
Vuodenvaihteessa, 2995, Euroopan ja Afrikan federaatiot muodostivat yhteisen valtioliitto, Global 
Unionin, ainutlaatuista koko maailmassa. Vastustajien mielestä tämä on maailman järjettömin juttu 
sitten muinaisen Donald Trump vuosien, jolloin tapahtui paljon hulluja ja tragikoomisia juttuja. 
Global Unionin kannattajien mielestä näiden vanhan mantereen ja ihmisen alkukodin yhdistäminen on 
osa pysyvää maailmanrauhaa.  
 
Nyt kun Euroopan ja Afrikan portit avattiin, niin ei tullutkaan vastustajien väittämiä afrikkalaislaumoja 
viemään Euroopan rantatontteja eikä eurooppalaisetkaan rynnänneet Afrikkaan. Eurooppalaiset eivät 
historiallisista syistä uskalla vallata Afrikan rantatontteja, ettei vain ärsyttäisi afrikkalaisia nyt kun he 
ovat tulleet samaan veneeseen päättämään yhteisistä asioista.  
Banaanien hinnat eivät halventuneet, kuten kyllä-puoli oli väittänyt eli kummankaan osapuolen 
väittämät eivät täysin pitäneet paikkaansa.   
 
Tässä joku aika sitten japanilainen autotehdas FHI - Fuji Heavy Industries osti puolet Fenno-
Brandcarin osakkeista niin, että Fenno kuorma-autotehdas eriytettiin omaksi yhtiöksi. Brandcar siirtyi 
puoleksi japanilaisomistukseen. Toinen puolisko on eurooppalaisen sijoitusyhtiö Brandorin 
omistuksessa. Sama järjestely myös Skandinavian autotehdas VGM:llä, jonka eurooppalaisomistaja 
on Skanmet. 
 
Tämä aiheutti jatkuvaa huolta työpaikkojen säilyvyydestä, vaikka FHI vakuutti, ettei työpaikkoihin 
kajota. Vielä toistaiseksi japanilaiset eivät pääse isännöimään täysin rinnoin koska tehdas on vielä 
eurooppalaisomistuksessa. FHI on luvannut myöhemmin ostaa nämä molemmat autotehtaat 
kokonaan.  
Työtahti koventui huomattavasti, kun japanilaiset sovelsivat uusia tapoja sekä toivat uusia koneita.   
Enää työtehtävien lomassa ei saa eikä jaksa tehdä käsitöitä kuten esimerkiksi virkata tai kirjoitella 
novelleja. Aikaisemmin jotkut työntekijät ovat kirjoitelleet novelleja, joita sitten pomot ovat innolla 
lueskelleet konttoreissaan.  
Brandia-autot menevät huonosti kaupaksi, ja se voi johtua siitä, kun ihmisillä alkaa olla hyvälaatuisia 
autoja eikä auton vaihtoon ole mitään järkevää syytä, jos ei halua leuhkimismielessä 
korkeateknologista autoa. Brandia ja VGM autoissa on todella korkeateknologiaa ja sitäkin korkeampi 
hinta. 
 
Myös Brandcarin ja VGM:n eurooppalainen pääkilpailija, Rolls Royce, vaihtoi omistajaa, kun 
venäläinen autotehdas, DM - Director Motors osti koko konsernin.   
DM:n juuret ovat amerikkalaisessa GM:ssä sekä venäläisessä AvtoVAZ tehtaassa, joka tunnetaan 
Lada-autoista. Ensin AvtoVAZ osti General Motorsin, jolloin autotehdas uudisti toimintaansa uudistaen 
nimeään, sillä aikaisemmin moni nauraa räkätti nimelle AvtoVAZ. Nimenvaihdon jälkeen irvileukojen 
hymyt ovat hyytyneet, kun on huomattu yrityksen loistokkaat autot, suurin piirtein yhtä hienoja kuin 
Brandiat ja VGM:t mutta paljon halvempia niin, että tavallisilla duunareillakin on vara loistoautoon.  
Jo ennen Rolls Roycen ostamista DM teki tiivistä yhteistyötä. Nyt Rolls autoihin tulee enemmän 
Ladojen hyviä ominaisuuksia sekä Rolls Roycen tyylikkyys.  
 
Brandia ja VGM autoissa on aivan liikaa luksuselektroniikkaa jopa ääniohjattu limsapurkin teline. 
Tarvitsee vain sanoa halutulla kielellä tai murteella; mihin laittaisin limsapurkin, niin silloin purkkiteline 
tulee esiin koelaudasta. Sitten vain asettaa juomapurkin telineeseen.  
Brandia autojen vanha ärsyttävä vika, liian löysät moottorit, on korjattu mutta tilalle on tullut uusi 
heikkous eli biokaasutankkiin tahtoo päästä vaikka mitä töhkää.  
 
Rolls valmistaa myös kuorma-autoja, joissa on viime aikoina havaittu vakava virhe, kun ne tahtovat 
helposti syttyä palamaan.  
 
Johanna Kivinen puskee töitä kuin aikanaiset. Hän haluaa satsata uraputkeensa, jotta saisi 
ansiopalkkauksen. Tällä hetkellä hän saa työkyvyttömyyseläkettä, kun on käynyt spesiaalikoulun. 
Paperilla hän on työkyvytön lievästi toimintarajoitteinen. Sitä hän ei hevillä aio tunnustaa itselleen eikä 
muille, mutta Insurance Cashin nettilomakkeisiin on hyvä kirjoittaa diagnoosiksi toimintarajoite, jotta 
rahantulo jatkuisi. Työkyvyttömyyseläke on eräänlainen suojaverkko. Johanna itse tapaa usein vitsailla 
isälle ja äidille, että kyseisessä suojaverkossa on iso reikä.  
Ehkä hänellä olisi jo ansiotyö, jos olisi käyttäytynyt hyvin Sote keskushallinnossa syksyllä 2992. Sitä 
hän katuu katkerasti eikä voi syyttää ketään muuta kuin itseään. Kukaan ei käskenyt häntä leikkimään 
yritysleikkiä Jokioisten kommunikaatiolaitetehtaan ruokalassa.  



 
Johannalla on kova työ pitää pokkansa, kun typografi-kopiointiteknikko Raija Lillukka sekä Oili 
Lehmusvuori vitsailevat ja vittuilevat leikkimielellä. Oili tahallaan yrittää kaikkensa, jotta tämä 
kainuulaisblondi menettäisi tolkkunsa ja sitten saisi hyvän syyn potkaista ulos. Oili ei ole mikään pomo 
vaan pelkkä duunari, postitusteknikko, mutta antaa sellaisen kuvan, että hän olisi yhä osastopäällikkö. 
Tittelin hän menetti joku vuosi sitten kummallisista ideoista. Oili on kuitenkin Johannan pomo, 
yhteyshenkilö työterapeutti Ragnar Virran ja Johannan välillä. Oili antaa Ragnarille sellaisen kuvan, 
että hän olisi postitusmestari. 
Olisi tarkoitus, että Johanna saisi valtionpalkkatukea mutta Oili on päätöksen jarrunaisena ja aina vaan 
yrittää kaikkensa, ettei Johannaa palkattaisi postitusosastolle. Oili toivoo, että osastolla olisi nuoria 
miespuolisia harjoittelijoita, joilla olisi kummallisia ongelmia, jotta voisi leikkiä besserwisseriä.  
 
Johanna on Work Market Instituten kirjoilla, jotta saisi sieltä tarvittavaa tukea, jos työpaikalla ilmenisi 
ongelmia. Kerran kuussa työterapeutti käy työpaikalla katsomassa, että kuinka Johanna jakselee.  
Joka kerta Oili kuiskaamalla ehdottelee Johannalle erilaisia kursseja sekä 
täydennysharjoittelupaikkoja, vaikka tämä ihan hyvin voisi keskittyä postitusosaston työtehtäviin, joista 
Johanna selviää Oiliakin paremmin. Rouva Lehmusvuori on selvästi kateellinen stressinkestävälle 
Johannalle, jolla näyttää olevan paksunahka niin, ettei vittuilukaan tehoa.  
 
Julissa Work Market Institute on kesälomasuljettu eikä silloin lain mukaan saa ketään olla 
harjoittelupaikoilla. Johanna saa pitää hyvin ansaidun kuukauden pituisen kesäloman. Tietenkin tämä 
sopii Johannalle kuin nakutettu, kun ei saa ansiopalkkaa työstään. Kesälomien aikanakin hän saa 
saman summan työkyvyttömyyseläkettä, noin 6000 euroa. 
 
Antti, Anna ja Johanna päättivät matkailla Skandinaviassa, kun siellä ei ole kertaakaan tullut käytyä. 
Keväällä 2990 koulumatkalla Johanna kävi vain Tukholmassa. 2960-luvun lopulla Anna ja Antti kävivät 
hääristeilyllä Gotlannin Slitessä. Matkan he saivat häälahjaksi Oskarilta ja Hissulta.  
Niihin aikoihin Antti ja Anna olivat kokemattomia eivätkä uskaltaneet poistua laivasta vaan istuivat 
koko ajan hytissä. Kaiken kukkuraksi mini viinapullot he piilottivat rintaliiveihin ja alushousuihin, kun 
olettivat niiden kotiin viemisen olevan laitonta. Todennäköisesti he olivat eksyneet MV-lehden 
matkailusivulle, jossa tavalliseen tapaan on paljon valeuutisia sekä kummallisia älynväläyksiä.  
Vasta myöhemmin he hiffasivat, että MV-sivusto on uusnatsien propaganda nettijulkaisu, joka on 
monesti ollut sensuroitu mutta aina vaan avattu eri palvelimilla.  
Tätä nykyään, vuonna 2995, MV-lehti on lopullisesti lakkautettu puuttuvan kiinnostuksen vuoksi, kuten 
lehden sivulla luki pitkään, kunnes sivusto kokonaan pimeni.   
 
Kiviset ajoivat Kilpisjärvelle, jossa he ihmettelivät Saanatunturia, jonka huipulle pääsee tätä nykyään 
säänkestävillä liukuportailla. 
Lappikin on melko tiheään asuttu, mutta saamelaisten painostuksesta on perustettu jäljelle jääneille 
metsäalueille saamelaisreservaatteja, joissa he voivat harjoittaa perinteistä poro elinkeinoa.  
 
Kivisillä oli tarkoitus käydä Nordkappissa mutta suunnitelmiin tuli muutos, kun Johanna koko ajan kitisi, 
että haluaa citykulttuuria. Ruijassa on vain pieniä kalastajakaupunkeja, jotka ei kiinnosta kalakauhuista 
Johannaa. Totta kai isää ja äitiä ärsytti, kun tytär koko ajan kitisi kuin vihtarae pakkasessa.  
 
Kilpisjärveltä he palasivat takaisin Karesuvantoon, jossa he yöpyivät Camping Swedufinnissä, joka on 
läntisessä Kaaresuvannossa, Skandinavian puolella. Könkämäjoki virtaa leirintäalueen halki. Joki on 
niin matala, että sen yli voi kahlata. Kaupungin eteläpuolella joki jatkuu Muonionjokena.  
Tämä vanha rajanylityspaikka on tätä nykyään keskisuurikaupunki. Entinen valtakunnanraja on nyt 
liittovaltion sisäraja.  
 
Seuraavana päivänä Kiviset ajoivat E45 tietä kohti etelää. Tie on tätä nykyään nelikaistainen 
moottoritie, jonka varrella on hienoja taukopaikkoja sekä kauppakeskuksia.  
 
Sopperon itäpuolella on sinikeltapeltinen kauppakeskus, Mariska Park, jossa on jättimäinen  
K ICA Market-Quantum, joka on Keskon ja ICA:n yhteisomistuksessa.  
Kaupassa myydään hienoja lappilaisia viinejä, jotka viime aikoina on saavuttanut suurta suosiota aina 
Afrikassa asti.  
Jonkin aikaa Mariska Parkia ihmeteltyään Kiviset jatkoivat matkaa kohti etelää. Seuraavaksi he 
pysähtyivät Jällivaara Cityssä, joka on suurkaupunki.  



Täällä Johanna huomasi kauhukseen, että kainalokarvat ovat kasvaneet. Hänellä ei ollut 
mahdollisuutta ajaa niitä koska epilaattorissa on paristot lopussa ja matkailuautossa ei ole riittävästi 
sähkövirtaa. Kainalokarvat olisi pakko ajaa koska on kovahelle ja hihattoman paidan välistä 
kainalokarvat pilkistävät. Se ärsyttää erityisesti äitiä koska tytär ei välitä ulkonäöstään eikä ole 
huolehtinut epilaattorinsa latauksesta. Tätä nykyään monessa perheissä tyttölapsilla on omat 
epilaattorit sekä muut kauneuskoneet. Tämä hikifobian tähden eli äidit eivät halua ajella karvojaan 
tyttärien koneilla sekä toisin päin.  
Annaa inhottaa vanhimman tyttärensä laiska peseytyminen ja sen vuoksi ei halua lainata tälle omaa 
epilaattoria, sillä se menisi hikiseksi.  
Totta kai Johanna pesee hampaat ja kasvot mutta suihkussa käynti on niin tai näin. Tämä johtuu 
tietenkin läskirumbasta. Nyt, kun on helle, niin hän haluaisi pystyvänsä olla ilman paitaa rinnat paljaina 
autossa ihan kuin isä ja äiti. Annalla on tapa kesken matkan teon riisua paita. Tytär katsoo 
kateellisena äidin kykyä olla yläosattomissa.  
 
Johanna mietti kuumeisesti, miten pystyisi ajamaan karvansa. Saksien kanssa siitä ei tulisi yhtään 
mitään. Sitten hän hiffasi, että jonkin ravintolan tai kahvilan vessassa voisi antaa karvoille kyytiä. Jos 
Johanna olisi jämerämpi, niin hän voisi antaa äidin ajaa häneltä kainalokarvat mutta silloin hänen tulisi 
olla ilman paitaa läskisillään. Silloin äiti ensin pyyhkisi kosteuspyyhkeillä ihon puhtaaksi. Se olisi 
hyväksi Johannalle, jotta tämä saisi iho kosketusta ja kuka ties sitten häneltä poistuisi halaus kammo.  
 
Johanna käveli Jällivaaran kävelykatua pitkin epilaattori kädessä etsien sopivaa ravintolaa. Hän meni 
sisään erääseen kiinalaiseen ravintolaan. Ovella hän katseli ympärilleen, että missä päin mahtaisi olla 
vessat. Hän käveli katettujen pöytien ohi suoraan vessaosastolle ja sitten vain töpseli pistorasiaan ja 
kainalokarvoille kyytiä. Karvojen ajon jälkeen, kun hän oli menossa kohti ulko-ovea, niin silloin portsari 
kysyi englanniksi kiinalaisella korostuksella, että mitä saisi olla. Johanna vastasi, että hän lainasi vain 
vessaa. Portsari alkoi esitellä ruokalistaa, jossa luki jotain kiinalaisilla kirjainmerkeillä. Johanna vastasi, 
ettei ole nälkä ja avasi lasisen ulko-oven ja meni ulos. Portsari puisteli päätään ja mumisi jotain 
kiinaksi.  
Autossa Johanna sanoi äidilleen, että kiinalaisravintolan vessassa sai ajettua karvansa. Annaa alkoi 
huvittaa ja hävettää, että tytär oli mennyt ravintolaan epilaattori kädessä. Olisi kone ollut edes 
kassissa, mutta sitä Johanna ei ollut ajatellut vaan hössöttäen lähtenyt etsimään julkisia vessoja. 
 
Sitten Kiviset jatkoivat matkaa kohti etelää. Jällivaaran eteläpuolella on taukopaikka Apollo, jossa 
Johanna olisi voinut käydä ajelemassa karvansa, mutta kyseistä taukopaikkaa ei tiedetty olevan.  
Kiviset kävivät katsomassa punapeltistä Apolloa. Siellä ei ollut paljoakaan katsomista. Oli vain pieni 
myymälä sekä minihotelli.  Kiviset eivät tarvitse hotellipalveluita, sillä heillähän on mukana oma 
minihotelli. Kun menee Apollo taukopaikalle sekä sieltä poistuu, niin silloin höyrypilli päästää ilmoille 
pienen vihellyksen. Taukopaikan ympäri menee huolellisesti höylätyt ja lakatut pitkospuut jotta 
autoilijat voisivat jaloitella ja katsella suomaastoa.  
 
Seuraavan yön Kiviset olivat Arvidsjaurissa, pienen tekojärven rannalla, Camping Knallkarl 
leirintäalueella. Uimaranta on päällystetty betonilaatoilla niin, että järvessä on miellyttävä kahlailla. 
Tekojärvessä ei ole kaloja eli ihanteellinen kalakauhuisille kuten Johannalle.  
 
Seuraavana päivänä he jatkoivat matkaa kohti etelää. Vähän ennen Hallonbon kaupunkia, 
Strömsundin ja Östersundin välissä, he pysähtyivät Rävklippanin kauppakeskuksella tekemään 
elintarviketäydennystä sillä Johannan kahvimaito tahtoo hapantua helteessä. Monesti Anna on 
yrittänyt totuttaa tytärtään juomaan kahvin mustana, ettei tarvitsisi läträtä sen iänikuisen 
vasikanjuoman takia, joksi hän maitoa kutsuu. Vauvana Johanna oli innokas maidonystävä. Anna itse 
ei siedä maitoa, sillä hänellä on laktoosi-intoleranssi. Antti ei muuten vaan pidä maidosta. Aikaisemmin 
hän saattoi ruuan kanssa juoda maitoa, mutta lopetti maidon juonnin, kun edellisellä vuosikymmenellä 
näki tv-uutisissa, kuinka maajussit kaatoivat protestimielessä maitoa likakaivoon. Siitä loppui Antti 
Kivisen maidon juonti. Nyt Johanna on ainoa, joka käyttää maitoa kahvissa.   
Silloin tällöin Johanna tapaa kiusoitella äidilleen, että kahvi on hyvää vastalypsetyn maidon kanssa,  
jolloin Annalta on vähällä päästä oksennus, kun mieleen tulee ajatus, kuinka vastalypsetty maito 
vaahtoaa ämpäreissä. Joskus pikkutyttönä Anna oli nähnyt, kuinka naapurinlikka oli juonut 
vastalypsettyä lämmintä maitoa. Jo katsominen teki häijyä, kuten Anna on monesti kertonut 
tyttärelleen.  
 



Hallonbo on Vattulan Skandinavian ystäväkunta. Kiviset tekivät pienen kierroksen Hallonbon 
keskustassa. Kaupungin läpi virtaa Hallonbäcken puro, jonka keskellä on juhlapalatsin rauniot. 
Raunioiden yli menee auto silta. Toinen keskustan silloista on torin kupeessa, jonka toisella puolen on 
suuri valtava hotelli- ja kylpylärakennus.  
Hallonbon kauppatorilla on kaupungin perustajan patsas, Anders Brasa. Äijä oli 2000-luvun alussa 
perustanut Maxi Magasinet halpahallin Häggenåsin pohjoispuolelle, jonne pikkuhiljaa alkoi kasvaa 
yhdyskunta, joka sai nimekseen Hallonbo. Anders Brasaa pidetään Hallonbon perustajana, ilman 
halpahallia kaupunki ei olisi syntynyt.  
Kivisille tuli Kajaani mieleen, kun ajoivat Hallonbon keskustan läpi, tismalleen samanlainen 
asemakaava.  
 
Hallonbosta Kiviset jatkoivat matkaa kohti etelää.  
Östersundin keskustassa on Per Henrikssonin konditorialeipomo, jossa myydään suussa sulavia 
Hedvigin pikkuleipiä. Jokainen ostaja saa mukaansa pienen lukulaitteen, jossa kerrotaan pikkuleipien 
historiasta. Hedvigin pikkuleipien keskellä on punainen hillo nokare.  
Kiviset kävivät Östersundin keskustassa ja löysivät tämän houkuttelevan näköisen leipomon.  
He ostivat pussillisen Hedvigin pikkuleipiä, jotta iltakahvilla voisi herkutella. Johanna on varsinainen 
herkkusuu. Joka kerta kun hän on äidin kanssa kaupassa tai äiti menossa kauppaan, niin silloin hän 
tapaa jankuttaa, että äiti ostaisi jotain pursuavan hyvää. Hän kutsuu herkkuja pursuaviksi koska ne 
tahtovat pursuttaa mahaa ja sen vuoksi tämä tapaa vastata, että kohta koko minä pursuaa. Anna on 
huomannut, että tyttären sekä myös omat housut käyvät ahtaiksi. Johanna vitsailee, että housut vaan 
kutistuu.  
 
Hetkisen Östersundin keskustaa ihmeteltyään Kiviset jatkoivat matkaa kohti etelää.  
Östersundin kaakkoispuolella, E45tien varrella, on suuri valkopeltinen kauppakeskus, Svea Corona 
Park, jossa Kiviset kiertelivät, jos löytäisi jotain jännittävää ja halpaa. Alkuillasta he jatkoivat 
kesälomamatkaa. He yöpyivät Noppikoskella, joka on tätä nykyään pieni kaupunki. Täällä oli pakko 
pysähtyä, kun on Skandinavian eteläisin kaupunki, jolla on suomalainen nimi.  
Noppikosken keskustassa on kauppakeskus Silvia Regina. Totta kai sielläkin piti käydä. Antti ei jaksa 
kierrellä kauppakeskuksissa, niinpä hän otti nokoset matkailuautossa, sillä välin, kun naisväki kävi 
tässä valkopeltisessä valtavassa kauppakeskuksessa.  
 
Johanna näki upeita viihderobotteja, jotka oli tehty Dala-hevosen näköisiksi mutta hinta oli sikakallis, 
niinpä Dala-nöjesroboten sai jäädä kaupanhyllyyn. 
  
Kauppakeskuksen pitkän käytävän varrella on lapsille tarkoitettu pallomeri, joka kiehtoi Johannaa niin 
paljon, että päätti pulahtaa värikkäiden pallojen sekaan. Ei aikaakaan, kun leikkihuoneenvalvoja, iäkäs 
harmaatukkainen ukonpökkelö tuli sanomaan, että pallomeri on vain pikkulapsille. Luonnollisesti ensin 
hän sanoi Skandinavian kielellä ja sitten saman englanniksi ja esperantoksi. Johanna ei sanonut 
mitään, vain kuunteli ja sitten luisui takaisin pallojen sekaan, vaikka on jo kaksikymmentäviisivuotias 
iso akka. Leikkihuoneenvalvoja kyllästyi ja lähti kädet syvälle taskuihin vedettyinä päätään puistellen 
omaan valvontakonttoriin. Johannaa iljetti ukon läskimaha sekä sinipunaiset haalarit, jotka haisivat 
hieltä. Ukon lähdettyä Johannaa hirvitti, jos leikkihuoneenvalvoja hakisi vartijat. Onneksi niin ei käynyt. 
Leikkihuoneenvalvoja tarkkaili tilannetta valvontakameroista, että tämä isotyttö olisi rauhallinen. 
Todennäköisesti mies ajatteli, että tyttö olisi joku toimintarajoitteinen, ilmeisesti autistinen, kun ei 
puhunut mitään tai sitten umpikuuro.  
  
Jonkin aikaa pallojen seassa ryvettyään Johanna poistui leikkihuoneesta. Tietenkään hän ei kertonut 
vanhemmilleen, että oli käynyt pallomeressä, josta hänet yritettiin häätää pois. Johannan on vaikea 
jättää kokonaan lapsen kenkiä. Hänestä on mukava ottaa asiat rennosti. Turhan usein hän ottaa 
vähän liiankin rennosti niin, että syksyllä 2992 sai elämänsä ensimmäiset potkut hyvästä työpaikasta.  
Joskus hän on pohtinut, että millainen hän olisi äitinä mutta eihän raskaaksi voi tulla ilman siittäjää, 
ellei satu olemaan neitsyt Maria, kuten Johanna tapaa usein vatuloida.  
 
Iltapäivällä Kiviset jatkoivat lomamatkaa kohti etelää. Seuraava pysähdys oli Mora. Sekin on tätä 
nykyään keskisuurikaupunki. Kaupungin uudessa keskustassa on kauppakeskus Mora Market, joka 
kattaa suuren osan kaupungin keskustasta.  
Kiviset yöpyivät Mora Marketin suurella parkkipaikalla, joka on rakennettu kauppakeskuksen katolle, 
josta menee ajo luiskat alas.  
 



Seuraavana päivänä, kun he olivat kierrelleet kauppakeskuksessa, he jatkoivat matkaa kohti etelää. 
Heillä oli tarkoitus käydä Vänercityssä, entinen Karlstad, mutta sinne he eivät tohtineet mennä koska 
kaupunki vaikuttaa sekavahkolta; teitä menee sikin sokin niin, ettei sellaiseen hullunmyllyyn kukaan 
selväjärkinen vapaaehtoisesti menisi. Jo kaupungin ulkopuolella on kymmenittäin kiertoliittymiä niin, 
että piti tarkoin katsoa mihin suuntaan E45 tie jatkuu.  
 
He pysähtyivät Åmålissa. Siellä on suuri viihdekeidas, jolla on hassun härski nimi; Fucking World, 
jossa on monta elokuvateatteria sekä Dalslandin maakuntamuseo. Totta kai Kiviset kävivät sielläkin, 
kun varsinkin Johanna niin tahtoi. Hän otti viihdekeskuksen ilmaisia lukulaite-esitteitä. Niistä voi olla 
hyötyä kertomuksia sanellessa.  
 
He leiriytyivät Camping Fucking leirintäalueelle, joka on Vänern-järven rannalla. Leirintäalueen 
yhteydessä on pieni bordelli, jonka omistaa koulutusyhtiö Suner Oy. Bordellin kiinteistönhoidosta 
vastaa toimintarajoitteiset ohjaajineen eli rakennus on suojatyöpaikka. Jopa bordellin reseptiossa istuu 
toimintarajoitteisia, mutta ilotytöt ja rattopojat ovat ammattihuoria. Bordell Fucking on täysin laillinen ja 
siellä on ehdoton kondomipakko.  
 
Antti käveli useita kertoja bordellin ohi ja käväisi jopa reseptiossa hakemassa ilmaisia lukulaite-
esitteitä. Onneksi Anna pystyi pitää ukkonsa kurissa matkapuhelimen navigaattorin avulla. Heti kun 
hän huomasi navigaatiopisteen olevan bordellin lähellä, niin silloin hän lähetti tekstiviestin; Tulehan jo 
sieltä, multa saat ilmaiseksi pillua! Kun ukko oli palannut matkailuautolle ja alkanut katsoa telkkarista 
Skandinavian suomenkielistä tv-kanavaa, niin Anna itse päätti katsahtaa bordellia, muttei kehdannut 
harrastaa seksiä, kun ukon kanssa on mukavampi viettää privaattihetkiä.  
Sinä yönä Kivisten matkailuauto heilui kuin vene myrskyssä niin, että Johanna alkoi kaivata herkku 
Backmania tai herra Järvimerkkiä. Hän mietti itse mielessään, että olisi jännä käydä tuossa bordellissa 
mutta päästäisikö isä ja äiti häntä sinne seksiä harrastamaan. Tuskinpa, ajatteli hän. Jos hän olisi 
yksin, niin ilman muuta hän menisi bordelliin.  
 
Kivisillä oli tuuria sään suhteen, ja nyt he vihdoin päättivät riisua talviturkin ja pulahtaa Vänern järven 
aaltoihin, jonne jäi myös Antin toisen jalan sandaali, jota ei enää löytynyt. Siispä hän jätti rannalle 
toisen jalan sandaalin. Vähän myöhemmin joku avulias mies kiikutti sandaalin matkailuautolle. Antti 
kiitti avusta ja kertoi, että oli jättänyt sen tarkoituksella koska toisen jalan sandaali on jossain järven 
pohjassa. Onneksi tämä avulias-Aatu osasi hyvää englantia.  
Myöhemmin illalla Antti kävi kaikessa hiljaisuudessa heittämässä parittoman sandaalin järveen.  
 
Seuraavana päivänä Kiviset jatkoivat matkaa. Seuraava kaupunki oli Mellerud, jossa heidän ei 
tarvinnut pysähtyä. Kaupungin eteläpuolella, kunnan etelärajalla, on leveä Uddevallan kanava, jonka 
eteläpuolella alkoi Tvåstadin kunta.  
 
He päättivät pysähtyä huilaamaan Tvåstadissa koska navigaattorin mukaan tämä keskisuurikaupunki 
vaikuttaa mielenkiintoiselta.  
He poikkesivat E45 tieltä Tvåstadin pohjoisen liittymän kohdalla, josta paikallistie johdatti Dalbon 
sillalle, joka on Wenersborgin kaupunginosassa. Sillalta on mahtavat näkymät Vänern-järvelle.  
Sillan itäpuolella on Vassbottenin saareke, jossa on suuri kauppakeskus, kerrostaloja sekä 
venemarina. Keskellä Wenersborgia on kaunis mutta vanha kirkko, jonka takana on pelifirma 
Bergander Games, jossa he kävivät katsomassa, jos olisi halpoja pelejä.  
Johanna löysi mielenkiintoisen Trio Adventures pelin, jossa kolmikko seikkailee kuvitteellisessa 
kaupungissa kummallisten tursakkeiden seassa. Hän osti pelin mutta sitten huomasi, että se toimii 
ainoastaan Zboxilla, niinpä ei auttanut muu kuin ostaa sellainen. Onneksi kaupassa oli myytävänä 
edellisen vuoden Zbox malleja. Uusimmat pelikonsolit ovat hyvin hintavia. Johanna osti myös 
pelikonsoliin yhteensopivan datapuvun sekä datakypärän. Datapuku on tummansininen ja datakypärä 
on oranssinvärinen, jonka keskellä on ralliviiva.  
Zbox on Xboxin manttelinperijä, jonka valmistaja on vanha kunnon Microsoft. Zbox on parempi kuin 
kilpailijoiden Ullet ja Vikke pelikonsolit mutta kalliimpi, joka johtuu tullimaksuista sillä Microsoftin 
pääpaikka, on yhä Washingtonin Redmondissa.  
 
Sitten Kiviset jatkoivat kaupungin katselua ja ajoivat itään päin. Vähän matkan päässä on Dollar Store 
halpahalli, jossa he kävivät katsomassa, mutteivat ostaneet mitään, kun samoja tavaroita on kotona 
Y&Y:ssä. Dollar Storea vastapäätä on Bovieran vanhusten palvelutalo.  



Halpahallin itäpuolella on valtava kangastavaratalo Tygladan, josta Anna osti suuren kangaspakan 
odottamaan ompeluinspiraatiota. Kyllä kankaita hän saisi Siiriltä, muttei kehtaa mennä 
kangaskerjuulle, kun aina ei ole ompelutuulella.  
 
Sitten he jatkoivat matkaa kohti itää. Jonkin ajan kuluttua he tulivat Vargön kaupunginosaan. Siellä on 
valtava kalastus- ja metsästys tavaratalo Rogers Sport & Fiske, jonka edustalla on lihavaa ukkoa 
esittävä pronssipatsas, jonka suussa on tupakka. Jostain syystä Johannalle tuli Raija Lillukka mieleen, 
kun näki pronssipatsaan auton ikkunasta. He eivät käyneet kyseisessä kaupassa koska eivät ole 
kiinnostuneita metsästyksestä ja kalastuksesta. Tytär ei ainakaan kalasta, ajatteli Anna. Johanna 
puolestaan ajatteli, että jos Raija olisi mukana, niin silloin olisi pakko käydä tuossa tavaratalossa.  
 
Vargössa on kaksi valtavaa vuorta; Halle- ja Hunneberg. He ajoivat ylös Hunnebergin vuorelle 
katsomaan mitä ihmettä siellä on. Siellä on Bergagårdenin virkistysalue sekä hautausmaa.  
Kiviset ajoivat Hunnebergin toiseen päähän, jossa tie laskeutuu Tunhemin kaupunginosaan, jonka 
eteläpuolella on valtatie 44, jonka yli menee paikalliskatuja. Valtatien toisella puolella on Härstadin ja 
Hullsjönin kaupunginosa sekä lintujärvi.  
Kiviset ajelivat pitkin poikin Härstadin ja Hullsjönin katuja, kunnes Antin ja Annan mielenkiinto kiinnittyi 
erääseen valkoiseen omakotitaloon, joka muistuttaa heidän taloansa. Talo sijaitsee Vingvägen 
kuudessa, lintujärven etelä rannalla. Talon edustalla on tummansininen VGM sekä punainen VGM 
henkilöautot.  
Antti kysyi vaimoltaan, että jos he kävisivät tutustumassa kyseiseen taloon, että keitä siinä asuu. Anna 
nyökkäsi hyväksyvästi ja sanoi: ”Toivottavasti ossaavat englantia… tuskinpa suomee tai kainuuta.”  
Johanna änkytti: ”Haloo, ei kai voija mennä ventovieraiden luokse… emmehän ossaa ruottia vai mitä 
Skandinavian kieltä se täälläpäin onkaan… entä jos talossa assuu rosvoja?” Antti murahti ja mulkaisi 
taakse: ”Helevetti nulikka, tuolla logiikalla ei saa uusia tuttavuuksia ja sinähän aina haaveilet jätkistä… 
aattele ihan ite, jos vaikkapa tuossa talossa assuis joku ihana eurokarju niin, että voi kokkeilla sen 
mulukkua!” Anna toppuutteli miestään: ”Elä puhu tollasia!” ja jatkoi: ”Johanna, ei meijän tarte siellä olla 
kovin pitkään, moikataan vaan ja samalla testataan englannin kielitaitoo…” ja vilkaisin takana istuvaa 
tytärtä.  
Johanna ei käsitä yhtään, että miksi isä ja äiti kiinnostuivat ventovieraan talosta. He saattaisivat epäillä 
heitä maantierosvoiksi, ajatteli Johanna. Hän ei myöskään käsitä, että miksi nyt alkoi käsittämätön 
jännitys, ihan kuin talossa olisi jokin kummallinen voima. Ehkä kummitustalo, ajatteli hän. Johannalle 
muistui mieleen Lappeenrannan aikainen mystinen Sulo mörkö.  
 
Isä pysäköi matkailuauton Vingvägen kuuden edustalle ja meni talon ulko-ovelle, joka näyttää 
samanlaiselta kuin kotiovi. Ehkä tämäkin talo on talo firma Team Reindeeriltä, ajatteli Antti samalla, 
kun painoi ovikellon nappulaa.  
Anna seisoi miehensä takana ja Johanna oli äidin takana ja tunsi, kuinka polvet tutisivat.  
 
Ulko-oven avasi vaaleasiilitukkainen nuori nainen. Suurin piirtein Jaana-Marin ikäinen, ajatteli Anna.  
Antti kysyi: ”Hello, we are coming from Forssa in the Finland and we are nosy… Juu, haluamme vain 
tutustua taloon, kun se näyttää samanlaiselta kuin meidän talomme Suomessa…”  ja esitteli 
perheensä. Nuori nainen osaa erittäin hyvää englantia niin, että tuli ymmärretyksi. Hän ilomielin kutsui 
vieraat sisälle. Nainen esittäytyi Yana-Martina Stenigiksi ja kertoi, että hän on yksin kotona, kun perhe 
on lomamatkalla Suomessa. Antti, joka päätti olla puhemiehenä, sanoi: ”Jännä yhteen sattuma, kun 
me olemme Skandinavian lomalla ja teidän perheenne on lomalla Suomessa.”  
Yana-Martina esitteli perheensä ja näytti olohuoneen suurelta kuvaruudulta perheenjäsenten 
videokuvat, jotka ovat Stenigien videosivustolla.  
Kiviset hämmästyivät, kun Stenigin perheenjäsenet ovat tismalleen samannäköisiä kuin he itse. Miten 
kummassa tällainen yhteensattuma, kun koko perheellä voi olla kaksoisolentoja, totesi Anna. Myös 
Yana-Martina hämmästeli Kivisten samannäköisyyttä.  
Videolla näkyi perheenjäsenten nimet. Perheen isä on Anders ja äiti on Annki. Yana-Martinan isosisko 
on Jessica. Sitten kuvaruudulla näkyi henkilöiden iät. Kaikki ovat saman ikäisiä Kivisten kanssa. 
Johanna hämmästyi, kun tämä Jessica on kuin peilikuva, ehkä hitusen verran pitempi kuin hän.  
Kun Antti oli kertomus Yana-Martinalle, että hekin ovat saman ikäisiä, niin silloin nainenkin hämmästyi. 
Antti näytti henkilöllisyyskortista henkilötunnuksen, jotta Yana-Martina saisi vahvistuksen.  
 
Sitten Yana-Martina käynnisti navigaattorin, jotta nähtäisiin perheen tämänhetkinen sijainti. Juuri nyt 
he ovat Forssan pohjoispuolella, valtatie kymmenellä matkalla kohti Hämeenlinnaa.  



Miten ihmeessä sattui tällainen yhteensattuma, kun nämä kaksi perhettä ovat lomamatkalla toistensa 
kotikulmilla, sanoi Anna.  
 
Yana-Martina sanoi, että myös hänen äidillänsä on samanlainen kilkattava puheääni.  
Johanna ajatteli itse mielessään, että miltähän mahtaa Jessican puheääni kuulostaa. Ei kai 
samanlainen käkätys kuin minulla, ajatteli hän.  
 
Yana-Martina kysyi, että maistuisiko cappuccino ja Åsakan pikkuleivät. Antti ja Anna vastasivat 
yhdestä suusta, että voihan kahvijuoman rapsauttaa, jos siitä ei olisi suurta vaivaa. Yana-Martina 
kohautti harteitaan: ”Ei ole vaivaa ja totta kai kaksoisolennoille pitää tarjota fiikka!” ja johdatti Kiviset 
keittiöön, joka muistuttaa heidän omaa keittiötänsä. Antti kysyi, jos tämä talo tulisi Team Reindeeriltä, 
johon Yana-Martina: ”Yes, it’s Team Reindeer house!” 
 
Ensin Antti ja Anna istahtivat keittiönpöydän ääreen ja sitten Johanna istuutui isän ja äidin väliin. 
Takana on lasikaappi, jossa näkyy olevan hienoja porsliinilautasia sekä vitamiinipurkkeja. Lasikaapin 
alapuolella on työpöytä, jonka päällä on pitkulainen DAB-radio sekä kirjekuorenpidike, johon on laitettu 
pikaruokaloiden ruokalistoja sekä digitaalisia litteitä maisemakortteja.  
 
Yana-Martina laittoi pöydälle kakkuvadin, jossa on pikkuleipiä, ilmeisesti Åsakan kakoja, kuten nainen 
niitä kutsuu. Sitten hän kaataa tuoretta höyryävää cappuccinoa Kivisten kahvikuppeihin.  
Yana-Martina kertoi, että Åsakan pikkuleipiä valmistetaan tuossa ihan lähellä Väne-Åsakan 
kaupunginosassa. Johannasta pikkuleivät maistuvat makeilta, melkein kuin Lappeenrannan 
Norppaleivokset mutta hitusen imelämmiltä.  
 
Annalla kävi aavistus. Hän kaivoi matkapuhelimen esiin ja soitti Jaana-Marille. Hän kysyi, jos muuan 
Stenigin perhe olisi kylässä. Nuorimmainen vastasi, että hetki sitten sen niminen skandinaaviperhe oli 
käynyt kahvilla, kun he uteliaisuuttaan halusivat nähdä talon. Anna kertoi, että myös he samasta 
syystä menivät kylään Stenigien luokse koska heillä on samanlainen talo Tvåstadissa. Antti tulkkasi 
Yana-Martinalle puhelun, joka kuului matkapuhelimen kaiuttimesta. Antti käski Johannaa filmata 
multimediakameralla Yana-Martinaa, jotta Jaana-Mari näkisi kaksoisolentonsa. Antti kehotti Yana-
Martinaa mennä Kivinen Areenalle, jossa Johannan kuvaama live-lähetys oli käynnissä. Jaana-Mari 
kuvasi itseään multimediakameran jalustalta. Molemmat, Yana-Martina ja Jaana-Mari hämmästyivät, 
kun he ovat samannäköisiä. He näyttivät videon välityksellä toisilleen henkilöllisyyskorttia, jotta 
näkisivät, ettei tämä ole pilaa.  
Yana-Martina antoi Kivisille heidän videosivuston osoitteen, jossa voitaisiin chattailla ja käydä 
videokeskusteluita. Sivusto on nimeltä Stenig Play.  
 
Kiviset lähtivät jatkamaan lomamatkaa. He ajoivat Hullsjövägeniä jonkin matkaa länteen ja sitten 
kääntyivät Tunhemsvägenille. Oikealla puolella he näkivät tutun logon; Keskon tukku. Johanna ajatteli, 
että mitähän Kesko palloilee täälläpäin maailmaa.  
He kääntyivät vasemmalle ja ajoivat Tunhemsvägeniä lounaaseen, kunnes tulivat Halvorstorpin 
omakotialueelle, jonka läpi menee Tunhemsvägen. Halvorstorp muistuttaa melkoisesti Forssan 
Puolikasta ja Tunhemsvägen Vanha Tammelan tietä, ajatteli Johanna. Vaikuttaa siltä, että Forssalla 
on kaksoiskaupunki kaksoisolentoineen, ajatteli hän samalla, kun matkailuauto eteni kohti lounasta.  
Jonkin ajan kuluttua oikealla näkyi suuria kerrostaloja ja sitten koulurakennusrykelmä, ihan kuin 
Vironmäenkoulu. Johanna katsoi navigaattorilta, että mikä koulu on kyseessä. Lyrfågelskolan, tavasi 
Johanna. Jopas on koulua nimellä paiskattu, ajatteli hän.  
Sitten oikealla puolella näkyi pitkulaisia pienkerrostaloja, ihan kuin Vironmäellä, ajatteli Johanna 
samalla, kun myös äiti hiffasi saman.  
Sitten tultiin isompaan risteykseen, joka muistuttaa Forssan läpikulkutietä meluvalleineen.  
Antti kääntyi vasemmalle, Gothenburgiin päin. Johanna näki navigaattorilta, että tämä isompi tie on 
nimeltä Edsborgsleden. Hädin tuskin hän osaa edes lausua tien nimeä, kun kieli menee solmuun.  
Pain he tulivat kiertoliittymään, jonka vasemmalla puolella on ruokakauppa Coop, joka näyttää hyvin 
vanhalta. Oikealla puolella on tienviitat Strannan kaupunginosaan. He päättivät ajaa mutkan 
kyseisessä kaupunginosassa, joka on entinen Trollhättan. Oikeastaan nykyinen nimi on 
Trollhättaniakin vanhempaa perua. Tätä nykyään Trollhättan on ainoastaan putousalueen nimi.  
 
Matkailuauto sivuutti valkoisen korkean vanhannäköisen tornitalon, jonka seinässä lukee; Eidar Tower 
Elefanten. Jonkin matkaa ajettuaan vasemmalla puolen on suuri viisikerroksinen 
punaruskeatiilirakennus, joka muistuttaa Forssan kaupungintaloa.  



Kaupungintalo se ei ole vaan JT Median pääkonttori. Talon katolla lukee punaisilla kirjaimilla; JT 
Media ja JT Group.  
Jostain kummasta syystä Johannaa alkoi kiinnostaa kyseinen rakennus ja halusi käydä katsomassa 
pytinkiä. Antti päätti tehdä tyttärensä iloiseksi ja pysäköi rakennuksen edustalla olevalle parkkipaikalle. 
Samalla hän voisi huilia, ennen kuin jatketaan matkaa kohti miljoonakaupunki Gothenburgia.  
 
Johanna käveli ja osittain juoksi kohti rakennuksen ulko-ovea, joka on keskimmäisen siivekkeen 
taitteessa.  Hän käveli pääsisäänkäynnin liukuovista sisälle, jolloin näki suuren eteisaulan, jonka 
toisessa päässä seisoi täytetty hirvi, jonka silmäkuopissa loisti punaiset LED-lamput.  
Ulko-oven oikealla puolella on puoliympyrän muotoinen reseptiotiski, jonka takana seisoo puoliksi 
kaljuuntunut nuorimies, jolla maha hieman pullottaa. Sivutukka oli hieman pallomainen. 
Johanna kysyi englanniksi, että mitä duunataan täällä, johon respan mies vastasi: ”Juu, tämä on JT 
Median pääkonttori ja täältä julkaistaan useita lukulaitelehtiä sekä lähetetään paikallista Radio 
Götasvågoria.” Johanna kysyi ilmaisia lukulaite-esitteitä. Mies antoi sinikuorisen lukulaite-esitteen. 
Johanna kiitti ja katseli hieman eteisaulaa, jossa on paljon pyöreitä pilareita. Keskellä on rappuset ylös 
ja alas kellariin. Johannalle tuli mieleen Forssan kaupungintalon eteisaula. Häntä teki mieli kurkistaa 
kellariin, muttei kehdannut, kun reseptionmies koko ajan tarkkaili hänen liikkeitänsä. Ehkä äijä epäili 
häntä yritysvakoojaksi, ajatteli Johanna ja päätti poistua rakennuksesta.  
 
Kun Johanna lukulaite-esite kainalossa kömpi asuntoautoon, niin silloin isä naurahti: ”Taas tyttö on 
löytänyt noita lukulaitteita!” Johanna naurahti: ”Totta kai ilimasia lukulaitteita pittää olla!”  
Sitten isä ja äiti kysyivät tyttäreltä, että onko nälkä, johon tämä vastasi, että on pikku nälkä. He 
päättivät käydä kävellen katsomassa Strannatorgetilla, jos siellä olisi hyvä pikaruokaloita. Sillä välin, 
kun Johanna oli sisällä rakennuksessa, niin Anna ja Antti katsoivat navigaattorilta, että mitä on tässä 
lähistöllä.  
 
He kävelivät loivaa mäkeä alas. Vasemmalla puolella, JT Median pääkonttorin vieressä, on ikivanha 
vesitorni, josta Annalle tuli mieleen äidin asunto Vattulassa, samanlainen torni, ajatteli hän.  
Oikealla puolella on joku yliopisto rakennukset, ihan kuin Vattulan korkeakoulu.  
Sitten näkyi oikealla tori, jonka keskellä on pitkulainen lasipaviljonki. Ehkä siellä olisi pikaruokala, 
ajatteli Antti samalla, kun käveli edellä, kuin leijonauros. Mikä hassuinta, hän on horoskoopilta leijona.  
 
Torin länsipuolelta pohjoiseen menee lehmusrivistö.  
Puiden takaa pilkistää mielenkiintoisia vilkkuvia neonvaloja. Kiviset menivät katsomaan tarkemmin 
mitä lehmusten takana oikein oli. Föreningsgatanin ja Killegatanin kulmauksessa on Instrumentarium, 
jonka vieressä on ravintola nimeltä Solveig's Restaurant. Ravintolan ovista tuli ihana tuoksu niin, että 
nälkä yltyi. He päättivät aterioita tässä ravintolassa, sillä hyvin harvoin tulee törsättyä ravintoloissa, 
sanoi Antti. Heti, kun he olivat nähneet ruokalistan ja hinnat, niin he kääntyivät takaisin. Oikeat ryöstö 
hinnat, kiroili Antti. Ruokalistalla olisi ollut monta herkullista ruokaa kuten Solveigin nakit, Evan 
hanhenmaksa pallerot, Sten-Olovin paistettu peuranpylly, Annan Taco piirakka, Ellenin luksussalaatti, 
Ellenin Pokémon Sushi, Ulliksen kalagratiini sekä muita ihania herkkuja mutta Kiviset eivät omista 
tarpeeksi paksua lompakkoa, siispä he päättivät etsiä halvemman ravintolan.  
 
Vähän matkan päästä, Killegatanilta, löytyi Gahn’s Fastfood, jossa he päättivät syödä, kun vatsa kurni. 
Täällä oli inhimillisemmät hinnat. Vieressä on vanha kunnon O’leary’s mutta sielläkin tahtoo olla 
kallista tavalliselle työläisperheelle. Gahn’s Fastfoodissa he söivät maukkaan ja täyttävän Big Micke 
nimisen täytetyn rieskan.  
 
Syönnin jälkeen he katselivat kävelykadun varrella olevia kauppoja. Vähän matkan päässä on 
kauppakeskus Oden, jonka tiloissa on alkoholimyymälä Vin monopol Shop. Antti vitsaili, ettei siellä ole 
mitään viinejä vaan kenkiä, kun jo nimikin niin sanoo; monoja.  
Sitten he menivät autolle ja lähtivät jatkamaan lomamatkaa kohti Gothenburgia.  
Matkalla he pysähtyivät Lilla Edetin pohjoispuolella Turella Rastassa, punapeltinen 
taukopaikkarakennus. Siellä on viinimyymälä Turella, Café Turella, Stig’s Photo Shop. Jonkin aikaa 
katseltuaan Turellan putiikeissa he jatkoivat matkaa.  
Lilla Edetin eteläpuolella, Götassa he huomasivat suomalaisen tienviitan Ryrjärvelle. Järven nimi luki 
kahdella kielellä; Ryrsjön – Ryrjärvi. 
Antti naurahti: ”Mikä helevetti on Ryr?” Anna nauroi ukon hassulle reaktiolle: ”Haha, sen tietäköön 
katti!” Kaikki tällaiset keskustelut tarttuvat Johannan elefantinmuistiin ja ennen pitkään päätyvät hänen 
tuleviin kertomuksiin.  



 
 Ryrjärvellä on tätä nykyään suomalaiskylä, Hakopuro Village, jossa tunnelma on enemmän 
suomalainen kuin Suomessa konsanaan. Täällä Kiviset uiskentelivat ja saunoivat aidossa 
savusaunassa, jonka kuka vain voi varata.  
Järvenrannalla on saunan lisäksi Restaurant Juhani, jonka terassilla Anna otti parit huurteiset. Antti ei 
voinut ottaa kahvia vahvempaa koska on autolla liikenteessä. Pitää olla raitis, vaikka käyttäisikin 
automaattiohjausta. Autonkuljettajaa kutsutaan tätä nykyään ajo teknikoksi. Antti usein kutsuu itseään 
kovaksi ajo teknikkomieheksi.  
 
Ravintolasta Antti osti illaksi paikallista Hakopuro Vodkaa, jota hän aikoo juoda Gothenburgin 
keskustassa ennen nukkumaan menoa. Heillä on tarkoitus yöpyä keskellä Gothenburgia, jotta tytär 
saisi tarpeeksi citykulttuuria, ettei sitten tarvitse inistä.  
 
Vähän myöhemmin he jatkoivat matkaa kohti Gothenburgia, jonne ei enää ollut pitkästi. 
He yöpyivät kauppakeskus Gothian parkkipaikalla, joka on entisen kauppakeskus Nordstanin paikalla. 
Gothia on paljon isompi ja mahtavampi, vaikkei Nordstanikaan ollut pikkuinen.  
 
Koko seuraavan päivän he kiertelivät Gothiassa. Götajoen toisella puolella, Hisingenin 
kaupunginosassa, olisi Kanonbackenin huvipuisto mutta sinne Kiviset eivät kehdanneet mennä 
tuhlaamaan rahojaan. Joen tällä puolen on toinen huvipuisto, vanha kunnon Liseberg, jonne tätä 
nykyään on vapaapääsy. Kerta Liseberg on ilmainen, niinpä he kävivät siellä katsomassa kukkaloistoa 
sekä katsoivat joitakin kulttuurisuojattuja laitteita kuten Balder puuvuoristorataa, silmukkavuoristorata 
Kokoboom Kanonen sekä hieman pitempää ja hurjempaa Helix vuoristorataa. Missään näistä Kiviset 
eivät käyneet mutta he päättivät käydä Flume Ride tukkijoessa sekä Kållerado koskirännissä, jossa 
satunnaisesti vesitykit tykittävät vettä rännilautoissa olevien päälle.  
 
