää, että Olgalla on kuukautiset, johon Lena: ”No, enpä tiedä.”, johon Jessie vastasi ja 
samalla nauraen haroi nenän alustaansa: ”No, kun Boriksen kyrpä maistuu vereltä!”. Lenalta pääsi 
räkänauru niin, että rinnat hytkyivät ja häpyhuulet irvistivät. Jessica sanoi, että oli lukenut vitsin 
viikkolukulaitelehti Sällskapetista. Tällaisia vitsejä Jessie ei uskalla kertoa Daily Activityssä.  
 
Kun Billy tai Gustaf olivat vapaalla, niin silloin sijaisena oli muuan Lordi Sjungén. Hän on erittäin 
humoristinen ja usein rallatteli ikivanhaa hevikappaletta nimeltä Hardrock Halleluja koska sen esitti 
samanniminen hevibändi. Lordi Sjungen rummutti suurilla kattiloilla Hardrock Hallelujan tahtiin. 
Tietenkin kokkeja ja osallistujia nauratti makeasti. Elliott sanoi, että tuo oli todella coolia.  
 
Kesäkuun lopulla Jessica päätti lopettaa ravintolaryhmässä koska se oli todella rankkaa, muuten ihan 
mukava ryhmä ja erityisesti hän tulee kaipaamaan Elliottia. Hän lupasi tilaisuuden tullen käydä 
tervehtimässä moikkaamassa. Nyt hänellä on kaksi ystävää kaupungintalolla; Lena ja Elliott.  



 
Jos työ ravintolassa olisi tavallinen ansiotyö, niin silloin Jessica voisi ajatella jatkaa mutta kun se on 
osa Daily Activityä, niin on helpointa jatkaa Tvåstad Helpossa. Ei kannata orjapalkalla raataa 
ravintolankeittiössä, ajatteli Jessica. Hän toivoo hartaasti, että Olga lopettaisi ja sitten pääsisi takaisin.  
 
Andy Fredriksson on Örjanssonien perhetuttu ja sen vuoksi Elliott valitsi ravintolaryhmän. Muussa 
tapauksessa hän olisi ehkä aloittanut Café Sunerissa tai Tvåstad Helpossa, kun kohta puoliin muuttaa 
omaan asuntoon, joka sijaitsee Jaktstigenillä, kivenheiton päässä Kraftverket-talolta.  
 
Kun Jessica päätti palata takaisin Tvåstad Helpoon, niin silloin Elliott ja kokit yrittivät kaikkensa, jotta 
hän jäisi ravintolaryhmään mutta turhaan. Kyllä he ymmärtävät Jessicaa, että ravintolan keittiössä on 
rankkaa; seistä päivät pitkät kivilattialla ja lounasaikaan juosta täyttämässä maitokannuja sekä olla 
valmistamassa kahvijuomia.  
Tvåstad Helpossa on paljon luppoaikaa koska ohjaajien aika menee muiden auttamisessa eli 
Jessicalla on paljon aikaa kirjoittaa kertomuksia, joita sitten Android lukee ääneen viimeisellä 
kahvitauolla. Härskeissä kohti Android sanoo piip, etteivät osallistujat kuulisi hävyttömyyksiä. Joskus 
hän unohtaa sensuuri piippauksen, jolloin keittiössä kuuluu melkoinen naurun remakka.  
 
Jessica haluaa vihdoinkin laittaa pisteen Kaikki nämä vuodet kertomukselle, muttei tiedä mikä olisi 
sopiva päätös. Sitten hän aikoo keskittyä Hjärtat full av vilja kertomukseen, joka sijoittuu kaukaiseen 
tulevaisuuteen, lähelle 4000-lukua.  
Jessican elämässä on viime aikoina tapahtunut paljon asioita eli hän oikein pursuaa ideoita. Hän ei 
osaa aavistaakaan, että lisää ideoita on luvassa. 
Hjärtat fullt av vilja nimen hän on pöllinyt eräästä jämtlantilaisesta draamasarjasta, joka on muutama 
vuosi sitten pyörinyt Jämtlandin Reklam-tv:ssä, joka ei näy maakunnan ulkopuolella. Stenigien 
harmiksi tv-sarjaa ei näytetä koostekanava TV Jämtlandissa. Syynä on tekijänoikeudet.  
Jessican kertomuksella on täysin eri tarina mutta nimi on sama. Myös Kaikki nämä vuodet 
kertomuksen nimi on lähtöisin jämtlantilaisesta tv-sarjasta.  
 