Iltamissa Kiviset lähtivät ajamaan kohti itää. E20 on tätä nykyään nelikaistainen moottoritie pilareiden 
päällä ja ajokaistojen välissä kulkee luotijuna.  
 
Kiviset yöpyivät Alingsåsissa Camping Potatis leirintäalueella, jonka vieressä on viihdekeidas 
Bergander Entertainment, jossa voi pelata ilmaiseksi Bergander Gamesin pelejä. 
 
Aamulla he jatkoivat matkaa kohti Tukholmaa. Koko matkan Gothenburgista Tukholmaan on asutusta, 
ja kaupunkeja on vaikea erottaa toisistaan. Joissakin kohti on jätetty metsäosuuksia kuten esimerkiksi 
Tivedenin kohdalla koska Finnerödjan alue on osa liittovaltion Natura luonnonsuojelualuetta sekä 
täynnä metsäsuomalaishistoriaa. Vermlannin pohjoispuolella on Finnstigen ulkoilmamuseo, jossa 
esitellään muinaisia metsäsuomalaisia. Tämän Kiviset missasivat, vaikka Johannalla on hirveät 
määrät matkailulukulaite-esitteitä.  
 
Laxån länsipuolella on kaunis Bora järvi, jonka rannalla on taukopaikka Gottlund Rasta, joka on 
kunnianosoitus Carl-Axel Gottlund nimiselle suomalaissyntyiselle kirjailijafolkloristille.  
 
Kiviset pysähtyivät Eskilstunassa, jonka keskustassa on museorakennus, jonka seinässä lukee 
selvällä suomen kielellä; Ulkosuomalaishistoriallinen museo. Totta kai sielläkin piti käydä katsomassa, 
että mitä ihmettä ulkosuomalaiset ovat kaikki nämä vuodet touhunneet.  
Museon eteisessä kävijää tervehtii vahanukke Hallstan-Hilta. Vahanukke on hassunnäköinen; päässä 
on harmaa hiusnuttura, joka on lävistetty kahdella sukkapuikolla. Kun astuu nuken eteen, niin silloin 
nukesta alkaa soida muinaisen Stand-up koomikon rallatuksia kimakalla muorimaisella äänellä. 
 
Museovierailun jälkeen he jatkoivat matkaa kohti Tukholmaa. Matkalla he pysähtyivät Södertäljessä. 
Siellä on runsaasti arabiankielisiä mainoskylttejä, joista ei kyllä ota selvää.  
Kerta he tulevat lännestä päin, niin ensimmäisenä olivat kaupunginosat Geneta, Bårsta sekä Ronna, 
joissa on tätä nykyään korkeita pilvenpiirtäjiä. Keskellä Runnaa on valtava Hotel Nina. Heti, kun 
Johanna oli nähnyt hotellin nimen, niin silloin hänelle tuli mieleen herkku Backman ja kiihottui 
valtavasti.  
Antti ajeli matkailuautolla kerrostalo lähiö Ronnan katuja ristiin rastiin, ihan vaan uteliaisuuttaan.  
Alueen perällä on mäenrinteessä keltainen parakkimainen leikkikoulu, jonka takana, hieman isomman 
mäen harjalla on pitkulainen keltatiilinen rakennus. Johannalle tuli mieleen Lappeenrannan 
Rajapyykkivuorenkoulu, ilmetty Rajapyykkivuori, huudahti Johanna niin, että isä ja äiti mulkaisivat 
taakseen, kun tyttö tuolla lailla rääkyy.  



Johanna tahtoi käydä katsomassa mikä on tämä tutun näköinen rakennus. 
Äiti sanoi: ”Vois kai jalotella mutta vain sillä eholla, ettet sitten huua.”. Johanna sähähti: ”Äsh, en 
tietenkään huua, enhän oo pässi!”, johon äiti: ”Siltä vähän vaikuttaa.” samalla, kun otsalla oli 
vihanrypyt. 
 
Antti pysäköi matkailuauton tien päädyssä olevalle käännytyspaikalle. He kävelivät mäenharjalle kohti 
pitkulaista rakennusta. Johannan mieleen putkahteli koulu muistoja Lappeenrannasta, vaikka ollaankin 
Södertäljessä. Kaikki on saman näköistä kuin Lappeenrannan Rooman lähiössä, ajatteli Johanna. Hän 
ajatteli, että onkohan täälläkin Nino nimisiä jätkiä. Ainakin hotelli on melkein Nino, naispuolinen Nino, 
ajatteli Johanna. Ehkä olisi kiihottavaa olla Nina, ajatteli Johanna samalla, kun isän ja äidin edellä 
käveli kohti rakennus pitkoa.  
 
Rakennuksessa on lounasravintola nimeltä Restaurant Rösberga. Nimi lukee rakennuksen seinässä 
latinalaisin ja arabialaisin kirjaimin.  
Kiviset päättivät syödä iltapalaa, kun kohdalle osui tavallinen lounasravintola, joka on auki myös illalla. 
Sisällä ravintolassa assyrialaismiehet polttivat vesipiippua sekä vatvoivat käsissään 
rukoushelminauhaa. Taustalla voi arabialaisiskelmä.  
 
He tilasivat lihapulla-aterian nimeltä Sandströms Special. Ruoka oli ravitsevaa ja sitä oli riittävästi, 
kuten Antilla on tapana sanoa. 
Ravintolasta he ostivat matkamuistoksi erittäin väkevää pontikkaa nimeltä Yhvön ponu.  
 
Ravintolan takana on piskuinen Kekolan kioski, josta Johanna löysi jännittävän musiikki-USB-
kokoelmakalikan, jossa on muinaisen Stray Cats bändin kappaleita. Kioskista hän osti myös 
huumorilukulaite Köppäri aviisin, jossa on paljon hassutuksia ja tehty tarkoituksella sekavaksi mutta 
kuitenkin selkokieliseksi. Kielivalintoja on kaksi; Skandinavian ja suomen kieli.   
 
Myöhemmin autossa lukulaitetta tutkittuaan Johanna huomasi, että Köppärin tarinoiden takana on 
sama mystinen nettikirjailija, The JT, ja heppu vaikuttaa olleen miespuolinen. Johannaa alkoi kiihottaa, 
kun tällä muinaisella huumorimiehellä oli ihana huumorintaju ja kaiken kukkuraksi nimi alkoi samalla 
kirjaimella. Johanna sanoi vanhemmilleen, että veikeä tämä Köppäri, jolloin Anttia alkoi naurattaa niin, 
että oli pakko pysähtyä tien reunaan. Hän naurahti: ”Jopas on lukulaitetta nimellä paiskattu, haha, mitä 
helevettiä tarkoitta Köppäri!” räkätti Antti.  
 
Kiviset ajelivat ympäri Södertäljeä. He löysivät ulkoilmamuseoalueen nimeltä Torekällsberget, jonne 
on koottu vanhoja rakennuksia. He kävivät siellä katsomassa, että millainen on kaupunki ollut ennen 
muinoin. Alueella on todella vanhoja taloja. Siellä on museokauppa, josta he ostivat kuuluisia 
Södertäljen rinkilöitä iltakahville.  
 
Sitten Kiviset jatkoivat matkaa kohti Tukholmaa, jonne ei enää ole pitkästi.  
Viimeisen yön he olivat kauppakeskus Killes Kurvan parkkipaikalla. Pysäköintialueen laidalla on taulu, 
josta voi lukea paikallista historiaa. Johanna luki taulusta, että Killes kurva on entinen Kungens kurva.  
Taulun taakse puolalaiset ovat töhrineet hävyttömyyksiä ja piirrelleet nauravia hymiöitä.  
 
Kauppakeskuksella on muun muassa Ikea, joka on paikan vanhimpia tavarataloja. Kiviset lounastivat 
Ikean ravintolassa, jossa yhä tarjoillaan maukkaita lihapullia.  
Sitten he tekivät viimeiset Skandinavian ostokset. He ihastuivat perinteiseen pehmeään rieskaan 
nimeltä Hönökaka. He ostivat kymmenittäin Hönökaka leipiä, jotka he pakastavat, jotta talvella voisi 
verestää loma muistoja.  
 
Kun ostokset oli tehty, niin silloin he ajoivat Kapellskärin satamaan, josta menee huippunopeat 
katamaraanit Maarianhaminaan sekä Turkuun. Alus on Vikingin Jet Finlandica.  
Kapellskäristä on tullut valtava satama. Siellä on suuria tavarataloja ja yksi niistä on Varuhuset 
Damgård, josta menee kävelysilta suoraan terminaaliin.  
 
Parhaillaan on suunnitteilla rakentaa tunnelin Kapellskäristä Maarianhaminaan. Se helpottaisi 
huomattavasti matkailua mutta ymmärrettävistä syistä Viking Line on ankarasti hanketta vastaan.  
Tunnelissa voisi kulkea moottoritie sekä Hyperloop kapselijuna. Tämä on vanha idea, joka ei vieläkään 
ole toteutunut koska varsinkin Hyperloop juna maksaa maltaita ja toiseksi laivanvarustamot ovat sitä 
vastaan.  



 
Helsingin ja Tukholman välillä liikennöi Silja Line, jossa liikennöi huippunopea Jet Nylandica 
katamaraani. Turku-Tukholma reitillä liikennöi perinteinen laiva, M/s Aurora. Helsingin katamaraani 
ajaa suoraan Sandhamnin kautta. Jet Nylandica on Siljan lippualus mutta kyllä M/s Aurorakin on 
loistokas, jonka Johanna sai kokea koulumatkalla.  
 
Silja Line on lukemattomia kertoja vaihtanut omistajaa; milloin se on ollut Tallinkin omistuksessa ja 
milloin Viking Linen, Finnlinesin, Stena Linen sekä monen muun omistuksessa. Tällä hetkellä Siljan 
omistaja on Brandor eli Brand Linen tytäryhtiö.  
 
Laivalla Kiviset söivät kunnon merimiespihvit, joiden päällä oli runsaasti sipulia. Sitten he tekivät 
edulliset viiniostokset laivan Bordershopissa, joka on Tax Freetäkin halvempi. Loppu matkan he 
huilivat hytissä. Kun Katamaraani oli saapunut Turkuun, niin silloin he katselivat ympäriinsä tässä 
ikivanhassa hansakaupungissa, Suomen vanhin kaupunki.  
Turku on kasvanut melkoisesti, muttei kuitenkaan ole ihan miljoonakaupunki mutta melkein.  
 
Turun linna on ennallaan Linnansatamassa. Linnan sisällä älykkäät opasrobotit esittelevät rakennusta. 
Roboteilta voi kysyä tietoa historiasta. Kun robotille sanoo englanniksi; Robots, Follow me, niin silloin 
se lähtee seuraamaan ja koko ajan selittää mitä on tapahtunut siinä ja siinä.  
 
Turun kauppatori on tätä nykyään kokonaan katettu, etteivät turkulaismuorien kampaukset kastuisi 
sateella. Kauppatorin alapuolella on valtava parkkihalli. Turussa katujen yläpuolella kulkee vaijereiden 
varassa olevia köysiratatakseja. Niillä pääsee kätevästi ympäri keskustaa sekä Kupittaalle, Jussi 
Vares huvipuistoon.  
Huvipuiston suosituin laite on Jussin kanootti, joka kulkee vesirännissä, jossa keltaisilla lampuilla vesi 
on värjätty keltaiseksi niin, että näyttää siltä, että kanootti kulkisi kusirännissä.   
Toinen huvipuiston suosikkilaite on koskiränni, Las Pargas, jossa vesikanuunat ruiskivat vettä.  
 
Kiviset eivät käyneet huvipuistossa koska he kaipaavat kotiin, sillä reissussa rähjääntyy, kuten Annalla 
on tapana sanoa. Turusta lähtiessä Antti kävi Kasken Ahteessa olevassa legendaarisessa 
seurusteluravintola Uuden Apteekin viinimyymälässä ostamassa suosittua Vares Vodkaa. Sitä ei saa 
muualta eli Turun kävijän pakollinen ostos, jos viina kiinnostaa. Antti ei kuitenkaan aio juoda itseään 
humalaan vaan pikkuhiljaa nautiskellen samalla, kun katsoo tv-sarjoja.  
Viinimyymälä on Uuden apteekin porstuassa. Siellä on viinaversiot jokaiselle Reijo Mäen kirjojen 
hahmoille. Makein on Luusalmi likööri, kun taas Vares Vodka on niin väkevää, että tulee väkisinkin 
irvistys. Myymälän alkoholiton juoma on nimeltä appelsiinimehu Roivas Juice.  
 
Sitten he lähtivät ajamaan kohti Hämäläisten härkätietä, joka on kymppitien nimi. Puolivälissä on 
Tupakkarulla Rasta, josta Anna osti sähkötupakkaansa lisäpatruunoita, kun tällä taukopaikalla ne ovat 
halvempia ja niissä on mukava tervan maku.  
 
Annaa huolestutti, että kuinka kukat pärjäävät. Hänellä on kylläkin kukkien kasteluautomaatti mutta se 
voi hyvin mennä epäkuntoon, jolloin kukat saisi liian paljon tai liian vähän vettä. Kaupasta voisi ostaa 
talousrobotin mutta eihän tavallisella duunariperheellä ole sellaiseen vara. Joka asiassa pitää senttiä 
venyttää, kuten Antti tapaa silloin tällöin muistuttaa.  
Onneksi tämä vanhanaikainen kasteluautomaatti on toiminut moitteettomasti ja muutama kukka oli 
tehnyt jopa nuppuja. Kerta Annalla on kukan kasteluautomaatti, niinpä nuorimmaista hän ei kehdannut 
vaivata, kun tämä mielellään bilettää kavereittensa kanssa. 
Jaana-Mari kertoi, että muutama päivä sitten joku skandinaavinen Stenigin perhe oli käynyt 
uteliaisuuttaan kylässä ja olivat lähteneet muutama minuutti puhelun jälkeen. Hän näytti Stenigin 
videosivustolta heidän jättämät terveiset.  
Jaana-Mariakin ihmetyttää, kun koko perheellä on kaksoisolennot. Hän kertoi, että Stenigien tytär tuli 
huonovointiseksi ja meni autoon lepäämään. Myös Stenigeillä on samanlainen matkailuauto, kertoi 
Jaana-Mari.  
 
Illalla Johanna kävi autoajelulla Jokioisissa siinä toivossa, jos näkisi koulukavereita. Tietenkin hän 
ajatteli hehkeää Roopea. Hän ei nähnyt ketään tuttuja ja ihmetteli, että missä kummassa koulukaverit 
oikein kuppaavat, vittuako ne nuohoavat, ajatteli Johanna, samalla kun ajoi Jokioisten TLNA 
yhdistyksen ohi, kun oletti koulukavereiden olevan siellä, mutta turhaan. Tilojen ulkopuolella, 
Kehäkadulla, näkyi autiolta. Lähistöllä on kerrostalo pitkoja, joiden takana on Kannastie, joka menee 



Kuoppasillalle.  
Silta menee Loimikanavan yli. Kanava on rakennettu Kaislanperänlahden ja luonnollisen Loimijoen 
välille, jotta pienveneillä pääsisi Kaislanperälahdelle.  
Näytti siltä, että TLNA yhdistys on suljettu kesäksi, ajatteli Johanna. Yhtäkkiä auto sammui ja hän 
ihmetteli, että mikä kumma siihen nyt meni. Hän avasi konepellin ja katseli moottorikomponentteja eikä 
ymmärtänyt yhtikäs mitään. Komponentit näyttivät ehjiltä. Nykyiset autot ovat melkoisia tietokoneita, 
varsinkin sähköautot, joista ei ota selvää muut kuin insinöörit. Johanna päätteli, että ilmeisesti akku 
pimahti.  
Lähellä, Kuoppasillantiellä, on Coop Okei -huoltamo, jonne hän meni pyytämään apua mutta myyjä ei 
voinut jättää huoltamon myymälää koska oli yksin. Coop Okei huoltamot ovat aina miehitettyjä eikä 
myyjällä ole lupa poistua työpaikalta. Hänen tulee valvoa kassa-automaattia.  
 
Sitten Johanna meni vastapäiseen Brandoilin huoltoasemalle, jossa sai lainata matkapuhelinta. Oma 
puhelin oli jäänyt kotiin. Häntä vitutti, kun tavallisesti kapula on aina mukana mutta silloin kun sitä 
tarvitsisi, niin se loistaa poissaoloaan. Tyypillistä tuuria, sadatteli Johanna Kivinen.  
Hän soitti isälle, että auto perhana sammui Jokioisiin, Kehäkadulle, aivan Brandoilin ja Coop Okein 
takana. Heti isukki hyppäsi autoon ja lähti tuhatta ja sataa kaahaamaan kohti Jokioisia. Onneksi 
Vironmäeltä ei ole pitkästi, noin viisitoista minuuttia Susisaaren kautta. 
 
Antti hinasi tyttären auton kotiin Forssaan, jossa hän teki diagnoosin, että tosiaan akku on pimahtanut 
eli Johanna päätteli oikein. Akku ei ole päässyt kunnolla latautumaan, kun hän ajelee enimmäkseen 
paikallisajoja. Tietenkin isä ihmetteli, että mitä hän teki siellä sivukadulla, johon Johanna änkytti, että 
oli vain katsonut mitä siellä on. Hän ei kehdannut kertoa toimintarajoitteisten yhdistyksestä, vaikkei 
siinä ole mitään väärää. Johannaa vituttaa, kun akun pitikin pimahtaa juuri TLNA yhdistyksen 
lähettyvillä.    
 
Seuraavana päivänä Antti kävi ostamassa työntekijäalennuksella uuden akun Brandia-OJA 
autokaupasta, josta auto on ostettu. Brandia-OJA tulee sanoista; Brandia Osakeyhtiö Joensuu 
Aeroplane. Joensuussa on Brandian lentokonetehdas. Siellä on myös Brandcarin varaosa tehdas 
Brandia Parts. 
 
Johanna alkoi suunnitella auton vaihtoa, kun nykyisen akku pimahti yllättäen, vaikka nyt autossa on 
upouusi akku. Isä ja äiti toppuuttelevat tytärtään, ettei autossa ole mitään vikaa, sillä myös uuden 
auton akku saattaa pimahtaa, kun sillä ei aja pitempiä ajoja. Kyllä hän mielellään tekisi pitempiä 
autoajeluita, muttei ole kovin mukava ajaa kauas yksin. Ainakin niin tällä hetkellä hänestä tuntuu, eikä 
osaa aavistaakaan, että millainen kyyditsemisrumba odottaa vähän yli kymmenen vuoden kuluttua.  
 
Johannaa tekisi mieli käydä Lappeenrannassa riiaamassa Ninoa, muttei tiedä missä yöpyisi, varsinkin 
jos jätkällä olisi lesbon retale tyttöystävänä, kuten hän itse mielessään kutsuu ihanien jätkien 
tyttöystäviä. Johanna on varma, että näinkin komealla härmän karjulla olisi kokonainen naishaaremi.  
Hän olettaa, että Nino olisi entisestään kaunistunut. Jo kouluaikaan jätkä oli ihan mukiin menevän 
komea ilmestys, ainakin Johannan mielestä. 
 
Perjantai-iltaisin Johanna tapaa käydä Ylicityn kauppakeskuksella koska iltaisin siellä on 
rauhallisempaa, ei tarvitse jonottaa kassa-automaateilla. Lähes joka perjantai hän ostaa robotti- ja 
tietokonelukulaitelehtiä. Hänen suosikkirobottilukulaitejulkaisunsa ovat muun muassa Robot Worlds, 
Robotti kotona sekä Mikrorobotti.  
 
Varsinkin iltaisin sängyssä Johanna tapaa unelmoida serkkupojista etupäässä Joonaksesta, Mishasta 
sekä Jeesuksesta, siis Jeesus-serkusta ja rukoilee serkkunsa suurelta kaimalta, että tämä hommaisi 
hänet ja pikku Jeesuksen yhteen.  
Mitä enemmän Johanna unelmoi pikku Jeesuksesta, sitä enemmän hän kiihottuu ja ihastuu. Piirustus- 
ja kirjoituslukulaitteisiin hän on tehnyt logoja itselleen ja Jeesukselle; keltaisen ellipsin sisälle hän 
piirtää punaisella heidän molempien nimikirjaimet; JK69,9 sekä JK83,2 Too. Häntä kiihottaa niin 
vietävästi, kun serkulla on samat nimikirjaimet.  
 
Heti kun hän kuulee radiosta tämän hetken kuumimman kansainvälisillä musiikkilistoilla jylläävän 
tekno-pop bändi Tukipiste Ässän biisejä, niin silloin hänen ajatuksensa menevät Jeesus serkkuun 
koska bändin laulaja on Jesus Berggren. Erityisesti hän tulee kiimaiseksi, kun kuulee bändin 
läpimurtohitti  



All that he wants, jossa Jesus Berggren laulaa kiimaisella porno äänellä niin, että Johannan sekä 
monen muunkin tytön munasolut aktivoituvat.  
 
Kappaleesta on suomalaisversio, Kaikki, jota hän haluaa, jonka äijä laulaa vähemmän kiihottavasti, 
ilmeisesti tämän äiti kuuntelee bändin suomenkielisiä kappeleita. Näin ainakin musiikkitoimittajat ovat 
päätelleet. 
 
Tukipiste ässä on Turussa vuonna 2986 perustettu suomalainen teknopopyhtye. Yhtyeen perustivat 
sisarukset Jonna Jokeri Berggren, Jesus Berggren ja Leo ”Magnum” Berggren ja heidän läheinen 
ystävänsä Ulla Tammivuori. 
 
Töissä Johanna on ihastunut nuoreen ekonomiteknikko Heikki Hattuseen, joka työskentelee 
kaupungintalon ylimmäisessä viidennessä kerroksessa. Johanna ei uskalla ottaa yhteyttä koska 
pelkää mokaavansa ja sitten saattaisi tulla nolot potkut. Hän on myös katsellut sillä silmällä 
kaupungintalon lounasravintolan omistajaa, vaaleasiilitukkaista Måns Kallelaa mutta hänenkään 
kohdallansa Johanna ei uskalla ottaa ensiaskelia koska lounasravintola on kopiointikeskuksen seinän 
takana ja jos hän sattuisi mokaamaan, niin silloin kopiointiteknikot saisivat tietää ja alkaisivat irvailla.  
 
Silloin tällöin Raija jankuttaa, että hän tahtoisi tulla Johannan luokse kahville vaikkapa puoli seitsemän 
illalla mutta Johanna ei halua kutsua työkaveriaan kotiin, kun pelkää tämän kertovan vanhemmilleen 
kesätyönaikaisista kommelluksista. Toinen syy on se iänikuinen silmälasirumba. Johanna on tehnyt 
rilleistään melkoisen ongelman. Hän ei osaa olla rillit päässä kotona eikä ilman rillejä töissä eli katsoa 
työkavereita ilman laseja ja perheenjäseniä lasit päässä. Johanna on pohtinut monesti, että onko hän 
ainoa, jolla on silmälasirumba. Silmälasi temppuilun takia hänellä ei ole kokemuksia kavereista.  
 
Hän katsoo kateellisena, kun pikkusiskon luona käy usein koulukavereita. Jaana-Mari on erittäin 
sosiaalinen ja saattaa halata vanhempiaan ehkä myös isosiskoa, jos tällä ei olisi hali ujoutta. Ujous 
eskaloitui yläasteella, kun hän yritti väkisin halata Mattia ja Monnia. Nyt häntä harmittaa ja hävettää, 
kun yläasteella noin sekosi ja villiintyi. Lappeenrannassakaan hän ei halannut ketään, vaikka pedagogi 
Risto olisi niin mielellään halannut häntä, ehkä myös Nino ja Rico olisivat saattaneet halata ja pussata, 
jos Johanna Kivinen olisi ollut normaalimpi. Kyllä he tykkäsivät Johannasta sellaisena kuin hän oli, 
mutta hän olisi voinut olla sosiaalisempi ja halattava, kuten hän itse mielessään tapaa usein surkutella.  
 
Johanna itsekään ei tarkalleen tiedä syytä halaus ujouteen. Ehkä hali ujous voi johtua 2970-luvun 
alusta, jolloin oli alle viisivuotiaana halannut saman ikäistä Justus-serkkua kesälomalla Oulujärven 
vuokramökillä multimediakameran edessä. Jälkikäteen isä ja äiti ovat leikillään kiusoitelleet 
tyttärelleen, että tämä on halannut Justusta. Tämän vuoksi hänen on vaikea lausua serkkunsa nimeä, 
kun siitä assosioituu lapsuuden aikainen hellä halaus. Nyt hän haluaisi halata Jeesus, Joonas ja 
Misha serkkuja. Ehkä hän saattaisi halata myös Justusta mutta tätä hän ei ole pitkään aikaan nähnyt, 
kun tämä on jo naimisissa Diisa Jussilaisen kanssa. Muutama vuosi sitten kesälomalla, kun käytiin 
Unskin ja Tellervon luona, niin silloin heidän luonansa käväisi Justus ja Diisa.  
Silloin Unski ja Tellervo asuivat Sipoon ulkopuolella, pienessä Hjallis Byn pitäjässä, pienessä 
hirsimökissä. Mökin takana, pienessä metsikössä, Unski tapasi ajaa kahdeksikkoa pienellä 
biokaasukäyttöisellä motocrosspyörällä. Diisa oli tartuttanut Unskiin motocrosskuumeen, kun itse ajaa 
kilpaa motocrossia. Silloin Justuksella oli selkäongelmia eli häntä ei olisi haluttanut ketään halata. 
Johanna katsoi ujostellen serkkuaan, kun koko ajan mielessä pyöri varhaislapsuuden halaus. Hänen 
mielestänsä Justus on melko lailla rupsahtanut.  
 
Unski ja Tellervo ovat viime aikoina asuneet monessa paikassa, kuten Pohjois-Pohjanmaalla, 
Siikalatvalla, Nyt he asuvat Itä-Pohjanmaalla, pienessä Koivuharjun pitäjässä.  
Heidän lapsensa asuvat yhä Keravalla, Kollilan lähiössä. 
Sipoossa asuessa Unskilla ja Tellervolla oli biokaasukäyttöinen moottorivene, jolla Tellervo ajelutti 
Annaa, Johannaa ja Jaana-Maria. Antti ja Unski onkivat venelaiturilla. Veneellä oli huvittava nimi 
Fiasko, jolle naurettiin makeasti, varsinkin, kun kauempana merenlahdella moottori teki tepposet. 
Onneksi kone saatiin käyntiin ja päästiin takaisin laituriin. 
Antti ja Unski saivat pari hassua särkeä. Heti kun, Unski sai särjen ja huudahti: ”Särki!”, niin Antti kysyi 
kummissaan: ”No, minkä särki?”  
Harmi, kun multimediakamera ei ollut filmaamassa, kuten Johanna on jälkikäteen harmitellut. Hänellä 
oli kamera mukana veneessä ja koko ajan filmasi suoraa lähetystä Kivinen Areenalle.  



 
Lähes joka työpäivä Raija Lillukka kyselee Johannalta, että sopisiko tänä illalla tulla kahville, jolloin 
Johanna joutuu tekemään hätävalheita, että juuri tänä illalla tulee eräs kaveri, jonka hän on nimennyt 
Jill-Arthur Wetteriksi. Oikeasti hän ei tunne ketään Jilliä. Aluksi selitys upposi täydestä Raijaan, mutta 
sitten Johanna innostui liioittelemaan Jill-Arthurin ominaisuuksia, ja lopulta tämä valkoinen valhe 
paljastui. Silloin Raijalle nauru maistui ja innostui kiusoittelemaan, että hän tulisi kello puoli seitsemän 
keskustelemaan äiti Kivisen kanssa tyttären valehtelusta, että mitä kummaa nestettä virtaa tämän 
päässä. Tästä ikikeskustelusta Johanna sai inspiraation alkaa sanella kertomusta Jill-Arthur 
Wetteristä. Hahmo on mafiatyyppinen pikkurikollinen, joka järjestää laittomia huumebileitä 
Skandinavian pääkaupungissa kahden amerikkalaisveljeksen kanssa. Muuten Jill-Arthurin 
edesottamukset muistuttaa Johannan omia tekemisiä, jopa saa potkut sairaanhoitohallinnosta.  
Johanna on antanut Raijan lukea kyseisen kertomuksen. Rouva Lillukka pitää kovasti Johannan 
kertomuksista ja saattaisi kopioida sen mutta siihen Johanna ei suostu, kun on mielessä 
kesätyönaikaiset sepittelyt ja Sote keskushallinnon potkut.   
 
Tässä päivänä eräänä Jaana-Mari sattui löytämään isosiskon tietokoneelta Jill-Arthur kertomuksen, 
kun tämä oli töissä ja arvasi, että se perustuu todellisuuteen. Heti kun isosisko oli tullut töistä kotiin, 
niin silloin pikkusisko kysyi nauraen: ”No, tuliko paskat housuun töissä?” johon Johanna äimisteli, että 
miten niin. Kun hän oli kertonut lukeneensa Jill-Arthur kertomuksen, niin silloin Johanna kiirehti 
vakuuttaa, että kertomus on täysin fiktiivinen eikä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.  
Myöhemmin hän salasi kaikki kertomukset salasanoin, ettei perheenjäsenet niitä lukisi ja koko ajan 
muistuttelisi potkuista. Vielä ei ole aika kypsä kertomusten lanseeraukseen. Ehkä sitten kun hän asuisi 
omassa asunnossa ja olisi ollut monta vuotta ansiotyössä, niin silloin voisi esitellä kertomuksensa 
perheenjäsenille.  
 
Eräänä torstai-iltana, kun Johanna katsoi yhteiseurooppalaisesta EBU TV2 kanavalta rikosohjelmaa 
Police-TV, jossa etsintäkuulutettiin kaksi naispuolista pedofiiliä; Inkeri Pulliainen ja Inger Bulle.  
Johanna hätkähti, kun muisti, että Lappeenrannassa nelosella hänellä oli samanniminen pedagogi. 
Hänellä ei ollut aavistustakaan Inkerin hullusta sairaudesta. Häntä puistatti, kun näki televisio-
ohjelmassa esitetyn rekonstruktiovideon, jossa Inkeriä ja Ingeriä muistuttavat naiset raiskaavat 
pikkupoikia ja sitten surmaa heidät hyppimällä heidän päällänsä niin, että kuuluu rusahduksia.  
Televisio-ohjelmassa kerrottiin, että nämä kaksi namutätiä liikkuvat yhdessä ympäri Pohjoismaita 
hiippaillen koulujen lähistöllä. He ovat naamioineet minibussin koulubussiksi, jolla he kuljettavat lapsia 
metsäteiden varsiin, jossa käyttävät heitä seksuaalisesti hyväkseen ja sitten surmaavat.  
 
Johanna ja Marjo saavat kiittää onneaan, kun vielä silloin Inkeri onnistui hillitsemään sairaat ideansa. 
Vaikuttaa siltä, että viime aikoina akka on lopullisesti seonnut ja löytänyt skandinaavisen 
sielunkumppanin, melkein samannimisen akan.  
Police-TV:ssä etsintäkuulutettiin nämä kaksi namutätiä koska olivat raiskanneet ja surmanneet useita 
lapsia. Televisio-ohjelmaa katsoessa Johannaa örisytti niin, että isä ja äiti ihmettelivät, että mikä 
kumma sitä tyttöä oikein vaivaa. He eivät tulleet ajatelleeksi tv-ohjelman aihetta. Tuskin he edes 
muistavat tyttären nelosluokan aikaisen pedagogin nimeä mutta Johanna muistaa sen liiankin hyvin. 
Muutaman päivän kuluttua televisio-ohjelmasta Johanna sai sanottua vanhemmilleen, että pedofiili 
Inkeri oli neljännen luokan pedagogi Lappeenrannassa, jolloin isä ja äiti hoksasivat. He kysyivät, että 
tekikö se akka hänelle väkinäisiä. Johanna vastasi, ettei tehnyt. Sitten Antti pohti ääneen, että taitaa 
journalistit hieman liioitelleen asiaa ja on vaikea tietää mikä on totta ja mikä liioittelua. Johanna on 
varma, ettei näin ole, muttei mahda asialle mitään, kun ei ole silminnäkijä pikku poikien surmiin, hyvä 
niin, sillä todennäköisesti namutädit olisivat surmanneet hänetkin.  
Johannaa järkyttää se, kun rekonstruktiovideolla Inkeriä ja Ingeriä esittäneet henkilöt riehuivat ilman 
paitaa rinnat paljaina. Johanna itse haluaisi pystyä olla yläosattomissa mutta tämä paskajuttu torpedoi 
Johannan halun olla ilman paitaa. Lisäksi videolla mainitaan, että kyseiset namutädit ovat olleet 
yläosattomissa sekä heidän ihollansa näkyy sinertävä valon kaje niin, että Johannaa iljettää.  
Häntä oikein itkettää ja örisyttää, kun nämä vitun mulkku persun perse pedofiilit sabotoivat hänen 
läskirumbastansa toipumishaaveet, kuten Johanna itse mielessään kiroilee.  
 
Muutaman viikon kuluttua samassa tv-ohjelmassa kerrottiin, että nämä molemmat namutädit on 
murhattu raa’asti Kuusamon kerrostalo lähiössä, jossa anarkistiryhmittymä Terrastist oli ottanut lain 
omiin käsiinsä ja brutaalisti pahoinpitelivät molemmat naiset.  
Rekonstruktiovideolla terraristit hyppivät Ingerin ja Inkerin selän päällä, kun heidät oli pakotettu 
makaamaan rappukäytävän alatasanteelle. Terraristeilla oli teräsvahvistetut maihinnoususaappaat, 



joilla muussasivat naisten kehot mäsäksi. Tämä oli liikaa Johannalle ja häneltä oli vähällä päästä 
örinänsekainen oksennus.  
 
Rekonstruktiovideo oli todella realistinen niin, että Johanna menetti yöunet ja koko ajan örisytti. Örinä 
lakkasi, kun vanhemmat komensivat olemaan hiljaa ja lopettaa örinät.  
Anna ja Antti eivät tulleet ajatelleeksi örinän syytä, vaikka hekin puolisilmällä katsoivat kyseistä tv-
ohjelmaa ja samalla räpläsivät matkapuhelinta.  
 
Asiaa pahentaa tiedotusvälineiden jatkuva asian vatvominen, varsinkin pohjoismaiset televisio ja 
radiokanavat päivittäin pohtivat, että ketä on terraristien riveissä. Poliisi ei saanut kiinni terraristeja 
koska epäillään, että terraristeissä on poliisien teini-iässä olevia lapsia eli poliisi on jäävi selvittämään 
kyseistä tapausta. Vaikka Terraristit tekivät hyvän työn, kun pahoinpitelivät kuoliaiksi nämä kaksi 
pedofiiliä niin silti asia on erittäin vakava; ketään ei saa murhata. Inkeri ja Inger olisi pitänyt saattaa 
tuomioistuimen eteen tuomittavaksi.  
 
Heti kun esimerkiksi radiouutisissa Johanna kuulee nimet Inkeri ja Inger, niin häntä alkaa örisyttää 
isän ja äidin vitutukseksi. Johannaakin vituttaa eikä enää halua kertoa isälle ja äidille örinöiden syytä, 
kun ei yksinkertaisesti halua asettaa suuhunsa näitä kahta paska nimeä.  
Johannaa puistattaa ja örisyttää myös Inkerin isä, Raimo Pulliainen, koska tämä on viime aikoina 
vaatinut tiedotusvälineissä laittaa terraristit kuriin. Hän on istunut Kuusamon poliisitalon edustalla ja 
aloittanut nälkälakon. Tästä tiedotusvälineet painostivat federaation poliisia, että Pulliainen-Bulle 
tapaus pitää selvittää läpikotaisin ja kartoittaa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Skandinavian Terraristien 
henkilöllisyydet. Brysselin suurelta poliisitalolta lähetettiin puolueettomat rikostutkijat selvittämään 
Kuusamon poliisien lasten tekemisiä. Monen vuoden kuluttua useita kuusamolaisia terraristeja 
pidätettiin syyllisenä Inkerin ja Ingerin tappoihin. Vasta sitten vanha harmaatukkainen Raimo 
rauhoittui. Nälkälakossa hän on laihtunut ruipeloksi.  
Vasta seuraavan vuosikymmenen puolivälissä Johannan örinät vähenevät. Myöhäissyksyn 2995 ja 
3004 välillä Kivisten perheessä käydään monta sotaa niin, että on suoranainen ihme, että Johannan, 
Annan ja Antin mielenterveys pysyy vakaana. Johanna saa itkeä pillittää ja luvata ummet ja lammet, 
kannot ja kivet olla örisemättä mutta aina vaan helvetilliset örinät kantautuvat isän ja äidin korviin sekä 
kuluttaa Johanna-neidin kurkkua. Örinöillä Johanna on yrittänyt poistaa paska-ajatuksia, mutta ne 
pysyvät sitkeästi hänen elefantinmuistissansa. Mikä pahinta, hän ei kykene selittää vanhemmille 
örinöiden syytä. Ehkä he ymmärtäisivät eikä olisi yhtä vihaisia, jos tietäisivät tyttären ahdingon. Harmi 
vaan, kun Johanna ei kykene enää lausua nimiä Inger ja Inkeri eikä heidän sukunimiänsä. Kun hän 
katsoo pullapussia, jossa lukee molemmilla kotimaisilla kielillä; Pullia – Bullar, niin sekin aiheuttaa 
örinöitä. Johanna ei enää siedä katsoa Pietarin seutua, koska siellähän sijaitsee Inkerinmaa. Onneksi 
Inkerinmaasta ei tiedotusvälineissä kovinkaan usein höpistä.  
Johannan harmiksi Inkerinmaalla on jonkin verran haluja erota Venäjästä. Tässä tapauksessa 
Johanna on Venäjän puolella, ettei vain Euroopan kartalle syntyisi virallisesti Inkerinmaata eli örinän 
siementä.  
 
Annalla on työperäinen kuulovamma mutta kuulee jokaisen örinän tyttären huoneesta, jolloin hän 
menee sähkötupakka suupielessä väpättäen otsalla vihanrypyt voimistuen: ”Mitä vittua varten sie toas 
öriset?” Johanna tekee joka kerta valkoisen valheen: ”Heh, mie vaan selevittelen kurkkuu, kun se 
tunttuu karkeelta...” Tähän äiti puistelee päätään ja sanoo rauhallisemmalla äänellä: ”Sie soat kyllä 
lopettaa nuo helevetilliset örinät ja mitä ihmettä varten sie ylipeätään öriset?”, johon tytär änkyttää 
nolona naama punaisena: ”Eeh, en tiiä… se on voan huumoria.”, jolloin äiti viittaa leikkikentän takana 
olevaa toimintarajoitteisten ryhmäasuntolaa: ”Sen kyllä ymmärtää jos tuolta kuuluis örinöitä ja ärinöitä 
muttei voi ymmärtää kun täysjärkinen nuorinainen alakkaa öristä kuin mikäkin örinä-petteri.”, ja itse 
mielessään ajattelee, että täysjärkinen ja täysjärkinen, onkohan tytär sellainen, eipä siltä vaikuta. 
Johanna nauraa töksäyttää: ”Heh, en oo suinkaan örinä-petteri voan örinä-Petra! Ei musta Petterii soa 
tekemälläkään.  
Riisunko mie housut, niin neät, ettei mull oo Petterin oheisvarustusta?” äiti puistelee jälleen päätään ja 
huokaisee raskaasti: ”Toivon, että otat ees jonkin asian tosissas… Et kai voan örise töissäkin? Kuha et 
örise!” tytär vastaa naamapunaisena: ”En tietenkään, enhän oo mikkään pässi.” johon äiti: ”Kuhan et 
örise, sillä silloin tulis toas potkut ja joudut hullujen huoneelle, entäs sitten?”  
Heti tällaisen puhuttelun jälkeen Johanna pystyy olla örisemättä mutta heti, kun hän katsoo tai 
kuuntelee uutislähetystä, jossa aletaan kertoa tuoreimmat tapahtumat Pulliainen-Bulle tapauksesta, 
niin heti alkaa örinäsirkus.  
 



Ihmeen kaupalla Johanna pystyy olemaan örisemättä töissä, vaikka radio pauhaa julkisenpalvelun 
paikalliskanavalla, jossa tasatunnein on kansalliset uutiset.  
Kanava on entinen Radio Three Town, joka muutama vuosi sitten muuttui Radio Hämeeksi, jotta olisi 
koko maakunnan radio.  
Radiouutisissa usein jauhetaan Inkerin ja Ingerin tapauksesta. Se on kova paikka Johannalle, kun ei 
kehtaa alkaa öristä työpaikalla. Aivan varmasti Oili siitä ilahtuisi ja hankkiutuisi hänestä eroon. Örinän 
sijasta Johanna menee lavuaarille, joka on postitusosaston konttoria vastapäätä, ja pesee kätensä. 
Tästä alkoi tulla samanlainen tapa kuin Oilin rykiminen. Oili ja Johanna vaikuttaa olevan 
samankaltaisia, kun heillä on tällaisia ärsyttäviä tapoja. Johanna on kuitenkin järkevämpi, kun kykenee 
pitää örinät mahassa mutta siihen Oili Lehmusvuori ei kykene. Hän ei pysty olla rykimästä ja repimästä 
kurkkuaan.  
Harmi, kun kotona hän ei kykene olemaan örisemättä, sillä tämä vaikeuttaa ottaa esille omaan 
kämppään muuttamista. Vanhemmat eivät uskalla päästää vanhinta tytärtä pois lapsuuskodista ennen 
kuin tämä on jättänyt joutavuudet. Johannaa itseäkin vituttaa, kun siltä vitun Inkeriltä pääsi mopo 
käsistä niin, että toiset kusiturkit menivät ja tappoivat mulkeron, kuten Johanna tapaa itse mielessään 
pohtia samalla, kun istuu huoneessaan ja odottaa tietokoneen käyttöjärjestelmä Door95:n 
käynnistymistä. Käyttöjärjestelmän käynnistyttyä hän klikkaa saneluohjelma Word Talkin kuvaketta. 
Sovellus on kuin tekstinkäsittelyohjelma mutta kirjoittamisen sijasta mikrofoniin sanellaan sana 
sanalta. Johanna joutuu sanella hiljaisella äänellä, ettei isä ja äiti kuulisi. Sitten he tulisivat 
huoneeseen katsomaan, että mitä se tyttö taas rustailee ja muistuttaa, ettei sitten mitään sepityksiä 
työpaikalla. Anna ja Antti pelkäävät kuin ebolaa uusia potkuja. Ne voivat tulla minä hetkenä hyvänsä. 
He eivät tiedä, että tytär on viime aikoina käyttäytynyt töissä esimerkillisesti, tosin pelleilee typografi-
kopiointiteknikoiden kanssa mutta se on ihan hyväksyttävää, kun Raija ja Leena itsekin ovat 
samanlaisia vekkuleita, yhtä lapsellisia, kuin Johanna. Jokioisissa, Sotehallinnossa, häntä ei 
haluttukaan ymmärtää. Se johtuu tietenkin siitä, kun valitukset tulivat talon ulkopuolelta. Tuskin 
Johanna olisi saanut potkuja ainoastaan piereskelyn takia. Kaikkea tätä Johanna on monesti itse 
mielessään pohtinut ja joka kerta kyynel ilmestyy silmäkulmaan.  
  
Lähin psykiatrinen sairaala on Jokioisten Restalassa, lähinnä Forssan kunnanrajaa, Loimijoen ja 
Loimikanavan yhtymäkohdassa.  
Viime vuosina Restalan sairaalaa on supistettu säästösyistä. Viereen ollaan suunnittelemassa uutta 
sairaalarakennusta koska entiset ovat monta vuosikymmentä vanhoja. Sairaalarakennuksia ei saa 
purkaa koska ne on kulttuurisuojattu. Joihinkin käytöstä poistettuihin tiloihin on muuttamassa 
pienyrityksiä, kuten liikemieshotelli Hotel Herne. Kyseisen rakennuksen alkuperäinen nimi on  
Dr. Herne, joka oli psykiatrisen sairaalan ensimmäinen ylilääkäri. Hotel Herneen tiloihin on rakennettu 
minikylpylä, jossa voi istua porealtaissa ja samalla ihailla Karibian kulisseja.  
Restalan sairaala-alueella on myös avohoitoyksikkö. Niin kutsutut vaikeat potilaat passitetaan 
Niuvanniemen psykiatriseen sairaalaan, joka on kasvanut melkoiseksi, ollen nyt Suomen merkittävin 
psykiatrinen sairaala, ei ainoastaan oikeuspsykiatrianalueella vaan yleisesti kaikkien psyykkisten 
sairauksien hoidossa.  
Tätä nykyään psykiatrisessa sairaalassa sidotaan vaikeat mielenterveyspotilaat entisaikojen tapaan ja 
annetaan piikkejä takapuoleen. Oli pakko palata vanhaan, kun yhteiskunnassa väkivalta ja 
rauhattomuus alkoi kasvaa. Avohoito ei tuottanut haluttua tulosta vaan se kasvatti äärioikeistoa eli oli 
pakko palata entisaikojen menetelmiin. Joku oikeistopopulisti on väläyttänyt, että toimintarajoitteiset 
uudelleen lukittaisiin laitoksiin mutta niin pitkälle ei aiota mennä, kun vihdoinkin toimintarajoitteisia on 
saatu integroitua yhteiskuntaan. Eihän toimintarajoitteiset ole mitään hulluja, kuten viisaat ja lukeneet 
yrittävät sivistää populisteja.  
 
Psykiatrisissa sairaaloissa on pehmustettuja pyöreitä huoneita, joissa vaikeasti psyykkisesti sairaat 
joutuvat olemaan, etteivät satuttaisi itseään eikä toisia potilaita.  
Anna ja Antti pelkäävät kuin ebolaa, jos tytär menettäisi järkensä sen ainaisen örisemisen takia ja 
joutuisi Restalaan piikitettäväksi.  
Se vielä puuttuisi, on Anna monesti todennut samalla, kun otsa rytyssä laittaa ruokaa ja samalla 
kuuntelee tyttären örinää. 
Joskus Johanna itse on pohtinut, että millaiselta tuntuisi olla hullu? Miten hulluksi tullaan? Joskus hän 
on kysynyt isältä, että miltä tuntuisi olla hullu, johon tämä vastaa, ettei itse sitä voi tuntea vaan toiset 
sen kokee ja tuntee. Juuri niin kokee Antti ja Anna tyttären jokapäiväiset örinät, ärsyttävää vaimeaa 
kurkkuääntä, joka on sen verran äänekästä, että se kuuluu liiankin selvästi. Isää ja äitiä huolestuttaa 
tyttären tulevaisuus; entä sitten kun tämä asuu omassa kämpässä? 
 



Johanna on itse mielessään pohtinut, että tehokas lääke Inkeri-Inger tapausta vastaan olisi 
poikaystävä mutta missä ihmeessä sellainen oikein kuppaa, kuten hän tapaa itse mielessään 
vatuloida.  
Päivittäisestä työskentelystä on tullut hyvä lääke Pulliainen-Bulle tapausta vastaan koska silloin ei 
parane öristä, jos ei halua potkuja. Se hyöty on taannoisista Jokioisten potkuista ja silmälasirumbasta, 
ettei Johanna halua rillit päässä töissä harrastaa samaa kuin kotona ilman silmälaseja sekä yrittää 
sinnitellä olla töissä asiallinen. Töissä, kun hän kuulee radiosta uutisia kyseisestä tapauksesta, niin 
silloin Johanna menee lavoaarille pesemään kätensä. Sinänsä se on hyvä juttu koska työtehtäviin 
kuuluu lajitella kunnan sisäistä postia, jota on hyvin vähän, eli sisäiset kirjekuoret oikein kuhisevat 
basilleja.  
Kotona hänelle on tullut pakkomielle kuunnella ja katsoa valtakunnalliset sekä kansalliset 
uutislähetykset. Johanna on oikea uutisnarkomaani. Nyt se tuntuu raskaalta, kun ei koskaan voi tietää 
mikä uutislähetys sisältää Pulliainen-Bulle aiheen. Kun hän katsoo tv-uutisia yksin ja uutisissa 
jauhetaan tapauksesta, niin silloin hän alkaa öristä ja osoittaa uutistenlukijaa sormillaan, jotka hän 
muotoilee pistoolimaisiksi. Onneksi uutisankkurit ovat televisioruudun takana, eikä Kivisten 
olohuoneessa sekä Johannalla ei ole ampuma-aseita. Pelkillä sormilla ei pysty ampua. 
 
Heti töiden jälkeen, kello 16, on kansallisella EBU Radio 2 kanavalla Kainuun kielinen 
makasiinilähetys, Kainuu tunti, joka alkaa kansallisella uutislähetyksellä. Kivisillä on tapana päivällistä 
syödessä kuunnella tätä kanavaa. Lähetyksen lopussa on lälly lastenohjelma, Kainuun Raketti. Siinä 
lässyttää toimittaja Tomi Rouhe, joka usein tapaa esittää yliampuvan Höpönassun roolia. Tämä 
ärsyttää Kivisiä niin, että heti lastenohjelman alkaessa radio menee kiinni.  
Tätä nykyään Kainuun tunnin alussa, uutisten aikana, kun jauhetaan Inkeri-Inger tapauksesta, niin 
silloin Johanna tahtoisi sammuttaa toosan, muttei voi, kun isä ja äiti haluavat kuunnella uutiset ja 
ihmettelevät, kun uutisnarkomaanitytär ei enää halua kuunnella uutisia. He eivät tule ajatelleeksi 
uutisaihetta.  
  
Kello 16 aikaan Johanna ja Jaana-Mari syövät toisen lämpimän ruuan, kun taas vanhemmille se on 
päivän ensimmäinen lämminruoka.  
Lounasaikaan, keskipäivällä, Anna tai Antti syövät vain voileipää, kun haluavat laihduttaa. Anna tapaa 
usein vitsailla, että naiset aina laihduttavat. Tämä vitsailun aihe on lähtöisin Siiri-siskolta, joka 
aikaisemmin oli työpaikalla vitsaillut työkaverinsa kanssa naisten laihduttamisesta.  
 
Joka toinen viikko Anna ja Antti ovat aamu- ja iltavuorossa. Tämä järjestely on 2970-luvun puolivälistä, 
ettei tyttäriä tarvitsisi viedä päivähoitoon vuoronvaihdon ajaksi. Aluksi, saman vuosikymmenen alussa, 
pikku-Johannaa yritettiin totuttaa vuoronvaihdonajaksi päivähoitoon, muttei siitä mitään tullut, kun tyttö 
koko ajan itkeä pillitti ikävissään. Hoitopaikka oli viereisessä talossa, Kuskikadulla, mutta sinne 
Johanna ei halunnut jäädä vaan itki keittiön lattialla.  
 
Nyt Johanna itsekseen itkee, kun sattui katsomaan Police-TV lähetyksen. Jos ei olisi nähnyt, niin 
silloin olisi ehkä helpompi kuulla namutätien paskanimet, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
Tämän paskatapauksesta jauhamisvaaran takia Johanna on alkanut syömään pienemmän annoksen 
nopeasti hotkien, ettei tarvitsi olla alttiina paskauutiselle, kuten hän Inkeri-Inger tapausta itse 
mielessään kutsuu.  
Heti kun hän kuulee nimet Inkeri, Inger ja Raimo muissa yhteyksissä samannimisiä henkilöitä, niin 
silloinkin häntä tahtoo örisyttää, kun paskatapaus tulee mieleen.  
Johannan harmiksi eräs hyvin tunnettu kainuulainen seksologi on Inkeri Kanttura. Heti kun Kainuun 
kielistä iltapäivälukulaitelehteä lukiessa hän törmää tähän nimeen, niin silloinkin tule halu öristä. Hän 
yrittää huoneessaan öristä hiljaisella äänellä, ettei isä ja äiti kuulisi. Johannan harmiksi Raimo on hyvin 
tavallinen nimi ja kaiken kukkuraksi nimi esiintyy useaan otteeseen Vattulan historiaa käsittelevissä 
julkaisuissa. Johannan harmiksi myös Vattulan keskustassa on pieni kadunpätkä nimeltä Inkerinkatu 
niin, ettei oikein pysty tutkimaan synnyin kaupunkinsa navigaattoreita.  
 
Joka arki-ilta varttia vaille kuusi on lyhyet Kainuun kieliset uutiset kansallisella EBU TV2 kanavalla. 
Kerta uutislähetys on Kainuun murteella, niinpä siinä usein höpistään Pulliainen-Bulle tapauksesta. 
Kuusamohan sijaitsee Kainuun ja Lapin rajalla.  
Johanna on alkanut rajoittaa kyseisen uutislähetyksen katsomista koska siinä usein näytetään Police-
TV:n rekonstruktiovideopätkä, jossa Terraristit hyppivät namutätien selän päällä. 
Kaiken kukkuraksi Kainuun kielisten uutisten uutisankkuri Pulliaisen kaima; Inkeri Tekele, 
pulleakasvoinen siilitukkainen nuori nainen.  



Heti kun Johanna näkee kyseisen uutistenlukijan, niin silloin hän osoittaa pistoolimaisilla sormilla tv-
ruutua ja sanoo itse mielessään; Bäng!  
 
Johannan harmiksi Inkeri Tekele on lähtöisin Vattulasta eli silloin on suuri vaara, että mielen 
sopukoissa syntyisi paska-assosiaatio Inkereihin. Vastareaktiona Johanna yrittää erotisoida Vattulaa 
ajattelemalla Joonas serkkuaan. Tämä yleensä auttaa niin pitkään, kun hän on kotona Forssassa 
mutta heti kesälomilla hän stressaantuu, kun on enon luona, jolloin pelkää, että hehkeä serkkupoika 
tulisi isänsä luokse. Johanna on kuullut kauhukseen, että Joonas on monesti kysellyt isältään, että 
milloin ne Kiviset tulevat. Tämä tietenkin kiihottaa Johannaa, muttei ujoudelta uskalla toivoa, että 
Joonas tulisi Eekan luokse samaan aikaan, kun he ovat siellä. Johanna rakastaa liikaa serkkuaan niin, 
että tekee kipeää. Hän on sanellut paljon seksifantasioita Joonaksesta, joista yhdessä Joonas karkaisi 
leijulautaleiriltä autiolle saarelle, jonne putoaa lentokone, jossa Johanna ja vanhemmat matkustavat 
kohti Vattulaa. Isä ja äiti ovat lentokoneen matkustamossa, kun taas Johanna takaosassa olevassa 
vessassa. Kertomuksessa vessaosa putoaa samalle saarelle, jossa Joonas oleskelee ja sitten 
serkukset harrastavat kiihkeää seksiä. Kertomuksessa myös isä ja äiti pelastuvat mutta matkustajaosa 
putoaa kauemmaksi samaan järveen. Kyseistä kertomusta sanellessa Johannaa kiihottaa niin, että 
munasolu tuntuu aktivoituvan. Kertomuksen hän laittoi kotisivulleen salattuun mappiin, jonne 
lähiomaiset eivät pääse. Totta kai serkut sinne pääsevät, jos tietävät mapin olemassaolon.  
 
Johannaa surettaa myös se, kun ei pysty lukea seksologi Inkeri Kantturan seksipalstaa, vaikka tekisi 
niin kovasti mieli oppia lisää seksistä. Onneksi Suomessa on muitakin julkkisseksologeja kuten Ylermi-
Markus Tomppala sekä Mauno Iivarinen. Johannan harmiksi rouva Kanttura on Kainuun kielisen 
iltapäivälukulaitelehden virallinen seksiasiantuntija, jonka ideoita lainataan myös kansallisiin 
lukulaitelehtiin.  
 
Johannalle on tullut tavaksi sunnuntaiaamuisin käydä keskustan kioskilla lataamassa Kainuun kielinen 
iltapäivälukulaitelehden viikonvaihdenumero. Hänen harmiksensa sisältöä ei voi ennalta suodattaa, 
jättää Kantturan palsta pois. Lukulaitetta ei myöskään voi ladata netistä, vaikka lehdellä on nettisivut.  
Lukulaitteet ovat korvanneet paperilehdet.  
 
Ennen ajokorttia Johanna kävi potkulaudalla keskustassa lataamassa lukulaitelehden. Silloin hänen 
kuntonsa oli hieman parempi mutta nyt hän menee keskustaan autolla, jotta olisi helpompi ja 
nopeampi ja sitten huoneessaan kaikessa rauhassa lueskelisi lukulaitelehteä ja siinä välissä öristä, 
kun Inkereiden ja Raimojen nimien ilmaannuttua. 
 
Johanna yrittää vähentää uutisten seuraamista mutta se on vaikeaa sillä, koskaan ei voi tietää missä 
lähetyksessä otetaan paskajuttu esille. Hän ei halua myöskään joutua uutispimentoon. Ainoastaan 
hän haluaisi olla uutispimennossa Inkeri-Inger tapauksesta.  
Uutisten karttaminen on alkanut kummastuttaa vanhempia, kun tavallisesti tytär on innokkaasti 
katsonut jokaisen uutislähetyksen. Hän antaa selitykseksi, ettei uutisrintamalla ole mitään erikoista, 
ainoastaan sitä samaa väkivaltahapatusta sekä politikoiden nahistelua.  
 
Johannaa myös ärsyttää Suomen mediaministeri Martti Susisalo, joka edustaa Workers Partyn 
vasemmistosiipeä, joka vastustaa kaupallisia radiokanavia DAB-verkossa. Johanna toivoisi,  
jos Keski-Euroopassa äskettäin perustettu Radio Poolia alkaisi kuulua Suomessakin.  
Kyllä kanavaa pystyy kuuntelemaan netissä mutta DAB-verkossa olisi kätevin kuunnella.  
Johannaa kyllästyttää Radio Luontoillan kuivahko ohjelma tarjonta. Kanavalla on tätä nykyään 
enimmäkseen skientologien ohjelmia sekä iänikuista suomalaista iskelmää.  
Joskus Johanna on kuunnellut Luontoillan Jukeboxtime ohjelmaa, jossa soi vanhat suomalais-
amerikkalaisklassikot ja muistellaan kaiholla USA:ta.  
Putous-ohjelma on lakkautettu resurssipulan takia. Joskus Johanna on kuunnellut torstaialkuillan 
Kainuulaista Majakka-ohjelmaa, jossa tiedotetaan Forssan Kainuulaisen seurakunnan toiminnasta. 
Johannan iloksi Radio Luontoillassa ei jauheta Pulliainen-Bulle tapauksesta, sillä kanavalla ei ole 
uutisia. Harmi vaan, kun kanavan ohjelma tarjonta on köyhtynyt.  
Radio Luontoilta on oikeastaan lähiradioverkosto; yöaikaan tulee yhteistä musiikkisyötettä kaikille 
Luontoillan taajuuksille. Yö-ohjelma tulee Espoon taajuudelta.  
 
Forssan julkinen lähiradio on Luontoiltaakin kuivempi, jossa on liikaa politiikkaa ja klassista musiikkia. 
Tämä kanava Johannaa ei voisi vähempää kiinnostaa.  
  



Joskus Johanna tapaa kuunnella EBU Radio Hämettä mutta siinähän on ajankohtaisohjelmia koska 
sehän on julkisenpalvelun paikallinen viranomaistiedotekanava, Radio Suomen manttelinperijä.  
 
Onneksi sentään Tuplatunnissa ei ainakaan vielä ole höpisty paskatapauksesta, kuten Johanna tapaa 
ajatella. Tuplatunti aloitti, jos silloin, kun kanava oli Three Townin nimellä. Kohtapuoliin Radio Hämeen 
kainuulaisia ohjelmia uudestaan. Jo nyt kainuulaisissa ohjelmissa pyörii tiedotevärssy; Maanantaina 
Menopiällä, Tiistaina Tietolaari, Keskiviikkona Kukkakimppu, Torstaina Tupailta, Perjantaina Minne 
mennä. Siis Tuplatunti lakkautetaan ja onnitteluosuus siirtyy keskiviikkoiltaan, kuten Johanna tapaa 
pohtia.  
Syy, että miksi Radio Hämeen paikallisohjelmien pituutta on lyhennetty, että kanavalla lisätään 
kansallisia lähetyksiä, siis Radio Suomi ideaa uudelleen lämmitellään. Kanavan kansallinen nimi on 
Radio 4 ja sen on osa federaation European Broadcasting Companya.  
 
Johanna toivoo kuin nousevaa kuuta, että Radio Poolia aloittaisi Suomen DAB-verkossa mutta sitä on 
turha odottaa niin kauan, kun Workers Party on Suomen senaatissa. Mediaministeri Martti on 
painostanut senaattori Yrjö Peralaa säätämään niin kutsutun stoppilain uusille kaupallisille 
radioasemille, jotta ihmiset kuuntelisivat julkisenpalvelunkanavia, jotta hallituspuolueen propaganda 
menisi paremmin perille.  
 
Muutaman kuukauden vaalien jälkeen Suomen senaattorina oli Ilmari Kallela mutta päätti jäädä 
eläkkeelle, kun heti vaalien jälkeen sattui mokaamaan. Syksyllä 2994 Tallinnassa sattui raju tavaratalo 
palo. Heti palon jälkeen Suomen senaattorina ollut Ilmari puuttui naapuri osavaltion asiaan, että palo 
syy pitää tutkija perusteellisesti. Tästä Viron senaattori, Anti Liitos-Rasmuspoeg, pahoitti mielensä ja 
sanoi suoraan televisiokameroiden välityksellä: ”Soome senaator, ime munaa, poro!” Tämä aiheutti 
hirveän mediamylläkän Suomessa niin, että Ilmarin oli pakko erota ja jäädä eläkkeelle, jotta puolue 
toipuisi tästä mokasta ennen seuraavia vaaleja. Tämä tapahtui onnettomaan saumaan, kun vastikään 
on pidetty Global Unionin kansanäänestys.  
Ilmarin lähin sihteeri, Moona Kermala, päätti jatkaa Yrjö Peralan sihteerinä, kun hänellä on vielä 
toistaiseksi kansan luottamus. Usein lehdistötilaisuuksissa Moona tapaa räpytellä vahvasti meikattuja 
silmiään.  
 
Workers Party alkaa olla eksyksissä, kun pääministerimurha romutti Left Partyn kanssa suunnitellut 
sosialisointiprojektit. Nyt Workers Party joutuu pysyttelemään kultaisella keskitiellä niin liittovaltio kuin 
kansallisella kentällä. 
Ilmari Kallela ehti lyhyen senaattoriviran aikana luoda erorahakäytännön Suomen virastoissa sekä 
suuryrityksissä. Yrjö Perala astui Ilmari Kallelan suuriin ryvettyneisiin saappaisiin. Hänellä on todella 
rankkaa, kun hallituksen tukipuolueet, Left Party ja The Greens, haukkamaisesti valvovat, ettei 
Workers Partyn politiikka menisi liikaa oikealle. Vasemmalle Yrjö ei myöskään uskalla mennä koska 
pelkää Uno Cactuksen kohtaloa. Melkein sama juttu myös Skandinaviassa, jossa sisarpuolueeseen 
kuuluvalla senaattori Patrik Småskolla, joka pelkää oppositiota kuin ebolaa mutta on hitusen verran 
rohkeampi. Skandinaviassa Workers Partylla on suurempi enemmistö, kuin Suomessa.  
 
Suomessa Workers Partylla oli onnea, kun Basic Finns putosi senaatista. Äänikynnysrajana on neljä 
prosenttia. Heti vaalien jälkeen Basic Finns puoluejohtajakaksikko, Yana ja Pertta erosivat. Heidän 
tilallensa tuli ruipelomainen, tummanruskea siilitukkainen Vilho Viivinen. Puolueen kannatus on 
lähtenyt jyrkkään laskuun, kun Vilholla ei pönttö säteile. Taitaa olla jytkyt jytkytetty, kuten poliittiset 
vastustajat tapaavat ilkamoida.  
Basic Finnsin tilalle on tulossa kaksi vieläkin villimpää muukalaisvihamielisiä, avoimesti rasistista, 
järjestöjä, joilla on tarkoitus julistautua puolueiksi. Yksi vahvemmista äärioikeistolaisista järjestöistä on 
UU - Ugrimaat ugrilaisille, jossa on paljon Skinheadeja sekä muita propellipäitä. Puolue pyrkii 
perustamaan suuren suomalais-ugrilaisen valtion Utsjoelta Budapestiin.  
 
Sama meno myös Skandinaviassa, jossa populistipuolueet Skandidemokraterna ja Sannskandinaver 
ovat yhdistymässä, jotta jäsenmäärä kasvaisi. Uudeksi nimeksi tulee todennäköisesti 
Sannskandinaver, jonka pääjehuna on lihavahko Tina Klang. 
 
Basic Finnsin Pertta Kallelan kesämaaprojekti meni ihan läskiksi, kun Valkeakosken Kesämaa ajettiin 
konkurssiin. Syynä oli omistajan politiikka. Konkurssipesän osti Valkeakosken kunta.  
Euroopan pääministerinä on tällä hetkellä Left Partyn Ilmari Saarela, joka tuli uudelleen valituksi 
vuonna 2994. Koko Euroopassa on vaalit samaan aikaan, jotta vältytään poliittisilta kolareilta.  



Ilmari ei pysty ja uskalla enää ajamaan Uno Cactuksen vanhaa sosialisointipolitiikkaa vaan joutuu 
tekemään yhteistyötä Workers Partyn ja The Greensin kanssa eli sama ahdinko kuin 
vasemmistojohteisissa osavaltioissa.  
 
Euroopan presidenttinä on tätä nykyään tukevahko Martin Achtung, joka oli ennen presidentti kautta 
terveysasiantuntijana Etelä-Amerikassa, jossa teki mittavan sosiaali- ja terveysuudistuksen.  
Nyt sellainen pitäisi tehdä Euroopassa. Poliitikot eivät tiedä millainen uudistuksen tulisi olla. Kuinka 
paljon vastuuta tulisi antaa yksityisille hoivayrityksille. Yhdessä asiassa ollaan yhtä mieltä, 
toimintarajoitteisten hoivapalvelut olisi hyvä yksityistää ja Suner Oy olisi hyvä yritys.  
 
Johannalla on todella rankkaa koska viime aikoina jotkut pedofiilit ovat alkaneet vaatimaan pedofilian 
laillistamista koko Global Unionin alueella. Onneksi enemmistö on tätä hullua ideaa vastaan. 
The Greens puolueen sisällä on erityinen pedofiilisiiveke, josta käsin puolue tekee senaatissa sekä 
Eurooppa-parlamentissa hulluja aloitteita. Onneksi viherpiipertäjät eivät ole enemmistössä.  
 
Eräänä syyspäivänä Johanna päätti vaihtaa autoa koska entisen akku tyhjentyi kesällä ja toiseksi sen 
arvo alkaa laskea ruostumisen takia. Hän keskusteli asiasta isän kanssa, joka aluksi yritti toppuutella, 
että autohan on vielä uusi ja kesällähän ostettiin uusi akku mutta tuli toisiin ajatuksiin, kun hoksasi, 
että pienempi auto kuluttaisi vähemmän virtaa eli ei tarvitsisi ladata yhtä usein.  
Niinpä Johanna meni isän kanssa Kardaanitiellä olevaan Klemmarimaan Volkswagen autokauppaan 
katselemaan volkkareita.  
 
Klemmarimaan autokauppa palasi tässä hiljattain Jokioisten Poppilasta takaisin Kardaanitielle sekä 
Jokioisten keskustaajamaan koska Poppilan Three Town Center on liian syrjässä. Sinne on kaavailtu 
suurta kauppakeskusta, mutta Forssan Ylicity sekä Loimaan Torppi houkuttelevat kauppiaita 
puoleensa. Klemmarimaan entiset tilat remontoitiin kauppakeskukseksi eli yritetään edes 
pienimuotoista kauppakeskusta. Sinne tulee halpahalli Global Price sekä suuri ruokamarket 
Gunwood’s Cash, jonka omistaa rauhanvälittäjä Oscar Gunwood säätiö. Johannan harmiksi siellä on 
turvallisuus- ja vartiointiyhtiö S-L Safetyn paikalliskonttori.  
 
Johanna ihastui pieneen punaiseen Volkswagen Bouleen, joka on viime aikoina kasvattanut 
suosiotaan koko Euroopassa. Auto kuluttaa hyvin vähän sähköä tai polttoainetta. Johanna valitsi 
sähköauton, kun sellainen on mukavan hiljainen, kun taas biokaasu autot tahtovat prutkuttaa 
ärsyttävästi, ainakin Johannan mielestä.  
Johanna ja Antti menivät myyjän juttusille ja kyselivät autosta lisätietoa. Auto luovutetaan Novemberin 
lopulla koska se on upouusi. Johanna päätti, ettei puhuisi töissä mitään auton vaihdosta koska 
todennäköisesti työkaverit alkaisivat kutsua häntä pohataksi.  
 
Nyt hänen pitää ajaa erityisen varovaisesti, ettei nykyiseen autoon tulisi vaurioita koska silloinhan sen 
arvo laskisi. Auto on ihmeenkaupalla säästynyt naarmuilta, vaikka Johanna autoilee ilman silmälaseja. 
Siitä on tullut tapa koska inssiajossa oli ilman rillejä. Tietenkin äiti puistelee päätään, että jopas jotain, 
kun sokeana ajetaan autolla.  
 
Eräänä November perjantai-illalla Johanna päätti tehdä pikavisiitin Raijan luona, kun tämä tapaa lähes 
päivittäin jankuttaa, että milloin saisi tulla kahville. Hän tapaa Johannan kotiin lähtiessä huudahtaa 
vakiorepliikkinä: ”Nähdään puoli seitsemän Siivekkääntie kuusi!”. Tämä vain siksi, kun joka kerta 
Johanna reagoi vahvasti ja kehottaa olla tulematta.  
 
Raija asuu Jokioisten Susisaaren lähiössä, jota susisaarelaiset kutsuvat leikkimielessä omaksi 
kunnaksi, vaikka kuuluukin Jokioisiin. Raija ja hänen avopuolisonsa Martti asuvat kaksikerroksisessa 
vuokratalossa, Oppitie 10 K. Martti on töissä Jokioisten paikallislukulaitelehden webmasterina.  
   
Johanna löysi leikiten Oppitie kymmenen, joka sijaitsee keskellä Susisaarta. Alueen halkaisee 
junaratasilta, joka menee Hämeenlinnasta Jokioisten kautta Poriin. Joskus muinoin myös 
Susisaaressa oli oma juna-asema mutta se on lakkautettu.  
 
Vanha Tammelantien ja Itäisen tien risteyksessä on Susisaaren suurin tavaratalorautakauppa, joka 
kantaa lähiön nimeä. Risteyksen itäpuolella Itäinen tie muuttuu Pikku Salon tieksi, joka menee 
Hallisalon ja Hunnisalon välistä kiertäen Hunnisalon pohjoispuolelta kohti Tammelaa.  
 



Susisaaren rautakauppatavaratalossa tapahtui huvittava juttu, kun Anna päätti kokeilla puhuvaa 
älyvaakaa, joka rääkäisi kovaäänisesti; 105,0 kg.  
Annan otsatukka nousi pystyyn ja katseli ympärilleen, ettei vain kukaan kuullut. Hän ei suinkaan paina 
ihan noin paljon. Tästä lähtien hän päätti karttaa julkisia vaakoja. Kaiken kukkuraksi vaaka rääkäisi 
suomen kirjakielellä.  
Kun myöhemmin Johanna oli tämän kuullut, niin silloin hän ajatteli, että olisi kiva kuulla mitä vaaka 
sanoisi, jos Raija astuisi puntarille. Menisi varmasti rikki. Tätä hän ei todellakaan uskalla sanoa 
työkaverilleen.  
Monesti Johanna on vitsaillut äidilleen, että sellainen vaaka olisi kiva olla kotona. Tähän äiti tuhahtaa: 
”Helevetti soikoon, ei tollasta totuuden torvee tähän talloon!”  
 
Johanna päätti oikaista nurmikon kautta Oppitie kymmenen parkkipaikalle, kun ei kehdannut kiertää 
virallista kautta. Nurmikko oli liejuinen syyssateiden takia.  
Auton peräluukku meni rapaiseksi. Onneksi Raija ei huomannut, kun hän oikaisi nurmikon kautta tai 
muuten olisi aivan varmasti alkanut pottuilla, että nurmikkoa tuolla lailla raiskataan ja sitten vuokria 
joudutaan korottaa, jotta nurmikko saataisiin kuntoon.  
Johanna pysäköi auton vierailijoiden parkkipaikalle ja laittoi silmälasit päähänsä koska Raija on 
tottunut näkemään hänet rillit päässä. Sitten hän käveli K rappuun.  
Raija ja Martti asuvat ensimmäisessä pohjakerroksessa. Johanna painoi vapisevin sormin ovikellon 
nappulaa. Sisältä kuului ovikellon komea melodia, jonka jälkeen kuului pikkukoiran räksytys. Pian 
laiha, lyhyt ruskeatukkainen, Martti avasi oven ja piteli sylissään ruskeaa mäyräkoiraa. Johanna 
esittäytyi, jonka Raija kuuli olohuoneeseen ja huusi: ”Käy peremmälle, Johanna-Pohanna!” Johanna 
riisui punaiset korkokengät oven ulkopuolelle rappukäytävään, kun on imenyt äidinmaidossa, ettei 
kylässä rontosteta ulkokengillä sisälle.  
Sitten hän astui sisään ja sipsutteli sukkasillaa olohuoneeseen, joka on ulko-oven oikealla puolella.  
Työkaveri istui olohuoneessa ruskealla nahkasohvalla sama vanha kulunut valkoinen t-paita yllään ja 
jaloissa valkoiset tennissukat, joissa lukee mustalla Lenita. 
Raijalla oli grogilasi valtavien rintojensa välissä. Hän kehotti istuutumaan viereiselle kahden istuttavalle 
sohvalle. Johanna istuutui varovaisesti ihan kuin sohva olisi lasia. Häntä jännitti koska tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun oli työkaverin luona kylässä. Vanhemmat eivät tiedä, että hän käy pikavisiitillä 
työkaverin luona. He olettavat tyttären käyvän tavalliseen tapaan Ylicityn kauppakeskuksella.  
Viimeksi Lappeenrannassa hän käväisi kaverin luona. Sitä kertaa Johanna on lukemattomia kertoja 
kaiholla muistellut. Hän haluaisi käydä Herkku Backmanin luona mutta Lappeenrantaan on hyvin 
pitkästi eikä tiedä, jos äijä on naimisissa jonkun lesbon retaleen kanssa, kuten Johanna tapaa ajatella. 
Hän itse haluaisi olla Ninon lesbon retale.  
 
Johannan viereen hyppäsi mäyräkoira Gabo, joka heilutteli iloisesti häntäänsä. Martti istuutui 
avovaimonsa viereen, neljän istuttavalle sohvalle. 
Televisiossa pauhasi joku virolainen kanava. Etelä-Suomessa näkyy Viron TV. Vastaavasti  
Suomen TV näkyy Pohjois-Virossa. Viron tv-kanavalla valmistettiin koivutikkuja johonkin tarkoitukseen, 
jota Raija kuului ihmettelevän samalla, kun piti seuraa Johannalle. Hänestä oli melkoinen ihme, kun 
tämä hassu blondi tuli kylään.   
 
Noin kolmen vartin kuluttua Johanna nousi ylös ja sanoi, että pitää mennä serkkupojan luokse. Raija 
kysyi kummissaan, että mikäs se semmoinen serkkupoika on, johon Johanna:  
”Juu, se on yks Misha vaan” Raijaa epäilytti, että kyseessä saattaa hyvinkin olla valkoinen valhe, 
kenties pappa Kivinen odottaisi autossa.  
Pois lähtiessä Raija esitteli ylpeänä uutta laserkivääriään, jota hän käyttää hirvimetsällä. Raija on 
mukana metsästysporukassa, jossa kaikki ovat naismetsästäjiä. He metsästävät joka syksy 
Hunnisalon hirvireservaatissa, jotta hirvikanta pysyisi sopivan kokoisena. Joskus metsästetään myös 
Hallisalossa mutta siellä pitää ampua varovaisesti, ettei osuisi sinipöllöihin. Näitä keinotekoisesti 
luotuja pöllöjä ei saa ampua.  
 
Laserkivääri toimii samalla tekniikalla kuin laserleikkuri mutta lasersäde yltää hyvin kauas, ja sen 
tähden se on erittäin vaarallinen.  
 
Raijan ja Martin eteisen seinällä on suuri hirvenpää, jonka silmäkuopissa on pienet led-lamput, jotka 
syttyvät heti kun joku lämpöä säteilevä olento tulee hirvenpään kohdalle. Johannasta hirvenpää 
vaikutti pelottavalta.  
Hän meni ulko-ovelle ja sanoi: ”Okeido, pittää mennä serkkupojan luokse, nähhään sitten 



maanantaina töissä!” Ihme kyllä Raija ei tällä kertaa huutanutkaan puoli seitsemää, sillä kello oli vähän 
yli kahdeksan.  
 
Johanna meni suorinta tietä kotiin, sillä pian TV4:llä alkoi laulukilpailu Tähtää tähtiin. Juontajana on 
musiikkimies Lasse Saari, jonka huhutaan joskus nuoruudessaan soittaneen pianoa 
sukupuolielimellään.  
 
Joka arki-ilta, puoli kahdeksan, Johanna tapaa istua television ääressä katsoen saippuasarjaa   
Eri maailmat, joka kertoo kaksosista, jotka vauvaiässä erotetaan toisistaan. Vasta 
kahdenkymmenenvuoden jälkeen he tapaavat toisensa ja rakastuvat tietämättään sukulaisuudesta. 
Johannaa kiihottaa tämä saippuasarja, kun siitä ajatukset menevät Joonas ja Jeesus serkkuihin, 
vaikkeivat pojat olekaan hänelle sisaruksia eikä kaksosia mutta sukulaisia kumminkin. Jostain syystä 
Johannaa kiihottaa sukurutsaus ja tapaa usein haaveilla, jos hänellä olisi hehkeä veli, jota voisi panna.  
Tätä hän ei sano ääneen koska tietää, että tällainen on erittäin sairasta. Hänen seksifantasiansa ovat 
sairaita. Hän on sanellut useita seksifantasioita Joonaksesta, Jeesuksesta ja Mishasta. Kaikki hän on 
laittanut kotisivunsa salattuun mappiin. Häntä kiihottaa ajatuskin, jos serkut löytäisivät salatun 
kertomusmapin ja kiihottuisivat ja tulisivat hänen luoksensa lempimään. Hän unelmoi, että hehkeät 
härmän karjut hakisivat hänet kotiovelta.  
 
Saippuasarja on käsikirjoitettu mediayhtiö Allan Median ideapankin avulla, jonne kuka vain voi 
lähettää idean tynkiä tulevia tv-sarjoja ja elokuvia varten.  
 
Joka keskiviikkoilta Johanna katsoo myös saippuasarja Kolme euroa, joka kertoo kuvitteellisen 
lappeenrantalaislähiön asukkaista ja sen urheiluhallista. Tämä sarja kiihottaa Johannaa koska hänelle 
tulee mieleen hehkeä herkku Backman sekä rajan takana asuva herra Järvimerkki. 
 
Lauantaiaamuna isä huomasi tyttären auton olevan yltä päätä ravassa ja kysyi, että missä ihmeessä 
on tullut ajeltua. Johanna punastui ja väitti ajelleensa Hallisalon sorateillä katsellen sinipöllöjä. Isä 
epäili selitystä koska tuskin pimeässä näkee mitään pöllöjä. Hän olettaa tyttären ajaneen ojaan, kun ei 
käytä autoillessa silmälaseja. Pääasiahan on, ettei autossa ole mitään vaurioita, hyvä niin, sillä pian 
auton vaihto on käsillä. Hän kehotti tytärtä käyttää autoa automaattipesussa, jotta se olisi puhdas 
ennen auton vaihtoa. 
 
Johanna käytti autoa Shellin automaattipesussa, joka sijaitsee Niina Luotolan lukion vieressä, Uusi 
Tammelantien ja Hirvisuonkadun risteyksessä.  
Shellin pesuhallissa pesurobotit pesevät autot putipuhtaaksi. Sillä välin autoilija voi käydä kahvilla 
Café Simpukassa. Totta kai herkkusuu Johanna kävi kahvilla ja valitsi makoisan Lemmennamipala 
leivoksen. Häntä kiihottaa, kun ajattelee olevansa naispuolinen Herkku Backman eli Herkku Kivinen. 
 
Pesun jälkeen hän kävi Ylicityn kauppakeskuksella katsomassa suurmyymälöissä ihan vaan aikaa 
kuluttaen. Koska hän asuu vielä lapsuuskodissa, niin hänen ei tarvitse tehdä viikko-ostoksia.  
Ylicityssä hän joka kerta tekee kierroksen suurmyymälöissä Coop Huom! sekä K Suora. 
Ensimmäiseksi hän katsahtaa lukulaitelehtihyllyn ja sitten lukulaitekirjat. Sitten hän käy 
elektroniikkaosastolla katsomassa äänentoistolaitteita. Lopuksi hän katsahtaa karkkihyllyt ja yleensä 
ostaa Nougat suklaata. Hänen suosikkisuklaamerkkinsä on skandinaavinen Farsan Blå. Hänestä 
Fazerin Sininen on liian pehmyt, kun taas Farsan Blå on ihanan kovaa ja paksua.  
Kyseisistä sinisistä suklaamerkeistä Fazer ja Farsan ovat tukkanuottasilla. Fazer väittää Farsanin 
plagioineet Fazerin Sinisen, kun taas Farsan väittää, ettei Fazerilla ole oikeutta rekisteröidä värejä.  
 
Lähes joka kerta, kun hän käy näissä kahdessa suurmyymälässä, niin hän ostaa tietokone- ja 
robottilukulaitelehden. Paperilehdet ovat halvempia mutta Johannasta lukulaitejulkaisut ovat 
mukavampia, kun niissä on tekstin lisäksi puhe ja liikkuvat kuvat.  
Lukulaitteen voi joko ostaa tai ladata päivitys aiemmin ostettuun lukulaitteeseen. Tämä tapahtuu niin, 
että laite asetetaan lataustokkaan ja sitten valitaan halutun lukulaitelehden sisältö. Sitten Plus Card 
asetetaan kortinlukijaan, jolloin maksu peritään suoraan pankkitililtä. Plus Card on käytössä koko 
federaatiossa ja myös osassa Afrikkaa.   
Jos korttia ei syötä kortinlukijaan, niin silloin kassa-automaatti ei avaa porttia niin pitkään, kun korttia ei 
syötetä. Jos kävelee väkisin portin läpi, niin silloin putoaa teräsverkkohäkki myymälävarkaan päälle eli 
kirjaimellisesti häkki heilahtaa ja myymälävartijat tulevat paikalle savuavine pamppuineen.  



Pienemmissä kaupoissa ulko-ovien eteen laskeutuu teräsverkko niin, ettei myymälävaras pääse ulos 
ennen kuin on suorittanut maksun tai kaupan henkilökunta on hälyttänyt poliisit. Suurmyymälöissä 
teräshäkki putoaa myymälävarkaan päälle. 
Jos vahingossa unohtuu joku ostos maksamatta, niin silloin pitää rauhallisesti odottaa henkilökuntaa 
tai myymälävartijasta, jotta voi selvittää epäselvyys. Monikaan ei unohda maksua, kun tietää häkki- tai 
teräsverkko järjestelmien olemassaolon. Kukapa ei halua tulla nöyryytetyksi ihmisten ilmoilla.  
 
Novemberin lopulla Johanna sai uuden auton, joka on todella mahtava; yksinkertaistettu 
automaattiohjaus sekä tuulilasin sulattaja, joka lämpiää muutamassa minuutissa. Autossa on myös 
tummennetut ikkunat, mutta ne läpäisevät kuitenkin nopeuskameroiden salamavalot eli ei kannata 
ajaa ylinopeutta. Automaattiohjaus automaattisesti pitää oikean nopeuden mutta manuaalisesti 
ylinopeuden vaara on melkoinen, kun nykyautoissa nopeus ei tunnu. Vauhti on hyvin tasainen eikä 
renkaidenkaan ulina kuulu autoon sisälle.  
 
Jaana-Marilla on yhä Brandia900X hybridi henkilöauto. Hänkin suunnittelee auton vaihtoa, muttei ole 
vara. Hän opiskelee parhaillaan viimeistä vuotta Forssa-Loimaa korkeakoulun elektrolinjalla eikä ole 
tuloja. Hän on onnellisessa asemassa, kun vanhemmat kustansivat korkeakouluopinnot eikä tarvinnut 
ottaa opintolainaa. Heti korkeakouluopintojen jälkeen hän aikoo etsiä opintoja vastaavaa työtä ja sitten 
ostaa asumisoikeusasunnon, joita kutsutaan insatseiksi, mielellään Forssan keskustasta. Hän eikä 
moni muukaan kantasuomalainen halua asua Eurolassa, Lexuksessa tai Hillossa koska näissä 
lähiöissä asuu paljon etnisiä syrjäytyneitä maahanmuuttajia. Jaana-Mari ei ole rasisti, muttei halua 
riskeerata saada autoaan poltetuksi.  
Maahanmuuttajia Kiviset tapaavat koti oloissa kutsua mutiksiksi, joskus Anna saattaa kutsua jopa 
mutakuonoiksi mutta useimmiten vain mutiksiksi, kun se kuulostaa hieman kiltimmältä. Johanna ja 
Jaana-Mari kutsuu pakolaisia lakupelleiksi. Antti puolestaan kutsuu heitä mutiksiksi sekä tummiksi.  
 
Johanna sai joululahjaksi upouuden MBD-tietokoneen, jossa on suurempi kovalevy kuin entisessä, 
MPD/PS1:ssä. Uusi kone on nimetön eli koottu parhaista osasista, jotka pikkusisko onnistui löytämään 
Elektroniikka-talosta, joka on ihan ydinkeskustassa, Pimunkadulla, lähellä Adjutantintoria.  
 
Johanna antoi isälle joululahjaksi uudet sandaalit, kun kesällä entiset jäivät Vänern-järven pohjaan. 
Äidille hän antoi lukulaitteen, johon oli ihan itse koonnut suloisten viihderobottien kuvia.  
Kirjakaupasta voi ostaa tyhjiä lukulaitteita, joiden sisällön voi itse koota ihan kuin entisaikojen 
leikekirjoissa. 
Lisäksi Johanna antoi äidille kauniin mikroaaltouuninkuvun, jolla on hassu nimi; Toimii.net, jonka hän 
löysi syysmarkkinoilta. Kupua hän on piilotellut autonsa peräkontissa, ettei äiti sitä näkisi. Auton 
vaihdon yhteydessä hän nopeasti siirsi sen uuden auton peräkonttiin.  
 
Octoberin ensimmäinen lauantai on syysmarkkinat Forssan Työväen puistossa. Johanna kysyi 
mustapartaiselta myyjältä, että miksi mikroaaltouuninkuvulla on tuollainen hassu nimi. Myyjä oli 
vastannut, että nimessä on historiaa eli joskus 2000-luvun alussa netissä on ollut sen niminen 
amatöörinettiradiopalvelin, jonka yhteydessä oli kuvagalleria, jonne kuka tahansa pystyi lähettää 
kuvaviestejä. Joku oli lähettänyt keraamisen kellotaulun kuvan, jonka kommenttiosioon joku hupakko 
oli kirjoittanut; mikroaaltouuninkupu. Monia alkoi tämä huvittaa ja sitten joku oli muotoillut oikean 
mikroaaltouuninkuvun keraamisen kellotaulun näköiseksi ja nimennyt sen sivuston mukaan 
Toimii.netiksi.    
 
Pikkusiskolle Johanna antoi joululahjaksi lukulaitekirjasen, Vitsirakon parhaat. 
Vitsirakkokin on lähtöisin alun perin netistä, ensin kotisivulla ja sitten se muutti Facebookiin.  
 
Johanna viihtyy hyvin Forssan kaupungintalon postitusosastolla koska siellä on sopivasti vastuuta; 
huoltaa ja kiillottaa sähköpostipalvelimia sekä jakaa paketteja, jotka tulevat liukuhihnaa pitkin 
lastauslaiturilta, jonne huolintaliikkeet ne jättävät päivän aikana.  
Kaksi suurinta paketinkuljetusyritystä ovat Autospeditio sekä Danzas-Itella.  
Eräänä päivänä oli kauhunhetkiä, kun Danzas kuorma-autonkuljettaja horjahti kuorma-auton lavalta ja 
putosi päin lastauslaiturin suuaukon vieressä olevaan pusikkoon. Oli lähellä, että kuljettaja olisi lyönyt 
päänsä betoniin. Kuljettaja oli hetkisen pökerryksissä ja sitten virkosi itsestään ja olisi heti lähtenyt 
ajamaan, mutta Roope ja Oili käskivät hänet lepohuoneeseen lepäämään. Kuljettajalla oli onnea, kun 
ei tullut mitään vammoja.   



Pitkään Roopen polvet tutisivat järkytyksestä. Johannankin selkäpiissä kulki vilunväreet.  
Oili alkoi jankuttaa pomoille, että lastauslaiturin edusta pitäisi laajentaa, jotta kuorma-autot pääsisivät 
paremmin peruuttamaan. Se on vaikeaa koska taloa rakennettaessa on muurattu massiivisia 
betoniseinämiä sekä lastauslaiturin katto on aivan liian matalalla.  
 
Oili Lehmusvuori tapaa myös jankata pomoille, että osastolle pitäisi saada paperipostin 
lajittelurobotteja mutta päälliköt eivät halua ja uskalla hankkia robotteja koska sehän tarkoittaa 
ihmisduunareiden vähentämistä ja sitten ammattiliitto olisi kurkussa kiinni. Toiseksi 
paperipostinlajittelurobotteihin ei kannata tuhlata kunnan niukkaa budjettia koska paperiposti vähenee 
koko ajan eikä nytkään paperikirjeitä ole kahtakymmentä enempää. Sitä Oili ei ymmärrä, sillä hän ei 
todellakaan ole mikään ruudinkeksijä. Hän ei myöskään ymmärrä, että robotit olisivat uhka myös 
hänen työllensä.  
 
Vuodenvaihteessa 2995–2996 postitusosasto ja kopiointikeskus vaihtoivat hallintoa. Tähän asti nämä 
kaksi osastoa ovat kuuluneet digitaalikonttorin alaisuuteen. Januarsta lähtien osastot siirrettiin 
kaupunginkanslian alaisuuteen koska osastoilla ei ole tarpeeksi digitaalitekniikkaa. 
Kopiointikeskuksella on eniten, muttei täytä digitaalikonttorin kriteereitä.  
Digitaalikonttorin vastuulle kuuluu kaikki kunnan tietokoneet ja toimistorobotit sekä postitusosaston 
sähköpostipalvelimien huoltokustannukset. Nyt vuodenvaihteessa tämä siirtyi kanslian harteille.  
 
Digitaalikonttori sijaitsee neljännessä ja kanslia viidennessä kerroksessa, samassa keskimmäisessä 
siivekkeessä, kuin nämä kaksi kellarissa sijaitsevaa osastoa.  
 
Digitaalikonttorin päällikkönä toimii hintelänoloinen Vexa Läntinen, jota kopiointiteknikot sekä 
postitusteknikot vihaavat yli kaiken koska äijä on mitään sanomaton nahjus. Johanna ei halua 
arvostella pomojaan koska hänellä on potkukauhu.  
Nyt vuodenvaihteessa uudeksi osastopäälliköksi tuli harmaapartainen Yrjö Läänesalu, jolla on 
samanlaisia ulottuvuuksia kuin Vexalla, ainakin kopiointiteknikoiden mielestä.  
Yrjö ei osaa edes vaihtaa tulostimensa mustepatruunaa mutta silti leuhkii, että hänen uusi Merci 
Printer on todella loistava. Se on todella hieno vehje koska siinä on puhesyntikka, joka sanoo halutulla 
kielellä, kun paperi on loppu tai on aika vaihtaa mustepatruuna.  
 
Yrjöä ylempi päällikkö on kaupunginjohtajatar, Kerttu Annelahti, jonka alapuolella on kansliapäällikkö-
kunnanjuristi Suffeli Jackson-Tummaharju, tasapaksu ruskeatukkainen ukonpökkelö.  
Hän on hyvin sekavaluonteinen ja puhuessaan heiluttelee käsiään kuin mikäkin lintu. Kaiken 
kukkuraksi miehen olkapäät ovat valkoisenaan hilseestä.  
Hänestäkään kopiointi- ja postitusteknikot eivät pidä. Kaikkein vähiten Leena, kun tässä kerran, kun 
hän oli viemässä painotuotteita kansliaan, niin silloin Suffeli oli tokaissut: ”Leena tule tänne!” ihan kuin 
tämä olisi koira. Leenaa alkoi vituttaa ja päätti boikotoida kansliaa. Raija saa tästä lähtien viedä 
painotuotteita kyseiselle osastolle.  
 
Silloin tällöin Oili tapaa ihan kateuttaan piikitellä Johannalle koska tämä on älykkäämpi ja 
stressinkestävämpi kuin hän itse. Onneksi Johanna on paksunahkainen eikä pienistä pahoita 
mieltään, ei ainakaan töissä.  
 
Lähes päivittäin Oilin teini-ikäiset pojat, Suffeli ja Elmo, tapaavat käydä äitinsä työpaikalla 
lörpöttelemässä perheen sisäisistä yksityisasioista.  Myös aviomies Posse tapaa tulla vaimonsa 
työpaikalle hakemaan ruokarahaa, jotta näyttäisi siltä, että Lehmusvuoret olisivat äveriäitä.  
Tämä ärsyttää Roopea ja kopiointiteknikkoja. Heitä suorastaan vituttaa Oilin ainainen pomo leikki ja 
rykiminen. Kun tämä oli vielä osastopäällikkönä, niin silloin akalla oli runsaasti kummallisia ideoita 
kuten esimerkiksi kellarin katonrajassa kulkevien vesi- ja ilmastointiputkien peittäminen sekä 
ankkalammikko keskellä osastoa. Näiden ideoita takia hän menetti päällikön aseman ja on nyt pelkkä 
postitusteknikko. Oili itse kutsuu itseään postitusmestariksi. Viime aikoina hänen rykimiskohtauksensa 
ovat lisääntyneet.  
Hän väittää, että rykimiset johtuvat talon huonosta ilmastoinnista, vaikkei muilla ole samanlaisia 
oireita. Ilmeisesti vika on hänen päässänsä ja itse mielessään itseään kiusaa, että häntä älykkäämpi 
Johanna on osastolla ja pelkää kuin ebolaa jos tämä tulisi päällikön asemaan. Juuri siksi hän käyttää 
yhteyshenkilön asemaa väärin ja jarruttelee palkkatuen myöntämistä. Joka kerta, kun työterapeutti 
Ragnar Virta käy vierailulla niin silloin Oili sanoo, että katsotaan vielä jonkin aikaa, jotta palkkatuki 
järjestyisi. Ragnar ei tunne riittävän hyvin tätä naamavikaista rykijää. Jos tuntisi, niin hän kääntyisi 



osastopäällikön juttusille, jotta kauan luvattu palkkatuki järjestyisi.  
Eräänä talvipäivänä Oili kysyi Ragnarilta, Johannan selän takana, että olisiko Johannalle mitään 
kursseja. Oili perusteli, että esimerkiksi robottikurssi olisi hyvä koska hän on hulluna robottien ja 
tietokoneiden perään. Ragnar innostui ideasta. Siinä saattaisi olla ideaa, sanoi Ragnar eikä tiedä, että 
Oililla on ketunhäntä kainalossa, ja lupasi katsoa, jos olisi kursseja.  
 
Muutaman viikon kuluttua Ragnar ilmoitti, että Work Market Institute on äskettäin ostanut 
robottitekniikan peruskurssin koulutusyhtiö Eductukselta.  
 
Myös Eductus Oy neuvottelee Hämeen alueparlamentin ja Forssan kaupungin hoivahallinnon kanssa 
Activityn ja spesiaalikoulujen yksityistämisestä. Vaikuttaa siltä, että Suner Oy on voittamassa 
tarjouskilpailun. Eductus voisi ottaa vastuulleen naapurikuntien spesiaalikoulut, jos Suner ei ehtisi 
jättää parempaa tarjouspyyntöä.  
 
Työterapeutti Ragnar Virta onnistui ylipuhua Johannan osallistumaan kurssille, sillä Johanna olettaa 
idean tulevan työterapeutilta.  
Heti kun Roope ja kopiointiteknikot olivat kuulleet asiasta, niin silloin he arvasivat, että Oililla voi olla 
näppinsä pelissä. He yrittivät turhaan varoitella Johannaa suostumasta kurssille koska idean takana 
voi hyvinkin olla rouva Lehmusvuori mutta kerta Johanna on kiinnostunut robottitekniikasta ja haluaa 
oppia robottiohjelmointia, niin hän päätti osallistua kurssille.  
Hän kysyi vanhemmilta, että kannattaisiko osallistua robottikurssille, johon he vastasivat, ettei siitä ole 
haittaakaan, kun sitä palkkatukea ei vieläkään ole myönnetty eli kunta näyttää hyväksikäyttävän 
ilmaista työvoimaa. Anna ja Antti eivät tiedä, että tyttären yhteyshenkilö on erittäin falski mulkero.  
 
Kurssi alkaa kevättalvella ja on Forssan Kulttuuritalolla, kävelykadun pohjoispäässä, Skientologikirkon 
entisiä tiloja vastapäätä. Kirkon vanhoissa tiloissa on skientologien secondhand sekä piskuinen Finn 
Café. Kahvila on rakennuksen kulmauksessa, Jätkänkadun ja Nahkurinkadun risteyksessä.  
Muutama vuosi sitten valmistui Skientologikirkon uudet tilat Rantakadun ja Viljakadun risteykseen.  
 
Robottitekniikan peruskurssilla on kuusi kurssilaista. Kurssinvetäjä on keski-ikäinen lyhyt 
mustatukkainen Gerhard Järvilaakso. 
Yksi kurssilaisista on Johannan lukionaikainen luokkakaveri Uuno Jussila. Hän on yhtä lihava kuin 
kouluaikaankin, muttei kuitenkaan suorastaan läski vaan lihaksikkaan roteva. Johannan ja Uunon 
välillä oli sekavahko vuorovaikutus, semmoinen viha-rakkaussuhde kuten Mishan kohdalla.  
Johannaa kiihottaa ja inhottaa tämä pyöreä huulinen, pitkä ruskeatukkainen jätkä. 
Koulussa muutaman kerran Uuno on potkaissut Johannaa takapuoleen. Se oli vain hänen kummallista 
huumorintajuaan, joka hänen mielestänsä on tulevaisuuden hellyydenosoitusta. Johannasta oli ihan 
okei saada potku persuuksiin, sillä hänelle riittää nuorelta pojalta kosketus kuin kosketus. Halauksia 
hän vierastaa mutta potku on ihan okei, kunhan se ei satu. Ehkä Uuno yritti saada vaikutuksen Tiina 
Kallelaan, jonka kanssa hän useimmiten oleskeli.  Tiina ja Uuno fanittivat kouluaikaan suomalaista 
hevikitaristi Yrjö Malmikivestä, joka on niittänyt suosiota maailmalla. 
Nyt näyttää siltä, että Uuno Jussila on hieman aikuistunut eikä enää julkisesti fanita artisteja mutta 
eräänä päivänä hän pillahti itkemään yksityisasioistaan, kun tämän äiti sotkeutuu tämän asioihin. Yksi 
kurssilaisista lohdutti itkevää Uunoa niin, että Johannalla teki pahaa; hänkin haluaisi halata, muttei 
uskalla. Johanna ei käsitä yhtään, että miksi monet toimintarajoitteiset läpättävät ulkopuolisille 
kotiasioista. Hän itse ei sitä voisi ajatellakaan tehdä.  
 
Robottikurssilla oppilaiden piti harjoitella robottien ohjelmointia. Jokaisella on edessään 
ihmishahmoinen robotti, jonka ensin pitää päällystää ihmisen ihoa muistuttavalla ohuella 
keinotekoisella nahalla. Sitten robotille pitää antaa nimi.  
Johanna antoi robotille nimeksi Rokke ja koristeli sen miehen näköiseksi. Kurssinvetäjää nauratti tämä 
hassunnäköinen Rokke robotti ja sen mustat paksut viikset.  
Seuraavaksi piti ohjelmoida robotteihin harjoitustehtäviä. Johanna ohjelmoi oman pään mukaan 
joitakin lisätoimintoja toivoen, ettei niitä kurssin jälkeen löydettäisiin ja sitten seuraavalla kurssilla 
tuottaisi iloa seuraaville kurssilaisille. Todennäköisesti robotit tullaan formatoimaan, ettei niihin jäisi 
henkilökohtaisuuksia.  
 
Vierustyttö, Ulla Urpola, matki Johannaa robottinsa nimeämisessä. Hänen robottinsa sai nimeksi Rock 
Liners. Ullan robotin ohjelmointi oli hieman sekavahko koska tällä ei ole yhtä vilkas mielikuvitus kuin 
Johannalla.  



 
Uuno päällysti robottinsa vaaleanruskealla keinonahalla niin, että se näytti ihan afrikkalaiselta, jonka 
hän ohjelmoi hokemaan fraasia: ”Robotti huumoria, robotti huumoria!”  
Uuno nimesi robottinsa Calymboksi. Robottiin hän ohjelmoi matkailuvinkkejä sekä tietoa eksoottisista 
maista.   
 
Toinen kurssilaisista, Timo Ysäri, ohjelmoi robottinsa musiikkipankiksi, joka kertoo kaiken oleellisen ja 
epäoleellisen nykypopmusiikista. 
 