Koko heinäkuun Jessica oli kesälomalla ja sitten syksyllä palasi takaisin Tvåstad Helpoon, vaikka 
ravintolaryhmäläiset yrittivät pidätellä häntä koska hän oli hyvin ahkera ja teki työtehtäviä oma-
aloitteisesti. Sinänsä Jessica viihtyi hyvin ravintolaryhmässä koska hänen suosikkiosastonsa on 
kopiointikeskuksen takana.  
 
Tvåstad Helpossa Jessican silmänilona on upeavartaloinen Johan Jansson. Jessica rakastaa Johania 
enemmän kuin Elliottia koska tämä on normaalirajoitteinen. Hänen on pakko pitää salassa ihastuksen. 
Hän onnistui myös salaamaan ihastuksen Elliottiin. Nämä kaksi nuorta miestä ovat jo varattuja eli 
mitäpä turhaan siitä läpättämään, ajatteli Jessica.  
 
Koko syksyn Jessica ohjelmoi talous- ja avustajarobotteja punottavin poskin ja ihmeen kaupalla 
onnistui salaamaan lemmentunteensa. Totta kai ihastus jollain tavalla näkyi läpi ja Johan alkoi etsiä 
uusia hommia hoivahallinnosta. Lukeneena miehenä hän ei kertonut syytä osallistujille. Hän aikoo 
käyttää kokemusta opettavaisena esimerkkinä pedagogiteknikoiden kokouksissa ja koulutuspäivillä 
jotta muutkin virkaveljet ja siskot osaisivat menetellä oikein, jos osallistuja sattuisi rakastumaan. 
Säännöt eivät salli ohjaajan ja osallistujan välistä suhdetta. 
Jessica sai auttaa Johania ohjelmoimaan pedagogiteknikkojen ammattiyhdistyksen esittelylukulaitteita. 
Johan on ehdottanut hoivahallinnolle, että jokaisessa Daily Activity ryhmässä tulisi olla ainakin yksi 
pedagogiteknikko, jotta toimintarajoitteiset saisivat oikeanlaisia työtehtäviä.  
Jessica tutki silmätarkkana lukulaitteen tietoja ja samalla ihaili ohjaajansa nimeä. Häntä kiihottaa kaikki 
miespuoliset nimet, jotka alkavat samoilla kirjaimilla kuin hänen oma nimensä. 
 
Eräänä syyspäivänä Jessica kuuli television musiikkiohjelmasta Sebbe`s Loudspeaker nuoren 
skandinaavilaulaja Elliott Lekasin esikoiskappale, En sådan kvinna. Kappale on tyypillistä purkka 
popia, hyvin lapsellinen rallatus, josta edes laulaja ei pidä koska sen tuottajana on dominoiva 
latvialainen naispuolinen musiikkiammattilainen. Elliott Lekas suunnittelee sanoutuvansa irti 
sopimuksesta ja alkaa itse tekemään musiikkia. Hänellä on paljon ideoita ja on kirjoittanut hirveästi 
sanoituksia pöytälaatikkoon, joita ei vielä ole julkaistu. Hän ei halua näyttää niitä latvialaisämmälle 
koska tämä todennäköisesti pöllisi biisien sanat. Elliott on myös hahmotellut biiseilleen nuotteja.  
 
 



Heti kun hän on sanonut irti sopimuksen latvialaislehmän kanssa, niin silloin hän tulee kehottamaan 
radioasemia olla soittamatta esikoiskappaletta. Kappaleen musiikkivideo on kuvattu Berliinissä. Elliott 
on tyytyväinen ainoastaan videoon, muttei tähän hirveän lapselliseen rallatukseen.  
Kappale muistuttaa hyvin paljon Fredrik Tjärmarkerin esikoisbiisiä, Mynte og William. Myös hän 
häpeilee esikoiskappalettaan. Silloin lapsena hän ei vielä osannut ajatella, että biisistä tulisi todellinen 
maanvaiva, joka leimaa hänet ikiajoiksi tenavatähdeksi ja Mynte sekä Williamiksi.  
 
Jessicasta Elliott Lekaksen biisi on tosi mahtava ja hänelle tulee mieleen Elliott Örjansson. Totta kai 
hän osti kyseisen äänitteen Coop Prismasta, jossa on Tvåstadin parhain musiikki-USB-kalikka 
valikoima. Kappaletta hän kuuntelee olohuoneessaan ja samalla onanoi. Hän yrittää saada 
telepaattisen yhteyden Örjanssoniin.  
Biisiä En sådan kvinnaa kuunnellessa Jessica kiihottuu valtavasti ja on viittä vaille rakastunut koko 
maailman Elliotteihin paitsi Lindbergin kaimaan.  
 