Johanna tapasi pysäköidä autonsa Työväenpuiston parkkipaikalle, kun se on lähin ilmainen 
paikoitusalue. Sinne pysäköi myös Ulla, joka eräänä päivänä esitteli auton rattilukkoa Johannalle, kun 
he sattuivat samanaikaisesti parkkipaikalle kurssin jälkeen. Johanna katsoi ujostellen, kun oli ehtinyt 
riisua silmälasit. Nytkin olisi hyvä tilaisuus saada kaverin, jos hänellä ei olisi lapsellista 
silmälasirumbaa. 
Aamuisin he tulevat Työväenpuiston parkkipaikalle eri aikoihin koska Ulla asuu Jokioisissa eli hieman 
pitempi matka. Aamulla Johanna laittaa rillinsä päähän, kun astuu Kulttuuritalon pääsisäänkäynnistä 
sisään ja iltapäivällä poistaa lasit samassa kohti. 
Työväenpuiston parkkipaikalta hän kävelee junaratasillan ali ja sitten kävelee Itäinen pitkäkatua pitkin 
Nahkurinkadulle ja sitten kääntyy kävelykadulle, jossa on Kulttuuritalon pääsisäänkäynti.  
Kävellessä kohti Kulttuuritaloa hän muutaman kerran liimasi itse tehtyjä pilatarroja lyhtypylväisiin. 
Yhteen niistä hän on pilaillen muokannut vaatekauppaketju H&M:n logoa muotoon Homot hirteen. 
Tämä vain siksi, kun Johanna on äärimmäisen homofobinen. Se johtunee Inkeri Pulliaisen 
tapauksesta eli niputtaa yhteen homot ja pedofiilit. Onneksi hän ei kuitenkaan kykene tekemään 
hirmutekoja, vain itsekseen oman pään mukaan kiihkoilee. Itse tekemät tarrat hän liimasi 
lyhtypylväisiin, muuntajiin sekä talojen kaiteisiin niin, ettei kukaan nähnyt. Hän on sen verran ottanut 
opikseen Jokioisten potkuista, ettei enää tee tällaista työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä 
eikä itse kurssilla. Täällä keskustan pohjoispuolella on vähän silminnäkijöitä.  
Pian hän huomasi, että kosteus turmeli pienet tarrat, jotka oli tarkoitettu sisäkäyttöön. Osa tarroista 
aurinko haalisti lukemattomiksi. Sitten hän ei enää tehnyt uusia tarroja, kun niiden hankinta olisi käynyt 
kalliiksi eli turhaa rahan haaskausta, kuten hän itse mielessään ajatteli.  
Syksyllä 2994 kansanäänestyksen aikoihin hän tilasi ilmaiseksi kyllä Global Unionille 
kampanjaryhmästä materiaalia, joiden mukana oli perinteisiä postimerkkimäisiä tarroja, jotka 
kostuttamalla voi liimata eri paikkoihin. Nyt kurssille mennessä hän liimasi yhden niistä Kulttuuritalon 
rappusten välitasanteen pylvääseen. Hän huomasi, että tarra sai olla pylväässä muutaman vuoden. 
Vaikuttaa siltä, että Kulttuuritalon henkilökunta on Global Unioniin positiivinen.  
Vasta seuraavalla vuosikymmenellä hän huomasi tarran kadonneen. Ilmeisesti joku tiukkapipoinen 
ihilisti oli sen poistanut mutta vaaleanpunaiseen pylvääseen jäi tarrasta jäänteitä.  
Pylvästä vastapäätä, samalla välitasanteella, on polvenkorkuinen porsaspatsas. Se huvittaa Johannaa 
ja joka kerta nopeasti röhkäisee.  
Kurssilla hän huomasi, että kurssinvetäjä vaikuttaa olevan Global Unionia vastaan ja se ärsyttää 
Johannaa, muttei sille mahda mitään. Hän ei kuitenkaan ala politikoimaan, ettei poliittisista syistä saisi 
huonoa kurssitodistusta. Johanna ajatteli itse mielessään, että kurssinvetäjien tulisi olla puolueettomia.  
Hän melkein arvaa millaista on ollut koulussa kansanäänestyksen aikoihin. Todennäköisesti pedagogit 
politikoivat Global Unionia vastaan.  
Jo Johannan lukioaikaan toisen ryhmän pedagogi Gerhard Ryrri oli kiihkoillut suunniteltua 
suurlentokenttäprojektia vastaan. Vaikuttaa siltä, ettei Metsälän lentokenttää tulla rakentamaan 
Jokioisten ja Loimaan välille. Johanna on lentokonefani ja toivoo hartaasti, että Metsälän lentokenttä 
rakennettaisiin, vaikka Mallilan lentokenttä Forssassa toimii hyvin.  
 
Robottikurssin teoreettinen osa päättyi main alussa, jolloin kurssi jatkui praktisena. Kukin kurssilainen 
sai muutaman viikon harjoittelupaikan jostain yrityksestä. Johanna pääsi kunnan robottikeskukselle, 
josta toimintarajoitteiset sekä vanhukset saavat talous- ja avustajarobotteja.  
Jotkut yksinäiset seurankipeät vanhukset saavat puhuvan robottihylkeen, joka rallattelee hassuja 
rallatuksia, jotta vanhus saisi nauraa vielä vanhoilla päivillään.  
 
Johannan yhteyshenkilöksi tuli karmean näköinen, takkutukkainen, integraatiopäällikkö, Kristiina 
Poonila. Onneksi Johannan ei tarvinnut työskennellä tämän kulkevan kompostikasan kanssa, sillä 
hänen työpaikkaohjaajaksensa tuli lihavahko, Evin Anvarson, joka on kotoisin Kurdistanista.   
Johanna ja Evin tulivat hyvin juttuun. Evin kertoi hauskoja kurdivitsejä sekä tarjosi Kurdistanin 
herkkuja.  



 
Tätä nykyään Kurdistan on täysin itsenäinen valtio Turkin ja Irakin välissä. Kurdistanissa on rauhallista 
ja maan talous on itsenäistymisen jälkeen noussut kohisten.  
Kurdistanin tärkeimmät kauppakumppanit ovat Iran, Irak, Venäjä, Syyria, Turkki sekä Euroopan 
federaatio.   
Jotkut Kurdistanin politiikoista haluaisi Kurdistanin liittyvän osaksi Global Unionia mutta 
maantieteellisen sijainnin vuoksi maan ei kannata liittyä tähän Euroopan ja Afrikan yhteiseen 
valtioliittoon.  
Kesti monta vuotta, kun saatiin Lähi-itään pitävä rauha ja siitä saamme kiittää amerikkalaista 
mestarietsivä-rauhanvälittäjä Oscar Gunwoodia, joka painosti niin maanperusteellisesti uskonnollisia 
johtajia sekä valtiomiehiä, että on jo korkea aika lopettaa vihanpito. Herra Gunwood saarnasi, ettei ole 
yhtään miehekästä ylläpitää koston kierrettä ja uhkasi aloittaa niin maanperusteellisen painostuksen, 
jos vihankierrettä jatkettaisiin. Hän piti myös tulikivenkatkuisen saarnan terroristijärjestöjen johtajille.  
Lopulta Lähi-idän maat väsyivät vihanpitoon ja laskivat aseensa, jolloin Oscar rikkoi jokaisen 
näkemänsä tussarin. Sitten Turkki ja Irak vihdoinkin hyväksyivät Kurdistanin perustamisen. Turkissa ei 
enää haluta muistella Erdoganin hapatuksia. Turkissa jopa myydään vessapaperia, jossa on 
Erdoganin pärstäkerroin.  
 
Robottikeskuksella Johannan piti auttaa talousrobottien ohjelmoinnissa. Hänen piti myös kirjoittaa 
robottien tietokantaan tietoa psykosomaattisista vaivoista. Vaivihkaa hän ohjelmoi algoritmeiksi 
hassuja juttuja siltä varalta, jos joku sattuisi sanomaan robotin läheisyydessä tekoälyn ollessa päällä, 
että on tylsää, niin silloin robotti alkaisi kertoa vitsejä.  
Johanna haluaa aina jättää henkilökohtaisen yksityiskohdan jokaiseen paikkaan, jossa on vaikuttanut. 
Yksi sellainen johti vuoden 2992 potkuihin mutta tätä nykyään hän huolellisesti peittää jälkensä eikä 
tuherra mitä tahansa. Tietenkään nytkään hänen ei olisi pitänyt ohjelmoida algoritmeja talous- ja 
avustajarobotteihin. Hänen piti ainoastaan puhtaaksi kirjoittaa psykosomaattisista vaivoista suoraan 
robottien tietokantaan.  
Johanna on itseoppinut robottiohjelmoinnissa. Siinä on se ongelma, kun hänellä ei ole todistuksia 
taidoistaan vaan joutuu näyttää taitonsa, kunhan vaan pääsee ohjelmoimaan robotteja. Nyt oli hyvä 
tilaisuus mutta huumoritoiminnot hän kuitenkin salasi niin, ettei niitä hevillä huomattaisi.   
 
Junin lopulla robottikurssi päättyi kokonaan ja silloin kurssilaiset kokoontuivat Work Market Instituten 
pieneen automaattikanttiiniin kahvittelemaan ja samalla kurssinvetäjä jakoi kunniakirjat. 
Johannan diplomissa luki, että hän on hyvä robottiohjelmoinnissa.  
Johannalla on ainoastaan yksi kunniakirja, jonka hän sai Kuopiossa Sunerin koulun urheilupäiviltä, 
jolloin tuli hiihtokilpailussa toiseksi.  
Diplomeista hänen ajatuksensa menevät herkku Backmaniin, koska tämän huoneen seinä oli täynnä 
kunniakirjoja. Yhä Johanna kaipaa Nino Backmania ja tuntee haikeutta, kun on kadottanut yhteyden 
eikä uskalla soittaa tämän äidille, jonka numero löytyisi netin Eniro-sivustolta.  
 
Work Market Instituten rakennus sijaitsee Zumilan perällä, rengasfirman ja rakennustavaraliikkeen 
takana. Julkisivulla on pysäköintipaikka, jonka takana menee pyörätie, Viherpolku. Pyörätien takana, 
instituuttia vastapäätä, on muovitehdas Servo, joka valmistaa muovikorkkeja kierrätysmuovista. 
Servon takana on pieni metsikkö, joka takana on Asentajantie, jonka perällä on Forssa Plastic Factory. 
 
Work Market Instituten vieressä on Sunerin varastorakennus, jonka toisella puolen on suuri 
parkkipaikka, jonka keskellä on biokaasukylmäasema Helmer-X.  
Instituuttiin tullaan ison parkkipaikan kautta. Parkkipaikan eteläreunalla on halpahalli Y&Y, jonka 
toisella puolen on Värkkimestarintie, joka alkaa Servon edustalta ja päättyy Zumilan perälle, aivan 
Västäräkin leikkikoulun taakse. Leikkikoulu ja Zumilan välissä on kapeahko heinäniitty. Zumilan 
puolella on rahvaanomainen kuntosali Tervis & Rasvis sekä Harjulan jäätelötehdas.  
 
Tämä pieni paikallinen jäätelötehdas tarjosi ilmaiset jäätelöt muutama vuosi sitten Adjutantintorilla 
Brandcarin juhlavuoden kunniaksi.  
 
Värkkimestarintie Servon kohdalla muuttuu Kanervatieksi, joka kaartuu etelään, jossa liittyy Uusi 
Tammelan tiehen.  
 
Julissa oli historian siipien havinaa, kun Johanna Kivinen kävi ensimmäisen kerran aivan yksin 
Sassnitzin risteilyllä. Matka alkoi Forssan matkakeskukselta, josta supernopea PendolinoX3000 kiidätti 



hänet Hankoon, ihan Brand Linen terminaalin edustalle, jossa hän astui Brand Linen Jet Baltica 
jättikatamaraaniin, joka on hyvin loistokas monine myymälöineen laivan keskellä, ponttonien välissä 
olevan torin varrella. Alus on hyvin nopea ja loistokas.  
Pitkään Johanna tutkaili matkailusivustoa, että tohtisiko yksin lähteä risteilylle. Vanhemmat rohkaisivat 
tytärtä, että silloin hänen itseluottamuksensa kohenisi. Onhan toki hänellä matkapuhelin sekä hänhän 
on koko ajan koti-Euroopassa.  
Johanna päätti rohkeana tyttönä lähteä ensimmäiselle risteilylle ilman vanhempia. Isä kyyditsi hänet 
matkakeskukselle, ettei tarvitse maksaa pysäköintimaksua.  
 
Junalla Forssasta Hankoon kestää vain tunnin ja sitten perillä Hangossa pitää vain siirtyä terminaaliin.  
Sassnitzin Brand Line risteilyjä myy loimaalainen matkatoimisto Three Town Bus Travels, jolla on 
myös turistibussimatkoja.  
 
Koko yön katamaraani viiletti pitkin Itämerta. Alus käväisi Gotlannin Slitessä ja sitten jatkoi matkaa 
kohti Saksaa.  
Kauan sitten, kun varustamo perustettiin niin silloin Brand Linen alukset kävivät Ystadissa mutta tätä 
nykyään ne menevät Hangosta Sliden kautta Sassnitziin. Ystadin ja Sassnitzin välillä varustamolla on 
kaksi samanlaista alusta, kuin Jet Baltica.  
 
Aamulla katamaraani saapui Sassnitziin, josta on tullut suurkaupunki. Vastakkaisessa laiturissa on 
Brand Linen Skandinavian laituri. Hangon terminaalia vastapäätä on Sassnitzin hienostokaupunginosa 
nimeltä Uno Burg. 
 
Koko päivän Johanna kierteli Sassnitzin keskustan myymälöissä. Satama sijaitsee ihan 
ydinkeskustassa, satama-altaan pohjukassa on kauppatori sekä kauppahalli. Kauppatorin 
eteläpuolella on bulevardi, jota pitkin pääsee Sassnitzin päämatkakeskukselle, jonka alla on valtava 
maanalainen kauppakeskus, jossa on lukuisia pikaruokaloita.  
 
Johanna lounasti Jungle Barissa, joka on kasvava afrikkalainen pikaruokalaketju. Parhaillaan ketju 
levittäytyy ympäri Eurooppaa.  
Terraristit ovat ankarasti Jungle Baria vastaan koska huhujen mukaan baarin huonekalut olisivat 
kannibaalien valmistamia ja lampunvarjostimet olisivat ihmisen nahkaa. Tuskinpa huhussa on perää 
mutta terraristit itsepäisesti uskovat valeuutisiin, joita amerian-nettitrollit levittävät. Viime aikoina 
terraristit ovat liittoutuneet vanhoillisrepublikaanien kanssa ja yrittävät elvyttää Yhdysvaltoja mutta 
turhaan, sillä osavaltiot ovat jo toipuneet USA:n romahtamisesta.  
Johanna ei ainakaan usko valeuutisiin. Hänestä pikaruokalan valtaisa kerrosvoileipä Big Jungle on 
erittäin makoisa ja täyttävä. Big Junglen mukana tulee pirteän makuinen banaaniliköörijuoma.  
Johanna toivoo hartaasti, että tämä mainio pikaruokala tulisi Forssaan.  
 
Sassnitzin matkakeskuksen eteläpuolella on merenlahden poukama, jonka itärannalla on valkoinen 
juhlapalatsi sekä valtava graniitista rakennettu konferenssi- ja kaupungintalo jyhkeine pylväineen sekä 
monine rappusine. Rakennuksesta Johannalle tuli mieleen Helsingin entinen eduskuntatalo, joka tätä 
nykyään on juhlapalatsi. Kenties Sassnitzin graniittilinnake on rakennettu samoilla piirustuksilla kuin 
Helsingin juhlapalatsi, ajatteli Johanna.  
Sassnitzin matkakeskuksen itäpuolella on kauppakeskus Kampf, jonka eteläpuolella, 
graniittilinnakkeen ja Kampfin välissä, on valtava Guggenheimin taidehalli.  
 
Kello 17 katamaraani lähti takaisin Hankoon. Risteilymatkustajilla on päivän aikana pääsy hyttiin, 
kunhan näyttää maihinnousukorttinsa.  
 
Laivalla Johanna söi illallisen Restaurant Raymondissa, jonka seinillä on mustapartaisen ukon kuvia. 
Lukulaite-esitteestä selvisi, että mies on varustamon perustaja, Raymond Brandzer, joka perusti Brand 
Linen vuonna 1997.  
 
Syönnin jälkeen Johanna meni keulassa olevaan yökerhoon, jossa oli menneillään eroottinen show; 
puolialastomat jätkät hyppelehtivät estradilla. Tietenkin hän filmasi multimediakamerallaan, josta oli 
suora nettiyhteys Kivinen Areenalle. Kuten tavallisesti, Vattulan mummo katsoi lapsenlapsensa 
ensimmäistä risteilyä. Elisabeth tunsi hieman kateutta, kun rohkea Johanna uskalsi lähteä ypöyksin 
risteilylle, kun hän itse ei uskalla edes mennä junalla Forssaan.  



Mummoa huolestutti, kun tyttären tytär katsoi eroottista show’ta, ettei vain pikku Johanna menettäisi 
taivaspaikkaansa, ajatteli Elisabeth, samalla kun risti kätensä motorisoidussa keinutuolissa. 
Sitten hän kirjoitti Livevideoruudun alapuolella olevaan kommenttiosioon, että erotiikka on syntiä. 
Johanna vastasi mummolleen, ettei tämä ole kovin vaarallisen julkeaa. Pojillahan on sentään housut 
jaloissa ja show on tehty hyvällä maulla.   
 
Johanna on pitkään suunnitellut uuden multimediakameran ostamista koska nykyinen on vähän liian 
painava ja vanhan aikainen. Markkinoilla olisi todella kevyitä monimediakameroita mutta ne tahtovat 
olla tuhottoman kalliita. Kannattaako tyytyä karvalakkimalleihin, kun ne pian ovat vanhanaikaisia, kun 
tekniikka kehittyy hirvittävää vauhtia, kuten isä ja äiti tapaavat usein toppuutella.  
 
Johanna ei vieläkään ole saanut vakituista työtä vaikkakin kunta on luvannut palkata hänet. Kunnalle 
tulee halvemmaksi pitää hänet harjoittelijana.  
Oili Lehmusvuori on palkkatuen jarrupalana; hän haluaisi osastolle miespuolisia duunareita, joiden 
ongelmia voisi yrittää ratkoa kahden kesken. Sitä hän ei sano ääneen mutta se on hyvin läpinäkyvää. 
Kaikki, jotka vähänkin tuntevat tämän käheä-äänisen rykivän akan, tietää prikulleen hänen 
kummalliset kujeensa. Yksi niistä oli Johannan houkutteleminen robottikurssille. Oililla kävi huono 
säkä, kun Johanna palaa kesälomien jälkeen takaisin.   
 
Aamulla kun katamaraani oli saapunut Hankoon, niin silloin luotijuna kiidätti hänet Forssan 
matkakeskukselle. Liesjärven kohdalla junanikkunasta Johanna näki Liesjärven kartanon rauniot sekä 
museodieselrautatien. Hänelle muistui mieleen kakkosluokalla tehty luokkaretki. Hän ajatteli, että joku 
päivä pitänee käydä Liesjärvellä katsomassa raunioita, mutta tuskinpa sinne tulee lähdettyä, kun 
Liesjärvelle menevät tiet ovat kapeita ja mutkaisia.  
 
Antti oli odottamassa tytärtään Forssan matkakeskuksella, punatiilinen kaksikerroksinen rakennus, 
jonka eteläpuolella on pitkulainen rahtimakasiinilaituri. Tässä äskettäin makasiinilaiturilla uusnatsit 
mieltään osoittivat pakolaisia vastaan. Viime aikoina Forssassa on tapahtunut paljon rasistisia 
yhteenottoja. Pahin tapahtui muutama vuosi sitten Adjutantintorilla, kun skinit pahoinpitelivät 
henkihieveriin somalinuorukaisen. Onneksi somali selvisi hengissä.  
Tämän jälkeen kaupungissa on järjestetty lukuisia rasisminvastaisia tapahtumia. Yksi niistä 
suurimmista oli Ollaan ihmisiksi gaala, joka pidettiin Kulttuuritalon Heppeteatterissa. Johannakin kävi 
siellä sivistämässä itseään. Gaalassa kainuulainen Julia Tolonen soitti nestekaasukitaralla ja välillä 
puhui viisaita. Juuri Tolosen tähden Johanna päätti käydä tilaisuudessa, kun on suuri kainuulainen.  
 
Rahtimakasiinilaituria Johanna tapaa kutsua natsilaituriksi. Mielenosoituksen aikaan vasemmistolaiset 
vastamielenosoittajat kivittivät uusnatseja niin, että tv-uutisista sai sellaisen käsityksen, että Forssassa 
olisi syttynyt sota. Tietenkin Elisabethia huolestutti, ettei vain natsit kivittäisi tyttären perhettä. Anna 
nettipuhelun välityksellä rauhoitteli äitiään, ettei se kahakka ole kovin vakava ja media vain 
paisuttelee.  
 
Lukulaiteuutislehti Forssa Aviisista Johanna näki nuoren kunnallispoliitikko Roberto Valerian, joka 
edustaa paikallista The Left Party puoluetta. Jätkä oli kivittämässä uusnatseja. Johannaa kiihottaa 
jätkän ulkonäkö sekä etunimi koska hänhän on melkein luokkakaveri Roopen kaima, tosin nimi on 
menettämässä eroottisuutta ja syynä on työkaveri Roope Kippo, joka on viisissäkymmenissä.  
Silti Johanna salaa ujostellen ihailee tätä vasemmisto Robertoa, muttei uskalla kertoa ihastuksesta 
kenellekään eikä kunnolla edes itsekseen ihailla, kun äijä on Global Unionia vastaan. Tämän vuoksi 
Johanna vihaa kaikkia poliittisia vastustajia. Hän vihaa myös uusnatseja samasta syystä; hekin ovat 
GU:ta vastaan.  
Johanna on sanellut hiljaisella äänellä seksifantasioita Robertosta, jossa tämä kidnapataan kesken 
kunnanvaltuustonkokouksen ja muilutetaan kauas metsätaipaleelle, jossa tämä raiskataan.  
Tästä sairaasta seksifantasiasta Johanna kiihottuu. Kertomuksessa Roberto Valeria on nimellä 
Robbie, joka asuu Johannan luomassa mielikuvituskaupungissa. Tietenkin tämänkin kertomuksen hän 
salasi sukulaisilta, ainoastaan serkut pääsevät kertomusmappiin.  
 
Äskettäin Forssan kaupunki on päättänyt purkaa rahtimakasiinilaiturin, kun se on melko lailla 
ränsistynyt ja on päättänyt laajentaa matkakeskusta, jonne tulee myös suuri bussiterminaali. Tähän 
asti kaikki Forssan bussit ovat tulleet Adjutantintorille. Moni kuntalainen inisee, että bussit pitäisi 
häätää pois torilta.  
 



Johannalla on monta vuotta ollut perinteinen älypuhelin, jossa on sisäänrakennettu multimediakamera. 
Hän haluaisi huippumodernin takkipuhelimen, jossa olisi parempi multimediakamera rinnan 
korkeudella ja hihassa ohjauspaneeli, joista käytetään ohueen takkiin integroitua puhelinta ja 
kameraa. Kauluksissa on mikrofonit ja korviin laitetaan langattomat korvanapit.  
Johanna innostui takkipuhelimesta, kun pikkusiskollakin on jo sellainen. Jaana-Marin takkipuhelin on 
merkkiä, Jolla AC 111, joka on hyvin suosittu suomalainen takkipuhelin.  
Johanna haaveilee skandinaavisesta hittitakkipuhelimesta, Andersen 1611 tai Nokia-Siemensin 
takkipuhelimista. Kyllä hän tietää, ettei hänellä ole paljoakaan käyttöä takkipuhelimelle, kun 
matkapuhelintakaan ei monesti tarvitse paitsi muutamat puhelut vanhemmille.  
Sassnitzista hän soitti äidille katamaraanin saapuessa ja lähtiessä.  
Hyvin harvoin, miltei koskaan, Johannalle tulee puheluita ja tekstiviestejä koska hänellä ei ole 
kaverikontakteja paitsi ihan muutama kerta, kun Janette on pyytänyt häntä elokuviin. Joka kerta 
Johanna on kieltäytynyt, kun ei ole kokemuksia kavereista, vaikka silloin 2970-luvulla monesti leikki 
serkkunsa kanssa. Muutto Savonlinnaan etäännytti hänet serkuista.  
Nykyään Johanna haaveilee ja elättelee olemattomia toiveita, että Jeesus serkku pyytäisi hänet ulos 
tai Joonas tulisi Forssaan lempimään hänen kanssansa. Ehkä Johannasta ja Joonaksesta voisi tulla 
pari, jos Johanna olisi aktiivisempi mutta Jeesuksen hän saa unohtaa ikäeron takia. Yhä silloin tällöin 
Johanna unelmoi Nino Backmanista sekä herra Järvimerkistä.  
 
Lauantaisin, kun vanhemmat eivät jaksa tehdä ruokaa, niin silloin Johanna menee matkakeskuksen 
Junagrillille syömään Poliisilaatta nimisen hampurilaisen.  
 
Grillinpitäjänä on hintelänoloinen mustatukkainen maahanmuuttajanainen, jonka ulkonäöstä 
Johannalle tulee mieleen murhaaja, ihan kuin taannoin koulukaveri Monnin siilikampauksesta, vaikkei 
grillinpitäjällä olekaan samanlaista hiustyyliä. Johannalla on hyvin vilkas mielikuvitus, joka tuottaa 
kummallisia assosiaatioita asioista kuin asioista. Vaikka grillinpitäjä muistuttaa murhaajaa, niin silti 
Poliisilaatta maistuu hyvältä. 
 
Tässä äskettäin Antti vaihtoi autoa. Hän kyllästyi Rolls Royceen ja vaihteeksi osti upouuden 
tummansinisen Ford Rodeo farmariauton. 
Matkailuauton Antti ja Anna vaihtoivat pienempään Volkswagen Catalonia minibussimaiseen 
matkailuautoon, jotta kaupunkien keskustoissa olisi helpompi ajella. Isoa autoa tarvitsee aivan liian 
harvoin, vain kesäaikaan ja joskus talvella, kun Jaana-Mari lainaa matkailuautoa, kun lähtee 
kavereidensa kanssa Åreen tai Leville laskettelemaan. Jaana-Mari on innostunut lumilautailusta, kun 
aikaisemmin on harrastanut leijulautailua.  
 
Risteilyltä Johanna osti isälle ja äidille paljon viinejä. Pikkusiskolle hän toi Farsanin suklaata sekä 
trendikkäitä alumiinivaatteita. Oikeastaan Johanna ei tiedä muodista mitään mutta on lukenut 
postilaitoksen ilmaisesta lukulaitelehti V.P:stä, että yksi tämän hetken kuumin nuorisomuotihousut ovat 
merkkiä Biogas. Tästä hän onkin paljon höpissyt kotona niin, että pikkusiskoa on naurattanut, kun 
isosisko vaikuttaa muotitietoiselta; kenties kopiointiteknikot ovat painostaneet hankkia Biogas farkut.  
Näin ei asia ole vaan lähteenä on V.P lukulaitelehti, jonka voi hakea ilmaiseksi kauppakeskus 
Öhmanin JT housukaupasta, joka on laadukas nuorten vaatekauppa. Kuten nimestä voi päätellä, 
kauppa kuuluu JT Group konserniin.  
V.P lukulaitelehteen voi kuka tahansa ilmaiseksi lähettää tarinoita postitse, paperi postitse, jotta 
nuoriso alkaisi käyttää postipalveluita. Liittovaltion postilaitos tarjoaa postimaksun; kirjekuoreen 
tarvitsee kirjoittaa vain Free Answer, jolloin postilaitos maksaa postimaksun. Tätä ei tietenkään pidä 
kirjoittaa muihin kirjeisiin, jolloin vastaanottaja joutuu lunastaa kirjeen, jos postilaitos ei onnistu jäljittää 
lähettäjää. Johanna on lähettänyt V.P lukulaitejulkaisuun paljon kirjoituksia. Hän on muun muassa 
anonyymisti ylistänyt Jeesus serkun kauneutta sekä tehnyt suosikkiradioasemalistan. Hän ei tiedä, jos 
serkkupoika lukee kyseistä julkaisua ja sitten vielä arvaisi fanittajan. Ihan muutama kirjoitus on 
julkaistu, sillä Euroopan federaatio on valtava. V.P lukulaitetta jaetaan kaikissa liittovaltion kouluissa.  
Oikeastaan Johanna ei enää kuulu lukulaitelehden kohderyhmään, sillä hän on nyt 26-vuotias iso 
akka, mutta toimituksella ei ole mahdollisuutta tarkistaa ikiä.  
Tietenkään vanhemmille Johanna ei höpise mitään lukulaitteeseen lähettämistä materiaaleista koska 
silloin isälle ja äidille muistuisi mieleen Jokioisten potkut. Johanna postittaa lukulaitteen tulostettavat 
lomakkeet töihin mennessä. Lomakkeisiin ei tarvitse ilmoittaa nimeä, sillä kaikki ovat anonyymejä eli 
eräänlainen analoginen netti.  
 
Jaana-Mari Kivinen äskettäin valmistui robotti-insinööriksi ja on alkanut etsiä koulutusta vastaavaa 



työtä. Lisäksi hän katselee ja vertailee keskikaupungin asuntojen hintoja niin, että isosiskoa hirvittää, 
että taasko pikkusisko on häntä edellä. 
 
Augustissa alkoi työt ja Johanna jatkoi tutulla osastolla. Jo heti ensimmäisellä päivällä Raija uteli, että 
joko munaa on tiedossa, johon Johanna vastasi, että sehän on hänen yksityisasiansa eikä kuulu 
kenellekään muulle. Hän meni nenäpystyssä postitusosastolle ja kurkisti liukuhihnan aukosta, että 
onko huolintaliikkeiden autot tuoneet paketteja. Ei ollut yhtään pakettia, niinpä hän tarkisti 
sähköpostipalvelimen, että se on toimintakunnossa. Palvelimen pienillä näyttöruuduilla luki vihreällä 
Ok, eli kaikki on reilassa. Jatkuvasti kuuluu vaimea humina, kun palvelimen tuuletin on käynnissä.  
Keskellä osastoa on leveä puunvärinen lakattu matala pöytä, jonka päällä Raija tapaa yhä polttaa 
sähkötupakkaa ja samalla rupatella postiteknikoiden kanssa. Hän sekä Leena viihtyvät parhaiden 
Roopen seurassa koska tämä on enemmän normaalimpi eikä jatkuvasti revi kurkkuaan kuin muuan 
Lehmusvuori.  
Parhaillaan Roope istuu pienessä konttorihuoneessa ja pelailee pasianssia Facebookissa. Oili on 
jossain päin taloa auttamassa miespuolisia virkailijoita. Juuri tämän vuoksi moni virkailija kutsuu häntä 
virheellisesti sähköpostimestarittareksi. Sellaista titteliä ei olekaan, mutta rouva Lehmusvuori kutsuu 
itseään postimestareiden mestariksi. 
Johanna viihtyy hyvin postitusosastolla, vaikka silloin tällöin Oili hieman nälvii häntä sekä Raija 
vitsailee, että hän tulisi tänä illalla kello puoli seitsemän. Siinä sivussa Leena helposti vauhkoutuen 
pilailemaan Johannan kustannuksella, vaikka pitää tästä hassusta naisesta. Tässä kerran Johanna 
pahoitti mielensä Leenan vitsailusta ja avautui Roopelle. Oilille on turha mennä pillittämään koska 
tämä alkaisi lässyttää kuin pikku kakaralle. Oilin lässytykset ovat vittuiluakin rankempaa.  Silloin Roope 
lohdutti itkevää Johannaa, ensimmäistä kertaa työpaikalla itkevää, että Leena tykkää hänestä eikä 
tarkoittanut mitään pahaa.  
 
Työskentelystä postitusosastolla on sekin hyöty Johannalle, että hän näkee heti, kun V.P lukulaitelehti 
on ilmestynyt, sillä postilaitos jättää lukulaitepinkat liukuhihnalle, jotka joka aamu koulupostinkuljettaja 
toimittaa kouluihin. Tietenkään Johanna ei mene avaamaan paketteja. Heti, kun hän näkee 
lukulaitteiden ilmestyneen, niin silloin töiden jälkeen hän menee Öhmanin kauppakeskuksen JT:hen 
hakemaan omansa.  
 
Viime vuonna Forssan seudulla aloitti uusi radiokanava nimeltä Super Energy, joka on entinen NRJ, 
joka on säilynyt näihin päiviin saakka. Tämä nuorille tarkoitettu bilekanava on päivittänyt nimensä. 
Radioaseman kuuluvuus on vaihdellut vuodesta toiseen ja viime vuonna asema palasi Suomeen.  
Edellinen porvarihallitus ehti antaa muutamalle radioasemalle lähetysluvat Suomessa ja 
Skandinaviassa ennen kuin Workers Party tuli valtaan. Heti puolue teki niin kutsutun stoppilain eli 
uusia kaupallisia radioasemia ei tulla perustamaan niin kauan kun mediaministeri Martin Susisalo ja 
Workers Party ovat vallassa. Johanna vihaa yli kaiken herra Susisaloa ja salaa itse mielessään toivoo 
hänelle Uno Cactuksen kohtaloa. Tätä hän ei sano ääneen, ei ainakaan työpaikalla koska 
kunnanvaltuustossa Workers Partylla on enemmistö sekä Oilin arvaamattomuus.  
Kotona joskus uutisia katsoessa Johanna on vikissyt ja uhonnut vanhemmilleen, että se hullu 
mediaministeri pitäisi ampua. Tähän äiti tapaa tuhahtaa, ettei noin voi saa sanoa koska se voi herättää 
liittovaltion tiedustelupalvelun. Ei koskaan tiedä, jos Europol salakuuntelisi matkapuhelinten kautta.  
Tietenkään oikeasti Johanna ei ole ampumassa vihaamiaan politiikoita. Isä ja äiti pelkäävät kuin 
ebolaa, että tiedustelupalvelu kuulisi jotain kautta tyttären uhoamiset ja sitten olisi edessä hirveä 
käräjöinti.  
 
Radio Super Energystä tuli Johannan suosikkiradio koska se soittaa paljon bilemusiikkia eikä jauha 
Inkerin tapauksesta. Super Energy on parempi ja ammattitaitoisempi kuin Radio Luontoilta. Tosin 
kesänaikana Johanna on kuunnellut Luontoillan myöhäisillan eroottista Luonto-Lolita ohjelmaa, jossa 
soi ainoastaan isojen tyttöjen ja poikien kappaleet, joiden välissä annetaan eroottisia iskuvinkkejä. 
Tämä ohjelma antaa uusia ideoita kertomuksiin.  
Heti Super Energyn jälkeen Forssan seudulla aloitti kevyenviihteen Se-Radio, joka heti koelähetyksien 
jälkeen muutti nimensä Radio Rixiksi koska julkisenpalvelun EBU:lla sattuu olemaan Skandinavian 
Centstadissa samanniminen paikallisradio, niinpä ei auttanut muu kuin vaihtaa nimeä, ettei Workers 
Party ala asettaa isompia vaatimuksia tai evätä toimilupaa. Vaikuttaa siltä, että kantelun takana oli 
juuri sama puolue, jotta kaupalliset radioasemat tuntisivat olonsa epämukavaksi. 
Muutaman vuoden kuluttua Radio Rix muutti nimensä Rix DAB:ksi. 
Samaan aikaan kun Se-Radio aloitti koelähetykset Forssan alueella, niin Loimaalla aloitti 
samankaltainen viihdeasema Radio Metropol, joka muutaman vuoden kuluttua muutti nimensä  



Mix Metropoliksi, jotta kuulostaisi monipuoliselta, vaikka kanavalla on yhtä lyhyet soittolistat kuin 
Rixillä.  
 
Vuosi sitten pitkän yrittämisen jälkeen Eeka ja Martina saivat perheenlisäystä, nimittäin tuplasti. 
Martina sai hormonihoitoa Vattulan sairaalassa. Taisi tulla lapsihormonia tupla-annos niin, että heille 
syntyi kaksoset, jotka kastettiin James Ässäksi. Ässä on moderni poikien nimi ja Kymppi on suosittu 
tyttöjen nimi. Suosion salaisuus piilee eräässä Facebookin privaattichat-keskustelussa kauan sitten 
niin, että kymppi vitsailu on kulkeutunut sukupolvelta toiselle, kunnes sanasta on muodostunut nimi, 
ensin kutsumanimi ja sitten oikea naisten nimi. Joka tapauksessa Eeka ja Martina päättivät kastaa 
tyttärensä Tena Kympiksi. Myös miesten nimi Ässällä on suurin piirtein sama historia.   
 
Voimistelun Eurooppa-mestari on James Bil. Eurooppalainen luontotieteilijä on nimeltä Tena Rocket.  
Nämä kuuluisat henkilöt inspiroivat Eekaa ja Martinaa niin, että halusivat kastaa kaksoset heidän 
kaimoiksensa.  
 
Annasta tuli Jamesin kummi, muttei kuitenkaan päässyt osallistumaan ristiäisiin työkiireiden takia, sillä 
Brandcarilla on työtahti kiristynyt heti kun japanilaiset tulivat kuvaan. 
Joonas sai kunnian olla sijaissylikummina puoliveljelle.  
Eeka on ostanut koko seinän peittävän kuvaruudun sekä hienon nettikameran, jotta ristiäiset saataisiin 
korkealaatuisena Karjaruutuun.  
 
Annan ja Antin perhe katsoi kotona Forssassa kaksosten ristiäiset. Johannaa kiihotti katsoa hehkeää 
Joonas serkkua, muttei tietenkään uskaltanut sanoa ääneen ihastumisesta. Olisi kiva, jos Joonas 
pitelisi minuakin sylissä, ajatteli Johanna samalla, kun katsoi silmä kovana Karjaruudun suoraa 
lähetystä.  
 
Anna lähetti postitse kummilapselleen hopeisen mukin, jonka mukana on hopeinen imupilli 
pidikkeineen.  
 
Vuosi sitten oli toinenkin iloinen sukutapahtuma, nimittäin Siirin Nea tytär meni naimisiin varakkaan 
Misha Laitisen kanssa. Tähänkään tapahtumaan Kivisillä ei ollut mahdollista osallistua työkiireiden 
takia. Onneksi he pystyivät katsoa Karjaruudusta, kun Neea ja Misha sanoivat tahdon Vaasan 
tuomiokirkossa.  
 
Heti kun Johanna oli nähnyt serkkunsa uunituoreen sulhasen, niin silloin hän oli lähellä ihastua 
häneen, onneksi Johanna oli turvallisesti kotona, kaukana Vaasasta.  
Misha Laitinen on todella hurmaavan kaunis härmän karju ja kaiken kukkuraksi jäbällä on eroottinen 
nimi, ainakin Johannan mielestä. Johanna on heikkona kaikkiin Misha nimisiin jätkiin, joiden joukossa 
kummipoika.  
Johanna alkaa huolestua, kun ei vieläkään ole löytänyt sitä oikeaa. Kyllä hän tietää, etteivät jätkät tule 
kotiovelta hakemaan.  
 
Januari 2997 Forssan kaupunginkanslia tarjosi alaisilleen show-illallisen vanhalla teollisuusalueella, 
kaupungin eteläpuolella. Täällä on ollut teollisuuskoneosia valmistava mekaaninen verstas, joka aloitti 
vuonna 2847 ja lopetti toimintansa edellisen vuosikymmenen alussa kannattamattomuussyistä. Yritys 
oli nimeltä Nykänen & Saarela Oy, joka vaihtoi omistajaa  
vuonna 2974, jolloin suuri asevalmistaja Suomen tussari Oy osti Nykänen & Saarelan, muttei 
onnistunut saada yritystä kannattavaksi.  Sitten konkurssipesä ajautui kunnan harteille.  
Äskettäin yrityksen tiloja on alettu remontoida ja kaavoittaa uudelleen. Kiinteistöt omistaa kunnallinen 
kommandiittiyhtiö Forssan Tontti Oy. Rakennukset on kulttuurisuojattu koska ne ovat osa Forssan 
teollisuushistoriaa.  
Konepajan tiloihin on tarkoitus perustaa tiedekeskus Inrixum. Toistaiseksi tiloissa toimii showravintola, 
jossa esiintyy paikallinen show-ryhmä Show Oy.  
Tänne kaupunginkanslian väki kokoontui viettämään tammikuista iltaa, jotta sitten arjessa 
kunnallisduunarit jaksaisivat puskea töitä.   
 
Show-ravintolan viereen, itäpuolelle, koulutusyhtiö Suner Oy tulee kohta puoliin rakennuttamaan 
suuren rakennuksen, jonne keskitetään Daily Activity ryhmät sekä spesiaalikoulut ja spesiaalilukiot, 
jotta toimintarajoitteiset tulisivat osaksi yhteiskuntaa ilman leimaavia sanoja kuten spesiaali, 
erityiskoulu, suojatyöpaikka sekä päivätoiminta. Uuteen taloon on tarkoitus keskittää kaikki Forssan 



suojatyöpaikat uusine nimineen niin, että rakennuksesta tulisi varsinainen voiman- ja ideoiden pesä.  
 
Äskettäin Suner Oy on voittanut tarjouspyynnön. Forssan kaupunki ja Hämeen Sotehallinto on 
päättänyt yksityistää toimintarajoitteisten hoivatoiminnan Sunerille.  
Savosta, Tampereen Virtauksesta sekä Vermlannista on saatu hyviä tuloksia. Virtauksen kaupunki oli 
ensimmäinen, jossa Sunerin yksityislukio aloitti toimintansa. Aluksi se oli tavallinen ilmaisutaiteen lukio 
mutta sitten siitä tuli toimintarajoitteisten koulutus ja suojatyöpaikka.  
 
Forssassa tämä vanha eteläinen teollisuusalue on nimeltä Nysoy alkuperäisen yrityksen mukaan 
mutta parhaillaan ollaan nimeämässä aluetta uudelleen Rixum alueeksi, jonka keskelle tulee Sunerin 
Daily Activity ja spesiaalikoulurakennus. Talon nimeä ei vielä ole päätetty, sillä koko rakennusta ei 
vielä ole edes rakennettu.  
 
Johanna sai olla kuskina työkavereilleen koska nämä olivat ajatelleet ottaa alkoholipitoisia juomia ja 
hän itse ei aio juoda kahvia vahvempaa, kuten hän asian ilmaisi. 
Ensin kokoonnuttiin Roopen pieneen kaksioon, joka sijaitsee kaupungintalon takana, korkeassa 
kuusikerroksisessa ruskeassa talossa, Pimunkadun itäpuolella. Tässä kohti, uuden keskustan 
eteläpuolella, Pimunkatu on kahdessa rinnakkaisessa osassa; itäinen puolisko on hieman ylempänä, 
jossa on joskus 2950-luvulle ollut Nykänen & Saarelan teollisuusjunarata, joka sittemmin on purettu ja 
tilalle tehty ylempi Pimunkatu.  
 
Roopella on taskukokoinen viihderobotti, jonka hän on ohjelmoinut rallattelemaan merimiesaiheisia 
kappaleita. Roope on aiemmin ollut naimisissa naispuolisen merikapteenin kanssa mutta sitten he 
erosivat, kun akka oli jatkuvasti merillä ja kaiken kukkuraksi retkahti konemestariin niin, ettei Roope 
halunnut jakaa muijaansa konemestarin kanssa.  
Roopella ja ex-vaimolla on kaksi yhteistä aikuista lasta. Yksi heistä on taksikuski.  
Minea Kippo on monesti nähnyt Johannan liikenteessä ja vitsaillut isälleen, että se blondityttö ajaa 
kuin autovaras ja kaiken kukkuraksi täysillä vauhtitöyssyihin. Minea tietää Johannan, kun on silloin 
tällöin käynyt isänsä työpaikalla. Johannan mielestä Minea on vastenmielisennäköinen, tyypillinen 
Global Unionin vastustaja, kuten Johanna tapaa ajatella itse mielessään. Todennäköisesti taksikuski 
Minea on kuin onkin äänestänyt Global Unionia vastaan, kuten tämän isäkin. Johannalla on 
vastenmielinen suhde taksikuskeihin, kun joskus on kuullut äidiltään, että taksikuskit ovat huorien 
penskoja. Tätä hän ei tietenkään sano ääneen, sillä Roope tykkää kovasti hänestä. Harmi vaan Roope 
ykkönen, lukion viimeisellä luokalla, ei rakastanut häntä. Roope Kippo on Johannaa vanhempi, suurin 
piirtein isän ja äidin ikäinen eli Johannan mielestä parasta-ennen päiväys on mennyt umpeen. 
Tätäkään hän ei sano Roopelle, vaan ainoastaan typografi-kopiointiteknikoille hän on varsikseen 
sanonut, kun herra Kippo ei ollut läsnä. Kerran hän vitsaili Leenalle, että taksikuskit ovat huorien 
penskoja, johon tämä vitsaili: ”Jaahas, siis Roope on mieshuora, Haha!”, johon Johanna: ”No, ei 
tietenkään oo, Roope on mukava ukkeli.” 
   
Nyt januari torstai-iltana, kun Johanna oli kuskina työkavereilleen, niin ensin hänen piti hakea Leena, 
joka asuu keskellä Vironmäkeä, Runkokummuntien ja Tunturivuorenkadun kulmauksessa, keltaisessa 
kerrostalossa. Katutasossa, Runkokummuntien puolella, on Hietalan automaattikioski. Johannaa 
ärsyttää kioskin nimi, kun Hietala on Runkokummuntien itäpäädyssä. Johannan sisällä taitaa olla pieni 
ihilisti.  
Hietalan kioskia vastapäätä on matala pitkulainen rakennus, jossa on Ollikaisen parturiliike ja 
Mooseksen kukkakauppa. Ollikaisen parturissa robotit leikkaavat miestentukkia.  
Pitkulaisen rakennuksen takana on kortteli Räjäyttäjä, jonka länsipuolella Pekka Pässinkatu. 
Pässinkadun länsipuolella on Arttu Lehto-oksan lukio, joka äskettäin on lakkautettu. Forssan 
normaalilukiot on äskettäin yhdistetty Niina Luotolan lukioon ja Vetehisenkouluun.  
 
Keskustassa oleva Puolalan lukio yhdistyi Vetehisenlukion kanssa ja Arttu Lehto-oksan lukion 
normaaliluokat siirtyivät Niina Luotolan lukioon. Lukiospesiaalikoululuokat siirtyvät väliaikaisesti 
Vetehisenkoululle, kunnes Sunerin Daily Activity- ja koulutalo valmistuu. Vetehisenkoulun 
Ammatinharjoittelun edustalle laitettiin tilapäiset parakkimoduulit Arttu Lehto-oksan 
spesiaalikoululaisille.  
 
Samoihin aikoihin Vetehisenkoulu vaihtoi nimensä Mauno Jokisen lukioksi, jotta lukiofuusioiden 
yhteydessä se olisi mahdollisimman neutraali kaikille oppilaille. Mauno Jokinen on muinainen 



kirkkoherra, joka vaikutti Forssassa 2800-luvulla, jolla oli kaulassaan valtavat liperit, jotka usein 
tuulessa lepattivat.  
 
Arttu Lehto-oksanlukion entisiin tiloihin tulee yksityiskoulu. Sisäpihan puolelle tulee tilapäisesti Daily 
Activity ryhmä Vaihtoehtotalo, jossa tulee olemaan useita sisäisiä ryhmiä. Heti, kun Sunerin rakennus 
valmistuu, niin Vaihtoehtotalo muuttaa Rixum alueelle. 
 
Arttu Lehto-oksan länsipuolella on Urheilutie sekä kerrostalokortteli Pekkasiini.  
Räjäyttäjä-korttelin itäpuolella on myös kerrostalo kortteli, jonka sisäpihalla on kaunis kukkaispuisto, 
jota kansansuussa kutsutaan Niinalaksi. Saattaa olla jotain tekemistä Zumilan rengasfirman 
kumimiesmaskotin kanssa. 
 
Tätä nykyään Leena Lehto asuu avosuhteessa punatukkaisen virottaren, Conny Hänmanin, kanssa. 
Joku aika sitten Leena suunnitteli Viroon muuttoa ja hakea töitä virolaisesta meijeristä mutta päätti 
kuitenkin asua Forssassa, sillä siellä asuu hänen kaksi lastansa edellisestä suhteesta; Jonna ja Petu-
Markus.  
 
Kun Leena oli tullut Johannan autoon, niin silloin tämä laittoi musiikkisoittimeen tosi härskin kappaleen 
soimaan. Leenaa huvitti, kun tämä hassu blondityttö kuuntelee noin tuhmia kappaleita.  
Punkbändi Eno Peno laulaa pippeleistä ja teräspimpeistä. Toinen kappale, jonka Leena kuuli 
Johannan autossa, on Daily Activity Dance, jossa toimintarajoitteinen tyttö piipittää vanhemmilleen, 
että haluaisi mennä Daily Activityn tansseihin, jolloin möreä-ääninen isäukko tuhahtaa; helkkari 
soikoon, nyt saat satikutia, jolloin tytön äiti piipittää, ettei saa olla noin ankara tytölle, jolloin ukko 
tuhahtaa; Helkkarin ämmä, missä on viinapullo?  
Eno Penon biisit Johanna on saanut pikkusiskolta, keneltä muultakaan, kun ei ole kavereita. 
 
Tietenkin Leenaa nauratti makeasti, kun nynnymäisen blonditytön musiikkisoittimesta kuuluu isojen 
tyttöjen lauluja. Leenakin pitää kovasti härskistä huumorista. Valitettavasti he eivät ehtineet kuunnella 
kaikkia kappaleita sillä Roopen luokse on lyhyt matka, nyt liiankin lyhyt matka.  
Johanna pysäköi autonsa ylemmän Pimunkadun varteen ja tarkisti liioitellun huolellisesti auton ovet, 
että ne ovat lukossa. Tämä huvitti Leenaa. Häntä huvitti myös se, kun Johanna ajoi autoa ilman 
silmälaseja ja heti, kun oli pysäköinyt auton, niin silloin hän kääntyi selin Leenaan ja laittoi vapisten rillit 
päähänsä.  
 
Jonkin aikaa herra Kipon kämpillä skoolattuaan he menivät Johannan kyydissä showpaikalle, jossa 
muu kanslianväki jo odotteli. Johanna pysäköi auton Peltojärventien varteen. Parkkipaikan penkereellä 
on konekiväärimonumentti muistona Nykänen & Saarela ajoista. Parkkipaikan ja tien toisella puolella 
on Loimijoki. On suunnitelmissa rakentaa köysirata joen yli, jotta olisi helppo mennä tulevaan 
tiedekeskukseen. Tiedekeskuksen viereen kaavaillaan Brandia-auto museota, joka tällä hetkellä on 
Vanha Tammelantien keskustan puoleisessa päädyssä, Texaco huoltoaseman kellarissa.  
 
Vanhaan kuluneeseen tehdashalliin oli katettu pitkäpöytä, jonka ääressä syötiin maukkaat 
hanhenmaksapallerot lohko perunoiden kera. Alkupalaksi oli minisalamimakkaraa.  
Lavalla esiintyi satiirinen Show Oy. joka pilaili kunnallispoliitikoiden ja toimistorobottien kustannuksella.  
 
Viime aikoina kunnat ovat alkaneet suunnitella konttoristien irtisanomista ja tilalle hankittaisiin modernit 
toimistorobotit. City Workers on käärmeissään. Saa nähdä onko ammattiliitolla tarpeeksi muskeleita 
estää moiset suunnitelmat, ainakin Forssan kaupunki tulee muutaman vuoden kuluttua yksityistää 
toimintarajoitteisten hoivapalvelut ja hoivahallinnosta tulee kommandiittiyhtiö.  
 
Johannaa vastapäätä istui Leena, joka juopui hyvin nopeasti fiineistä viineistä, joita tarjoiltiin ruuan 
kyytipojaksi. Juopunut Leena taputteli miespuolisia tarjoilijoita takapuoliin.  
Johanna vihjasi Leenalle joitakin härskejä vitsejä sekä Eno Penon biisien sanoja, jotta tämä kertoisi 
niitä edelleen, jotta itse saisi nauraa. Johannasta oli todella hauskaa, kun työkaveri oli humalassa. 
Syönnin jälkeen Leena nousi seisomaan ja hihkaisi kimakalla amerikanenglannin aksentilla mutta 
kuitenkin suomeksi: ”Nyt mä oon hirrrveen humalassa!”  
 
Heti kun estradille astui Mr. Beaniksi pukeutunut näyttelijä, niin silloin Leena hihkaisi: ”Johanna, sehän 
on Meksikon Arthur Hilander ihan ilmielävänä!” Johannaa alkoi todella naurattaa koska kyseinen 
näyttelijä muistutti todella muinaista diktaattoria, joka puolestaan Mr. Beania. 



Huhutaan, että Arthur Hilander olisi itse fanittanut Mr. Beaniä. Se voi hyvinkin olla totta, sillä Arthurkin 
oli ihminen vaikkakin julma sellainen. 
  
Seuraavaksi näyttämölle nousi nakupukuinen nainen, ammatiltaan poliisi, jolla teko pimppi vilkutti 
punaista valoa. Heti kun Leena oli huomannut vilkuttavan valon, niin silloin tämä hihkaisi kimakalla 
äänellä: ”Heh, pillut sen kuin vilkuttaa punaista!” Johannalta pääsi räkänauru.  
 
Vähän myöhemmin Johanna kaatoi vaivihkaa kivennäisvettä Leenan cappuccinokuppiin ja tämän 
vuoksi tälle ei tarjoiltu kahvijuomaa, kun tarjoilija oletti tämän haluavan juoda vettä. Tietenkin känninen 
Leena ihmetteli, kun tarjoilija ei pysähtynytkään hänen kohdallensa. Tarjoilija vastasi: ”Teillähän on 
vettä kupissa.” johon Leena tuhahti: ”Kittiä kanssa, vettä on päässänne! Tuokaa vitun cappuccino kuin 
olisi jo!” Tarjoilija toi hänelle uuden kupin ja kaatoi siihen höyryävän tuoretta kahvijuomaa.  
Johannalla oli naurussa pitelemistä, kun työkaveri melkein poltti käämit, kun ei saanut tarjoilua. 
Johannan onneksi Leena ei kyennyt ajattelemaan, että kuka oli kaatanut kivennäisvettä hänen 
kuppiinsa. Selvänä hän olisi kyennyt arvaamaan.  
Illan mittaan Leena juopui niin paljon, että lähti hortoilemaan teollisuushallin takahuoneisiin ja sammui 
vanhaan hylättyyn konttorihuoneeseen. Kun hän heräsi, niin silloin kaikki olivat jo lähteneet eikä 
tiloissa ollut ristin sieluakaan, niinpä Leena jatkoi nukkumista tässä vanhassa pölyisessä 
konttorihuoneessa, jossa on seinillä Nykänen & Saarelan asemainosjulisteita.  
 
Johanna ihmetteli, että mihin Leena oli mennyt. Raija arveli, että varmasti se on lyöttäytynyt 
kommunikaatio-osaston poikien seuraan.  
Johanna ajoi kaikki muut työkaverit koteihinsa paitsi Leenan, joka nukkui vanhassa 
konttorihuoneessa, rakennuksen toisessa kerroksessa.  
Aamulla herättyään Leena ei kyennyt käsittämään kuinka oli joutunut tähän likaiseen ja pölyiseen 
toimistohuoneeseen, jossa ilmanvaihtoluukun ritilässä roikkui kellastunut paperinen Puolanlippu. 
Räppänän alapuolella oli sininen erityisergonominen, pölyinen, toimistotuoli, josta Leenalle tuli mieleen 
harppu. Kirjoituspöytä, jonka päällä Leena nukkui, oli myös pölyinen. Hän nukkui risaisen, muovisen, 
kirjoitusalustan päällä. Vieressä oli rikkinäinen tietokone sekä kuivuneita korjauslakka pulloja.  
 
Ensin Johanna heitti Roopen koska tämä asuu lähimpänä. Oikeastaan hän olisi jaksanut kävellä 
kotiin, kun talo melkein näkyy. Rixum alueen ja Roopen kerrostalo rykelmän välissä on muutama 
pienkerrostalo, samanlaisia kuin Vironmäen länsi puolella. Pimunkadun eteläpäädyssä on Ari Vatasen 
kiertoliittymä, josta pääsee Peltojärventielle, Sairaalatielle sekä suoraan Rixum alueelle. 
Oilia Johannan ei tarvinnut kyyditä, sillä Posse oli odottamassa vaimoaan Show-paikan edustalla.  
 
Matkalla Jokioisten Susisaareen, Raija näytti metsätien, joka johtaa Loimijoen rantaan, jonka 
vastarannalla on Restalan alue. Joenrannassa Raijalla on kalastusvene. He eivät kuitenkaan menneet 
jokirantaan, sillä oli jo pimeä.  
 
Februarissa Work Market Institutesta ilmoitettiin, että työharjoittelu päättyy marsin lopulla koska 
kunnan lupaama palkkatukipäätös pitkittyy eikä työterapeutti enää jaksa odottaa. Ragnar Virralla ei ole 
aavistustakaan, että syypää päätöksen teon pitkittymiseen on Oili Lehmusvuori. Yksinkertaisesti 
Ragnar ei tunne tätä punertava kasvoista rykivää ruipelomaista akkaa. Hän olettaa Oilin olevan 
normaaliduunari mutta siinä hän on väärässä. Oili vain näyttelee normaalia. Sitten selän takana puhuu 
potaskaa.  
Forssan kaupunki mielellään pitäisi Johannan koska tämä on hyvin ahkera duunari. Hän on juuri 
sellainen, josta Oili on monesti unelmoinut päälliköiden kesken, että nuori rehti duunari pitäisi saada 
postitusosastolle. Nyt sellainen on, muttei Oilin mieleen; Johanna on häntä kauniimpi, ahkerampi ja 
älykkäämpi. Oili haluaisi semmoisen tyypillisen nuoren miehen, jolla on kummallisia ongelmia, joita 
tämä voisi ratkoa ja sitten olla olevinaan sankari.  
Roope ja kopiointiteknikot haluaisivat Johanna jatkavan ja heitä ottaa pattiin, kun Johannan 
yhteyshenkilöksi ei valittu Roopea.  
Tavallaan kunta hyväksikäyttää ilmaistyövoimaa eikä kukaan päälliköistä älyä järjestää Johannalle 
palkkatukipalkkausta. Sehän ei sinänsä ole mikään ihme, sillä ollaanhan keskellä Hämettä. 
 
Kopiointiteknikot sekä Roope tietävät, että mistä kenkä puristaa, mutteivat voi tehdä asialle mitään 
koska haluavat olla kohteliaita jokaista kohtaan eikä heillä ole vedenpitäviä todisteita Oilin 
jarrutuksesta. Melko varmoja he ovat, mutteivat jaksa alkaa tappelemaan tämän kummallisen 
rykijättären kanssa.  Siitä se sota syntyisi, jos tultaisiin Oilia vastaan, on Roope monesti pohtinut, 



samalla, kun istuu pienessä toimistohuoneessa, osaston nurkassa, lämpöpuhallin täysillä niin, että 
koko konttori muistuttaa saunaa. Roopea jatkuvasti viluttaa koska hänellä on huono verenkierto, joka 
johtunee runsaasta sähkötupakan öyhyyttämisestä. Tässä kerran Johannan piti käydä ostamassa 
torikioskista Roopelle sähkötupakkapatruunan. Johanna osti merkkiä Blend, joka ei miellyttänyt 
Roopea, kun se on liian mieto eikä ole tarpeeksi nikotiinia ja ninniinia. Roope ymmärsi, että oli vaikea 
ostaa tupakkapatruunan, niinpä kävi itse ostamassa. Kun Raija oli kuullut tästä, niin hän lähetti 
Johanna ostamaan itselleen Prince merkkiä olevan patruunan ja kirjoitti lapulle, jotta varmasti blondi 
ostaisi oikein. Ei auttanut muu kuin mennä sähkötupakkapatruuna ostoksille, ettei vain rouva Lillukka 
alkaisi painostaa. Tällä kertaa Johanna ostin oikein. Tätä ostoskertaa Raija kutsui sosiaaliseksi 
harjoitteluksi.  
 
Osastopäällikkö, Yrjö Läänesalu, on niin surkea, ettei hänkään älyä järjestää Johannan 
palkkatukiasiaa. Varsinkin Leenaa vituttaa kaupungin surkea henkilöstöpolitiikka ja on monesti 
miettinyt, jos muuttaisi Tallinnaan ja aloittaisi vaikkapa Saku-Harboe panimolla, muttei tiedä, jos siinä 
olisi mitään järkeä, kun silloin asuisi kauempana lapsistaan.  
 
Eräänä päivänä Leena huomasi paikallisesta Forssa Aviisi lukulaitelehdestä Johannan lähettämän 
anonyymin ehdotuksen, että Rixum alueelle voisi rakentaa näköalatornin, joka voitaisiin nimetä 
kynäksi tai Forssan torniksi. Leena tunnisti Johannan käyttämän nimimerkin, JK sekä piirroksen 
tyylistä, tismalleen samanlainen tyyli, kuin silloin kesätyönaikoihin. Leena naurahti: ”Johanna, sä oot 
kyllä melkoinen pimu, kun tuollaisia ehdottelet… itse asiassa, ei tuo torni oo yhtään tuhmempi idea!” 
Raijaakin nauratti niin, että tämän valtavat läskiset riippurinnat hytkyivät.  
Aluksi Johannaa ujostutti, että oli osallistunut nimettömänä kunnan järjestämään ideakilpailuun.  
Lopulta Johanna päätti laittaa kaikki kortit pöydälle ja tunnustaa, että idea oli hänen mutta haluaa olla 
anonyymi. Syy nimettömyyteen on Jokioisten potkut sekä kesätyön aikaiset sepitykset, jotka 
vanhemmat tuomitsevat jyrkästi. Pahin moka on tietenkin potkut, mutta kesätyön aikainen piirtely ei 
ole kovin vakavaa, sillä siihenhän Johannalla oli kopiointiteknikoiden siunaus. Sitä vanhemmat eivät 
tiedä.  
 
Marsin lopulla Johannan työharjoittelua jatkettiin vielä kuukaudella koska Roope ja kopiointiteknikot 
niin tahtoivat. Koko aprillin Oili mökötti postitusosaston nurkassa niputtaen käytettyjä kansioita, joita oli 
saanut eri osastoilta, jotka hän tulee lahjoittamaan leikkikouluihin. 
Tämä ei kuuluisi postitusteknikoiden työtehtäviin mutta rouva Lehmusvuori päivittäin harrastaa eri 
virkailijoiden perseen nuolemista, jotta saisi pomomaisen maineen. Moni kutsuukin Oilia 
postitusmestariksi, kun on hyvin näkyvä. Myös Johanna on näkyvä, kun jakelee paketteja eri osastoille 
ja juuri sitä Oili kadehtii.  
 
Main alussa Johannan työharjoittelu päättyi. Ilmeisesti Oili on jankuttanut päälliköille sekä Ragnarille, 
että Johannan suhteen tulisi pitää taukoa, jotta osastolle voisi ottaa toisia harjoittelijoita.  
Jos palkkatuki järjestyisi, niin silloin hän palaisi takaisin tutulle osastolle. Tietenkään Oili ei sitä toivoisi 
vaan toivoo hartaasti, jos osastolle saataisiin nuoria miespuolisia harjoittelijoita. Tätä hän ei sano 
ääneen, ja juuri se tekee hänestä falskin työkaverin. 
 
Nyt Johanna on avoimesti työtön mutta onneksi rahantulo jatkuu työkyvyttömyyseläkkeen muodossa. 
Hän on myös iloinen, ettei tällä kertaa tullut potkuja. Työterapeutti kehui häntä, että juuri näin 
käyttäydytään työpaikalla. Viimeisenä työpäivänä myös Oili kehui Johannaa, ettei kyseessä ole mitään 
henkilökohtaisuuksia. Johanna epäilee vahvasti, että on Oilin syytä, miksei palkkatukea ole järjestetty, 
muttei kehtaa alkaa riitelemään. Hän on kuullut Roopelta ja kopiointiteknikoilta, että 
palkkatukipäätöksen lykkäytyminen on Oilin syytä.  
Kotona Johanna kertoi iloisesti isälle ja äidille, että kaikki kehuivat häntä, mutta kunta ei vieläkään ole 
tehnyt palkkatukipäätöstä ja nyt Work Market Institute ei enää jaksa odottaa. 
Hän ei kykene moittia Oilia, kun vanhemmat eivät tunne koko ihmistä. Ilmeisesti he käsittäisivät väärin 
koska kotona tyttö örisee, ehkä myös töissä, kuten Anna ja Antti epäilevät. Näin ei todellakaan ole, 
sillä Johanna ei ole päästänyt örinän örinää töissä. Kotona örinät ovat lisääntyneet, kun 
tiedotusvälineet yhä jauhavat Pulliainen-Bulle tapauksesta, kun Raimo Pulliainen vaatii terraristeja 
tilille. 
 
Kerran vuodessa Johannan pitää käydä lääkärissä. Ei örinöiden takia vaan, jotta 
työkyvyttömyyseläkettä jatkettaisiin. Isä auttaa tytärtä nettilomakkeiden täyttämisessä. Niihin pitää 
kirjoittaa työkyvyttömyyseläkkeen hakijan vaiva. Tämä on kova paikka Johannalle, kun pitää kirjoittaa, 



että hän on kevyesti toimintarajoitteinen sekä tytön on vaikea itse tehdä voileipiä. Se ei pidä 
paikkaansa, kyllä Johanna osaa tehdä voileipiä, muttei viitsi, kun on laiska ja pilalle hemmoteltu. 
Mitään hänen ei itse tarvitse tehdä, paitsi lumityöt ja siihen se jääkin.  
Kylläkin hän pitää varaston hyllyjä järjestyksessä, muttei enempää kotitöitä. 
Työkyvyttömyyseläkeanomuksessa tällainen kuvaelma Johannan toimintarajoitteesta on hyväksi, jotta 
eläkettä jatkettaisiin.  
Työkyvyttömyyseläkeanomusta Johanna kutsuu kotirintamalla pässin papereiden anomukseksi.  
Johanna ei oikeasti ole mikään pässi, vaikka laiskuuttaan antaa pässin kuvan. Iltaisin hän on 
mieluummin ilman voileipää, ellei äiti sitä tee. Kyllä hän voileivän syö, kun se hänen eteensä tehdään.  
Pikkusisko mielellään tekee itselleen mahtavia, niin kutsuttuja Touhulan ukon, voileipiä. Jaana-Mari 
mielellään kokkaa ja hänestä voisi tulla jonkin hienon ravintolan keittiömestari, ellei olisi valinnut 
robottiohjelmointikoulutusta.  
 
Johanna tapaa istahtaa kahvipöytään ja hihkaista: ”Anna cappuccinoa!” Hän kuitenkin tapaa ladata 
cappuccinokoneen ja sitten sanoa vanhemmilleen, että nyt on kollektiivisen cappuccinon aika. Tähän 
Anna tapaa naurahtaa, että ihanko ihan kommunisti cappuccinohetki ja toisaalta tapaa vitsailla: ”Anna 
on pyykillä, ota ite!”. Johanna mieluummin odottaa pöydän ääressä, kunnes vanhemmat tulevat ja 
kaatavat cappuccinoa hänenkin kuppiinsa.  
 
Alkukesällä Johanna osti vihdoinkin takkipuhelimen, hänen ensimmäisen takkipuhelimensa. Kyseessä 
on kytkykauppa; yhdellä eurolla saa Andersen Mobilen 1611 takkipuhelimen, jonka mukana tulee 
teleoperaattori Comgulfin liittymä. Comgulf on Euroopan halvimpia teleoperaattoreita.  
 
Takkipuhelimessa on sisäänrakennettu multimediakamera rinnan korkeudella ja pienimuotoinen 
sanelukone, jolla puhumalla luodaan tekstiviestejä. Totta kai voi naputella viestejä langattoman 
ohjauspaneelin kautta, joka on takkipuhelimen povitaskussa.  
Ohjauspaneelissa on sanelukoneen mikrofoni, nappikuulokkeiden liitäntä Hands Free toimintoa varten 
sekä pieni näyttöruutu, johon tulee teksti- ja kuvaviestit. 
 
Illalla nukkumaan mennessä omassa huoneessa Johanna opetteli takkipuhelimen 
sanelutekstiviestitoimintoa ja saneli kokeeksi: ”Mie rakastan Joonasta!” sitten hän alkoi etsiä Poista-
toimintoa mutta epähuomiossa näppäili äidin lyhytnumeron, jonka oli jo ehtinyt ohjelmoida 
takkipuhelimen numeromuistiin.  
Samana päivänä myös Anna oli hankkinut samanlaisen takkipuhelimen kuin tyttärellä eli se on 
Johannan onni, kun hänkään ei vielä ole perillä laitteen kaikista toiminnoista. Takkipuhelin on täysin 
erilainen kuin matkapuhelimet. Onneksi yhteystiedot on helppo kopioida matkapuhelimesta Bluetooth 
toiminnolla. Ensimmäiseksi Johanna kopioi äidin numeron. 
 
Johanna vahingossa tupla klikkasi valintanappia niin, että tämä harjoitusviesti lähti maailmalle. Juuri 
sinä hetkenä hän hoksasi, että harjoitusviesti lähti ja salamannopeasti yritti pinnistää, että mitä 
numeroita oli ehtinyt tallettaa takkipuhelimen numeroluetteloon.  
Vanhempien makuuhuoneesta hän kuuli tekstiviestikilahduksen. Johannan pitkä suora vaalea tukka 
nousi pystyyn, kun hiffasi, että sehän on äidin numero, johon testiviesti oli lähtenyt ja kaiken 
kukkuraksi ääniviesti minun omalla äänelläni, ajatteli Johanna. Hän ryntäsi vanhempien 
makuuhuoneeseen, jossa isä ja äiti olivat jo ehtineet mennä sänkyyn. Johannan onneksi he eivät 
olleet ehtineet sulkea makuuhuoneen ovea eikä hänen omakaan ovensa vielä ollut kiinni, jolloin 
tekstiviestiääni ei olisi kuulunut.  
Johanna juoksi paniikissa makuuhuoneeseen ja pikaisesti katsahti missä on äidin takkipuhelin. Hän 
huomasi sen roikkuvan sängyn äidinpuoleisessa päässä olevassa sängyn tolpassa jalkopäässä. 
Onneksi ei äidin päällä, siunaili Johanna, samalla kun tempaisi äidin takkipuhelimen ja otti esiin 
ohjauspaneelin, josta poisti juuri tulleen viestin.  
Hän änkytti naama punaisena: ”Hu huhu, se oli vaan tosi härski mainosviesti, joka tuli myös mulle…” 
Äiti nousi istumaan sängyssä ja kysyi: ”No, näytähän sitä…”, johon tytär: ”Oi, mie ehin poistaa sen, 
uhhuh!”, jolloin äiti naurahti: ”Mahto se olla melekonen viesti, kun tolla lailla juoksentelet!” Johanna 
nyökkäsi: ”Juuhuh, se oli tosi järkyttävä, Uuh!”  
Totta kai isä ja äiti epäilivät, että varmasti tyttö itse oli jotain älytöntä lähettänyt. Heitä alkoi hirvittää, 
jos tytär lähettelisi järjettömiä viestejä tuntemattomille sekä sukulaisille niin, että sitten saa hävetä 
silmät päästään ja pahimmassa tapauksessa istua käräjillä ja sitten kuunnella tämän katuvaa pillitystä.  
 
Johanna meni helpottuneena takaisin omaan huoneeseen ja päätti olla varovaisempi harjoitusviestien 



kanssa. Hän selvisi säikähdyksellä. Häntä puistattaa ajatuskin, jos äiti olisi ehtinyt kuunnella viestin ja 
sitten tyttären salainen rakastuminen paljastuisi.  
Sinänsä siinä ei ole mitään pahaa, sillä myös Anna tykkää kovasti Joonas pojasta.  
Kesällä 2992 hän vaan sattui muun perheen kesken päivitellä veljensä lasten käytöstapoja.  
Jos hän olisi ehtinyt kuunnella viestin, niin ehkä sen jälkeen ei enää ilkeäisi enää soittaa veljelleen, 
kun olettaisi tyttären flirttailleen tämän pojalle. Näin ei ole, vaikka Johanna niin mielellään haluaisi 
uskaltaa flirttailla serkulleen. Ujoutta pönkittää enon avioero sekä tämän ex-anopista, jota edellisen 
vuosikymmenellä isä ja äiti olivat kritisoineet. Kaikkea tätä Johanna mietti sängyssään samalla, kun 
piteli kädessään takkipuhelimensa valkoista pitkulaista ohjauspaneelia. Häntä alkoi kiihottaa ajatus, 
jos äiti olisi ehtinyt kuunnella viestin ja sitten salaisuus olisi paljastunut. Silloin olisi ollut helpompi 
keventää sydäntä, että hän tykkää kovasti orpanastaan ja kukaties äiti olisi auttanut tytärtä ottaa 
yhteyden Joonakseen, joka on jo Johannan Facebookin kaverilistalla. Johanna ei uskalla chattailla 
tämän kanssa suurien tunteiden takia. Ainoastaan hän tapaa onnitella syntymäpäivinä ja siihen se 
jääkin. Synttärionnittelun yhteydessä Johanna mielellään laittaisi punaisen sydänmerkin, muttei 
uskalla. Johannan matkapuhelimessa ei ole Joonaksen puhelinnumeroa koska aiemmin tämä oli liian 
nuori, sakkolihaa mutta nyt jätkä olisi ihan laillista lihaa, kuten Johanna tapaa vatuloida.  
Ainoastaan Forssassa asuvat serkut ovat hänen matkapuhelimensa yhteystiedoissa, jotka hän 
vähitellen tulee kopioimaan myös takkipuhelimeen. Jeesuksen numeroa hänellä ei ole, tokkopa tällä 
vielä ei ole koko kapulaakaan takkipuhelimesta puhumattakaan.  
 
Sinä yöllä Johanna näki unta, jossa hän muutti Vattulaan ja sitten Joonaksen kanssa asui kartanossa, 
jossa kellariseinän takaa löysi sääriluun, jolloin heräsi ja oli hiestä märkänä. Hän otti kirjoituslaitteen 
esiin ja kirjoitti unensa muistiin, jotta siitä voisi myöhemmin sanella kertomuksia.  
 
Julin lopulla oli Kivisten ensimmäinen sukukokous, joka järjestetään Hotel Rogussa, Tallinnan 
eteläpuolella. Harmi, kun Oskarin ja Hissun aikana ei järjestetty sukukokouksia.  
He menivät Helsinki-Tallinna metrolla, kun näin on vaivattominta. Johanna olisi saattanut mennä 
katamaraanilla, mutta isä ja äiti ovat kyllästyneet könyämään katamaraaneilla ja laivoilla, kuten he 
tapaavat sanoa.  
 
Muutama vuosi sitten on alettu rakentaa moottoritie- ja junaratatunnelia Hangosta Paldiskiin. Se on 
valtava projekti, jonka päätös oli myös vaikea, sillä Suomen ympäristöministeri, citykeskustan Olli 
Jussila, erosi protestiksi, kun oli tunneli hanketta vastaan. Kuitenkin tunneli päätös tehtiin, kun 
elinkeinoelämä niin vaatii. Viron parlamentissa oli helpompi tehdä tunneli päätös.  
 
Tallinnassa Kiviset menivät taksilla Hotel Roguun, joka sijaitsee Mustamäen kaupunginosassa, jossa 
on aikoja sitten purettu Neuvostoliiton aikaiset kerrostalot ja tilalle rakennettu rahvaanomainen 
turistihotelli, Hotel Rogu. Kaupunginosassa ei ole ollut vuosiin piraattimarkkinoita ja alueen maine on 
parantunut.  
 
Hotel Rogu on rakennettu betonipötkyistä, jotka kaukaa katsottuna näyttää tukeilta. Se lienee 
tarkoituskin. 
Kiviset yöpyivät hotellissa koska heillä ei enää ole matkailuautoa sillä keväällä Antti ja Anna möivät 
asuntoauton, jotta saisivat lisää rahaa talolainaan, ettei se periytyisi tyttärille. Itsellekin olisi mukava 
asua velattomassa talossa, kuten Antti tapaa sanoa.  
 
Illalla hotellin ravintolassa viihderobotti soitti vanhoja suomalais-ugrilaisia klassikoita. Lisäksi robotti 
lauloi roboteille tyypillisellä metallisella äänellä viroksi ja suomeksi. Lopuksi robotti kertoi, että 
ohjelmoija on Viron tunnetuin muusikko, Köpi Köppäri.  
Heti, kun Johanna oli tämän kuullut, niin silloin hänelle muistui mieleen Södertäljestä ostama 
samanniminen lukulaitelehti.  
Ehkä kyseisellä muusikolla on yhteyksiä The JT:hen, Köppärin perustajaan, ajatteli Johanna.  
Kivisten sukukokouksen puheenjohtajana on Oskarin veli, Ville Kivinen, joka kysyi, jos joku haluaisi 
aloittaa sukututkimuksen. Verneri ilmoitti, että hän on jo hieman tutkinut mutta se on hyvin vaikeaa, 
kun suvussa on hirveästi sukuhaaroja sekä on satoja tuhansia Kivisiä, sanoi Verneri.  
Hän piti lyhyen luennon sukututkimuksen tämänhetkisestä tilasta. Hän on päätynyt 2800-luvun alkuun, 
jossa kummittelee muuan Kalle Kivinen, joka asui Otanmäessä. Tämä mystinen Kalle on ollut 
naimisissa Maria-Katariina Wallinkosken kanssa. Verneri on yrittänyt ottaa selvää kyseisestä naisesta 
mutta turhaan, sillä kaikki paperit on kirjoitettu ruotsiksi, jota hän ei osaa. Nytkin hän kirosi entiset 
perussuomalaiset kuumimpaan helvettiin, kun ovat poistaneet koulujen pakkoruotsin.   



 
Toinen samaan sukuhaaraan kuuluva on vuodelta 2898, joka on muuan Otto Kivinen, joka on ollut 
Brandzers Hofin kiinteistötyönjohtajana, kunnes riitaantui työnantajan kanssa.  
Lähes kaikki vattulalaiset tietävät, että Brandzers Hof on Vattulan merkittävin kartano, joka sijaitsee 
Lintulan perällä. Brandzerin miljonäärisukuun kuuluu myös kaksi samanlaista kartanoa; Raymondin 
hovi ja Vivin hovi, joista viimeksi mainittu on purettu.  
Verneri lupasi yrittää tutkia sukua lisää, jotta selviäisi kuka oli tämä mystinen Kalle Kivinen ja mistä 
hän on lähtöisin. Hän esitti olettamuksen, että suku olisi lähtöisin Inkerinmaalta.  
Heti tämän kuultuaan Johannalta oli vähällä päästä örähdys, kun kummisetä herätti nukkuvan karhun, 
paskanimisen örinälähteen. Johannan oli pakko pidätellä örinät sisällään tai muuten isä ja äiti 
aloittaisivat sen iänikuisen saarnan helvetillisistä örinöistä. Hiljaa itsemielessään hän örisi mutta vain 
niin hiljaa, ettei se kuulunut. Sukukokouksen jälkeen Johanna meni hotellin taakse, jossa päästi 
ilmoille melkoiset örinät. Tuntemattomat katsoivat kummissaan, kun kaunis vaaleatukkainen tyttö 
örisee hotellin takana.  
 
Seuraavana päivänä Kiviset lähtivät kotimatkalle. Ennen Suomenlahden ylittämistä he kiertelivät 
Tallinnan tavarataloissa. Vanha kaupunki on ajat sitten jyrätty maan tasalle ja tilalle on rakennettu 
korkeita pilvenpiirtäjiä, joista melkein näkee Helsinkiin. Satamassa on valtava punametallinen 
Gabriella Market, jossa he tekivät viimeiset Viron ostokset. He ostivat monta purkillista virolaisia 
hanhenmaksapalleroita koska täällä ne ovat huomattavasti halvempia. Lisäksi oli erikoistarjouksessa 
ukrainalaisia viinejä sekä Kalev suklaatehtaan Ellie’s Special suklaata.  
 
Aikansa Tallinnan keskustassa kierreltyään he menivät metrolla Helsinkiin. Auto oli odottamassa 
metroaseman parkkihallissa.  
 
Augustista lähtien, kerran kuussa, Johannan pitää käydä Work Market Institutessa keskustelemassa 
työterapeutin kanssa työasioista, että olisiko töitä tarjolla, josta hän saisi palkkatukea. Työpaikkoja on 
niukasti koska spesiaalikoulutaustan takia Johannalla ei ole meriittejä vapaisiin konttorihommiin. 
Harmi, kun Work Market Institute ei jaksanut odottaa kunnan palkkatukipäätöstä eikä työterapeutti 
osaa aavistaakaan, että syypää jarrutukselle on Oili Lehmusvuori.  
 
Kerran kuussa Johanna käy kaupungintalolla tervehtimässä työkavereitaan koska Raija on uhannut 
aloittaa armottoman painostuksen, jos hän ei tulisi moikkaamaan. Hän uhkasi tulla Siivekkääntie 
kuuteen, jos Johannaa ei näkyisi kaupungintalolla.  
Joka kerta, kun Johanna käy kaupungintalolla, niin silloin Roope sanoo pitävänsä peukkuja, jotta tälle 
myönnettäisiin palkkatuki ja palaisi takaisin. Oili on eri mieltä ja pakenee osastolta kurkkuaan repien 
heti, kun neiti Kivinen tulee.  
 
Augustissa, kun Johanna käväisi kaupungintalolla, niin silloin hän esitteli uutta takkipuhelintaan 
kopiointiteknikoille. Raijalla suu loksahti auki: ”Mitä vittua, tuollainen kätsy takkipuhelin!” ja puisteli 
päätään ja jatkoi: ”Vaikka oot työtön niin sulla on vara ostaa tuollaisia kapitaaliostoksia, mitä väkeä sitä 
onkaan!” Johanna sähähti vähättelevästi: ”Äh, tää on vaan tämmönen yhen euron kytkykauppa, 
halapahan tää…” Raija naurahti: ”Heh, sullahan on kaiken maailman kultaiset kädenpuristukset ja 
pelit, voi mahoton sun kanssas!”  
 
Syksyllä Jaana-Mari on onnistunut saada töitä elektroniikkafirma Binaari Elektroniikka Oy:stä, joka 
sijaitsee ihan kävelymatkan päässä kotoa, Kardaanitien ja Akkutien risteyksessä.  
Heti kun hän oli saanut työpaikan, niin sitten hän alkoi etsiä asuntoja. Isosisko tuntee kateutta, kun 
pikkusiskolla kävi säkä. Kyllä Johannallakin olisi ollut hyvä työpaikka heti lukion jälkeen, mutta hän itse 
pilasi kaiken heittäydyttyään lapselliseksi. Nyt Johannaa kaduttaa, kun hommasi itselleen potkut. 
Onneksi sentään kaupungintalolta ei tullut potkuja.   
Johannakin haluaisi muuttaa omaan asuntoon, muttei tiedä pärjäisikö, kun ei ole töitä. Ehkä 
nippanappa hän pystyisi kituuttaa sairauseläkkeen avulla, mutta asumisoikeusasunnot ovat älyttömän 
kalliita. Vuokra-asunnot eteläisissä kaupunginosissa olisi edullisia mutta sinne Johanna eikä muukaan 
kantasuomalainen hevillä halua. 
 
Johannalle kotoa muutto olisi iso askel, kun mielessä pyörii äidin mahdollinen ajatus, että nyt lintu 
lähtee pesästä. Tämä ajatus pistää Johannan haikeaksi.  
 



Syksynaikana Jaana-Mari on käynyt useissa asuntonäytöissä sekä tutkinut lukulaitelehden 
asuntomyynti-ilmoituksia.   
Keskustassa, Uno Cactuksen kadun ja Jätkänkadun kulmauksessa oli muuten hyvä ja halpa 
omistusasunto mutta siellä lemusi ihmisen kusi, sillä edellisellä iäkkäällä miespuolisella asukkaalla oli 
virtsanpidätysongelmia sekä paha dementia niin, että joutui muuttaa Honkamäen dementia-
asuntolaan.   
 
Lopulta Jaana-Mari Kivinen löysi hyvän kaksion Käräjälän kaupunginosasta, matkakeskuksen 
vieressä, Käräjäläntie 8 A.  Asunto on talon päädyssä eli näkymät kolmeen ilmansuuntaan. 
Makuuhuoneen ja keittiön ikkunoista on näkymät Pimunkadulle Rautatiepuiston läpi, varsinkin talvisin 
näkee paremmin Pimunkadulle, kun puiston puut ovat lehdettömänä. 
 
Päätyikkunoista on näkymät Käräjäläntielle. Olohuoneen ikkunasta sekä parvekkeelta on näkymät 
junaratasillalle sekä Jormankadulle, joka on poikittaiskatu Käräjäläntien ja Ratakadun välissä. 
Jormankadulta lähtee toinen sivu katu, Sahurinkatu, Käräjälän pienteollisuusalueelle. Lähinnä 
Sahurinkadulla on autonrengasfirma, paljon pienempi kuin se, joka on Zumilassa, jota Niina-fanit 
suosivat. Melkein Käräjälän rengasfirmaa vastapäätä on Vihannesvarasto sekä useita pikkufirmoja. 
Aivan rengasfirmaa vastapäätä on keltainen kolmekerroksinen asuin talo, samanlainen kuin Jaana-
Marin uusi koti mutta Jaana-Marin talo on harmaa kivitalo.  
Tosiaan, Jaana-Mari päätti ostaa rapsauttaa kyseisen asumisoikeusasunnon. Hänellä on hyvästi 
kahisevaa, kun on asunut ilmaiseksi lapsuuskodissa eikä ole tarvinnut ottaa opintolainaa, sillä pappa 
betalade. Siskosten pankkitileillä on ukin ja mummon perintörahat eli Johanna ja Jaana-Mari ovat 
todella syntyneet kultainen lusikka suussa, jopa kirjaimellisesti kaikki on lusikoitu suoraan suuhun eli 
tyttöjen ei ole tarvinnut laittaa edes paskaa tikunnokkaan.  
 
Jaana-Mari teki asuntokaupat isän kanssa, jotta olisi varma, ettei häntä kusetettaisi.  
Taloyhtiö, Novaraxan, hallituksen puheenjohtajatar on Antin työkaveri Laila Kilauttaja.  
Antti ei oikein pidä rouva Kilauttajasta koska tämä on tyypillinen kyylä, emäihilisti, kuten hän varoitti 
tytärtään, ettei tälle ämmälle missään tapauksessa pidä alkaa vittuilemaan. Antti sanoi 
nuorimmaiselleen, että tämä asuisi ihmisiksi, ettei tuo ihilisti-kyylä alkaisi levittää huhuja Brandcarilla.  
Laila Kilauttaja asuu samassa talossa mutta sen toisessa päädyssä, kolmannessa kerroksessa, kun 
taas Jaana-Marin asunto on toisessa kerroksessa, talon eteläpäädyssä.  
Jaana-Marin alapuolella asuu joku Veijo Harjuvirta ja yläpuolella asuu Doris Reinikainen. Jaana-Marin 
asunnonovea vastapäätä, samassa kerroksessa asuu Lea Länsiö, jonka yläpuolella, Reinikaista 
vastapäätä, asuu Mia Reinola. Lean alapuolella asuu Markus Antikainen, jolla on kaksi 
lampaankokoista kuparinväristä viihderobottia.  
Doriksen ikkunoissa ei ole verhoja. Tähän Anna on monesti vitsaillut, että todennäköisesti tämän äiti ei 
välitä tyttären ikkunoista, kun ei ole niitä laittanut. Anna itse laittoi kauniit ohuet metalliset ikkunaverhot 
Jaana-Marin ikkunoihin. Anna on itse virkannut kaikkiin metallisiin ikkunaverhoihin kauniit 
pitsireunukset. Ennen japanilaisten saapumista hän usein virkkasi työpaikalla samalla, kun valvoi 
peräluukkurobotin työskentelyä.    
 
Heti, kun Antti oli huomannut tyttären ovea vastapäätä asuvan vanharouva Lean, niin silloin hänellä 
oikein otti sydämestä, kun toinen on niin herttaisen vanha ja lutunen. Antti sanoi tyttärelleen, että 
naapurissa asuu symppis vanha mummeli, johon Jaana-Mari: ”Haha, ei se oo mikkään vanaha, 
varmasti kivenkova raggaripimu!”  
Lean yläpuolella asuva Mia tapaa usein paukutella ja hakata lämpöpattereita, sillä Neiti Reinolalla on 
mielenterveydellisiä ongelmia. Paukuttelusta Jaana-Marille tulee mieleen isosiskon örinät ja on 
monesti pohtinut, jos auttaisi siskoaan ilmoittautumaan Restalan mielisairaalaan tai sitten tappaisi 
siskonsa, ettei tämän tarvitsisi kärsiä. Ei Jaana-Marista ole kenenkään tappajaksi, vaikka 
Savonlinnassa asuessa oli huitaissut tätä pienoislaserleikkurilla käsivarteen. Silloin Jaana-Mari oli 
vasta kuusivuotias.  
Tämä lienee hänen vakavin kepposensa ja rangaistukseksi hän ei moneen vuoteen saanut käsitellä 
laserleikkureita ja teräaseita. Oikeasti hän ei tietenkään mene ketään tappamaan koska silloin tulisi 
paljon ongelmia nyt, kun hänen elämänsä on järjestymässä, on hyväpalkkainen työ ja hieno kaksio 
lähellä matkakeskusta.  
 
Jaana-Marilta puuttuu ainoastaan ukko mutta todennäköisesti sellaisen hän vielä tulee löytämään, kun 
on erittäin sosiaalinen, raitis ja kiltti. Jaana-Mari ei ole mikään absolutisti vaan kavereiden kanssa 



saattaa ottaa pienet paukut perjantai-iltaisin. Nyt siihen on hyvät puitteet, kun hän asuu omassa 
asunnossa.   
 
Syksyn aikana Jaana-Mari järjesti kavereidensa kanssa muuttobileet. Ensin hän ilmoitti naapureilleen, 
että hänen puoleltansa voi kuulua kovaäänistä musiikkia.  
 
Anna ja Antti päättivät säilyttää nuorimmaisen huoneen ennallaan, jotta tämä voisi milloin tahansa tulla 
yöpymään, jos ikävä yllättäisi tai mörköjä ilmaantuisi Käräjäläntie kahdeksaan. Tuskin Jaana-Mari 
pelkää kaiken maailman mörköjä, sillä hän on tottunut isosiskon mörinään ja örinään.  
 
Nyt iltaisin nukkumaan mennessä Johanna pystyy enemmän öristä huoneessaan, kun pikkusiskon 
entisessä huoneessa ei nukuta mutta hän yrittää pitää örinät mahassa, koska kaikki äänet kuuluvat 
vanhempien makuuhuoneeseen. Johanna ei vieläkään kykene kertomaan örinöiden syytä. Hän ei 
halua asettaa paskasanoja ja nimiä suuhunsa. Sukukokous oli piinallinen, kun kummisetä herätti 
nukkuvan karhun paskanimillä. Johanna toivoo hartaasti, että Inkerinmaa nimettäisiin jollain toisella 
nimellä eikä alue itsenäistyisi. Samaa toivoo tietenkin Venäjä.  
 
Alkukesällä 2998 oli Jeesus Kivisen konfirmaatiotilaisuus, johon Anna ja Antti osallistuivat. Totta kai 
Johannakin olisi saanut osallistua ja olisi myös halunnut mutta päätti pysyä kotona suurten 
lemmentunteiden takia. Todennäköisesti serkun juhlassa käsivarsia olisi nykinyt halaukseen. Siihen 
Johanna on aivan liian ujo, vaikka kaikki muut antavat pikku Jeesukselle onnitteluhalauksia.  
Ihan turhaan olisi kiusannut munasoluraukkoja, kuten Johanna itse mielessään ajatteli. Hän ei tiedä 
kuinka Kaarlo ja Frida reagoisivat, jos hän paljastaisi olevansa rakastunut heidän nuorimaiseen.  
Ehkä he suhtautuisivat hienosti, sillä Johannahan on hieno ja erikoinen tyttö, joka ei ainakaan juo eikä 
räyhää. Kaarlo ja Frida sekä muut sukulaiset paitsi Johannan perheenjäsenet, eivät tiedä, että 
Johanna-tyttö on kova örisemään.  
Jeesuskin on rauhallinen kotipoika, muttei kuitenkaan parane jättää yksin kotiin pitkäksi aikaa koska 
silloin poika voi järjestää ties millaisia seksijuhlia, kuten puhelias Frida on monesti läpättänyt Annalle. 
Muuten poika on oikea kotipoika ja pikkuinen, joksi Kaarlo ja Frida häntä kutsuvat.  
 
Jaana-Marikaan ei osallistunut serkkunsa rippijuhlaan koska asuu omassa asunnossa eikä 
muutenkaan ole kiinnostunut Jeesusten tekemisistä; pikku Jeesuksen sekä ison Jeesus Kristuksen. 
Uskonnolliset tilaisuudet ei Jaana-Maria vähempää voisi kiinnostaa, kuten hän on asian monesti 
ilmaissut. Jeesus-serkkua hän tapaa kutsua ipanaksi, vaikka ipana on kasvanut jätkäksi.  
 
Kotona Johanna katsoi Kivinen Areenalta serkkupojan konfirmaatiotilaisuuden suoran nettilähetyksen, 
jonka Kaarlo-setä sekä isä filmasivat eri kuvakulmista.  
Rippijuhla oli Hämelehdon kirkossa, jonne Jaana-Marilla olisi ollut ihan kävelymatka mutta, kun 
kirkolliset jutut ei voisi vähempää kiinnostaa, niin minkä teet.  
 
Johanna kiihottui kotona kuvaruudun ääressä, kun näki komean serkkupoikansa seisovan muiden 
rippikoululaisten kanssa kirkon alttarilla. Alttarin kuvaruututaulussa näkyi kunkin rippikoululaisen kuvat 
sekä Raamatullisia kuvia isosta Jeesuksesta.  
Johannalle muistui mieleen oma rippijuhla ja että mitähän Matti Pekkanen mahtaa tätä nykyään 
puuhata. Ehkä äijä on jo monen lapsen isä, ajatteli Johanna samalla, kun ihaili serkkunsa hintelää 
kehon rakennetta, joka hädin tuskin näkyi valkoisen kaavun alta.  
Vuonna 2990 oli pikkusiskon konfirmaatio samassa Hämelehdon kirkossa, jolloin isosisko oli kuvannut 
suoraa nettilähetystä kirkon lehteriltä muiden rippilasten omaisten kanssa. Jos nyt hän olisi 
filmaamassa serkkuaan, niin todennäköisesti zoomailut paljastaisivat ihastuksen, ajatteli Johanna. 
Ukin ja mummin hautajaisissakin kovasti halutti zoomailla miespuolisia serkkuja, ajatteli Johanna 
samalla, kun kieli pitkällä katsoi suoraa nettilähetystä Hämelehdon kirkosta.  
 
Kirkon menojen jälkeen siirryttiin Kaarlon ja Fridan takapihalle, Uuskartanontie 9, omenapuiden alle, 
jonne oli katettu kahvipöytä virvokkeineen. Kahvittelun lomassa Jeesus esitteli napalävistystään; 
keskellä napaa on pieni LED-lamppu, joka vilkuttaa punaista valoa. Lamppu toimii kehon tuottamalla 
lämpöenergialla. Tällaiset napalävistykset ovat viime aikoina yleistyneet.  
Sukulaisia kauhistutti ja järkytti pikku Jeesuksen lamppulävistys; villitysten villitys, kuten moni kuului 
huokaiseman ja katsoivat säälivin katsein Kaarlon ja Fridan päitä, että tätä se tietää, kun ollaan 
jatkuvasti harrastustensa parissa niin, ettei katsota tenavien perään. Tietenkään tätä ei sanottu 
ääneen. Antti sanoi veljenpojalle: ”Sie muistutat melekosesti liikenne valon ylintä lamppua mutta 



punanen tullee olla ylimpänä ja vihree navan kohalla!”, johon Jeesus nauroi niin, että maha hytkyi, 
hyvä kun lävistys ei pullistuessaan irronnut.  
Kaarlo kertoi, että tässä päivänä eräänä poika oli ollut vähällä itse tehdä esinahkalävistyksen mutta 
onneksi viime hetkellä oli huomannut ja estänyt moiset puuhat koska se voi olla vaarallista. Sitten olisi 
nussimiset nussittu, kuten Kaarlo oli saarnannut pojalleen ja nytkin hän sanoi vieraiden läsnä ollessa, 
jotta poika ikänsä muistaisi, ettei muniin saa pistellä reikiä.  
Antti sanoi veljenpojalle: ”Ethän ennää koskaan laita munniin mittää koruja tai muuten ne irtoovat 
poies ja susta tullee mätämuna!” Jeesusta nauratti ja nyökkäsi hyväksyvästi tai ainakin niin nyökkäys 
ymmärrettiin.   
 
Napalävistys on tehty virallisella piercing-teknikolla, joksi lävistysteknikkoja tätä nykyään kutsutaan, 
jonka ateljee on keskustassa, Arkadian-käytävällä, joka menee Uusvirta talon läpi. Talo on uuden 
keskustan ensimmäinen kauppakortteli paljon ennen kauppakeskus Öhmania.  
Arkadian-käytävän varrella oli vuosikymmenen vaihteeseen ruokakauppa K Suora, joka sitten muutti 
Ylicityn kauppakeskukselle osuuskunnallisen Coop Huom! Suurmyymälän viereen, samaan rakennus 
pitkoon. Ruokakaupan entisissä tiloissa on huonekalukauppa Kelpo kaluste, jonka vieressä on 
lävistys- ja tatuointistudio, jossa Kaarlo käytti poikaansa, ettei tämä itse tekisi lävistyksiä.  
Huonekalukaupan toisella puolella, Torikadun puolella, on yhden euron myymälä Kama & Nippeli, 
jossa on vaikka mitä pikkukrääsää tosi harvalla.  
Torikadun ja Pimunkadun kulmauksessa on automaattikioski, Arkadia Kiosk, jossa Johanna käy joka 
sunnuntai tankkaamassa kainuulaisen iltapäivälukulaitelehden. Juhlapyhien läheisyydessä on monesti 
käynyt niin, ettei kioskin lukulaitelataamislaitteessa ole uusinta kainuulaista Iltama lukulaitelehteä.  
 
Kainuussa ilmestyy Kainarin lisäksi kaksi iltapäivälukulaitelehteä; Iltama-aviisi sekä Iltama lukulaite, 
joista viimeksi mainitun Johanna tapaa useimmiten ostaa. Jos se ei olisi valittavissa, niin silloin hän 
valitsee ensin mainitun. Kainari on entinen Kainuun Sanomat, joka on digitalisoitu lukulaitelehdeksi.  
 
Arkadian kioskin kulman takana, Pimunkadun puolella, on kiinalaisravintola Golden Shower, itämainen 
ruokakauppa Ahmed Ahne’s Food, Elektroniikkatalo, musiikkikauppa Musa Moije sekä Röllin apteekki, 
joka myy ihmisten- ja eläinten lääkkeitä.  
Apteekki sijaitsee Pimunkadun ja Röllikadun kulmauksessa. Röllikadun länsipäässä on Loimijoki, 
jonka varrella menee Itäinen pitkäkatu. Röllikadun ja Itäinen pitkäkadun kulmauksessa on 
Europowerin konttorikompleksi.  
Röllikadun ja Jätkänkadun kulmauksessa, Arkadian korttelissa, on Forssan katollinen kirkko, jonka 
edustalla seisoo muinaisen ulkoministeri Timo Soinin näköispatsas.  
Kirkkoa vastapäätä, Jätkänkadun varrella, on hyvin varustettu viinimyymälä Järjestelmäyhtiö.  
Arkadian-käytävälle pääsee Torikadulta, Röllikadulta sekä Pimunkadulta.  
Röllikadun puolella on matkatoimisto Western, jossa Oili Lehmusvuori on joskus muinoin ollut töissä ja 
siitä hän tapaa usein leuhkia, että on työnsä vuoksi kiertänyt maailmaa. Tuskin siinä on mitään perää.  
 
Matkatoimiston vieressä, katollisen kirkon alapuolella, on parturiliike Kampa & Saksi.  
Jätkänkadun ja Röllikadun eteläkulmauksessa on tyhjä rakentamaton tontti, joka toimii parkkipaikkana. 
Edellisen vuosikymmenen puoliväliin asti siinä oli vanha huoltoasema, jonka tiloissa oli 
rihkamakauppa.  
 
Arkadian-käytävän eteläistä ulko-ovea vastapäätä, Röllikadun toisella puolella on 
Citykeskustapuolueen paikalliskonttori.  
 
Johannaa kiihotti serkkupojan napalävistys ja hänen kielteinen ja huvittunut asenne lävistyksiin 
muuttui positiiviseksi ja unelmissa saattaisi itsekin sellaisen hankkia, muttei ujona konservatiivisena 
tyttönä sellaista aio hankkia mutta unelmoidahan aina voi.  
 
Tänä vuonna koko Pohjois-Euroopassa aloitti julkisenpalvelun romaninkielinen radiokanava Romano 
Radio, joka kuuluu osaksi EBU:ta. Romano Radiossa on runsaasti modernia mustalaismusiikkia sekä 
informaatiota romanikielellä. Muutaman kerran Johanna on ennakkoluulottomasti kuunnellut tätä uutta 
radioasemaa, muttei ymmärtänyt sanaakaan. Ainoat sanat, jotka jäivät hänen mieleensä, on Hapenia 
hassa. Hän kysyi isältä, että mitähän sekin tarkoittaa, johon Antti vastasi, että luultavasti Hapenia 
hassa tarkoittaa heinien varastamista. Tämän hän on kuullut isoveljeltään. 
 
Vernerin tuttava piiriin kuuluu romanimies Sebastian Plomeros, jonka kanssa hän tapaa tehdä 



pikkubisnestä kuten autokauppoja. Juhannuksena 2990 Sebastian Plomeros ja tämän vaimo olivat 
Kivisten Paraisten mökillä. Silloin Sebastian, Verneri ja Antti olivat ympäri kännissä. Mökin rannassa, 
Hammassiltalahden pohjukassa sytytettiin Juhannuskokko, jonka ympärillä miehet joivat viinaa. 
Kun lähdettiin nousemaan takaisin mökille vaarallisen kapeaa ja jyrkkää rinnettä pitkin, niin silloin 
Johanna auttoi kummisetää ja Sebastiania päästä turvallisesti mökin pihapiiriin. Äiti talutti isää ja 
samalla nuhteli tälle, ettei noin pitänyt juoda viinaa. Annaa hirvitti, jos ukko alkaisi kertoa 
mustalaiskaskuja Sebastianille. Siitä ei hyvä seuraisi, kun myös manne oli humalassa.  
Annalla ja Antilla on vahvoja, jopa rasismin puolelle meneviä ennakkoluuloja romaneista ja tämän 
vuoksi Annaa hirvitti, jos ukko alkaisi kutsua Sebastiania mustalaismulkuksi. Tämän vuoksi hän talutti 
miehensä silloiseen asuntovaunuun nukkumaan.  
 