Nyt kun hän ei ole ravintolaryhmässä, niin ihastus voimistuu entisestään kun ei näe Elliottin 
kaulaluomia ja kesakoita eli ainoastaan unikuvissa pyörii jätkän hyvät ominaisuudet. 
 
Kappale En sådan kvinna menee tähän tyyliin; Då man ringer till sin kvinnas jacktelefon men samtalet 
går till telefonsvararen… i sluttexterna finns inga kyssar… Kappaleen soidessa näkyy 
musiikkisoittimen tai tietokoneen näytöllä Elliott Lekaksen kuva, suurin piirtein Örjanssonin näköinen 
paitsi punainen pitkä pystyssä sojottava siilikampaus. Örjanssonin kampaus on vaalea keskipitkä siili. 
Kuunnellessaan Jessica sulkee silmänsä ja kuvittelee Örjanssonin laulavan kappaletta ravintolan 
keittiössä suurten kattiloiden keskellä.  
 
Syksyllä oli Euroopan-parlamenttivaalit ja voittajaksi tuli citykeskustapuolue. Tämä oli kova paikka 
Workers Party puolueelle. Patrik Småsko päätti siirtyä eläkkeelle nyt, kun joutui oppositioon.  
 
Moni kansalainen on kyllästynyt Workers Party puolueeseen koska heidän on vaikea pitää lupauksia. 
Liittovaltion pääministeri Annki Eagle on pahasti ryvettynyt erilaisissa skandaaleissa. Muutama vuosi 
sitten hän jäi kiinni karkkikaupassa syöden irtokarkkeja maksamatta. Hänen hallituksensa ministerit 
ovat käyttäneet väärin liittovaltion luottokorttia yksityisostoksiin. Harmi vaan, kun meksikolaispimu 
meni ja puukotti kuoliaaksi Aksel Tilion, josta oli määrä tulla Annkin seuraaja. Nyt puolue kärsi 
kirvelevän vaalitappion. Euroopan pääministeriksi tuli Filippa-Madeleine Elbefeldt, joka edustaa 
Coalitions Party puoluetta.  
 
Skandinavian senaattoriksi nousi lyhyeksi aikaa laihahko Anneli Sopbacka, joka pian joutui eroamaan, 
kun vahingossa lähetti nakukuvan Venäjän presidentille. Tästä nousi hirveä mediamylläkkä. Hänen 
seuraajaksensa tuli vastentahtoisesti nuori ruipelomainen Mats Gammelsson. Heti senaattorin virkaan 
astuttuaan hänen vaimonsa otti avioeron, kun pelkäsi paparazzeja. Niinpä senaattori Gammelsson 
laittoi deittisivustolle seuranhakuilmoituksen. Eikä aikaakaan, kun julkisuuden kipeä Suffelina Rose otti 
yhteyttä, kun sai tietää, että mieshän on Skandinavian senaattori. Suffelina alkoi työstää tulevaa 
paljastuskirjaansa. Siinä hän paljastaa muun muassa, että Mats tykkää kovasti uuniperunoista. 
Samoihin aikoihin tutkivat journalistit urkkivat Matsin menneisyydestä sahatavara ostosta, josta ei ole 
maksanut arvonlisäveroa.  
 
Jessican mieleen on The Digitals Party puolue koska he ovat eniten Global Unionin ja uuden 
yhteisvaluutan kannalla, että valuutta pitäisi saada kaikkiin Euroopan osavaltioihin sekä pitkällä 
tähtäimellä Global Unionista tehdä federaatio, maailman suurin liittovaltio. Näin Jessica tapaa kirjoittaa 
tulevaisuuskertomukseensa, että 4000-luvulla olisi Global federaatio. 
 
Työpaikalla hän ei uskalla politikoida, etteivät ohjaajat alkaisi poliittisesti syrjiä, jos sattuisi, että he 
edustaisivat kilpailevia puolueita. Siinä hän tekee viisaasti, sillä Androidin poika on aktiivi Workers 
Partyn kannattaja ja totta kai se on jättänyt jäljet tämän isään. Android vihaa yli kaiken 
oikeistopopulisteja.  
 
Johan kannattaa kahta puoluetta; The Left Party sekä The Greens. Kristillisiä hän ei tietenkään mene 
äänestämään, kun on ateisti. Sen Jessica on pannut merkille, kun Jonna-Jonna ei ole saanut 
kristillistä kastetta. 
 
https://tarinasaitti.webnode.fi/tulevaisuus/  
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