Seuraavana päivänä Verneri ja Sebastian, jota kutsutaan mustalais-Sebbeksi, jopa hän itsekin kutsuu 
itseään tällä liikanimellä, kehuivat Johannaa, että hän huolehti heidät turvallisesti pihalle. Totta kai 
Annaa ilahdutti, kun kuuli tyttären taluttaneen mustalais-Sebben turvaan eli tyttäressä ei ole rasistin 
kujeita. Joskus koti oloissa Johanna tapaa vanhempiensa kanssa kertoa tosi rajuja mustalaiskaskuja. 
Onneksi sentään Johannalla oli ja on yhä sen verran älliä päässä, ettei ala romaneille eikä muillekaan 
vähemmistöille haastamaan riitaa. Annan ja Antin perhe hieman pelkää romaneja, kun olettavat heillä 
olevan aina laserleikkurit saappaissa.  
Johanna tapaa kutsua Sebastiania kiltiksi mustalaiseksi, johon isä tapaa vitsailla, että rumimmat kalat 
elävät rauhallisissa vesissä eli mustalainen on aina mustalainen, vaikka voissa paistettaisiin. Joskus 
perhe piirissä Antti tapaa vitsailla, että hän vihaa rasismia ja mustalaisia. Juuri tällaiset vitsailut 
aiheuttivat Annalle stressiä, kun aviomies oli humalassa. Onneksi pitkään aikaan Antti ei ole 
juopotellut. Pitkään aikaan ei ole tullut käytyä Paraisten mökillä, kun tätä nykyään mökki on Vernerin ja 
Astan omistuksessa eli ei yhtä neutraali kuin vanhusten aikaan. Kyllä Antin ja Annan perhe ovat yhä 
tervetulleita, mutta he ujostelevat Janetten avopuoliso, Olli-Kari Jussilaa, kun tämä opiskelee 
sosiaaliteknikoksi. Aivan liian hieno titteli Antille ja Annalle.  
 
Silloin tällöin Johanna kuuntelee Romano radiota, jos ykskaks ymmärtäisi jotain samalla, kun istuu 
huoneessaan ja suunnittelee ja hahmottelee kertomuksiaan. Heti kun hän on yksin kotona, niin silloin 
hän sanelee kertomukset tietokoneen saneluohjelmalla.  
 
Romano radiossa tasatunnein on lyhyet englanninkieliset uutiset, Echo News. 
Johannaa ottaa pattiin, kun Suomessa Romano radiolle löytyi vapaa taajuus, muttei kaupalliselle 
Radio Poolialle, jota hän saa jatkossakin tyytyä nettikuunteluun.  
Hän tapaa silloin tällöin chattailla Radio Poolian Blue Zoo chatissa, jotta englannin kieli pysyisi 
vireänä. Siellä hän tapaa nimimerkin turvin testata kertomusten hahmojen nimiä. Joka kerta hän 
esiintyy eri hahmona.  
 
Julissa Kiviset kävivät lomamatkalla Ahvenanmaalla koska siellä ei ole aiemmin tullut käytyä.  
Ahvenanmaalla on yhä itsehallinto ja sitä on viime aikoina vahvistettu, kun Suomessa sekä 
Skandinaviassakin maakunnat ovat saaneet enemmän itsemääräämisoikeuksia kuten verotus.  
Ahvenanmaalaiset ovat ylpeitä koska Skåne ja Meänmaa ovat ottaneet mallia heiltä. 
 
Kiviset menivät Turusta Långnäsiin Viking Linen Jet Alandia katamaraanilla. Långnäsistä he ajoivat 
Maarianhaminan itäpuolella olevaan Hotel Ålandiin, joka on saarimaakunnan korkein rakennus. He 
yöpyivät yhden yön tässä hienossa hotellissa, sillä matkailuauton he möivät, kun sitä tarvitsee aivan 
liian harvoin.  
 
Kaupungista on tullut melkoinen metropoli. Osa rakennuksista on rakennettu maanalle, ettei 
Ahvenanmaan ainutlaatuinen luonto tärveltyisi sillä ahvenanmaalaisetkaan eivät ole mitään pässejä.  
 
Seuraavana päivänä Kiviset kävivät kaupungin pohjoispuolella, suomalaiskaupunginosa Mustalassa, 
jonka ostokeskuksella pidetään joka juli päivittäiset halpamarkkinat. Siellä on kaikkea jokaiseen 
makuun. Anna osti pitsiverhot, joissa on Ahvenanmaan lipunvärit. Johanna löysi vihdoinkin 
minnesotalaisen Willy Oakin musiikki-USB-kalikan, jota hän on pitkään etsinyt kaikkialta.  
Antti osti vihreät verryttelyhousut, joissa on sisäänrakennettu MP3-soitin sekä sykemittari.  
Musiikin välissä puheääni ilmoittaa sykemittarin lukemat. Verkkarin selässä lukee valkoisella; 
Vihervassari on Pop! – Rödgrönröra är Pop! Tämä huvitti Anttia.  



Kyllä hän tietää, että se on muinainen haukkumasana poliittiselle vasemmistolle mutta tätä nykyään 
kaikki poliittiset vihapuheet on käännetty huumoriksi, ettei menisi uusnatsien mieliksi.  
 
Ahvenanmaalla Kiviset olivat vain pari päivää ja sitten he palasivat takaisin Turkuun, jossa katseltiin 
ympäriinsä ja sitten ajettiin Suomen länsirannikkoa pitkin Laihialle moikkaamaan Siiriä.  
Pera ei voi kovinkaan hyvin sillä hänellä on havaittu hyvin harvinainen robottisyndroomaksi nimetty 
hajamielisyys. Lääkärit eivät tiedä mistä robottisyndrooma johtuu.  
Netin vaihtoehtolääketieteellisillä sivustoilla arvaillaan, että robottisyndrooma johtuisi pitkäaikaisesta 
altistumisesta elektromagneettiselle säteilylle ja/tai langattomien tukiasemien tuottamalle säteilylle. 
Tätä moderni yhteiskunta ei oikein halua tutkia ja hyväksyä, sillä jos tämä olisi syypää 
robottisyndroomalle, niin silloin olisi paha takapakki teknologialle.  
Pera Katainen on paljon touhunnut viihderobottien kanssa eli ollut altistuneena robottien säteilylle.  
Hän tuskin muistaa edes vaimonsa nimeä ja on alkanut kutsua tätä Siritykseksi.  
 
Muutama vuosi sitten Siiri ja Pera Katainen menivät kaikessa hiljaisuudessa naimisiin. He eivät 
halunneet hirveää häähässäkkää. Laihialaisena miehenä Pera pelkäsi hääkustannusten nousevan 
pilviin. Vielä häiden aikaan Peran muisti pelasi hyvin mutta vähitellen muisti alkoi pätkiä. Hän ei edes 
muista mikä tahtoo pätkiä vai pätkiikö hänellä ylipäätään joku. Yhden asian hän on sentään kyennyt 
keksimään, nimittäin laihialaisen lämpöpumpun; hän kyhäsi ikivanhasta palo sammuttimesta 
lämpöpuhaltimen, kun käsin pumpataan ilmaa letkuun, jonka pää menee olohuoneen seinästä sisään. 
Tälle Siiri on lukemattomia kertoja nauranut rinnat hytkyen ja on alkanut epäillä, että tämäkin idea on 
osa taudinkuvaa.  
 
Silloin tällöin Pera Katainen asuu Laihian psykiatrisen sairaalassa, jotta vaimo saisi levätä.  
Myös Siirillä on viime aikoina ollut rankkaa, sillä häneltä on leikattu pyllynsuukasvain, onneksi sentään 
hyvälaatuinen mutta peräsuoli jouduttiin ommella umpeen eli kakkimiset on kakittu.  
Hän ei enää pysty ulostamaan luonnollista tietä niinpä mahaan asennettiin avannepussi, johon 
ulosteet menevät. Pussista menee letku vyötärölle, jonka on kätevä laskea vessanpönttöön ja sitten 
vain letkunhana auki ja annetaan kakkojen tulla ulos ja sitten letku vyötärön ympäri ihan kuin se olisi 
vyö. Ainoastaan kesähelteillä siitä on haittaa, kun haluttaisi olla sortsisillaan. Siirillä on todella 
perisuomalaista sisua, kun jaksaa hoitaa puutarhaansa, vaikka koko ajan ulostepussi roikkuu 
mahassa ja letku vyötärön ympäri. Siinä sivussa koko ajan on huoli robottisyndroomaa sairastavasta 
miehestä. Onneksi joka viikko Pate ja Neea käyvät äitiään auttamassa. Neea on raskaana ja 
ultraäänikuvien perusteella lapsesta tulee poika.  
Pate on taksikuskina suuressa venäläisessä Yandex kyytipalvelussa, joka on Uberin pääkilpailija. 
Kesti monta vuosi kymmentä, kun Yandexista tuli sisäsiisti eikä se enää ketään vakoile eikä sille ole 
mitään syytäkään, sillä yrityksellä ei ole minkäänlaisia suhteita Venäjän valtiojohtoon. 
 
Laihialla Kiviset olivat vain kaksi yötä. Anna saattaisi olla pitempäänkin mutta Johannalla ei oikein aika 
kulu maaseudulla, vaikka robottiverstaassa olisi mielenkiintoisia robotteja mutta hän ei ilkeä alkaa 
niihin ohjelmoida omia juttuja, kun on kylässä.  
Siiri teki olohuoneeseen siskonpetin pikkusiskon perheelle. Hänestä on harmi, kun Jaana-Mari, hänen 
kummilapsensa, ei enää matkaile vanhempien ja isosiskon seurassa.  
 
Laihialta Kiviset menivät Vattulaan, jossa he olivat kokonaisen viikon. Siellä Johanna viihtyy paremmin 
koska kyseessähän on kaupunki.  
He vuokrasivat mökin Camping Ratasmyllyn leirintäalueelta.  
 
Keväällä Elisabeth muutti palvelutalo Elliin koska hänen terveydentilansa on heikentynyt eikä enää 
jaksanut asua omassa asunnossa. Melkein joka toinen päivä on ollut sairaalassa.  
Lukemattomia kertoja hän on tapellut kenkiensä kanssa koska ne tahtovat hangata ja kaasuremmit 
irtoilla, kun hän ei enää jaksa niitä kiinnittää kunnolla.  
 
Eräänä kevätpäivänä, vähän ennen palvelutaloon muuttoa, häneltä paloi käämit ja vetäisi itseään 
nokkaan niin, että veri tirskahti ja samassa Eeka tuli annostelemaan vanhan äitimuorin lääkkeet ja 
naurahti: ”Haha, annoit sie itelles turpiin?”, johon Elisabeth tuhahti: ”Lärvi umpeen, poeka!”  
Eekasta on tullut Elisabethille henkireikä, joka lopulta järjesti tälle paikan palvelutalolta koska tämän 
kaitseminen alkaa käydä työlääksi ja hänellä itselläkin terveys alkaa reistailla. Eekalle on tullut 
rasitusastma.  



Eeka on päivittäin käynyt äidilleen lukemassa ääneen Kainuun ykköslukulaitelehti Kainaria. Elisabeth 
ei enää jaksa pidellä lukulaitelehteä hyppysissään, kun heti kädet väsyvät.  
Avustajarobottia Elisabeth ei suostu hankkia, sillä sellaiset hänen mielestänsä ovat herrojen 
kotkotuksia ja ennen kaikkea syntisiä.  
Punaisista metallikuutioista vuorattu palvelutalo Elli sijaitsee Vattulan kaupungintalon ja poliisilaitoksen 
välissä, Kampelankadulla. Palvelutaloa vastapäätä on laaja nurmikenttä, jonka pohjoispuolella on 
kaupungintalo ja eteläpuolella on Kalliokatu, jonka läntinen haara menee Asiakkaankadulle ja itäinen 
haara kaartuu Peurasuon kaupunginosaan, jossa se menee Nurkkakadun poikki Peurasuonkadulle.  
 
Elisabethin entinen asunto eli vanha vesitorni on kaupungintalon toisella puolen, länsipuolella, kun 
taas palvelutalo on virastotalon itäpuolella.   
Entinen asunto on yhä Elisabethin omistuksessa, ihan vaan psykologisesta syystä, että hänellä olisi 
koti olemassa. Tavarat, jotka eivät mahtuneet palvelutaloon, varastoitiin vesitornin kellarikomeroon. 
Asunnon Eeka laittoi vuokralle, jotta vanha äitimuori saisi rahaa palvelutalo maksuihin.  
 
Palvelutalo Ellin käytävillä on telaketjuilla varustettuja vartiointirobotteja, joita Elisabeth pelkää.  
Heti kun hän kohtaa robotin niin silloin hän tuhahtaa: ”Meehän siitä senkin peltiromu!”, jolloin robotti 
alkaa lukea Isä meidän-rukousta Kainuun murteella, jotta vanhus rauhoittuisi.  
 
Vanhainkotien ja palvelutalojen vartiointirobotit on ohjelmoitu kristillisten sääntöjen mukaan, ja ne 
tunnistavat asukkaat ihonalaisesta mikrosirusta.  
Jos robotti kohtaa ulkopuolisen henkilön, niin silloin se kysyy ID-korttia, joka syötetään robotin kyljessä 
olevaan kortinlukijaan. Jos korttia ei syötetä, niin silloin se lähtee henkilön perään ja seuraa niin kauan 
kun henkilö on rakennuksessa.  
 
Viikon kuluttua Kiviset lähtivät kotimatkalle.  
Nyt työttömänä ollessa Johanna herää kello yhdeksältä. Hänellä on tapana herätä kello yhdeksän, kun 
ei ole töissä. Pitempään hän ei osaa nukkua. Kun kelloradio herättää RixDAB kanavalla niin silloin hän 
laittaa yöpaidan ylleen, kun ei ole tottunut olla vanhempien seurassa yläosattomissa.   
Hän on äskettäin tottunut nukkua ilman yöpaitaa rinnat paljaina, muttei kykene tulla paidatta 
aamiaispöytään. Äiti tapaa usein aamuisin olla rinnat paljaina, jota tytär kadehtii.  
 
Aamucappuccinon jälkeen Johanna menee takaisin sänkyyn lukemaan Forssa aviisi lukulaitelehteä.  
Tässä kerran tapahtui hassu väärinkuuleminen, kun hän oli lukemassa lukulaitetta sängyssään, jolloin 
hän kuuli keittiöstä isän ja äidin keskustelua Fridasta ja tämän harrastuksista. 
Anna sanoi miehelleen: ”Lukulaitelehessä on Fridan kuva.”, johon Antti: ”Jaa, pittää kahtoo, kun tyttö 
on sen lukenut.”. Johanna kuuli tämän keskustelun täysin väärin, että äiti olisi sanonut, että 
lukulaitelehdessä on vitun kuva. Johanna alkoi selailla lukulaitteen sivuja ja teki jopa tekstihaun 
sanalla vittu, muttei tietenkään kyseistä kuvaa löytynyt, jolloin kävi keittiössä sanomassa, ettei löydä 
mitään vitun kuvaa. Tietenkin vanhemmat ihmettelivät mistä mahtaa olla kysymys, johon Johanna: 
”Juu, äitihän sanoi äsken, että lukulaitteessa olisi vitun kuva!”, Tietenkin Annalta pääsi räkänauru niin, 
että rinnat hytkyivät ja sitten sanoi: ”Mie sanoin, että FRIIDAN kuva.”. Johannalta pääsi räkänauru: 
”Haha, kuulin veärin, haha!”. Antti sanoi: ”Tavallaan se pittääkin paikkansa, sillä sehän on melekonen 
vittu koko Frida!”, ja nauroi makeasti. Anna nauroi: ”Haha, kylläpä sie olit haaska, hyi sua tommosesta 
kielenkäytöstä!” Sitten Johanna meni takaisin sänkyyn lukemaan lukulaitetta. Hän tapaa lukea 
tarkkaan, paitsi jos siinä sattuisi olemaan paskauutisia Pulliainen-Bulle tapauksesta. Heti, kun hänen 
silmänsä osuu johonkin paskasanoihin, niin häneltä pääsee örähdys.  
 
Kun hän on lukenut lukulaitelehden, niin silloin hän menee aamupesulle, jonka jälkeen pukeutuu 
päällysvaatteisiin. Sitten hän huoneessaan hiljaisella äänellä sanelee kertomuksiaan, ettei vanhemmat 
kuulisi kertomuksen tapahtumia koska se perustuu hänen omaan elämäänsä sekä sukulaisten 
erivaiheisiin kuten Siirin, Volmarin ja Eekan avioeroihin. Siinä välissä hän katsoo aamukymmenen 
uutiset EBU24 kanavalta. Uutiset ovat englanniksi sekä esperantoksi.  
Näissä aamupäivän uutisissa ei monestikaan jauheta Pulliainen-Bulle tapauksesta koska keskitytään 
yön ja aamun tapahtumiin koko federaation tasolla.  
 
Alkuillasta, kello 17, kansallisella TV2:lla on suomenkielinen Uutisraportti, jonka jälkeen ruotsinkielinen 
TV Nytt. Sitten on englanninkieliset uutiset.  Varttia vaille kuusi on lyhyet Kainuun kieliset uutiset, jonka 
uutistenlukija jännittää Johannaa. Hän toivoo, että Inkeri Tekele lopettaisi, ihan vaan paska nimen 
takia. Heti, kun hän näkee, että uutisvuorossa on Inkeri, niin silloin hän kääntää öristen kanavaa ihan 



kuin televisiossa olisi tosi järkyttävä porno kuva. Tavallaan kaikki Inkerit ovat Johannalle tätä nykyään 
järkyttäviä Pulliainen-assosiaation takia.  
Hän ei enää siedä ajatella edes muinaista vuokralaista, Inkeri Ankeista, kun heti alkaa örisyttää.  
Aamupäivän tv-uutisten jälkeen Johanna käy pienellä kävelylenkillä keskikaupungilla, jonne hän 
menee autolla, vaikka Siivekkääntieltä olisi ihan kävely- tai potkulautamatka. Hän on laiskistunut nyt 
kun hänellä on auto. Hän kuitenkin jaksaa sen verran, että kävelee keskikaupungilla katuja ristiin 
rastiin. Hiljaisilla pikku kaduilla ja kujilla kävellessä, kun hän näkee vartiointi- ja turvayritys S-L Safetyn 
tarroja putiikkien ikkunoissa ja ovissa, niin hän raaputtaa ne irti tai hajalle, jotta liikkeiden omistajat 
huomaisivat, että juuri vartiointifirman mainostarra on raaputettu hajalle. Kaikki muut tarrat sekä 
kilpailijoiden tarrat hän jättää ehjiksi. Näin hän protestoi tätä monikansallista vartiointijättiä vastaan. 
Jos hän havaitsee paljon väkeä liikkeen ulko- tai sisäpuolella, niin silloin hän ei tietenkään mene 
raaputtamaan tarroja. Johanna melkein kuulee korvissa vartiointiteknikoiden kirosanat, kun huomaavat 
revityt tarrat. Erityisesti hän repii ja raaputtaa hajalle viivakooditarroja, jotta S-L Safetylle tulisi 
ongelmia ja lisähommia niin, ettei ajoissa ehtisi seuraavaan paikkaan. Näin firman asiakkaat 
kyllästyisivät ja vaihtaisivat vartiointiyritystä, kuten Johanna tapaa vatuloida samalla, kun kävelee 
keskikaupungin katuja pitkin.  
Useimmiten hän kävelee Loimijoen vartta tai sitten kauppakeskus Öhmanin takana olevassa Maria 
Allun puistossa. Siellä on paljon marjapensaita sekä simpukan muotoinen puhujankoroke, jossa 
vuonna 2991 Basic Finns puolue piti vaalipuhetta, puolueen viimeinen jytky ennen kuin alkoi puolueen 
alamäki, kun muut puolueet ovat enemmän alkaneet sitä karsastaa. Tätä nykyään puoluejohtajana on 
Vilho Viivinen mutta tältä puuttuu soinimainen karisma. Puolue on konkurssin partaalla.  
 
Maria Allun puiston länsipuolella, lähellä Pimunkatua, on kolmionmuotoinen mökki, jonka historia ei ole 
Johannalle valjennut.  
 
Vastikään Rixum-alueella on aloitettu Sunerin päivätoiminta-spesiaalikoulurakennuksen rakennustyöt.  
Talosta tulee nelikerroksinen ja tullaan nimeämään Voimalaksi, koska siitä tulee voiman ja ideoitten 
keskittymä.  
Voimala-talo valmistuu joskus 3000-luvun alussa, jolloin Daily Activity ja spesiaalikoulut keskitetään 
saman katon alle. Samalla perus- ja lukiokoulujen tiloihin tulee lisätiloja normaaliluokille. Pyritään 
päästä eroon sanoista normaali, erityis-, ja spesiaali. Siitä tulee vaikeaa, kun nämä käsitteet ovat 
pinttyneet ihmismieliin.  
 
Johanna tapaa myös kävellä pitkin Käräjälän pikku katuja sekä kaupunginosan ympäri.  
Joskus hän on käynyt pikkusiskon asunnon oven takana katsomassa, että kaikki on okei. Tietenkin 
päiväsaikaan tämä on töissä. Johanna toivoo hartaasti, että hän itsekin saisi pian töitä, mielellään 
tutulta postitusosastolta.  
 
Johanna tapaa myös katsoa matkakeskuksen uudistamistöitä; bussiterminaalia remontoidaan sekä 
junaratasiltaa levennetään, jotta sillalla pystyisi kulkemaan samaan aikaan kaksi luotijunaa.  
Matkakeskuksen kohdalla junaratasillalle menee kävelyrampit, joiden yläpuolella on pieni 
Asemakahvila sekä lipputoimisto. Maan päällä on Junagrilli, joka on saanut uudet tilat entisen 
kohdalta. Upouusi punainen harjakattoinen parakkimainen kioskipömpeli.  
Matkakeskusrakennuksen itäpuolella oleva makasiinilaituri, jota Johanna tapaa itse mielessään kutsua 
natsilaituriksi, on purettu. Paikalle ollaan rakentamassa suurta bussiterminaalia.  
Ratakadun ja Sahurinkadun välissä oleva kumikorjaamo on purettu ja tilalle tulee pienoinen puistikko. 
Kumikorjaamo on muuttanut vähän matkan päähän, vihannesvaraston taakse.  
 
Johanna tapaa myös kävellä Käräjäläntietä päästä päähän. Tie alkaa Pimunkadun pohjoispäästä ja 
päättyy jäähallin kiertoliittymään, Uusi Tammelan tielle.  
 
 
Kadun puolivälissä on Käräjälänhalli niminen vanha urheiluhalli, jossa yhä toimii Forssan tennisklubi. 
Katutasossa on automaattigrilli, Punaisen ristin- antiikkimyymälät. Viereisessä korttelissa on 
lukkofirma Laaksotammi Locks, jonka edustalla Johanna katsoo haukkakatsein, ettei vain firma tee 
yhteystyötä S-L Safetyn kanssa. Jos tekisi, niin silloin hän vandalisoisi yrityksen kylttejä, jos niissä olisi 
vartiointifirman logo. Onneksi näin ei ole, sillä lukkofirman tilat on ympäröity korkealla verkkoaidalla.  
Samassa korttelissa on myös maalikauppa Eije’s Paint, josta Johannalle muistuu mieleen taannoinen 
ongelma ajaa kotipihaan, kun Siivekkääntie kolmessa tehtiin remonttia ja Eije’s Paintin pakettiautot oli 
pysäköity huolimattomasti niin, että oli vaikea peruuttaa Kivisten autotallin edustalta kadulle. 



Muutaman kerran Johanna oli vilautellut keskisormea firman maalaajateknikolle.  
 
Joku aika sitten Nukkun perhe möi talonsa koska heistä kumpikaan ei käynyt töissä. Viime aikoina 
Kukka on entisestään laiskistunut niin, ettei jaksa edes pimeänä leikata tukkia.  
Tuukka valittaa kipeää lonkkaansa ja on onnistunut keplotella ennenaikaiseläkkeelle.  
Lonkkavika ei estä häntä käymästä ostoksilla Loimaan Torpilla.  
Talosta muuttaessa Tuukka oli sanonut Antille, että heidän jälkeensä taloon muuttaa oikea invalidi, 
jolloin Antti ajatteli itse mielessään, että sepä oli rehellisesti sanottu, että oikea eli Tuukka on 
valeinvalidi, ajatteli Antti.  
Nukkun perheen talon osti Raili ja Suffeli Lehtola. Raili istuu täysautomaattisessa pyörätuolissa pahan 
leijulauta onnettomuuden jälkeen. Hänellä on hopeanvärinen Roll farmariauto. Raili on tukevahko 
nuorinainen, kun taas Suffeli on ruipelomainen jätkän hujoppi. Heillä on kaksi murrosikäistä 
pojankoltiaista sekä lampaan kokoinen ruosteenruskea viihderobotti, jonka selkämyksessä on musta 
läiskä.  
Nukkun perhe osti asumisoikeusasunnon Hämeenlehdon kaupunginosasta, Kaulintie yhdestä. 
Katutasossa on Fastfood Emma, jonka yhteydessä on korttelikapakka.   
 
Johanna lounaskävelyllä tapaa usein kävellä Käräjälän ympäri. Käräjäläntieltä hän kääntyy oikealle, 
Uusi Tammelan tielle. Tien toisella puolella on Niina Luotolan lukio. Tien yli menee lukion kävelysilta 
Käräjälän puolelle, jossa on muutama lukiorakennus sekä insinööritalo, jossa on aikaisemmin ollut 
insinöörialanfirmoja. Samassa korttelissa on aikaisemmin ollut Forssan meijeri, joka on lakkautettu 
kannattamattomana. Tilalle rakennettiin Niina Luotolan lukion rakennuksia.  
 
Uusi Tammelantien ja Hirvisuonkadun risteyksessä on Shellin huoltoasema. Käräjälän puolella 
Hirvisuonkatu jatkuu Myllärinkatuna, joka päättyy Käräjälän pienteollisuusalueen perälle, Käräjälähallin 
taakse, jossa on liittovaltion suojatyöpaikka Socialhallin tilat. Sitä Johanna pelkää kuin ebolaa nyt, kun 
on työtön, ettei vain Work Market Institute passittaisi häntä sinne. Hän pelkää myös Daily Activityä.  
 
Käräjälän eteläpuolella on omakotialue, jota ollaan kulttuurimerkitsemässä koska talot ovat 2950-
luvulta eli osa Forssan nykyhistoriaa.  
Lähinnä Jaana-Marin asuntoa on samankokoisia keltaisia kivitaloja, joiden keskellä keltainen 
puuhökkeli, Yellow housen retkeilykoti. Käräjälän teollisuusalueen ja kerrostalojen välissä on 
Elviksenkatu, jota ollaan uudelleen vetämässä kumikorjaamon entisen tontin läpi. Uudet tilat ovat 
Elviksenkadun ja Käräjäläntien kulmauksessa, vihannesvaraston ja bussivarikon välissä.  
 
Shellin länsipuolella on Hirvisuon kaupunginosan pohjoiset korttelit, jossa on rivissä muutama 
kerrostalo ja sitten tulee kaupungintalo, jota vastapäätä, Uusi Tammelantien pohjoispuolella, on 
Puolalankoulu, jonne on suunnitelmissa keskittää Loimaa-Forssan korkeakoulu.  
 
Kerran kuussa Johanna tapaa käydä kaupungintalolla tervehtimässä työkavereitaan, jotta pitäisi 
suhteita lämpimänä. Oikeastaan typografi-kopiointiteknikko Raija on hieman leikkimielellä painostanut 
häntä käymään ainakin kerran kuussa tervehtimässä työkavereitaan tai muuten tämä tulisi 
Siivekkääntie kuuteen puoli seitsemältä tai sitten soittaisi Anna Kiviselle ja kävisi pienet keskustelut 
nesteestä tyttären päässä.  
Eräänä augusti päivänä, kun Johanna käväisi kaupungintalolla, niin silloin postitusteknikko Roope 
kertoi, että osastopäällikkö on vaihtunut. Yrjö Läänesalun tilalle on tullut Allu Leppänen, joka on 
positiivinen Johannan palkkatuesta. Oili katsoi päätään puistellen, kun kollega oli herättämässä 
nukkuvaa karhua, kuten rouva Lehmusvuori itse mielessään ajatteli ja koko ajan rykien repi 
kurkkuaan.  
 
Hetkisen rupateltuaan työkavereiden kanssa, Johanna poistui kaupungintalolta ja meni 
keskikaupungille.  
Usein Adjutantintorilla tapaa olla punainen myyntivaunu, jossa romaninainen myy kultaisia 
korvarenkaita. Johannalla ei ole vara ostaa sellaisia eikä oikein luota romaneihin, kun on imenyt 
äidinmaidossa mustalaisfobian.  
Silloin tällöin Anna tapaa vitsailla, että hän vihaa mustalaisia ja rotusortoa. Anttikaan ei pidä 
romaneista koska Oskari oli pelotellut, että romaninaiset laittavat valkolaislapsia hameittensa alle.  
 
Johanna tapaa kävellä kävelykatua pitkin päästä päähän ja sitten kävelee Jätkänkadun keskellä 



olevaa puistokäytävää pitkin pohjoiseen ja sitten junaratasillan ali Työväenpuiston pysäköintipaikalle, 
jonne hän tapaa pysäköidä autonsa, kun siellä on ilmainen pysäköinti.  
Joskus hän käy Kulttuuritalolla katsomassa, että onko yhä hänen taannoin liimaama Kyllä Global 
Unionille kampanjatarra. Ihme kyllä se on yhä rappusten keskitasanteen vaaleanpunaisessa 
pylväässä. Ilmeisesti talon henkilökunta on Global Unionin kannattajia.  
Johanna tapaa myös käväistä pääkirjastossa lukemassa kainuulaisia lukulaitteita. On ainoastaan 
Kainuun päälukulaitelehti Kainari sekä Tönön kuvalukulaitelehti. Hän tapaa myös katsoa Global 
Unionin tiedotushyllyä, että onko siellä ilmaisia tiedotuslukulaite-esitteitä, joita voisi ottaa mukaan. 
Joskus hyllystä saa ottaa Afrikan ja Euroopan karttalaitteen. Johannan harmiksi siihen on merkitty 
Inkerinmaa eli Pietarin seutua hän ei mielellään katso mutta harmi vaan, kun Lappeenranta on lähellä 
Pietaria eli väkisinkin silmä osuu paskanimiselle alueelle, kuten Johanna tapaa öristen ajatella.  
 
Kotona Johanna tapaa surffailla afrikkalaisilla sivustoilla sekä chattailla Radio Poolian Blue Zoo 
chatissa. Siellä hän tapasi vaikka minkälaisia tursakkeita kuten CastIron, Blackbird sekä JV. 
Jälkimmäinen vaikuttaa enemmän täysjärkiseltä. Johannan peitenimi on Jill-Arthur, joka on lähtöisin 
hänen samannimisestä kertomuksestansa.  
CastIron alkoi heti hokea muinaisen meksikolaisdiktaattori Arthur Hilanderin iskulauseita, kuten Hola 
Arthur, Una victoria consagrada. Näitä iskulauseita nykyuusnatsit tapaavat hokea maahanmuuttajia 
kohdatessaan. Hyvin harva uusnatsi enää hokee Sieg Heiliä sekä Heil Hitleriä. Vanha Adolf on 
loppuun kaluttu. Arthur Hilander on nykyuusnatsien mieliin, kun tämä oli Adolf Hitleriäkin julmempi.  
Castiron ei kuitenkaan ole uusnatsi vaan muuten vain omituinen.  
 
CastIron teki chattaaja Jill-Arthurille pilasivun omalle kotisivu palvelimelleen, jonne hän kokosi kaikki 
tämän Chat-repliikit. Onneksi Johanna käyttää chatissa tätä peitenimeä niin, ettei oikea nimi päädy 
netin syövereihin.  
Johannasta sivu vaikuttaa hyvin hassulta, ja tulosti sen paperille, jotta tulevaisuudessakin saisi hupia 
sekä lisää ideoita Jill-Arthur kertomukseen, joka kertoo libyalaisperheestä, joka muuttaa Södertäljeen 
koska kaupunki on Forssan ystäväkunta sekä Johanna on siellä käynyt. Hän sepittää Södertäljeen 
kuvitteellisia kaupunginosia, joilla on vastine Forssassa.  
Itse asiassa Jill-Arthur on Johanna itse, hän on vain kääntänyt kaikki päälaelleen; itse on poika. Myös 
pikkusiskon hän on kääntänyt pikkupojaksi.  
 
Pian Johanna sai selville Castironin kotisivulta, että tämän oikea nimi on Veronica Ruuth joka tapaa 
käydä keskieurooppalaisella Joy Isle rockfestareilla.  
Samalla kun Johanna chattailee, niin silloin hän kuuntelee Netti-Pooliaa. Hän toivoo todella hartaasti, 
että radioasema alkaisi kuulua Suomessakin. Hän on saanut selville, että Radio Poolia on alkanut 
kuulua myös koko Skandinaviassa, miksei Suomessa? Kyllä hän tietää, että syypäänä on Suomen 
mediaministeri Martin Susisalo. 
 
Tänä vuonna perustettiin Euroopan ja Afrikan yhteinen valuuttaliitto. Valuutan nimeksi tulee Global, 
joka tulee korvaamaan eurot ja afrot vuonna 3002. Ihan kaikki Euroopan federaation osavaltiot eivät 
heti liity globaliin. Yksi näistä änkyrävaltioista on Suomi. Vaikka senaattori Yrjö Perala kannattaa 
globalia, silti hän ei uskalla tehdä rohkeaa ja viisasta päätöstä järjestää parlamentaarisen äänestyksen 
koska hallituksessa on mukana Workers Partyn tukipuolueet The Greens sekä Left Party. Nämä kaksi 
pientä tukipuoluetta ovat ankarasti Global Union jäsenyyttä vastaan ja yrittävät hehkuttaa vastustusta 
koko liittovaltion tasolla, jotta Eurooppa romuttaisi Global Unionin. Tämä hehkutus on vaarallista, sillä 
myös uusnatsit ovat samaa mieltä eli vihervasemmisto on herättämässä nukkuvaa karhua.  
 
Todennäköisesti porvaripuolueiden tuella Yrjö saisi valuuttaliitolle tuen, muttei uskalla järjestää 
äänestystä koska silloin tukipuolueet sekä Workers Partyn vasensiipi alkaisivat ärhennellä.  
 
Skandinavian senaattori, Patrik Småsko, oli rohkeampi ja uskalsi järjestää parlamentaarisen 
äänestyksen globalista. Siellä päätettiin ottaa global valututta käyttöön vuoden 3002 alussa. 
Suomi ei suinkaan ole ainoa, joka jää yhteisvaluutan ulkopuolelle; myös Saksa, Alankomaat sekä 
monet itäiset osavaltiot ovat päättäneet olla toistaiseksi tämän uuden rahaliiton ulkopuolella.  
Myös Karjalassa eurot kilisevät vuoden 3002 jälkeenkin, sillä Karjalahan ei kuulu Global Unioniin 
mutta hyötyy vapaakauppa-alueen ansiosta.  
 
Uuden rahaliiton keskuspankki on Marbellassa koska se on lähinnä Afrikkaa. Gibraltaria on kaavailtu 
keskuspankin pääpaikaksi mutta Marbella on suurempi. Tätä nykyään Gibraltar kuuluu Espanjalle. 



Heti muinaisen Brexitin jälkeen Iso Britannia alkoi hajota; ensin itsenäistyi Skotlanti ja sitten Pohjois-
Irlanti liittyi Irlantiin. Lopulta Wales ja Englanti itsenäistyivät. Jokainen palanen palasi takaisin silloiseen 
Euroopan Unioniin, joka pian muuttui liittovaltioksi.   
 
Nyt uudella yhteisvaluutalla on samanlaisia ongelmia kuin eurolla oli aikanaan. Tätä nykyään kaikki 
eurooppalaiset ovat omaksuneet euron eivätkä enää ajattele muinaisia, aataminaikaisia, 
kansallisvaluuttoja. Yksi global on 100 senttiä. 
Johanna haluaisi, että Suomikin menisi mukaan tähän uuteen rahaliittoon. Hän on poliittisesti liberaali 
mutta yksityiselämässä konservatiivi, erittäin vanhakantainen; aina vaan haluaa edetä vanhoissa 
rutiineissa mutta yhteiskunta saisi uudistua. Johannaa ärsyttää se, kun jotkut Suomen senaatin 
poliitikot ovat rahaliittoa vastaan, ja juuri sen vuoksi Suomi on jättäytynyt rahaliiton ulkopuolelle.  
Vastustajat vaativat globalista kansanäänestystä, kun taas globalin kannattajat eivät haluaisi mitään 
sikakalliita riskialttiita kansanäänestyksiä. Johanna on kivenkova globalin kannattaja ja ihailee 
Skandinavian senaatin rohkeutta ottaa tämä uusi hieno valuutta käyttöön. Johannan silmissä  
Patrik Småsko on todellinen sankari, jolle pitäisi jo eläessään pystyttää näköispatsas. 
 
Johanna on miettinyt, jos muuttaisi Skandinaviaan mutta se olisi aivan liian iso muutos yksityisesti 
konservatiiviselle naiselle. On todella rankkaa olla liberaalinen konservatiivi, kuten hän tapaa usein 
miettiä. Hän on unelmoinut, jos muuttaisi Tvåstadissa asuvien kaksoisolentojen luokse mutta kieli.  
Johannahan ei osaa sanaakaan Skandinavian kieltä, jota Suomessa kutsutaan ruotsiksi mutta hänhän 
osaa hyvää englantia ja jotenkuten esperantoa. Kesällä 2995 ainakin Yana-Martina Stenig osasi 
hyvää englantia. Varmasti myös Jessica, Annki ja Anders osaavat englantia, ajatteli Johanna. Hän on 
monesti katsonut heidän Stenig Playtä. Siellä on paljon mielenkiintoista katsottavaa ympäri 
Skandinaviaa ja jopa myös Suomen puolelta. Mukana on myös Kivisten omakotitalo, jossa Jaana-Mari 
vilahtaa. Johanna on yrittänyt lähestyä Jessicaa sähköpostitse mutta tämä on vastannut lyhyesti ja 
ytimekkäästi. Johanna ei käsitä, että miksi Jessica on noin harvasanainen, ehkä pimu ei siedä heidän 
samannäköisyyttänsä, on Johanna pohtinut. Kyllä myös häntä itseäkin hätkähdyttää Jessican 
samannäköisyys; ihan kuin katsoisi peiliin, kun hän on katsonut tämän kuvaa Stenig Playssä.  
Johanna ei tiedä Jessican yläasteenaikaisesta traumaattisesta kokemuksesta, jolloin koulun kovis oli 
murhannut toisen kaksoisolennon, joka oli ulkona alasti viuhahtanut. Tästä Jessica ei halua puhua, ei 
ainakaan vielä. Se on harmi, kun Johanna kovasti ihmettelee syytä vähäsanaisuuteen. Hän on 
huomannut, että muuten neiti Stenig mielellään kirjoittelisi hänelle ja ehkä myös soittaisi 
videopuheluita.   
 
Johanna on alkanut kävelylenkeillä piirrellä lyhtypylväisiin ja leikkikenttien kiipeilytelineisiin global 
valuutta tunnuksia; G-kirjain, jonka halkaisee pystysuora poikkiviiva.  
Hän on piirrellyt global tunnuksia muun muassa keskikaupungilla, Puolalan koulun pihalla 
kiipeilytelineisiin ja lyhtypylväisiin sekä Vironmäenkoulun pihalla. Tietenkin hän katsoo ensin 
ympärilleen, ettei kukaan ole näkemässä.  
 
Heti kun hän näkee julkisella paikalla yhteisvaluutan vastustavia tarroja, niin heti hän repii tai 
raaputtaa ne irti ja piirtää tilalle global tunnuksen.  
Eräänä perjantai-iltana Vironmäenkoulun pihalla hän huomasi yläasteen keskimmäisen siivekkeen 
kohdalla kiihottavan kirjoituksen; Nyt oon hankkinut tussin ja oon tosi cool terveisin Jeesus. Nimestä 
hänelle assosioitui serkkupoika, joka käy parhaillaan Vironmäenkoulun yläasteella, ajatella, pikku 
Jeesus käy jo yläasteella, kuten Johanna tapaa ajatella. Ajatus Jeesus yläasteella, kiihotti Johannaa 
entisestään koska tämä alkaa olla nuori mies, vaikka vielä on sakkolihaa, kuten hän tapaa usein 
pohtia. Johanna on varma, että seinään kirjoittaja on nimenomaan Jeesus Kivinen, vaikka koulussa 
voi olla useita samannimisiä jätkiä, sillä tätä nykyään Jeesus, yhdellä ja kahdella e-kirjaimella, on yksi 
muotinimistä. Johannaa kiihottaa sekin, kun he molemmat tuhrivat julkisiin kohteisiin omia juttujaan; 
Jeesus kirjoittelee koulun ulkoseinään ja hän itse piirtelee valuuttatunnuksia lyhtypylväisiin.  
 
Kävelylle lähtiessä Johanna sujauttaa taskuunsa vanhemmiltaan salaa paksun mustan vedenpitävän 
tussin, jota hän itse mielessään kutsuu globalaus-välineeksi ja kävelylenkkejä hän kutsuu 
demokratiakävelyiksi. Johannassa olisi poliitikon ainesta mutta tällaiset lyhtypylväiden ja leikkikenttien 
tuhrimiset aiheuttaisivat melkoisia etusivun juttuja.  
 
Eräänä syksyisenä perjantai-iltana, kun Johanna oli kävelyllä Iso Kartanon lähettyvillä, keskellä 
Vironmäkeä, niin silloin hän kurkisti uteliaisuuttaan kyseisen vapaa-ajan talon ikkunasta sisään.  



Sisällä näytti olevan teinien Ravebileet ja lähinnä näki nuoren pojan kasvot, joka katsoi ulos. Johanna 
koputti ikkunaruutuun ja vilkutti pojalle ja sitten juoksi Keittäjänkadulle, joka menee Iso Kartanon ja 
Pikku Kartanon ohitse. Pikku Kartanon leikkikoulun edustalle on rakennettu lisärakennus, kun 
penskoja on tullut lisää.  
 
Johanna juoksi Iso Kartanon puistokujaa pitkin kadulle, kun säikähti ikkunassa olevaa pikkupoikaa. 
Kenties tämä olisi käsittänyt väärin, että hän olisi namutäti ja sitten olisi hirveät kuulustelut ja häntä 
verrattaisiin Inkeri Pulliaiseen. Jo ajatus aiheutti Johannalle örähdyksen.   
 
Kadulla hän kääntyi katsomaan, että lähtikö ketään perään. Hän huomasi, että Iso Kartanon 
ulkoportaille oli kerääntynyt porukkaa. Hän lähti juoksemaan katua pitkin seuraavaan risteykseen, 
josta kääntyi oikealle, Ihrakadulle, ja sitten käveli rauhallista vauhtia Tasavuorentielle, josta kääntyi 
länteen. Pian hän tuli Y-risteykseen; vasenhaara menee Brandzerin kadulle ja oikealla jatkuu 
Tasavuorentie viistosti oikealle ja mäenharjalle. Mäenharjalla on sokeainyhdistyksen tilat pitkulaisessa 
harmaassa kivitalossa. Rakennuksen länsipäädyssä on muutama vuosi sitten rakennettu omakotitalo, 
jossa asuu muuan Nino niminen poikamies. Jos Johanna tietäisi, niin aivan varmasti hän alkaisi 
kurkkia kyseisen omakotitalon ikkunoista sisään. Seuraavan vuosikymmenen jälkeen hän tulee 
tapaamaan kyseisen Ninon, mutta eipä mennä asioiden edelle. Nyt aavistamatta lähellä asuvasta 
Ninosta hän valitsi vasemmanpuoleisen tienhaaran eli käveli Brandzerin katua pitkin Uuskartanontie 
yhdeksän edustalle, jossa asuu Kaarlon perhe. Johannaa kiihottaa joka kerta, kun kävelee Kaarlo-
sedän talon ohitse, jos Jeesus sattuisi olemaan ulkona. Hän ei tiedä miten toimia, jos niin kävisi, 
todennäköisesti kävelisi ohitse, korkeintaan sanoisi ujosti moi.  
Kaarlon ja Fridan keltaisen kaksikerroksisen talon oikealla puolella on pienipuistikko, jossa on 
leikkikenttä sekä paljon marjapensaita. Johanna käveli puistikon läpi, jolloin tuli Lähdemäenkadulle. 
Suoraan edessä on se talo, jonka rappukäytävään pikku-Johanna juoksi kalanpäätä karkuun 2970-
luvun lopulla. Nyt Johanna kurkisti saman talon rappukäytävän ovesta sisään. Kaikki näkyi olevan 
ennallaan. Sitten hän käveli talon taakse, vaikkei hänellä ole mitään asiaa toisten pihoille. Hän meni 
vastakkaisen talon takapihalle, talo, joka on Vanha Tammelantie 60:ssä. Pihalla oli purettu 
hiekkalaatikko. Johannalle muistui mieleen eräs filmaus Kivinen Areenalla, jossa hän leikkii ilman 
paitaa. Tämä ajatus kiihotti häntä. Sitten hän ajatteli kurkistaa rappukäytävään mutta ulko-oven 
edustalla sisältä kuului isonkoiran haukahdus, jolloin hän lähti juoksujalkaa kohti Vanha 
Tammelantietä ja meni tien yli ja sitten käveli kohti pohjoista. Vanha Tammelantien varrella on 
pyörätie, joka päättyy Puolikkaan ja Honkalehdon rajalle. On tarkoitus jatkaa pyörätietä Susisaareen 
asti.  
 
Sitten Johanna päätti vielä mennä Vanha Tammelantien toiselle puolelle ja käveli Rauhalantietä 
Tasavuorentielle. Suoraan edessä on Vironmäen eläin- ja viihderobottikauppa, jossa viihderobotteihin 
ohjelmoidaan eläimellisiä ominaisuuksia.  
Johanna kääntyi länteen, Tasavuorentielle. Pian hän tuli Vironmäen terveyskeskuksen kohdalle. 
Terveyskeskus on yksikerroksinen punatiillinen rakennus.  
 Sitten hän tulee Puolikkaankadun risteykseen. Puolikkaankatua pitkin pääsisi muun muassa 
Keittäjänkadulle mutta sinne hänen ei kannata mennä koska Iso Kartanon väki voi olla yhä ulkona 
ihmettelemässä ikkunaan koputtajaa.  
Johanna jatkoi matkaansa eteenpäin ja tuli Vanha Tammelantien ja Tasavuorentien risteykseen, johon 
kaavaillaan kiertoliittymää.  
Sitten Johanna meni Vanha Tammelantien toiselle puolelle. Vasemmalla puolella on Vironmäenkoulu. 
Hän käveli Vanha Tammelantietä pohjoiseen. Koulun takaa pilkistää punaisia Hornetin 
poikamiesparakkeja. Parakkien takana on kotoinen Siivekkääntie.  
 
Jouluaattona koko Kivisen perhe oli yhdessä. Nyt Jaana-Marille on hieman helpompi ostaa lahjoja, 
kun tämä asuu omassa asunnossa, josta aina puuttuu jotain, vaikka tyttö monesti väittää, ettei sitten 
tarvitse ostaa mitään.  
 
Jouluaattona kello 12 keskipäivällä Turku julistaa yhä joulurauhan, joka televisioitaan ympäri 
Eurooppaa yhteiseurooppalaisella EBU TV1 kanavalla. Lähetykseen saa halutun kieliset tekstit sekä 
selostusäänikanavan.  
 
Jouluruokaa odotellessa Kiviset katsoivat television EBU Scandinavia koostekanavalta kauneimpia 
joululauluja. Antti ja Anna ovat äskettäin hankkineet tämän skandinaavisen koostekanavan, jossa 
lähetetään Skandinavian ykkösen, kakkosen ja kaupallisen RTV4:n suosituimpia ohjelmia. Syynä 



kanavan hankkimiseen on tietenkin kiinnostus Skandinaviaa kohtaa, sillä siellähän asuu Kivisten 
kaksoisolennot. Johanna on enemmän innoissaan koska läntinen naapurimaa ottaa globalit käyttöön.  
Myös Antti ja Anna ovat uuden yhteisvaluutan kannalla koska silloin ei enää tarvitse vaihtaa valuuttaa, 
jos matkustaisi Afrikkaan. Nyt näyttää siltä, että jopa Euroopan sisällä tulee olemaan kaksi valuuttaa.  
 
Television ääressä Kiviset pukivat yllensä datapuvut ja datakypärät, jotta tunnelma olisi kuin 
konserttisalissa. Lähetys tuli Tvåstadin tuomiokirkosta, jossa lauloi ikivanha suomalainen kirkkokuoro. 
Monet kuoron laulut ovat tätä nykyään esperantoksi, jotta muutkin ymmärtäisivät.  
Muutama laulu laulettiin suomeksi ja Skandinaviaksi.  
Sillä välin, kun Kiviset nauttivat tästä upeasta joulukonsertista, niin keittiössä touhusi talousrobotti, 
jonka Antti oli ostanut vaimolleen ennakkojoululahjaksi. Robotti oli hyvin kallis mutta kyllä kannatti 
sijoittaa tähän hyvään ruuanlaittorobottiin. Talousrobottien hinnat ovat hieman laskeneet ja liittovaltion 
kuluttajavirasto on julistanut sen vuoden joululahjaksi.  
Kello 14 maissa jouluruoka oli valmis, jolloin robotti lähetti tv-ruudulle viestin Kainuun murteella; Ruoka 
on valamis! Viesti näkyi datakypärien visiireissä, jolloin Kiviset riisuivat datapuvut ja datakypärät ja 
menivät keittiöön syömään. Konsertti tallentui kovalevylle, jonka he aikovat katsoa myöhemmin illalla.  
 
Ruoka maistui todella hyvältä, ihan kuin ihminen olisi sen laittanut. Ei uskoisi, että sen oli laittanut 
koneihminen. Jouluaterian jälkeen täydellä mahalla oli mukava rojahtaa sohvalle katsomaan Naku 
Nankan joulushow nimistä animaatiota. Aluksi lyijykynän pätkä esittäytyy kynttilän juurella ja sitten 
kirjoittaa jouluterveiset, jonka jälkeen alkaa varsinaiset animaatiot. Ensimmäinen animaatiofilmi on 
nimeltä Joulupukin paja Korvatunturilla. Sitten tulee Naku Nankka luontokuvaajana mutta vähän 
tärähtänyt punatukkainen sorsa koko ajan käkättää Naku-sedän ympärillä, kunnes myös tämä sekoaa. 
Hauskin animaatiofilmeistä on viihderobotti Ferdinand, jossa robottioperaattori yrittää saada 
viihderobottia toimimaan. Toisessa hassussa animaatiopätkässä kolme henkilöä; Janski Pitkäjalka, 
Musse Pirteä sekä Naku Nankka lomailee vuoristossa asuntovaunulla. 
Naku Nankka joulushow on kansallisella EBU TV1 kanavalla. Jokaisessa osavaltiossa on paikalliset 
tv-kanavat.  
Naku Nankka Show jälkeen on joka jouluaatto lastenleffa Osaatko viheltää Jessie? Siitä Johannan 
ajatukset menevät kaksoisolento Jessica Stenigiin. Hän on lähettänyt kaksoisolennolleen 
jouluterveiset, johon Jessica vastasi lyhyesti; Tack, det samma! Johanna haluaisi rupatella enemmän 
mutta Jessica vaikuttaa vierastavan Johannaa.  
Kivisillä ei ole tapana katsoa kyseistä lastenleffaa vaan alkavat valmistella joululahjojen jakoa. 
Johanna tapaa joka joulu kysyä, että kuka on tänä jouluna pukkina, johon Antti naurahtaa: ”Hehe, mie 
en suinkaan oo pukki, pois musta semmonen!”, johon Anna nauraa rinnat hytkyen: ”En miekään oo 
pukki voan Johanna taittaa olla melekonen pukkien pässi!” Lopulta jonkun on pakko ottaa pukin roolin. 
Joulupukin naamaria kukaan ei kehtaa käyttää, kun paikalla ei ole pikkulapsia. Joka kerta, kun 
Johanna saa paketin, niin silloin hän ukkivainaata imitoiden naurahtaa: ”Voe hyvä mahoton, hohoh!”. 
Näin Oskari sanoi jouluna 2989 eli hänen viimeiseksi jäänyt joulu. Johanna haluaa pitää perinteet 
elossa, kun on konservatiivi.  
Johanna yrittää malttaa mielensä avata omat lahjansa viimeisenä, ettei tulisi niin kutsuttu 
jouluaattomasennus, että tässäkö oli kaikki lahjat.  
 
Johanna sai vanhemmiltaan modernin kommunikaatiopaketin, johon kuuluu super-modeemi sekä 
automaattinen säätöohjelma, joka säätää tietokoneeseen uudet euronet säädökset koska kohta 
puoliin tullaan afronet ja euronet yhdistämään yhteiseksi globalnetiksi.   
  
Internet on tätä nykyään Yhdistyneiden Kansakuntien valvonnassa, jotta olisi puolueettomissa 
käsissä. YK:n päämaja on yhä New Yorkissa. YK:n pääsihteerinä on tätä nykyään siilitukkainen 
intialainen Pripps Other. Siilikampaus on tätä nykyään politikoiden suosikkikampaus. Hyvin harvoin 
enää näkee poliitikkoja tavallisilla kamppauksilla. Lyhyestä siilikampauksesta on tullut vallansymboli.  
 
 
Jaana-Mari sai joululahjaksi uuden takkipuhelimen, jonka on valmistanut skandinaavinen Andersen 
Mobile. Nokia-Siemensin takkipuhelimet tahtoo olla liian jäykkää materiaalia. Ainoa parhain 
suomalainen takkipuhelin valmistaja on vanha kunnon, Jolla Mobile. mutta ne tahtovat olla hyvin 
kalliita.  
 
Joulupäivänä pikkusisko auttoi isosiskoa kotipalvelimen päivityksessä, kun tämä itse ei oikein ole 
perillä tietotekniikan saloista. Johanna osaa ainoastaan ohjelmoida robotteja, jos käytössä on 



Compusoftin valmistama graafinen tietokoneiden ja robottien käyttöjärjestelmä nimeltä The Door. 
Uusin versio on nimeltä Door 98, joka on hieman paranneltu Door 95:sta. Johannan koneessa on yhä 
95:nen. Ensi vuonna Compusoft lanseeraa Door Me version sekä Door 3000.  
 
Februarissa, vuonna 2999 Antti ja Anna päättivät vihdoin käydä Kanarian saarilla tuulettumassa. He 
ovat myös ajatelleet Thaimaata mutta sinne on aivan liian pitkä lentomatka niin Kanaria saa välttää.  
 
Toiseksi Kanariansaarethan ovat kotimaata eli totta kai kotimaanmatkailua pitää suosia, kuten Antti 
tapaa sanoa.  
Kanarialla he olivat kokonaisen viikon. He olivat Gran Canarian Playa del Inglésissä, koska ovat 
kuulleet, että siellä on eniten aurinkotunteja. He varasivat matkan Tjärewingiltä, jolla on yhä valtavia 
lentokoneita, jotka kuuluvat lentoyhtiö Thomas Cookille. Tätä nykyään Airbusit ovat erittäin 
ympäristöystävällisiä. Lentokoneiden pakokaasu sisältää ainoastaan vesihöyryä.  
 
Johanna oli kotinaisena ja kasteli äidin kukkia. Hän odottaa Work Market Instituten ilmoitusta 
palkkatuesta, joka voi tulla minä hetkenä hyvänsä. Parhaillaan työterapeutti Ragnar Virta neuvottelee 
kaupunginkanslian kanssa valtiollisesta palkkatuesta.  
Ihan hyvin Johanna olisi voinut lähteä mukaan Kanarian lomalle, mutta hän halusi mieluummin olla 
kotona, kun ei ole kovin innokas auringonottaja. Kyllä hän saattaa joskus ottaa aurinkoa mutta 
läskirumba häiritsee; ilman paitaa hän usein kiihottuu niin, että tuntee munasolujen irtoilevan. Hän 
yrittää totutella olemaan rinnat paljaina mutta se on vaikeaa, kun on ehtinyt totuttaa itsensä 
piilottelemaan paljasta ylävartaloa. Toiseksi Johanna olettaa, että Kanarialla olisi älyttömän kuuma 
eikä olisi muuta tekemistä.  
 
Myös Kaarlon perhe oli Kanarialla, paremminkin sanottuna puoliperhe, Kaarlo, Frida ja Jeesus. Kaarlo 
ja Frida eivät uskalla jättää nuorimmaista yksin kotiin koska tämä voi saada vaikka mitä hullua 
päähänsä. Hyvänä esimerkkinä on taannoinen esinahkalävistysyritys.  
Kaarlon porukka oli viereisessä San Augustinissa. Molemmat lomakaupungit ovat kasvaneet 
melkoisiksi cityiksi.  
Kiviset tapasivat toisensa Inglésin keskustassa olevassa Iskelmäbaarissa, joka on satoja vuosia vanha 
ja paikkaa on useita kertoja laajennettu. Tätä nykyään Iskelmäbaari on oikea viihdekeidas, jossa on 
nettikoppi, josta voi lähettää sähköpostia sekä soittaa videopuheluita.  
Kaarlo lähetti lomaterveiset Ricolle ja Mikaelalle, jotka jo asuvat omassa kämpässä.  
Rico on jo naimisissa Saimi Bergströmin kanssa ja heillä on kaksi lasta; Julle ja Olli. Mikaelan ukko on 
meänmaalta kotoisin oleva Akseli. Heilläkin on kaksi lasta; Josefiina ja Jasseri. 
 
Aluksi Saimi Bergström oli hyvin väkivaltainen mutta rauhoittui, kun appiukko Kaarlo oli uhannut 
selkäsaunalla, jos vielä kerran pimu pahoinpitelisi poikaa. Se todella auttoi ja nyt Saimi on 
rauhallisempi. Saimi on ammatiltaan vartija ja työpaikka on Brandcarin pääportti.  
Mikaelan ukko, Akseli, on töissä optikkoliike Älysilmässä, jonka myymälä on Ylicityn ostoskeskuksella. 
Mikaela itse on vankikuljettaja, joka kuskaa konnia käräjäoikeuden ja poliisivankilan välillä. Vapaa-
aikana hän harrastaa voimailulajeja kuten käy kuntosaleilla.  
Rico on lääkäriteknikkona Forssa-Jokioisten sairaalassa.  
 
Antti ja Anna kertoivat tyttärilleen kuvaviestissä, että täällä on myös Kaarlon porukka. Heti kun 
Johanna oli tämän kuullut, niin silloin häntä alkoi kaduttaa, kun ei lähtenyt mukaan. Olisi ollut kiva 
nähdä Jeesus ranta-asussa, ajatteli Johanna. Tietenkään hän ei tätä sanonut ääneen tai muuten 
vanhemmat olisivat alkaneet kiusoitella, että onko tämä pamahtanut uskoon.  
 
Kaarlo, Frida ja Jeesus olivat San Augustinin hienossa turistihotellissa nimeltä Hotel Jenny. Hotellin 
reseption yhteydessä on pieni korumyymälä, josta Jeesus osti rannenauhoja, joissa on keho 
energialla toimiva LED-lamppu.  
 
Illalla Kaarlo ja Frida menivät hotellin yökerhoon kuuntelemaan kuumimpia espanjalaishittejä.  
Jeesus halusi jäädä hotellihuoneeseen huilimaan, kun päivällä iho oli hieman palanut auringossa. Hän 
asettui hyvään asentoon sängyn päälle ja sulki silmänsä. Yhtäkkiä hän kuuli möreän miesäänen 
kutsuvan häntä nimeltä. Hän kurkisti hotellihuoneen parvekkeelta, että kuka kutsuu, muttei nähnyt 
ketään. Sitten hän kuuli taas samanlaisen äänen aivan takaa, jolloin punertava iho meni kananlihalle 
koska ääniä kuuluu, muttei näy ketään. Ääni sanoi selvällä suomen kielellä; Älä pelkää Jesse, mä oon 
Jim-Adolfin haamu, joka on sun rakkaan serkkusi kaveri, joka on kovasti rakastunut suhun kuten 



minäkin kauan, kauan sitten ja lopulta nain serkkuni, tee samoin kuin minä ja nai Johanna… Jeesus ei 
uskaltanut olla yksin hotellihuoneessa ja ryntäsi isän ja äidin luokse hotellin yökerhoon ja kertoi isälle, 
että huoneessa kummittelee. Kaarlo kysyi kummissaan: ”Helevetti poika, joko oot ollu sen samperin 
minibaarin kimpussa?” johon poika piipitti: ”En oo, mutta nyt ois kyllä kunnon ryyppy paikallaan, kun 
suomenkielinen ääni höpissee Johannasta!”  
Frida sanoi otsarypyssä: ”Et kai vaan oo vetäny jottain vitun kammaa?”, jolloin alkoi katosta tippua 
valkoista lumimaista jauhetta joka hetkessä, peitti koko perheen.  
Silloin Jeesus säpsähti hereille ja oli hiestä märkänä. Pian hän hoksasi nähneensä vain pahaa unta. 
Varmuuden vuoksi hän huhuili  
Jim-Adolfia ja juuri silloin isä ja äiti tulivat ovesta sisään. Kaarlo kysyi kummissaan: ”Mitä jäbä 
duunaa?” Jeesus kertoi kummallisesta unesta, jossa möreä ääni oli höpissyt serkkurakkaudesta. 
Jeesus kirjoitti heti unen muistiin tablettitietokoneelle, ettei se unohtuisi. Ehkä siitä saisi värkättyä 
soman kertomuksen. Hän ei tohtinut sanoa Johannan nimeä koska hän on hieman ihastunut tähän, 
muttei tiedä, jos Johanna-serkku olisi se oikea. He eivät juuri koskaan tapaile. Monesti Jeesus on 
ihmetellyt, miksei Johanna osallistunut hänen konfirmaatiojuhlaansa. Ehkä ihastuksen tähden, kuten 
Jeesus on asiaa vatuloinut eli arvannut asian oikean laidan. Ehkä hänellä ja Johannalla on 
jonkinlainen telepaattinen yhteys.  
 
Samaan aikaan kotona Johanna oli tietokoneen ääressä sanellen kertomustaan. Nyt oli hyvä tilaisuus 
sanella normaaliäänellä, kun oli yksin kotona. Yhtäkkiä häntä alkoi nukuttaa, vaikka oli vasta alkuilta. 
Hän asettui sänkynsä päälle huilimaan. Yhtäkkiä hän kuuli möreän miesäänen kertovan 
serkkurakkaudesta sekä kehotti kuunnella sydämen ääntä ja hurmata joku serkkupojista. Johanna 
kiihottui, kun kuuli sanan serkkupojat ja ajatukset assosioituivat Jeesukseen, Mishaan ja Joonakseen.  
Sitten hän hätkähti hereille ja oli kiihottunut. Hän päätti sanella unensa kertomukseen ja liioitella niin, 
että tarinaan tulisi mahtavan yliluonnollinen ulottuvuus. Tästä lähtien lähes päivittäin hän ajattelee 
Jeesusta ja Joonasta niin, että hän on mennyt pyörälle päästään.  
 
Illalla sängyssä unta odotellessa Johanna tapaa lueskella. Lukemastaan hän saa inspiraatioita 
kertomuksiin. Perinteistä kirjaa Johanna eikä moni muukaan ei enää jaksa lukea koska nykyihminen ei 
jaksa selata sivuja. Niin paljon on nykyihminen laiskistunut. On helpompi klikata sormella 
lukulaitekirjan nappulaa Seuraavalle sivulle.  
Melkein joka toisella on ylipaino-ongelmia. Euroopassa eniten liikalihavuutta esiintyy Skandinaviassa 
ja toisena on suomalaiset. Karjalassa sentään ihmiset vielä kuntoilevat.  
Johannaa ei voi kutsua ylipainoiseksi mutta hänellä on melko paksut reidet sekä posket. Poskissa on 
myös jonkin verran lihaksia koska tyttö on innokas läpättäjä. Hän läpättää ihan lämpimikseen ihan 
turhia vakioilmaisuja vanhempien sekä jonkin verran kopiointiteknikoiden kanssa. Isälle ja äidille hän 
tapaa usein vitsailla, että he olisivat pikku ruipeloita ja uhkaa tulla ruipeloimaan selkää. Äiti tapaa 
tuhahtaa, ettei tämä kopeloisi selkää koska silloin luomet voivat irtoilla. Kopiointiteknikoiden kesken 
hän tapaa läpättää kaikkea soopaa koska nämä usein läpättävät takaisin niin, että Johanna saa 
nauraa katketakseen niin, että sylki valuu kopiointikeskuksen siniselle lattialle.  
 
Johannalle alkaa muodostua pienoinen kaksoisleuka sekä melkoinen riippumaha, kun on melkoinen 
herkkuporsas.  
Monesti illalla sängyssä lukulaitekirjaa lukiessa hän nukahtaa, jolloin lukulaite tipahtaa kasvoille, jolloin 
hän herää. Onneksi lukulaitekirjojen kulmat on pyöristetty, ehkä juuri iltalukemisen takia.  
Johannalla on paljon lukulaitekirjoja rästissä. Hauskin tähän asti luettu lukulaite on Tarinatorin 
tarinoita, jossa on anonyymi nettikirjailija The JT:n tarinoita.  Johannaa kiihottaa nettikirjailijan 
nimikirjaimet koska mukana on se eroottinen j-kirjain. Johanna kiihottuu jopa omasta nimestä juuri 
etukirjaimen takia ja siitä hänelle tulee mieleen, kahden serkkupojan nimet. Myös n-kirjain kiihottaa 
Johannaa ja syynä on kaikki hänen tuntemat Ninot.  
 
Tarinatorin tarinoissa on mukana Euroopan kansalliseepos Die Beste Jahren, jonka suomennos on 
Parhaat vuodet. Suomen kansalliseepos, Kalevalaa, Johanna eikä muutkaan jaksa alkaa lukea, kun 
sen tarinat ovat sekavahkoja vanhakantaisia korkeakulttuurisia sepityksiä. Ainoastaan harva kulttuuri-
intoilija sekä historiantutkija innostuu Kalevalasta, sama juttu myös Kreikan Odysseuksen tarinoiden 
kohdalla. Johannalle Kalevalasta tulee mieleen Vattulan kauppakeskus, jota on moneen otteeseen 
remontoitu mutta kauppa toisensa jälkeen muuttaa Ylikylän kauppa-alueelle. Sama juttu myös Forssan 
kauppakeskus Öhmanissa. Keskustojen kauppakeskusten aika alkaa olla ohi. 



 
Joka kesä Vattulassa ja Forssassa on leikkimielinen kaupunkimittelö, josta on tullut joka kesäinen 
perinne joka televisioitaan kansallisella TV4:llä. 
 
Marsin alussa Forssan kaupungin työmarkkinayksiköstä ilmoitettiin, että palkkatuki on selvää 
pässinlihaa ja Johanna kutsuttiin työhönottohaastatteluun kuun lopulla. Johannan ensimmäinen 
työhönottohaastattelu.  
Hän kävi äidin kanssa Ylicityn Coop Huom! suurmyymälässä ostamassa siistit työvaatteet; valkoisen 
pitkähihaisen puseron sekä siniset Biogas alumiinifarkut.  
Johanna ei oikein viihdy vaatekaupoissa. Häntä alkaa heti haukotuttaa, kun astuu äidin kanssa 
vaatekauppaan mutta viihtyy erittäin hyvin elektroniikkakaupoissa kuten esimerkiksi vastikään Ylicityn 
kauppa-alueelle siirtyneessä elektroniikkaketju Sibassa, jolla oli pienempi myymälä Forssan 
keskustassa, Isokadun ja Makasiinikadun kulmauksessa. Sieltä Johanna osti vuonna 2988 oman 
multimediakameran. Nyt hän pohtii uuden kevyemmän multimediakameran ostamista, vaikka 
takkipuhelimen rinnuksissa on digi- ja videokamera.  
 
Siban uudet tilat ovat samannimisessä kauppakeskuksessa, Ylicityn länsipuolella, lähinnä Loimijokea.  
Siba-talossa on elektroniikkamyymälän lisäksi useita myymälöitä kuten esimerkiksi Älysilmä, jossa 
Mikaelan ukko on töissä.  
 
Jokioisten Poppilassa on Gunwood’s Cashin lisäksi ikivanha elektroniikkaketju Gigantti, jolla on tätä 
nykyään myymälöitä ympäri Eurooppaa. Poppilan kauppakeskuksella on äskettäin aloittanut halpahalli 
Global Price. Kaupan nimi innostaa Johannaa ja toivoo, että halpahallin nimi nostattaisi uuden 
yhteisvaluutan kannatusta Suomessa. Joka kerta kun hän käy kyseisessä halpahallissa, niin silloin 
hän pitelee peukaloita ylhäällä. Heti, kun silmä osuu S-L Safetyn mainostarroihin, niin keskisormi 
nousee pystyyn.  
Johannalla on melkoinen global fetissi ja fanittaa kaikkea, joissa mainitaan kyseinen sana. 
Global Pricen vieressä on edullinen kenkäkauppa, josta Johanna osti äidin kanssa tyylikkäät valkoiset 
korkokengät, jotta olisi töissä edustavan näköinen nyt, kun hänelle myönnettiin palkkatuki. Se ei ole 
sama asia kuin ansiopalkkaus, sillä hän ei saa ketään korvata, ainoastaan olla lisäapuna Oilin 
kauhuksi.  
 
Kuun lopulla Johanna meni elämänsä ensimmäiseen työhönottohaastatteluun. Kunnan 
työmarkkinayksikkö sijaitsee ylimmäisessä viidennessä kerroksessa henkilöstökonttorin yhteydessä.  
 
Lyhytvaaleatukkainen rekrytointiassistentti, Lauri Järkiranta, otti Johannan ilolla vastaan. Herra 
Järkiranta muistaa hänet ja hänen hyvän työmoraalin. Juuri sen vuoksi hänelle myönnettiin valtiollinen 
palkkatuki. Tämä ei maksa senttiäkään Forssan kaupungille koska raha tulee liittovaltion 
työministeriöstä. Oikeastaan Johannan tulisi saada tavallinen ansiotyö mutta kun kunnat haluavat 
säästää joka asiassa, niin minkä teet.  
Työhönottohaastattelussa oli mukana myös kansliapäällikkö, Allu Leppänen, ruipelomainen 
kirppumainen keski-ikäinen ruskeasiilitukkainen miekkonen. Laurista tulee Johannan yhteyshenkilö. 
Allu on postitusosaston ja kopiointikeskuksen esimies. Hänen piiriinsä kuuluu myös reseptio, 
kommunikaatio-osasto sekä talon turvallisuus. Allu on turvallisuuspäällikkö Masa Koivun esimies.  
 
Kun kaikki muodollisuudet oli hoidettu ja allekirjoitettu, niin silloin Johanna kävi Allun kanssa 
postitusosastolla tervehtimässä työkavereita. Allu oli ajatellut, että Johanna aloittaisi jo tänään, kun 
taas Johanna ei vielä ollut valmis, kun oletti työn alkavan aprillin alussa. Hän teki kompromissin 
pomonsa kanssa, että hän aloittaisi huomisesta lähtien. 
 
Kaikki muut olivat paikalla paitsi Oili. Todennäköisesti tämä kyömynenäinen rykivä akka oli 
mielenosoitukseksi ottanut komppivapaata, kun työkaverit järjestivät Johannalle palkkatuen, jonka 
myöntämistä hän itse oli aikaisemmin jarrutellut mutta nyt rouva Lehmusvuori sai takkiinsa.  
 
Roope Kippo oli intoa täynnä, kun vihdoinkin blondi palasi taloon.   
Kun Johanna kurkisti kopiointikeskuksen puolelle, niin silloin Raija nosti oikean kätensä yläetuviistoon 
ja huudahti: ”No helvetti, sehän on Johanna pohanna!” Johanna kertoi, että huomisesta lähtien hän 
aloittaa. Raija vitsaili: ”Sun pitää tarjota oikein mehevä kakku eikä sitten mitään kuivia kainuulaista 
pettua!” Johanna lupasi tarjota jotain hyvää.  
Johanna päätti yrittää ottaa jämerästi työasiat, ettei saisi potkuja. Hän tietää, että se tulee olemaan 



vaikeaa Raijan kanssa, kun tämä ihramaha helposti alkaa painostaa ja mieluilla, että haluaisi tulla 
kahville vaikkapa puoli seitsemän illalla. Johannalla ei ole kokemuksia kavereista ja toiseksi pelkää, 
jos Raija läpättäisi kesätyönaikaisista kommelluksista vaikkakin siitä on nyt kulunut kymmenisen 
vuotta eli mokat ovat vanhentuneet eikä ne olleet mitään kovin vakavia.  
Johanna on luvannut Raijalle, että tämä voisi tulla kahville heti kun olisi muuttanut omaan kämppään. 
Tähän Raija tapaa esittää joka kerta saman vakiovastauksen: ”Silloin olen varmasti jo kivikuollut, 
jolloin aion joka ikinen yö kummitella, kun et ole päästänyt minua kahville!”. Tähän Johanna tapaa 
esittää oman vakiovastauksensa: ”Muutan aikasemmin ommaan kämppään eikä siihen ole kovin 
pitkästi…” Johanna itsekään, ei tiedä milloin muuttaisi pois lapsuuskodista.  
Asian ottaminen vanhempien kanssa on tosi vaikeaa, kun hän pelkää äitien perinteistä kommenttia; 
viimeinen lintu lentää pois pesästä. 
 
Raija tapaa naurahtaa Johannan kotoa muuttosuunnitelmille: ”Mitäpä suotta, kyllä sulla, mamman 
pikku tyttelillä on kaikki ihan hyvin!” Johannaa huvittaa tämä hassu tytöttely. Jos Johannan tilalla olisi 
tiukkakukkahattuinen feministi, niin todennäköisesti hän pahoittaisi mielensä.  
Tällaiset vakiovastaukset helposti uhkaavat aiheuttaa hassuttelukierteen ja sitten tulee helposti 
kontrollinmenetys, kun saa hassutella ja nauraa räkättää tämän lihavan kopiointiteknikon kanssa. 
Myös Leena on hyvin humoristinen, jopa lapsellisen hassu, joka kovasti tykkää Johannan jutuista. 
Leenasta on mukava kuunnella Johannan ja Raijan ikikeskusteluja.  
Johannalle on tullut tavaksi hassutella juuri Raijan kanssa koska tämä on työpaikan näkyvin. Kun 
Raija on sairaana tai vapaalla, niin silloin Johanna hassuttelee Leenan kanssa. Kesätyön aikoihin, kun 
eräänä päivänä Raija oli vapaalla, niin silloin Johanna oli kysynyt Leenalta ja silloiselta Kirstiltä, että 
missä on Raija, johon naiset nauraen kysyivät: ”Tarkoitatko sitä isoa?” Tietenkin he tarkoittivat läski-
Raijaa. Johanna ei uskaltanut eikä vieläkään uskalla kutsua rouva Lillukkaa läskiksi. Johannalle Raija 
on sama kuin painostaja. Kesätöissä Johannaa huvitti Leenan ja Kirstin vastaus, se iso. Joskus 
Johanna tapaa kutsua Raijaa isoksi tämän kuullen, jolloin tämä leikillään tuhahtaa: ”Mitä sä sanoit, 
tarkoitat sä, että mä olisi lihava? Taitanpa tulla kahville Siivekkääntie kuuteen…” Joka kerta tämä 
pistää Johannaan vipinää, joka puolestaan huvittaa Raijaa ja Leenaa.  
 
Tänään, kun oli Johannan työhönottohaastattelu, niin Leena oli vapaalla. Hän on Virossa olut 
ostoksilla. Leena on aivan hulluna virolaisen Saku Kuld olueen.  
 
Seuraavana päivänä alkoi Johannan pitkään odotettu palkkatukityöskentely. Hän ei enää ole Work 
Market Instituten kirjoilla. Ragnar Virta saa vihdoinkin huokaista helpotuksesta, kun pitkäaikaisklientti 
sai palkkatuen.  
 
Ensimmäiseksi Johannan piti osallistua supersähköpostikurssille koska vastikään kunta on päivittänyt 
tietokonejärjestelmänsä uusiksi, jotta olisi yhteensopiva uuden globalnetin kanssa.   
 
Parhaillaan kunta päivittää tietokonejärjestelmänsä, jotta tietokoneet selviäisivät 3000-luvulle. Jälleen 
ilmassa on samanlaista jännitettä kuin silloin 2000-luvulle mentäessä; uusi millennium-bugi.  Nyt 
yhteiskunta on enemmän tietokoneistettu eli enemmän haavoittuvaisempi, jos tietojärjestelmä pettäisi 
pienen bugin takia. Tämä päivitystyö on Allu Leppäsen harteilla. Hän on ottanut vastuulleen hirveästi 
hommia. Herra Leppänen on loppuun palamisen partaalla.  
 
Muut työkaverit paitsi kopiointiteknikko Leena Lehto ovat jo käyneet supersähköpostikurssin, siispä nyt 
hän ja Johanna osallistuivat tälle yhden päivän kurssille. Kurssi oli kaupungintalon viidennessä 
kerroksessa, ekonomiakonttorin yhteydessä.  
 
Kurssilla Leenalla oli mukana hänen teini-ikäinen Jonna-tyttärensä koska tällä oli vapaapäivä koulusta. 
Hän järjesti tyttärelle istumapaikan kurssihuoneen perältä, jossa tämä voisi surffailla.  
 
Leena ja Conny asuvat tätä nykyään Hillerivirrankadulla, viereisessä korttelissa on Vironmäen 
ostoskeskus, joka on vastikään kutistunut yhteen kauppaan. K Kvantum Giant on laajentunut Coop 
Konsumin ja postikonttorin entisiin tiloihin. Nyt Keskon kauppa on todella jättimäinen ruokakauppa.  
 
Supersähköpostikurssilla Johanna innoissaan lähetteli harjoitusviestejä Leenalle koska tämä oli ainoa 
tuttu. Kurssinvetäjä oli Mauno Veilahti, koulupostinkuljettaja Suoman aviomies. Suoma on 
pitkäkasvuinen mustatukkainen ruipelomainen naisihminen, joka on usein ylipirteä.  
 



Leena antoi tyttärelleen tehtäväksi vastailla Johannan lähettämiin viesteihin, kun itse ei ehtinyt. Jonna 
kysyi Johannalta sähköpostitse, että minkä takia tällä on vihreätukka, johon Johanna vastasi; Ei ne oo 
sen vihreemmät kuin ennenkään… Johanna ei käsitä minkä takia tämä hassu tyttö kysyi tuollaista, 
sillä Johannan tukka on aina ollut vaalea ja tulee olemaan.  
Vaikuttaa siltä, että Jonna Lehto on yhtä veitikkamainen kuin äitinsä. Lähes päivittäin Leenan ilme on 
kuin olisi kuullut pierun paukahtavan.  
Monesti jälkeenpäin Leenaa on naurattanut koska kurssilla Johannan sormet kävivät kuumina, kun 
ihan solkenaan tämä kirjoitteli viestejä.  
 
Kurssin päätyttyä Johanna kysyi Maunolta, että tuleeko lisää tällaisia opettavaisia kursseja, johon 
tämä vastasi, ettei ainakaan näillä näpöttimillä mutta todennäköisesti tulevaisuudessa. Tämä kysymys 
huvitti Leenaa, kun Johanna oli yli-innokas meilaaja.  
 
Kuun puolivälissä postitusteknikot ja typografi-kopiointiteknikot saivat käydä hakemassa kanslian 
tilauksella työvaatteita Kardaanitien rautakauppa Järvelästä. Kaupan nimi huvittaa Johannaa, kun siitä 
tulee mieleen sen entinen nimi, E-Store, eli vanhempien työpaikkavarkauksien peitenimi. Ihan 
muutaman kerran Johannakin on varastanut työpaikalta, nimittäin hoito ja hoivahallinnon varastosta 
irtolyijyjä sekä tulostinpatruunoita samalla, kun kärrää paketteja eri osastoille. Irtolyijyt on helppo 
sujauttaa housun taskuun mutta tulostinpatruunoita on vaikeampi pölliä. Ensin hän on vienyt ne vai 
vihkaa postitusosaston varastohuoneeseen ja sitten, kun Oili ja Roope eivät ole läsnä, niin silloin hän 
laittaa patruunat omaan pukukaappiinsa. Seuravana päivänä hän ottaa töihin mukaan tarpeeksi 
suuren kangaskassin, jossa hän tuo töihin pussillisen pullia kahvitauolle. Kotiin lähtiessä hän sujauttaa 
patruunat kassiinsa. Tätä ei parane tehdä liian usein, ettei paljastuisi, kuten Johanna tapaa muistuttaa 
itselleen. Hän ei todellakaan halua enää potkuja. Työpaikkavarkaus olisi paljon vakavampi moka kuin 
Jokioisten kommunikaatiotehtaan ruokalassa kirjoittamat pikkulappuset. Johanna tyytyy vain 
näpistämään täytelyijykynien irtolyijyjä, sillä ne mahtuvat huomaamattomasti taskuun. Niitä hän 
tarvitsee, kun kirjoittaa paperille kertomusten hahmotteluja. Kertomukset alkavat olla niin pitkiä, ettei 
kaikkia yksityiskohtia millään tahdo muistaa ulkoa, niin on pakko kirjoittaa muistiin joitakin 
päätapahtumia sekä henkilöiden ja asioiden nimiä. Oikeat nimet hän korvaa keksityillä tai toiselle 
kielelle käännetyillä sanoilla.  
 
Rautakauppa Järvelää vastapäätä, Kardaanitien toisella puolen, on rekka ja kuorma-auto keskus. 
Johannaa kiusaa, kun verkkoaidassa on S-L Safetyn mainoskylttejä. Häntä haluttaisi ne repiä alas, 
mutta se olisi mahdoton tehtävä, kun ne on kiinnitetty rautalangalla eli herättäisi liikaa huomiota.  
 
Rautakaupan eteläpuolella on Tennispalatsi ja Nokia-Siemensin paikallistilat. Pohjoispuolella on 
työkonevuokraamo Eliassonin kone Oy. Sukunimestä Eliasson Johannalle tulee mieleen eräs 
vaaleasiilitukkainen, Jesse Eliasson. Poika oli normaaliluokalla ja sen vuoksi häntä kiihotti tämä 
puolikas eurokarju, mutta kiihotti vain puoliksi koska jätkä tapasi usein olla vahvoissa hevirokkarin 
silmämeikeissä ja toiseksi Johannahan oli lätkässä Mattiin ja Monniin. Yhä häntä kiihottaa kyseinen 
jätkä koska jotenkin etunimessä on eroottinen lataus, samanlainen kiihote kuin Nino nimessä. Kesällä 
2995 Skandinavian lomalla Johannalle muistui mieleen Jesse Eliasson, kun oltiin Stenigeillä kylässä ja 
hän kuuli heidän vanhimman tyttären nimen, Jessica, jolloin hänelle tuli ja tulee yhä vahva assosiaatio 
Jesseen. Tämä mielleyhtymä saattaa tehdä Johannasta tahtomattaan lesbon. 
Tämä konevuokraamo Eliassonin kone Oy Johannaa kiihottaa ja inhottaa. Inhotus tulee Jessen 
vahvoista silmämeikeistä mutta kiihotus tulee itse jätkästä, sillä tämä silloin tällöin hieman flirttaili 
hänelle. Tämä tapahtui yläasteen viimeisenä vuonna eli 2987, jolloin Jesse Eliasson oli aloittanut 
yläasteella. Hän kävi samalla luokalla Mishan ja Ricon kanssa. Pojat kävivät ala- ja keskiasteen 
Terviskoulussa mutta yläasteen Vironmäenkoulussa.   
Monesti Jesse vitsaili Johannalle, että hänen luokallansa käy Misha ja kenties yritti parittaa tätä 
hassua blondia serkulle. Johanna olisi mieluummin ottanut Jessen, siis ilman silmämeikkejä, mutta 
sitä hän ei sanonut ääneen. Jos Johannalla olisi aikakone, niin ehkä hän saattaisi palata takaisin 
vuoteen 2987 ja auttaa itseään hurmata Jesse ja sitten rohkaista tätä olemaan ilman meikkejä.  
 
Rautakauppa Järvelässä Johanna valitsi hienon Preussin-punaisen talvitakin, jonka hihoissa lukee 
keltaisilla muovikohokirjaimin; Digijacket. Kyseinen toppatakki on suurinta muotia ja hyvin kalliita mutta 
nyt kun kaupunginkanslia on maksajana, niin kannattaa valita vain parasta. Työkaveritkin valitsivat 
hienoja merkkejä. Oili valitsi kalliit texasilaiset työfarkut merkkiä Ciao Rock ”n” Roll. 
Televisiomainoksessa Rock ’n’ Roll sanotaan monta kertaa leveällä Amerikan englannilla. 
 



Tänä vuonna Johannalla on lyhyempi kesäloma koska hän on vihdoinkin palkattu, tosin palkkatuella.  
Vanhempien kanssa hän matkaili Suomen etelärannikolla. Lomamatkan he aloittivat Hangosta. He 
katsoivat Via Baltica -tunnelityömaata. Suomenlahden alittava moottoritie ja junaratatunneli valmistuu 
ensi vuonna. Tunneli on tullut hyvin kalliiksi ja sen vuoksi tulee tunnelimaksu. Maksukoppi tulee 
olemaan Suomen puolella.  
Tunneli tulee täydentämään Helsinki-Tallinna metroa eli ensi vuodesta lähtien Viroon voi ajaa myös 
omalla autolla ilman laivoilla könyämistä, kuten Antti sanoi, kun katsoi tunnelityömaata.  
 
Hangosta he ajoivat Helsingin keskustaan, joka on tätä nykyään melkoinen City. Helsingin ja Tallinnan 
yhteinen nimike on Tallsinki.  
Helsingin Kauppatorin tienoo on lähes ennallaan. Skandinavian-laivojen satamatkin ovat ennallaan 
mutta laivat ovat katamaraaneja. Silja Linellä on muutama perinteinen laivakin, jotta Tukholman 
saaristossa sekä Kustaanmiekassa olisi helpompi kulkea. Katamaraanit liikennöivät Länsisatamaan 
sekä Vuosaareen. 
Eteläsataman ja Katajanokan terminaaleilta menee katettu kävelysilta Kauppatorille ja sieltä 
kävelysilta jatkuu Esplanadin puistoon, jossa käytävä jatkuu Stockmannin edustalle. Tämä oli 
Johannalle uutta, sillä koulumatkan aikaan kävelysiltoja ei vielä ollut.  Ne on rakennettu viime vuonna.  
 
Stockmannin tavaratalo on kasvanut melkoisesti ja kävelysiltojen avulla tavaratalo on yhdistetty muihin 
keskustan tavarataloihin sekä kauppakeskuksiin. Kampin kauppakeskuksen tilalla on vieläkin isompi ja 
mahtavampi kauppakeskus Stadi. 
 
Eduskuntatalon tiloissa on tätä nykyään rikkaiden ja suuryritysten juhlapalatsi ja pylväät on maalattu 
punavalkoraidallisiksi. Juhlapalatsia vastapäätä, Mannerheimintien toisella puolella, on suuri 
konserttirakennus, joka on aiemmin ollut musiikkitalo mutta nimetty uudelleen Konserttitaloksi. Talon 
edustalla on pienoinen Arto Nybergin aukio.  
Rautatieasema on lähes ennallaan mutta nimi on muutettu Helsingin matkakeskukseksi. Jotkut 
junaradat on upotettu maan alle ja jotkut ovat pilareiden päällä, ettei erottaisi kaupunginosia. 
Junaratasiltojen alapuolella menee paikalliskatuja, jokia, puistoja ja peltoja.  
 
Helsingistä Kiviset jatkoivat matkaa itään. Sipoossa he pysähtyivät ostoksille suureen punapeltiseen 
kauppakeskus Kapella Parkiin, jossa on Suomen halvimmat hinnat. Sieltä he ostivat edullisia 
alumiinivaatteita sekä löylytervaa isossa pullossa. Sitä voi lorauttaa myös kylpysaaviin.  
 
Sitten he jatkoivat matkaa kohti Viipuria tervehtimään Matiasta ja Kakadua, jotka asuvat jälleen 
Kirstulan lähiössä. He ovat myyneet Koiviston mökin, kun paikka on niin syrjässä. Siellä on käynyt 
jopa murtovarkaita, mutta mitään ei ole viety vaan ainoastaan juotu yskänlääkkeen. Tämä huvittaa 
Matiasta, kun vaikuttaa siltä, että varkaat olivat yskäisiä. Johannalle tuli mieleen, että kenties Oili 
Lehmusvuori on ollut asialla, kun tämä koko ajan köhii ja repii kurkkuaan.  
 
Matias ja Kakadu asuvat tätä nykyään rivitalonpätkässä, joka sijaitsee Kirstulan Ukkolassa.  
Gaga-Sisko asuu yhä vanhempiensa luona mutta Nino ja Arielle ovat aikoja sitten muuttaneet omaan 
kämppään. Nino on yhä parisuhteessa Bettynsä kanssa ja pikku Michaela sen kuin kasvaa jutkistaa.  
Matias ja Kakadu ovat töissä talousrobottien varaosatehtaalla, joka sijaitsee ihan kivenheiton päässä 
Lahtijärven lähiössä, pohjois-Viipurissa. Kirstula sijaitsee koillis-Viipurissa, kun taas Lahtijärvi sijaitsee 
luoteessa.  
Ensi vuonna Gaga-Sisko pääsee ripiltä ja tietenkin Kiviset ovat tervetulleita. Tyttö on melkoisesti 
kasvanut ja muistuttaa hyvin paljon Jaana-Maria, ilmetty Jaana-Mari, kuten Anna hämmästeli.  
 
Vaikuttaa siltä, että Jaana-Marilla on kaksi kaksoisolentoa; Yana-Martina Stenig ja Gaga-Sisko 
Karjalainen. Koko vierailun ajan Johannaa jännitti, jos Nino Järvimerkki tulisi äitinsä luokse. Hän toivoi, 
ettei niin kävisi, kun jätkähän on jo isä ja toiseksi vanhemmat ovat läsnä. Ehkä hän saattaisi tavata 
Ninon, jos olisi yksin matkalla ja olisi varma, ettei tämän avovaimo olisi läsnä.  
 
Seuravana päivänä Kiviset jatkoivat lomamatkaa. He ajoivat Lappeenrantaan, jossa katselivat tätä 
vanhaa kotikaupunkia. Johannaa kiihotti, kun koko ajan ajatteli herkku Backmania, että missähän päin 
jätkä mahtaa asua, jos ylipäätään asuu enää Lappeenrannassa.   
Lappeenrannasta he ajoivat Mikkeliin, jossa katsoivat paikkaa, jossa oli muinainen Pasin 
autokorjaamo. Siitä ei enää ole jälkeäkään. Paikalla on Anjan Zoo eläintarha, jossa Johanna kävi 
kolmannella luokalla. Tällä kertaa he eivät käyneet eläintarhassa vaan lounastivat sen ulkopuolella 



olevassa Pian ravintolassa, jossa on tosi hyvää kotiruokaa.  
Sitten he jatkoivat lomamatkaa kohti länttä. He ajoivat Grain Villageen, joka on Jyväskylän uusi nimi. 
  
Äskettäin on alettu paikannimien kansainvälistämisprojekti, jotta päästäisiin eroon nettiä haittaavista 
ääkkösistä.  
Homma sujuu hitaasti koska jotkut kulttuuri-intoilijat sekä kansallismieliset propellipäät ovat 
paikannimien muuttamista vastaan.  
Suurimpien kaupunkien nimet pyritään pitää ennallaan mutta pienempien kaupunkien nimet yritetään 
kääntää, jos mahdollista. Kaikkien kaupunkien nimiä on vaikea kääntää, kun ei tiedetä mistä nimi on 
lähtöisin ja mitä se tarkoittaa, mutta Jyväskylän kohdalla homma on helppoa. Käännöskielet ovat 
englanti tai esperanto.  
Nyt kansainvälistämisprojekti on helpompaa, kun Basic Finns puolue on kuihtunut lähes olemattomiin.  
 
Grain Villagesta Kiviset ajoivat Tampereen Virtaukseen katsomaan, että kuinka paljon on rakennettu 
omakotialueelle, josta he katselivat tontteja. Alueella on paljon omakotitaloja. Todennäköisesti niiden 
rakennuskustannukset ovat nousseet pilviin, kun tontit on jouduttu paaluttaa.  
 
Sitten he ajoivat suorinta tietä kotiin, kun reissatessa rähjääntyy kuten Annalla on tapana sanoa. 
Hänen mukaansa mahanahka ratkeilee ja kielikin näkyy, kun on oikein rähjääntynyt. Tämän Johanna 
haluaa kuulla aina vaan yhä uudelleen. Hän rakastaa ikikeskusteluja.  
 
Viikon päästä alkoi työt. Nyt Johannan osalta makeanleivän päivät ovat menneisyyttä.  
Eräänä arkipäivänä kaupunginkanslia järjesti veikkauskävelyn Hunnisalon virkistysalueella, joka 
käsitteli kaupungintalon turvallisuutta. Kysymykset on laatinut turvallisuuspäällikkö Masa Koivu. 
Kopiointiteknikot eivät pidä herra Koivusta koska tämän turvallisuusohjeet menevät turhan usein 
ylihilseen, joka paikassa äijän mielestä on turvallisuusuhka. Ilmeisesti turvayritys S-L Safetyn teknikot 
ovat aivopesseet Masan.  
 
Hunnisalon virkistysalueella on Korpikartanon konferenssikeskus, jossa julkistettiin veikkauskävelyn 
voittaja. Voittajaksi tuli Johanna Kivinen. Hän sai palkinnoksi Farsanin konvehtirasian täynnä ihanan 
pehmeitä suklaanappeja. Raija Lillukka tuli toiseksi ja sai pussillisen banaaneja. Hän oli kateellinen, 
kun blondi sai suklaakonvehteja mutta hän itse sai tyytyä banaaneihin. Hän koki sen vittuiluksi, kun oli 
kansanäänestyksen aikoihin äänestänyt Global Unionia vastaan ja sitten noin viiden vuoden kuluttua 
voittaa pussillisen GU banaaneja. Johanna lohdutti Raijaa, että kyllä banaanitkin ovat mahtava 
saavutus ja nehän ovat paljon terveellisempiä kuin sokeriset suklaat, johon vanha lihava Raija tuhahti: 
”Mä kohta tungen nämä vitun GU banaanit sun perseeseesi!”   
 
Korpikartanon konferenssikeskuksen viereen on parhaillaan valmistumassa Jätkän metsästysmuseo, 
jossa tullaan esittelemään Hunnisalon luontoa sekä muinaista metsästyskalustoa eli todennäköisesti 
Raija tulee usein käymään tässä museossa.  
 
Johanna sai olla kuskina työkavereilleen. Hänen kyydissänsä oli Allu-pomo, joka kehui Johannan 
ajotaitoa, kun aikaisemmin on ollut hurjapäiden kyydissä. Kyllä Johannankin ajotyyli on melko hurjaa; 
ajaa ilman silmälaseja, jotka hän laittoi päähänsä, kun astui autosta ulos ja laittoi päähänsä, kun istahti 
ratin taakse. Kukaan ei reagoinut rillittä ajoon.  
Johannan kyydissä oli Allun lisäksi myös Oili, Roope sekä Raija. Enempää ei mahtunut tähän pieneen 
volkkariin. 
Kotimatkalla konvehtirasia oli auton hattuhyllyllä, jolloin työkaverit vitsailivat, että he söisivät matkan 
aikana koko rasian.  
Onneksi he kuitenkin pitivät näppinsä erossa rasiasta. Suklaan Johanna ahmi illalla telkkaria 
katsoessa.   
 
Augustin lopulla postitusteknikko, Roope Kippo jäi sairaslomalle, kun on erittäin paha astma sekä 
paljon sellaisia vaivoja, joita ei löydy edes terveyssivustoilta. Hänellä on molemmissa kyynärpäissä 
kummalliset pussimaiset rakkulat, joihin muodostuu nestettä niin, ettei kyynärpäillä pysty nojaamaan 
pöytää vasten.  
 
Nyt kun Roope jäi pitkäaikaissairaslomalle, niin Johannasta on todella hyötyä. Oilin on pakko 
hyväksyä totuus, blondista on todella mahtava apu mutta silti hänen kurkussansa ahdistaa niin, että 
rykimiset sen kuin yltyy.  



Johanna työskentelee itsenäisesti eikä tarvitse ohjausta. Hän on ahkerampi kuin rouva Lehmusvuori. 
Oili nyhjää sellaista, joka ei kuulu postitusteknikoiden työtehtäviin.  
Eräänä November viikonloppuna Oilin selkään iski akuutti noidannuoli ja joutui olemaan monta 
kuukautta sairaslomalla. Se oli tosi rankkaa ja stressaavaa Oilille, kun tiesi, että töissä kaikki on 
Johannan harteilla ja esimiehet huomaavat tämän rehtiyden. Oililla alkoi vitutus nousta kurkkuun mutta 
pakkohan on tehdä niin kuin lääkäri on sanonut; olla sairaslomalla useita viikkoja. Joskus keväällä hän 
palaisi takaisin töihin. 
Nyt Johanna on postitusosastolla ypöyksin mutta se ei häntä haittaa. Hän tietää tarkalleen 
työtehtävänsä. Nyt hänellä on hyvä tilaisuus näyttää, että kuinka rehtityönainen hän on.  
 
Samoihin aikoihin postitusosasto vaihtoi nimensä informaatiopalveluksi, koska vanha nimi on 
harhaanjohtava sillä pakettien ja paperipostin määrä on vähentynyt. Useat kuljetusfirmat vievät paketit 
suoraan osastoille, jotta saisivat dippiä sekä hyvän maineen. Virallisesti paketit tulisi jättää 
lastauslaiturin liukuhihnalle.   
 
Iltapäivisin kopiointiteknikoiden pitää auttaa Johannaa koska tämä ei oikein hallitse 
sähköpostipalvelimien koodausta, jolloin pitää tulostaa sähköpostien lokitiedot paperille ja suorittaa 
muutama laskutoimenpide, jotta osasto pystyisi laskuttamaan palveluistaan.  
Tätä kopiointiteknikot ovat päivitelleet, kun Oili ja Roope eivät olleet opettaneet blondille 
päiväraporttikoodausta.  
 
Leena alkoi kutsua Oilia CP:ksi koska tämä rykivä akka on hyvin kummallinen; joka kerta kun lähtee 
osastojen reititintarkistuskierrokselle, niin ensin hän kampaa hyvin huolellisesti tukkaansa pidellen 
sormea päälaella, etteivät hiukset olisi pystyssä. Tämä ärsyttää Leenaa.  
Nyt kun rykijätär on sairaslomalla, niin Leena vitsaili Johannalle, että tämän tulee kammata yhtä 
huolellisesti tukkaansa, jotta tunnelma olisi arkipäiväinen ja leikillään kutsui Johannaa vara-Oiliksi.  
Hän kehotti lisäksi hieman rykiä, jotta osastolla olisi tuttuja ääniä. Johanna naurahti: ”Niin haaskaa ei 
sentään piä olla!” tietenkin Leenaa huvittaa Johannan hassut Kainuun kieliset vakiorepliikit.  
Totta kai Leena on iloinen, kun vihdoinkin korvat saavat levätä.  
 
Nyt, kun Oili on poissa kuvioista, niinpä Raija alkoi kutsua rykijää työsuoleksi koska tämä koko ajan 
raataa stressaavasti niin, että stressi tarttuu. Varsinkin vähän ennen kahvitaukoa Oili tapaa stressata 
sekä kahvitauolla oikein juoksujalkaa kiirehtii vastaamaan puhelimeen, jotta saisi pomomaisen 
vaikutelman.  
 
Muutaman viikon kuluttua osastolla aloitti sijainen kopiointiteknikoiden vaatimuksesta, jotta heidän 
työtaakkansa helpottuisi. Olisi tarkoitus, että postitus/informaatiopalveluosasto ja kopiointikeskus 
olisivat samaa tulosyksikköä eli osastojen tulee auttaa toisiaan. Käytännössä tämä on täysin 
mahdotonta, kun kopiointikeskukselle tulee jatkuvasti lisää kopioitavaa; talon virkailijat lähettävät 
töitään digitaalisesti suoraan kopiokoneisiin sekä tuovat töitä henkilökohtaisesti. Priorisointi on täysin 
mahdotonta, kun kaikkien työt ovat erittäin tärkeitä ja kiireellisiä. Kunnallisvirkailijat eivät osaa ajoissa 
painattaa töitään, kuten Raija ja Leena tapaavat päivitellä.  
Erityisesti kun on kaupunginvaltuuston kokous, niin silloin on todella stressaavaa. Kokousasiakirjat 
pitää saada paperille sekä paperilta digitaalimuotoon lyhyellä varoitusajalla. Kopiointiteknikoita 
ärsyttää, kun Oilin ja Roopen ei tarvitse opetella kopioimista mutta heidän tulee jakaa paketteja, 
muutamia paperikirjeitä sekä huoltaa sähköpostipalvelinta. Työtaakka on keventynyt nyt, kun Johanna 
palasi takaisin mutta tämä ei osaa päiväraporttikoodausta. Tämä on Oilin syytä, kun tämä on ominut 
kyseisen työtehtävän eikä halua Johannan oppivan koodaamaan. Roope puolestaan on istunut 
konttorissa ja lähetellyt eri osastoille laskuja.  
Koko ajan lämpöpuhallin oli täysillä niin, että konttori muistutti saunaa eli ei mikään ihme, kun astma 
paheni.   
 
Oikeastaan hyvä, kun Oilin ei tarvitse opetella kopiointia, sillä tämä on tosi surkea tekniikan kanssa ja 
varmasti hienot ja kalliit digitaaliset kopiokoneet hajoaisivat.  
 
Postiteknikoiden sijainen on kolmekymppinen pitkä ruskeatukkainen, tuuheaviiksinen Elias Kurri, joka 
on naimisissa mustatukkaisen Lissun kanssa. Heillä on kaksi lasta, 17vuotias Nico ja kaksikymppinen 
Nadja.  
Johanna ja Elias tulivat hyvin juttuun. Kopiointiteknikot totesivat, että nyt osastolla on todellinen 
paratiisi, kun se rykiväakka ei ole läsnä ja alkoivat kutsua Johannaa ja Eliasta Dream tiimiksi.  



Se pitääkin paikkansa. Elias tekee ainoastaan sen, jonka postiteknikon tuleekin tehdä eikä touhota 
koko ajan ylimääräisten hommien kanssa. Kun joku kunnallisvirkailija kysyy postitusmestaria, niin 
silloin Leena valistaa Eliakselle, ettei sellaista titteliä olekaan vaan se on niitä Oilin hömpötyksiä.  
 
 
 
 
Eräänä November sunnuntaiaamupäivällä Eekalta ilmestyi Karjaruutuun suru-uutinen; Elisabeth on 
poistunut tästä maailmasta. Tämä oli todella järkyttävä uutinen Annalle ja Siirille, vaikka he ovat jollain 
tasolla odottaneet, että pian Vattulasta tulisi suru-uutinen.  
Ainahan lähiomaisen kuolema tulee suurena järkytyksenä. 
 
Eeka kertoi, Karjalaisten videosivustolla Livevideossa, ettei äidillä ollut kuollessaan suurempia kipuja, 
vaan nukahti ikiuneen. Hän kertoi myös, että hoitajien mukaan kuollessaan Elisabethilla oli yllään 
villapipo, jossa oli Eurooppa-lipun tähdet sekä sinivalkoiset lapaset.  
Elisabeth oli päivää ennen keskustellut näköpuhelimen välityksellä tyttärien ja hoitajien kanssa, että 
hän on valmis muuttamaan uuteen kotiin.  
 
Elisabethin hautajaiset pidettiin Vattulan tuomiokirkossa Novemberin puolivälissä. Kirkko sijaitsee 
Vattupuron eteläisellä pitkulaisella saarekkeella, jonka länsipuolella on pieni voimalaitos ja itäpuolella 
liikennekanava, jotta ravintolalaivat pääsisivät kulkemaan Sukeva-järven ja Vattulan keskustalaiturin 
välillä. Liikennekanava on luonnollinen osa Vattupuroa, jota on levennetty ja ruopattu. Voimalaisten 
purohaara on kaivettu, jotta saataisiin keinotekoinen putous, joka on tehty putkistoon, jossa on 
generaattorit tuottamaan sähköä kaupungin ulkovalaistukseen sekä jonkin verran kotitalouksiin.  
 
Hautajaisiin osallistui muun muassa Elisabethin siskot, Assi ja Olivia, jotka asuvat Kajaanissa.  
Kiviset yöpyivät Vattulan keskustassa Hotel Belessä, kauppakeskus Calevalaa vastapäätä. 
Eekan talossa ei olisi ollut tilaa kolmelle henkilölle. Jaana-Mari ei päässyt mukaan, koska hänellä oli 
tutustumismatka Japaniin. Alkusyksystä hän muuttaa kahdeksi vuodeksi Japaniin, jossa pitää 
käynnistää Binaari Elektroniikka Oy:n tytäryhtiö Robotas, jonka toinen osaomistaja on skandinaavinen 
Tvåstad Robots. Mikä hassuinta, Jaana-Marin apuna tulee olemaan kaksoisolento Yana-Martina 
Stenig. Kerta Jaana-Mari ei päässyt Vattulan mummon hautajaisiin, niinpä hän lähetti suruadressin.  
 
Eekan ja Martinan luona oli melkoinen vilske, kun kaksoset James och Tena juoksentelivat 
ympäriinsä. Varsinkin Tena on melkoinen hulivili, kun taas James on rauhallisempi.  
Illalla kun hautajaisvieraat istuivat Eekan olohuoneessa ja keskustelivat perinnönjaosta mutta siitä ei 
tullut mitään koska Tena tokaisi vieraille: ”Turpa kii, vieraat!” johon Antti naurahti huvittuneena:  
”Jopas on ärhäkkä emäntä!” ja katsahti Martinaa hakien tukea, jotta tämä laittaisi pentunsa 
ojennukseen. Tämä oli turha toivo, sillä Martina laittoi television äänen kovemmalle. Telkkarissa pyöri 
parhaillaan kansallisella EBU TV1:llä lastenohjelma Pulipumppa, jossa karhuhahmo hassuttelee 
vaikka mitä hassua. Normaalisti Antti pitää kovasti tästä veikeästä lastenohjelmasta mutta nyt häntä 
vitutti, kun nykykersoilla ei ole käytöstapoja. Häntä alkoi vituttaa niin paljon, että oli pakko käydä 
happihyppelyllä.  
 
Oli kylmä marraskuinen ilta, mutta Antin oli aivan pakko mennä kävelylle, kun ei jaksanut katsoa 
tuollaista peliä, että pennut saavat elää ihan pellossa ja kaiken kukkuraksi surupäiväniltana. 
Hän käveli pitkin Warettajankatua etelään ja muisteli nuoruusaikoja. Jokainen kadunkulma 
Virtalehdossa herättää hänessä runsaasti nuoruusmuistoja. 
Kaupunginosan vanhimmat talot ovat suurin piirtein Antin ikäisiä eli noin 51-vuotiaita. Jotkut taloista 
herättää hänessä hassuja ja hullunkurisia muistoja kuten esimerkiksi ikkunoiden kivittäminen, 
lyhtypylväiden sammuttaminen sekä monet muut kolttoset mutta vieraiden aikaan hän oli kuitenkin 
käyttäytynyt paremmin kuin Eekan lapset.  
Yksin kertaisesti hän, Verneri ja Kaarlo eivät uskaltaneet riehua vanhempien läsnä ollessa tai muuten 
olisi tullut armoton selkäsauna ilman saunakaljoja.  
 
Asuinpaikankadun ja Tursaankadun välisessä korttelissa on Porilaisten talo, matala punatiilinen 
omakotitalo, jonka ohitse Antti käveli, jolloin hänen mieleensä putkahti muisto 2950-luvun lopulta tai 
seuraavan vuosikymmenen alusta, kun oli Davidin kanssa soittanut trumpettia tämän vanhempien 
talon katolla keskellä yötä. Pian Davidin äiti oli tullut kepakon kanssa ja ottanut poikaansa korvasta ja 
vienyt sisään ja komentanut Antin kotiin ja soittanut Hissulle, että mitä tämän keskimmäinen koltiainen 



oli tehnyt. Heti kun Antti oli tullut kotiin, niin silloin oli armoton selkäsauna.  
Hissulla oli kellarissa suolavedessä hautumassa koivuniemenherroja kurinpitoa varten. Hän oli 
järjestyksen nainen; jos haluaa lapsista kunnon kansalaisia niin silloin vain piiskaa pyllylle. Juuri 
tällaisen kasvatuksen hän itsekin on saanut omilta vanhemmilta.  
Hissun ja Oskarin onneksi lasten kuritus on laillistettu koska yhteiskunnassa kurittomuus oli 
hälyttävästi lisääntynyt, niin oli pakko palata entisaikojen lasten piiskaamisiin.  
Tietenkään ei saa piiskata niin, että tulee vammoja vaan lyödä risulla takapuoleen järkeä käyttäen.  
 
Antti pysähtyi Davidin talon portille ja mietti kuumeisesti, jos kävisi tervehtimässä vanhaa kaveria 
mutta päätti olla menemättä sisälle, kun huomasi ulko-oven edustalla tyhjiä olutkoreja, joista hän 
päätteli, että äijä saattaisi olla olutpöhnässä ja nyt anopin hautajaispäiväniltana ei olisi kovin soveliasta 
mennä kaljoittelemaan, siispä hän kääntyi seuraavasta risteyksestä hieman itään, Tursaankadulle.  
Seuraavasta risteyksestä hän kääntyi Nornorientielle ja käveli entisen kotitalon ohitse. Heti 
risteyksessä on Antin vanha lapsuuskoti, jonka julkisivulla on yhä suuret ikkunat. Aikanaan Oskari oli 
tehnyt julkisivulle liikehuoneiston siltä varalta, jos perustaisi kaupan mutta sitä ei koskaan ole tullut 
perustettua vaan liikehuoneisto on toiminut poikien pelihuoneena. Antti kurkisti ikkunasta sisään. 
Entinen pelihuone näytti olevan tyhjillään. Sitten hän jatkoi kävelyä kohti viereistä omakotitaloa, talo, 
jossa hän tuli isäksi. Talo, jonka hän omisti yhdessä Vernerin kanssa.  
Antti pohti, että millainen olisi hänen elämänsä, jos ei olisi muutettu Mikkeliin. Todennäköisesti hän 
olisi alkoholisoitunut kuten David ja setä-Matteus. Matteus kuoli kesällä, kun oli humalapäissään 
kaatunut ja lyönyt päänsä betoniportaaseen.  
Sitten Antti kääntyi takaisin ja palasi takaisin Eekan luokse siinä toivossa, että pennut olisivat 
rauhoittuneet. Heti kun hän avasi ulko-oven, niin silloin Tena juoksi häntä vastaan ja kysyi:  
”Onko mörkö?” johon Antti naurahti: ”Ei oo mörkö… nyt sie ja James saatte poseerata kaaniisti, sillä 
mie aion filimata teitä multimediakameralla sekä ottaa muutama kuvan.” Kaksoset asettuivat 
olohuoneen kukkapöydän eteen poseeraamaan.  
 
Sillä välin, kun Antti oli iltakävelyllä, niin Anna oli sisartensa kanssa jakanut äidin rahat. Ei siinä ollut 
kovinkaan paljon fyrkkaa koska suurin osa oli mennyt hautajaiskuluihin. Elisabethilla oli paljon 
valokuvia; perinteisiä paperi- ja digikuvia. Digikuvat on tallennettu CD-rompuille sekä  
USB-muistitikuille. Elisabethilla oli myös hienot kotisivut, jotka perikunta päätti säilyttää tuleville 
sukupolville. He päättivät sijoittaa Karjaruudun kotisivupalvelimen Eekan autotallinperälle, kun siellä on 
eniten tilaa. Sivulla on erittäin arvokas blogi, jossa on runsaasti kirjoituksia 2900-luvun alkupuoliskolta. 
Blogissa Elisabeth kirjoittaa muun muassa Itä-Karjalan itsenäistymisestä sekä työtehtävistä Brandzer 
Fellow kahvilassa, joka on monta vuotta ollut keskustassa, Rantakadun ja Viljakadun kulmauksessa.  
 
Seuraavana päivänä Kiviset lähtivät kotimatkalle, kun ei ole vara ottaa pitkiä vapaita. Brandcarilla on 
työtahti kiristynyt entisestään.  
 
Decemberin alussa Jaana-Mari kertoi, että Japaniin muutto on varmistunut ja Binaari elektroniikka Oy 
avaa yhteystyössä Tvåstad Robotsin kanssa yhteisen tytäryhtiö Robotasin.  
Jaana-Mari ja Yana-Martina ovat ainoat, joka osaavat sujuvasti esperantoa ja englantia. Tätä nykyään 
esperanto on Japanin toinen virallinen kieli englannin rinnalla eli maa on kolmikielinen.  
Jaana-Mari odottaa työlupaa. Heti työluvan saatuaan, hän myy asuntonsa. Luulisi, että asunnon 
myynti olisi helppoa, kun on niin ihanteellinen sijainti; matkakeskuksen ja Loimaa-Forssa korkeakoulun 
välissä. Muutaman vuoden kuluttua tullaan keskittämään Loimaa-Forssa korkeakoulut Forssaan. 
Ensin pitää löytää uudet tilat Puolalankoululle, jotta saataisiin korkeakoululle lisätilaa.  
 
Jaana-Mari ja Yana-Martina ovat hyvin tiiviissä yhteydessä toisiinsa netin välityksellä. Johanna on 
kateellinen pikkusiskolle, kun Jessica ujostelee häntä. 
Annalla ja Antilla ei ole paljoakaan aikaa kirjoitella Andersille ja Annkille mutta juhlapyhinä he sentään 
lähettävät terveiset.  
 
Jaana-Mari ja Yana-Martina eivät halua pysyvästi muuttaa Tokioon, koska siellähän esiintyy silloin 
tällöin maanjäristyksiä.  
 
Johanna oli töissä joulun ja uudenvuodenvälipäivinä. Hän oli yksin informaatiopalveluosastolla koska 
Elias oli sairaana ja kopiointiteknikot jouluvapaalla. Osastopäällikkö, Allu on ylikiltti myöntämään 
virkavapaata, vaikka olisi alimiehitys.   
Johannalla ei ole mitään sitä vastaan, että on yksin töissä välipäivinä koska silloinhan on 



rauhallisempaa sekä pomot näkevät, että hän on rehtiduunari. Oikeastaan Allu rikkoo lakia, sillä 
palkkatukityöläinen ei saisi korvata ansiopalkattuja.  
Allu auttoi iltapäivällä sähköpostipalvelimien päiväraporttikoodauksessa sekä mutta vain yhtenä 
päivänä sillä hänkin sairastui nuhakuumeeseen. Sitten kunnanjuristi Suffeli Jackson auttoi Johannaa. 
Kaikki meni kuin rasvattu salama. Kummallista, kun ei edes kunnanjuristi tullut ajatelleeksi, ettei 
palkkatukityöläinen saa olla työpaikalla yksin.  
 
Koko syksyn ajan tiedotusvälineet ovat maalailleet kauhukuvia 3000-luvusta koska joidenkin huhujen 
mukaan tietokoneet, jotka vielä käyttävät vanhaa euronetiä, lakkaisivat toimimasta.  
Tämä kauhuskenaario osoittautui uutisankaksi. Ei pienintäkään ongelmaa päivittämättömien 
tietokoneiden kanssa. Kaikkein villeimpien kauhuskenaarioiden mukaan talousrobotitkin sekoisivat tai 
kokonaan pysähtyisivät mutta ainakin Kivisten talousrobotti toimi moitteettomasti.  
Historiantutkijat kertoivat, että sama huoli oli myös 2000-luvulle mentäessä. Silloinkin kaikki sujui 
kitkattomasti. 
 
Uudenvuodenaattona Suomessa asuva skandinaaviräppäri, Marie Varelse, julkaisi oikein repäisevän 
vauhdikkaan pop-rap biisin 3000-luvusta nimeltä Millennium Three, jossa aluksi on lähtölaskenta 
vuoteen 3000 ja sitten biletetään rankasti. Marie Varelsen oikea nimi on Marie Lundskog, ja asuu 
Helsingissä mutta on syntynyt Västeråsissa. Ennen Suomeen muuttoa hän on ollut Lottana liittovaltion 
armeijassa.   
Marie Varelsen ensimmäinen läpimurtohitti on skandinaavijätkien ylistyskappale, Dream about Mr. 
Scandinavia, jossa hän laulaa pätkän vanhasta skandinaavi-iskelmästä, jossa rakastetaan, kärsitään 
ja unhoitetaan. Marie osaa hyvää suomea mutta on unohtanut äidinkielensä mutta pyrkii 
kuuntelemaan ruotsinkielisiä radio- ja tv-kanavia Suomessa. Hän itse kutsuu ruotsin kieltä 
Skandinavian kieleksi. 
 
Vuosi 3000 
Januarin alussa kansliapäällikkö, Allu Leppänen, ilmoitti alaisilleen suru-uutisen; postitusteknikko, 
Roope Kippo on kuollut. Hän menehtyi keuhkosyöpään, sillä tämä harmaatukkainen 64vuotias 
lyhytkasvuinen tukevahko mies oli armoton tupakkamies. Hän saattoi polttaa jopa neljä erittäin vahvaa 
sähkötupakkaa samaan aikaan. Sähkötupakkaan hän on tehnyt adapterin kahdelle patruunalle.    
Nyt hän on polttanut sen vihoviimeisen sähkösavukkeen.  
 
Kopiointiteknikot ja Oili osallistuivat hautajaisiin. Johanna ja Elias olivat töissä koska osastoa ei oikein 
voi sulkea kesken työpäivän. Jos vaikka sähköpostipalvelin sattuisi sammumaan kesken kaiken, niin 
silloin kunta olisi pulassa, kun sähköposti ei kulkisi.  
 
Elias on niin kauan osastolla, kun Oili on sairaslomalla. Todennäköisesti hän palaa marsin puoli 
välissä, jolloin hän on puolipäivää, jotta selkä paranisi kunnolla. Nyt hän lepäilee kotona ja käy 
selkäteknikolla. Hautajaisiin hän könkkäsi hydraulisten kainalosauvojen avulla.  
 
Januarin lopulla Eliaksen 17vuotias Nico-poika oli työharjoittelussa informaatiopalveluosastolla. 
Johanna ihastui häneen, vaikka poika onkin vasta 17vuotias eli sakkolihaa. Hän ei paljastanut 
ihastumistaan koska pojan isä oli läsnä ja toiseksi hänhän on työpaikalla. Olisi tosi noloa saada potkut 
kaupungintalolta, jolloin aivan varmasti Raija alkaisi pottuilla. Muutama vuosi sitten Johanna kertoi 
Raijalle Jokioisten potkuista, jotta tämä ymmärtäisi, kun jatkuvasti panttaa kesätyönaikaisia sepityksiä. 
Pikkuhiljaa Johanna on löytänyt piirustuksensa kopiointikeskuksen paperivaraston kätköistä. Hänen oli 
otettava laki omaan käteen, kun Raija ei millään suostunut antaa takaisin kesätyönaikaisia sepityksiä. 
Panttaaminen johtuu tietenkin siitä, kun Johanna ylireagoi vitsailuihin, kun Raija ja Leena edes 
leikillään uhkaavat tulla kello puoli seitsemän Siivekkääntielle. Joka kerta Raija huomasi, kun 
piirustuksia alkoi kadota paperivaraston ylähyllyltä, jolloin tämä lihava nainen alkoi leikillään painostaa, 
että nyt hän ainakin tulisi kahville Siivekkääntielle. Joka kerta Johannalta pääsee hirveä käkätys.  
Raija on sanonut, ettei Johanna heittäisi sepityksiään roskiin vaan arkistoisi ne vintille. Osa Johanna 
on heittänyt paperinkeräykseen, kun niissä ei ole järjenhäivää. Hänen oli pakko säästää muutama 
kappale koska Raija uhkasi joku päivä kontrollin vuoksi pyytää ottaa sepityksen mukaan töihin.  
Johannan on ollut pakko kertoa potkuista, jotta Raija ymmärtäisi tilanteen vakavuus mutta Raijan 
mielestä pikkulappusia ja kesätyön aikaisia sepityksiä ei voi verrata toisiinsa. Raijaa huvittaa, kun 
Johanna alkaa kertoa Sote hallinnon potkuista koska silloin tämä änkyttää; sososotete… Johanna on 
myös kuvaillut Sote hallinnon palveluryhmän päällikkö Anu Jussilan kehonrakennetta läski-Anuksi. 
Tämä huvittaa yhtä lihavaa Raijaa. Johanna on myös kertonut Anun lounasseteli näpistyksen, kun oli 



luvannut lähettää shekin mutta sellaista ei ole tullut. Raijan mielestä Johannan tulisi mennä 
muistuttamaan shekistä, mutta isä ja äiti ovat toista mieltä; Sote hallintoon hänellä ei ole mitään asiaa, 
jotta hänet unohdettaisiin.  
 
Johanna paljasti ainoastaan kopiointiteknikoille, että Nico Kurri on ihanan lutunen. Tietenkin 
kopiointiteknikot nauroivat räkäisen naurun ja vitsailivat, että Johanna on melkoinen puumanainen ja 
jos Lissu-äiti saisi tietää, niin aivan varmasti sen musta pitkätukka nousisi pystyyn.  
Ehkä Lissu ja Elias saattaisivat hyväksyä Johannan poikansa tyttöystäväksi, kun tämä on hyvin ahkera 
työnainen. Oikeastaan kyseessä on puoli-ihastus juuri pojan nuoren iän vuoksi. Itse mielessään hän 
unelmoi Nicosta, kun tämä on tipumaisen ihana, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella. Johanna 
unelmoi Nicosta kopiointiteknikoille ainoastaan silloin, kun Elias ei ole kuulemassa.  
 
Kotona töiden jälkeen Johanna tapaa hiljaisella äänellä sanella Jill-Arthur Wetter kertomusta.  
Akka Kakkanen kertomus on valmis mutta hän silloin tällöin hieman muokkailee, kun aina vaan tulee 
uusia ideoita. Hän ei uskalla sanella normaaliäänellä, etteivät vanhemmat kuulisi ja sitten yhdistäisi 
kertomusten luonnit Jokioisten potkuihin sekä kesätyönaikaisiin sepityksiin.  
Kertomukset Johanna tapaa tulostaa paperille ja ottaa mukaan työpaikalle, jotta Raija voisi oikoa. 
Raijan lukiessa kertomusta, niin koko ajan Johanna valvoo silmä kovana, ettei tämä lihava nainen 
kopioisi sivun sivua. Raija pedagogimaisesti tekee merkintöjä rivien väliin, kun kertomus on saneltu 
Kainuun murteella. Leena huvittaa, kun joka rivillä on punaisen kynän jälkiä, että tuo sana tulisi olla 
tuossa ja tuo verbi on ylimääräinen. Lisäksi Johannan kertomuksessa on aikamuodot sekaisin; välillä 
lukee, että Jill-Arthur teki niin ja sitten lukee, että tämä tekee niin tai näin.  
Äskettäin Johanna on alkanut luoda uutta kertomusta, Salatut elimet. Nimen hän on pöllinyt 
muinaisesta päivittäissaippuasarjasta. Hän ei uskaltanut käyttää Salkkareiden alkuperäisnimeä, niinpä 
hän hieman muokkasi nimeä niin, että se muuttui pikkutuhmaksi. Kertomuksesta tulee melko rohkea, 
joka kertoo hänen kaltaisestaan työläispoika Jyristä kaukana tulevaisuuden Euroopassa. Kertomus 
tulee olemaan omaelämänkerrallinen mutta henkilöiden sukupuolet hän on kääntänyt päälaelleen niin, 
että tytöistä tulee poikia ja päinvastoin. Siis hän itse esiintyy Jyrinä ja pikkusisko on Jyrin pikkuveli 
Jaan. Herkku Backmanista on tullut tyttö eli Nina ja niin edelleen.  
Johanna kääntää kaikki kertomuksensa myös englanniksi, kun on tarkoitus joskus ne julkaista kirjana 
ja unelmoi jos niistä tulisi menekkiteoksia.   
Johannalla on todella vilkas mielikuvitus ja osaa luoda todella hauskoja kertomuksia mutta harmi vaan, 
kun kielioppivirheet voivat ärsyttää kustantajia. Vielä ei ole aika kypsä lähettää kertomuksia 
kustantajille koska hänhän asuu vielä lapsuuskodissa, jossa julkikirjoittelu muistuttaa vanhempia 
Jokioisten potkuista ja he voisivat luulla, hänen yhä sepittävän tarinoitaan työpaikalla. Näin ei asia ole 
mutta eihän Anna ja Antti sitä voi tietää. He pelkäävät kuin ebolaa, että milloin tyttö saisi potkut. Mitä 
kauemmin on kestänyt valitusryöppy tai potku-uutinen, niin sitä isompi pommi.  
 
Kotona iltaisin, kun isä ja äiti ovat menneet nukkumaan, niin Johanna tapaa kukkua puolille öin ja 
hiljaisella äänellä sanella kertomustaan. Kun hän lopettaa sanelu puuhat, niin silloin hän käy keittiössä 
juomassa iltaveden. Joka kerta hän katsoo keittiön erkkerinikkunasta tien toiselle puolelle, 
Siivekkääntie kolmeen, jossa myös valvotaan puolille öin. Pyörätuolissa istuva Raili tapaa 
yläosattomissa kekkuloida täydessä valaistuksessa ja kaiken kukkuraksi säleverhot auki. Johanna 
tapaa katsoa naapurin rouvan kekkulointia. Välillä Suffeli heiluttelee kookasta penistään ja sitten Raili 
röhnöttää keittiönpöytää vasten ja ilmeisesti juo olutta. Johanna ei malta katsoa huomaamatta ja 
heiluttelee ikkunalamppuja ja osoittaa niillä valoa suoraan Lehtoloiden keittiönikkunaan. Muutaman 
kerran Raili on soittanut Kivisille. Joka kerta Antti on ollut iltavuorossa ja aamuvuorolainen Anna 
väsyksissä vastannut kommunikaatiolaitteeseen. Puhelimessa Raili oli jotain sönköttänyt, johon Anna 
oli tuhahtanut, että joillakin on aamuvuoro ja haluaa nukkua. Anna ei vielä tiedä, että kuka on 
provosoinut naapurin rouvan. Tämä on tyypillistä Johannaa; aina vaan pitää jotain provosoida.  
Sen verran Anna on sanonut Johannalle, ettei tämä seisoisi ikkunan ääressä, jolloin naapurin nainen 
voisi luulla, että heitä kytättäisiin. Niin todella tehdään mutta sitä Anna ei vielä tiedä.  
 
Johanna valvoo useimmiten kello kahteentoista yöllä ja sitten menee yöpuulle. Iltamyöhään hän joutuu 
kirjoittaa näppäimistöltä, kun pienikin puhe kuuluisi vanhempien makuuhuoneeseen.  
 
Raija Lillukka on kehunut Johannan mielikuvitusta ja ehdottanut, että hän voisi kopioida ne ja sitten 
kopiot sidottaisiin kirjoiksi. Kieltämättä houkuttava tarjous, sillä Raija kopioisi ilmaiseksi kunnan piikkiin 
mutta Johanna ei uskalla ottaa riskiä, että työkaveri ottaisi muutaman kappaleen ja sillä leikillään 
painostaisi, uhaten lähettää sen Annalle ja Antille.  



Raijasta Jill-Arthur kertomuksessa on mukavia oivalluksia ja vanhoja kainuulaisia sanontoja, jotka 
Johanna kääntää Hämeen murteelle.  
Kertomuksessa on myös tapahtumia työrintamalta, jotka Raija tunnistaa, vaikka Johanna on nimennyt 
uudelleen. Jill-Arthur kertomuksessa Raija on nimellä Ronja. Leena on Gynvo. Oili ja Roope ovat 
nimilä Åsa ja Markus. Kopiointiteknikoiden mielestä juuri ne kohdat, joissa heitä muistuttavat hahmot 
esiintyvät, ovat hauskimpia. Johanna ei uskalla näyttää kertomustaan Oilille, kun tämä on hyvin 
arvaamaton. Hyvä niin, sillä ei koskaan voi tietää, jos tämä rykijätär vetäisi herneen nenäänsä.  
Kertomuksessa on kaikki mitä kopiointiteknikot sekä postitusteknikot ovat sanoneet ja tehneet. 
Johannan kertomuksia voisi ihan hyvin käyttää kopiointi- ja informaatiopalveluosastojen 
toimintakertomuksina mutta niistä puuttuu prosenttilukemat sekä kuinka paljon osastot ovat plussalla 
sekä miinuksella. 
  
Eräänä talvipäivänä Leena löysi informaatiopalveluosaston nurkasta sinisen muovilaatikon, johon Oili 
oli kerännyt kaikenlaista pikkuromua kierrätyshuoneelta. Leena kiinnitti huomiota erääseen lukulaite-
esitteeseen, jossa kerrotaan jokakeväisestä miesten hölkkätapahtuma, Keväthuumasta. Lukulaitteen 
oikeaan yläkulmaan Oili oli kirjoittanut liioitellun huolellisilla suorilla kirjaimilla; Pertti ”Muru” Ollikainen, 
Reseptio. Leenaa alkoi naurattaa ja näytti lukulaite-esitettä Eliakselle ja Johannalle. Leena vitsaili: 
”Mitähän Oilin ukko mahtaisi tuumata, jos tietäis, että mitä sen akka hommaa töissä… silloin 
Lehmusvuorilla olisi perheväkivaltaa kerrakseen!” sitten Leena laittoi lukulaitteen takaisin laatikkoon, 
ettei Oili huomaisi, että hänen laatikkoansa olisi pengottu ja todennäköisesti epäilisi Johannaa.  
 
Tässä hiljattain eräs hoito- ja hoivahallinnon sosiaalisihteeri, Babar Linnoinmaa, sattui huomaamaan, 
kun Johanna oli perjantaisella itsensä kutsumalla demokratiakävelyllä Ihrakadulla, jossa Babar asuu, 
niin silloin pahaa-aavistamaton Johanna piirsi Ihrakadun leikkikentän kiipeilytelineisiin global 
valuuttatunnuksen. Babar katsoi korkeiden pensasaitojen takaa ja tunnisti töhrijän postitytöksi, joksi 
moni virkailija kutsuu Johannaa.  
Maanantaina töissä samalla, kun Babar vei töitä kopiointikeskukselle, niin silloin hän kysyi Raijalta, 
että kuinka se postityttö voi, kun perjantai-illalla tämä oli piirrellyt sen uuden yhteisvaluuttatunnuksia 
leikkikentän kiipeilytelineisiin. Raija hämmästyneenä vastasi, että pitänee kysyä Johannalta itseltään. 
Babar kertoi myös, että se postityttö ei reagoinut huutoon, kun sillä oli musiikkikuulokkeet korvissa ja 
vaikutti ihan kuin olisi jonkin päihteen vaikutuksen alaisena.  
Myöhemmin, kun Johanna kävi kopiointikeskuksella rupattelemassa Raijan ja Leenan kanssa, niin 
silloin Raija kertoi mitä Babar oli kertonut ja kysyi: ”Mitä pimu duunaa?”, johon Johanna: ”Eheh, Babar 
on vissiin erehtynyt henkilöstä!”, johon Raija: ”Eipä taida olla erehtynyt, mä kuule tunnen sut, ehkä sä 
olit jonkin kainuulaishuumeen vaikutuksen alaisena… Tehän joka kesä käytte siellä vitun Vattulassa 
vai mikä Vittula se onkaan, niin ehkä sä oot sieltä ostanut kainuulaishuumetta…” Johanna naurahti: ”Ei 
huumeiden käyttö oo mun harrastuksiani, kyllä Babar on erehtynyt henkilöstä!” Leena kuunteli 
keskustelua vieressä, viereisen kopiokoneen ääressä, ja puuttui keskusteluun: ”Juu, mä taidankin 
käydä heti ruokatunnilla tsekkaamassa kyseistä leikkikenttää!”, ja lisäsi: ”Hehe, leikkikentän vieressä 
on Hotel Metsälintu, jonka portailla on usein pronssileijonapatsaita… ehkä sä kohta piirtelet global 
tunnuksia niihinkin!” ja nauroi makeasti. Kopiointiteknikoita ei haittaa Johannan valuuttatunnusten 
piirtely mutta pelkäävät jos asia kantautuisi Oilin korviin, jolloin tämä saattaisi mennä juoruamaan 
pomoille. Tämän vuoksi he kehottivat Johannaa olla töhrimättä leikkikenttiä. 
Leena todella kävi katsomassa Ihrakadun leikkikenttää ja huomasi global tunnukset. Työpaikalle 
palattuaan hän sanoi Johannalle kahden kesken, että se oli todella verraton juttu. Johanna yritti kiistää 
mutta Leena tuntee liiankin hyvin neiti Kivisen järjen juoksun. Muutama vuosi sitten, kun Johanna vielä 
oli työharjoittelija, niin silloin Leena huomasi Johannan olevan laittamassa The Greensin 
kunnallispoliitikon sähköpostiosoitetta roskapostilistalle. Onneksi Oili ja Roope eivät silloin olleet läsnä, 
jolloin olisi palanut viimeisetkin toiveet palkkatuesta. Kerta Leena kovasti tykkää Johannasta, niinpä 
hän piti tälle pienen nuhtelun, ettei tuollaista pidä tehdä ja oli todella tuuria, kun juttu ei mennyt Oilin 
tietoon. Syy, että miksi Johanna yritti laittaa The Greensin poliitikkoa estolistalle, on puolueen Global 
Union vastustus sekä pedofilian puolustelu.  
Leena yritti kysyä syytä moiseen mutta Johanna ei halunnut paljastaa motiiviaan.  
Johanna on myös pöllinyt saman poliitikon USB-muistin, jonka hän kotona formatoi. USB:lle hän 
tallensi kertomuksien varmuuskopioita. Tätäkin hän itselleen itse mielessä kutsuu E-Store löydöksi.  
  
Toinen impulsiivinen, vakavampi juttu, jota Johanna on alkanut tekemään töissä, on laittaa turvayhtiö 
S-L Safetyn IP-osoitteita sähköpostipalvelimen roskapostilistalle niin, etteivät firman sähköpostit mene 
perille. Suurin osa firman viesteistä menee turvallisuuspäällikkö Masa Koivulle. Johanna on itse 
oppinut tietotekniikassa niin, että pystyy luoda roskapostilistalle erityisen salatun mapin, jonne hän on 



ohjannut turvayrityksen sähköpostit. Päivittäin hän tyhjentää roskapostimapit, ettei jäisi todisteita. Pian 
S-L Safety alkoi lähettää viestit paperi kirjeitse mutta nekin Johanna takavarikoi ja syötti 
paperisilppuriin. Johannaa ärsyttää tämä monikansallinen pörssiyhtiö koska sen logoja näkyy 
kaikkialla yhteiskunnassa, joka ikisen kaupan, yrityksen sekä myös yksityistalojen ikkunoissa.  
S-L Safetylla on dominoiva markkina-asema, mutta kilpailuviranomaiset eivät siitä välitä koska firma 
lahjoo sekä pelottelee ihmisiä asiakkaiksi. Johanna kiukustui yritykseen, kun vuosikymmenen alussa 
oli kuullut vanhemmiltaan, että liikkuu paljon huhuja, että S-L Safety olisi kavaltanut Pohjois-
Eurooppalaisiin pankkiautomaatteihin tarkoitetut rahat. Anna ja Antti ovat varmoja, että kyseessä on 
tämä yritys koska sillä on lähes monopoliasema ja viranomaiset luottavat sokeasti sen työläisiin.  
Netissä liikkuu myös huhuja, että S-L Safety olisi sitä ennen kaapannut naisia ja muiluttanut heidät 
Kirkkoniemelle, Skandinavian koillisnurkkaukseen, jossa firmalla on ollut huippusalainen bordelli, jossa 
he pakottivat naisia esiintymään pornoleffoissa.  
Todennäköisesti huhussa on perää ja niihin aikoihin firma oli nimellä Securitas. Heti kun tämä 
paljastui, niin yritys vaihtoi nimensä ja fuusioitui tytäryhtiö Loomiksen kanssa. Siitä tulee yrityksen 
nykyinen nimi: Securitas-Loomis Safety.  
 
Kaiken tämän Johanna on kuullut vanhemmiltaan ja loput lukenut netistä. Mitä enemmän hän ajattelee 
asiaa, sitä enemmän aggressio kasvaa.  
Nyt hän on päättänyt käyttää tilaisuutta hyväkseen ja on antanut S-L Safetylle bannit. Enää firma ei voi 
kommunikoida Forssan kaupungin kanssa. S-L Safety on usean vuoden ajan vartioinut Forssan 
kaupungin rakennuksia. Johanna toivoo, jos ja kun S-L Safety aloittaisi älämölön, niin silloin kunta 
kyllästyisi ja vaihtaisi vartiointiyhtiötä. Hän ei tule ajatelleeksi, että paljastumisriski on olemassa. Jos 
paljastuisi, niin silloin potkut olisivat selvää pässin lihaa. Hän on päättänyt, että jos häneltä kysyttäisiin 
syytä IP-estoon, niin hän näyttelisi tietämätöntä. Paperi kirje silput hän vetäisee vessanpytystä alas 
sekä kotiin mennessä sirottelee ne Puolalankoulun takana. Auton hän pysäköi kyseisen koulun 
taakse, Uusoksankadulle, jossa on ilmainen pysäköinti. Hän ei todellakaan halua 
pysäköintivirhemaksua S-L Safetyn gorilloilta, kuten hän tapaa usein ajatella. Jo ajatus lisää vihaa 
firmaa kohtaan. Vapaa-aikana kaupungilla hän tapaa vilautella keskisormea S-L Safetyn autoille.  
Puolalankoulun takana hän tapaa tunkea puiden koloihin S-L Safetyn kirjeiden paperisilput. Lisäksi 
hän autolla ajaessa sirottelee sivuikkunasta kirjesilput niin, ettei niitä löydetä.  
Muutaman kerran S-L Safety on koelähettänyt punaisia mainoskyniä Masa Koivulle mutta nekin 
Johanna takavarikoi ja viilasi S-L Safetyn logot pois ja sitten vaivihkaa levitteli kyniä kaupungintalon eri 
osastoille reititin- ja pakettikierroksen yhteydessä.  
Johannalla oli onnea, kun ei paljastunut IP-estosta. Hän on viisastunut taannoisen poliitikon  
IP-estoyrityksen jälkeen mutta kyllä yhä on melkoinen kiinnijäämisenvaara. Entä jos hän ei 
muistaisikaan tyhjentää roskapostimappia sekä puhdistaa sähköpostipalvelimen napeista sormen 
jälkiä. Ei koskaan tiedä mitä S-L Safetyn gorillat voivat saada päähänsä. Ei myöskään voi tietää mitä 
Johanna Kivinen voi saada päähänsä. Yhä hänellä on tällaisia pikkutyttöjen kujeita mutta tätä nykyään 
kujeet on terästetty aikuisella järjellä, järki lainausmerkeissä. Tietenkään Johannan ei olisi pitänyt 
laittaa S-L Safetya estolistalle. Ihan turha riskien otto nyt, kun elämä on järjestymässä. Pienikin 
virhearvio, niin potkut ovat tosi asia. Muuten Johanna käyttäytyy esimerkillisesti eikä ala politikoimaan, 
vaikka silloin tällöin kahvitauoilla työkaverit kritisoivat Global Unionia sekä maahanmuuttajia.  
Silloin tällöin kahvitauolla tulee muuan unkarilainen hevosnainen rupattelemaan kopiointiteknikoiden 
kanssa. Useimmiten tämä vanhahko rupsahtanut hevosnainen antaa ravivinkkejä, sillä 
kopiointiteknikot ja postitusteknikot tapaavat yhdessä veikata päiväntuplia. Johannaa ei konit voisi 
vähempää kiinnostaa, paitsi hampurilaisleivän välissä.   
Hevosnainen on erittäin kriittinen Global Unionista ja tapaa levittää paljon virheellistä tietoa sekä 
paisuttelee huhupuheita. Kiertää paljon perättömiä huhuja, että Global Union olisi säätänyt 
ohjesäännön, että banaanien tulisi olla suoria sekä miehisten sukupuolielinten pitäisi olla paksuja kuin 
poliisipamput. Johannaa ärsyttää kuunnella tällaista potaskaa mutta hän on hiiren hiljaa eikä 
mitenkään mieltään osoita. Ainoastaan kotona televisiouutisia katsoessa, kun haastateltavana on 
Global Unionin vastustajia, niin silloin Johanna inisee, että tuokin munapää pitäisi ampua.  
 
Hevosnaiselta Johanna on oppinut ravitermin, Hanna Girl, joka on veikkaustyyli, hevoskokoelma, 
jolloin on helpompi voittaa edes vähäsen. Tästä Johannalle tulee mieleen Hanna Porilainen. Hän 
ujostelee lausua kyseisen nimen koska silloin varhaislapsuudessa oli tönäissyt Hannan Oulujärveen. 
Se lienee Johannan ensimmäisiä pikkutyttöjen kujeita aivan kuin tämä viimeisin S-L Safetyn IP-
osoitteen esto. 
 
Tämä vanhahko harmaatukkainen unkarilainen hevosnainen on Raijan tuttava. Myös Leenaa ärsyttää 



hevosnaisen säkätys. Lähes joka kerta keskustelu menee Global Unioniin, että miten huono projekti 
se onkaan ja liittovaltion tulisi erota GU:sta. Johanna tietää, että GU-ero olisi vaikeaa koska silloin 
jouduttaisiin uusimaan hirveät määrät papereita ja kylttejä. Uusimmissa ajo- ja ID-korteissa on GU:n 
tunnukset. Jos Euroopan Federaatio eroaisi GU:sta niin silloin passit ja ajokortit pitäisi mitätöidä. Se 
tulisi hyvin kalliiksi. Joskus Johanna on tämän kertonut ääneen mutta se menee kuuroille korville. 
Yleensä hän istuu tuppisuuna ja miettii kuumeisesti, kuinka voisi vaihtaa keskustelun aiheen. Joskus 
hän hieman ilveilee, jotta kopiointiteknikot alkaisivat nauraa ja sitten pelleillä niin, että GU-kritiikki 
loppuisi.  
 
Marsin lopulla Oili palasi takaisin työelämään mutta vain puolipäivää, ettei selkä rasittuisi.  
Elias on niin kauan, kun Oili on puolipäivää ja sitten hänen pitää etsiä uusi työpaikka. Todennäköisesti 
hän saa töitä kaupungin kommunikaatio-osastolta, jossa huolletaan automaattisia puhelinvaihteita.  
Kommunikaatio-osasto sijaitsee informaatiopalveluosaston yläpuolella, katutasossa. 
Reseptionnurkassa olevassa kommunikaatio-osaston kauko-ohjaamossa istuu 
kommunikaatioteknikko, Snadi-Papa Paasikivi. Kun kyseisellä osastolla ilmenee jokin häiriö, niin silloin 
hän juoksee korjaamaan vian, jotta puhelut yhdistyisivät oikein. Viime aikoina Snadi-Papa on 
havainnut jonkin kummallisen virheilmoituksen kauko-ohjaamon näyttöruudussa; sähköpostitukos. 
Hän ei käsitä mitä tämä tarkoittaa eikä osaa aavistaakaan, että se johtuu IP-estosta, joka aiheuttaa 
myös puhelinhäiriön, varsinkin kun soitto tulee S-L Safetyltä. Jotkut puhelut tulevat perille ja toiset 
rätisevät. Äänipuhelut kulkevat valokuitukaapeleita pitkin eli sähköpostipalvelimen läpi.  
Kauko-ohjaamon näyttöruudussa ei lue, että mistä puhelusta on kysymys.  
Kaikki muut, paitsi S-L Safetyn puhelut toimivat moitteettomasti.  
 
Pian Elias oppi tuntemaan Oilin ja tämän kummallisuudet kuten esimerkiksi päivittäinen rykiminen. 
Kun esimerkiksi rouva Lehmusvuori työntää reitittimien varaosakärryä, niin silloin hän tapaa päristä 
ihan kuin pikkulapsi leikkii autoilla. Eliakselle valkeni, että kopiointiteknikoiden puheet Oilin 
kummallisuuksista on täyttä totta. Elias sekä kaikki muut pitävät kovasti Johannasta eivätkä osaa 
aavistaakaan, että mitä tämä on tehnyt turvayrityksen IP-osoitteelle sekä paperikirjeille. Siitä Johanna 
ei vielä kirjoita kertomuksiinsa, niin tyhmä blondi hän ei ole, vaikka IP-esto on hyvin tyhmää ja typerää.  
 
Aluksi Oili kulki kainalosauvojen avulla ja sitten pikkuhiljaa selkä alkoi vahvistua niin, että pystyi jättää 
kepit nurkkaan ja sitten alkoi taas hänen kummallinen pomoleikkinsä. Hänellä on hirveä työ näyttää, 
että kuka on kana tunkiolla. Häntä oikein kiusaa ajatus, että sairasloman aikana Johannasta on ollut 
hyötyä. Jos hän tietäisi IP-estosta, niin silloin aivan varmasti menisi Allun juttusille.  
Oilin sairasloman aikana postitusosasto on vaihtanut nimensä informaatiopalveluksi. Johanna on ollut 
hyvin ahkerana kylttien päivityksessä. Ulkokyltin hän päivitti mustalla paksulla vedenkestävällä tussilla.  
 
Kaupungintalon käytävillä partioi hopeanvärisiä S-L Safetyn vartiointirobotteja. Johannaa ärsyttää, kun 
kunta luottaa tähän mafiosofirmaan, joksi hän itse mielessään yritystä kutsuu. Kerran hän sanoi tämän 
ääneen vanhempien kuulle, jolloin isä tuhahti: ”Helevetti soikoon, tollaset puhheet vielä vie siut 
vankilaan, nyt suut suppuun, tyttö!”  
Johannan on pakko yrittää olla välittämättä roboteista sekä S-L Safetyn mainostarroista.  
 
Masa Koivu ei todellakaan ole mikään ruudinkeksijä, kun ei älyä tutkia sähköpostipalvelinta. Tuskin 
hän edes löytäisi veikkauskävelyvoittajan tekemää salattua mappia mutta muutama S-L Safetyn 
sähköposti voi päätyä estolistan päämappiin. Tähän mennessä Johanna on muistanut tyhjentää 
kyseiset mapit.  
Kaupungintalolla on todella kehno tietoturva, kun toimintarajoitteinen tyttö pystyy estämään 
monikansallisen turvayrityksen viestittelyn. S-L Safetyn lähettämillä viesteillä ei ole mitään rahallista 
arvoa eikä kovin tärkeitäkään mutta totta kai niiden tulisi mennä perille, jotta Masa näkisi kuinka 
vartiointirobotit toimivat yöaikaan sekä onko ollut murtoyrityksiä.  
 
Päiväsaikaan kaupungintalon käytävillä vartiointirobotit tekevät kierroksen joka tasatunti ja sitten 
menevät reseption vieressä olevaan lataustokkaan. Yöaikaan robotit ovat jatkuvassa liikkeessä.  
 
Vastikään kaupunki on ostanut tulostavan isäntärobotin, joka printtaa tarvittaessa kaiken näkemänsä 
ja tulos on hämmästyttävän hyvälaatuinen; ihan kuin ihminen olisi piirtänyt. Kuvanlaadun voi muuntaa 
valokuvaksi. Kunnan henkilöstölukulaitelehdessä alettiin julkaista joitakin robotin ottamia henkilökuvia, 
joita lukijat voivat huvin vuoksi arvailla, että keitä he ovat ja millä osastoilla he työskentelevät.   
Henkilöstölehti ilmestyy muutaman kerran vuodessa. Informaatiopalvelu lataa tyhjiin lukulaitteisiin 



sisällöt. Tämä on Oilin lempityötehtävä koska silloin virkailijat saavat sellaisen käsityksen, että hän 
olisi webmaster.  
Lukulaitelehden nimi on Kaupungin Silmä, jota irvileuat kutsuvat perseensilmäksi. Yksi heistä on 
Leena Lehto. Häntä vituttaa, kun Oili stressaa lukulaitteiden kanssa niin, että ihan solkenaan repii 
kurkkuaan ja välillä mumisee, ettei näin pitäisi olla. 
 
Kaupungin Silmän päätoimittaja on ruskeasiilitukkainen Kullervo Tähkä. Muutama vuosi sitten 
Johanna lähetti lukulaitelehteen nimettömän pilailmoituksen; Kiitti kun lopetin aloittaakseni 
poliisikorkeakoulussa, terveisin Jill-Arthur.  
Kopiointiteknikot huomasivat tämän hassun kiitosilmoituksen ja arvasivat sen olevan Johannan 
tekosia, kuka muukaan saisi tällaista hassua. Leena alkoi vitsailla, että pian Kullervo tulisi kepakon 
kanssa. Leenan mielestä tämä pieni hassu kiitosilmoitus on parasta mitä lukulaitelehdessä on koskaan 
ollut. Jos hänellä olisi valta, niin ehdottomasti Johannasta tulisi lukulaitelehden päätoimittaja. 
 
Main lopulla, kauniina torstai-illalla, kaupunginkanslia tarjosi alaisilleen kesäjuhlan pienessä mutta 
viihtyisässä kesäravintola Restaurant Naulassa, joka on Loimijoen länsirannalla, vanhassa 
keskustassa, jossa on enimmäkseen asuntoja sekä ruokaravintoloita, joista yksi on kesäravintola.  
 
Kaupunginkanslian työntekijät istuivat ravintola Naulan lasiterassilla syöden häränfileetä lohko 
perunoiden kera.  
Aluksi Raija yritti ylipuhua Johannan järjestämään hänelle kyydin kotiin mutta tämä ehti tilata 
keskioluen ihan tarkoituksella, ettei tarvitsisi olla hovikuskina. Raija puisteli päätään, kun blondi tilasi 
oluen ja arvasi syyn. Johanna yritti selittää, että joskus hänenkin pitää hieman juhlia, kun tavallisesti ei 
tule juotua olutta. Raijan mielestä koko olut juttu on vain feikkiä.  
Johanna joi olutta hyvin hitaasti, pikkuhiljaa, ettei humaltuisi.  Tämä huvitti Leenaa: ”Raija, se juo olutta 
nenällä!” ja nauroi makeasti niin, että rinnat hytkyivät. Raija mumisi: ”Tämän mä kyllä muistan, sä oot 
kyllä vittunaiseksi, kun et halua kyyditä parasta työkaveriasi!”, johon Johanna piipitti: ”En mie juo kaljaa 
vittuillakseen voan ihan vaan rentoutumisen vuoksi!”.  
 
Kotona Johanna oli sopinut vanhempien kanssa, että hän ottaisi yhden oluen, ettei tarvitsisi olla 
työkavereilleen kuskina. Jos hän olisi kuskina, niin silloin tulisi kotiin myöhemmin. Hän sopi, että äiti 
hakisi hänet ravintola Naulan lähettyviltä heti, kun hän soittaisi. Sen hän tulee tekemään 
työkavereiltaan salassa, etteivät he änkeäisi samaan autoon. Anna ei halua olla juoppokuskina. 
 
Raija soitti avopuolisolleen Martille, että tämä hakisi hänet kotiin, kun blondista ei ollut kuskiksi. 
Tietenkin Raija pottuili Johannalle koko loppu illan.  
Illan aikana Leena joi monta tuopillista Power olutta, ja loppuillasta oli melko huppelissa ja taputteli 
miespuolisia tarjoilijoita takapuoleen. Kun hän kävi vessassa, jonne on pääsy rakennuksen 
ulkopuolelta, niin silloin Johanna vihjasi hänelle, että vessanovea vastapäätä on tavarakontti täynnä 
olutkoreja. Tietenkin känninen Leena meni olutkonttiin, josta otti muutaman pullon. Yhden hän antoi 
Raijalle ja toisen Johannalle. Johanna sujautti pullon takkipuhelimen povitaskuun langattoman 
ohjauspaneelin kaveriksi ja aikoo juoda sen nukkumaan mennessä.  
 
Illalla, kello yhdeksän maissa, suurin osa seurueesta alkoi valmistella kotiin lähtöä, kun huomenna on 
työpäivä. Sitä kopiointiteknikot ovat päivitelleet, kun kanslian pomot eivät sen vertaa ajatelleet, että 
olisivat järjestäneet kesäjuhlan perjantai-iltaan.  
 
Johanna, Raija ja Oili lähtivät ensimmäisten joukossa. Leena jäi vielä joksikin aikaa iltaa viettämään 
eikä seuraavana päivänä kyennyt muistamaan kuinka oli päässyt kotiin. Todennäköisesti hän on 
ottanut taksin tai sitten soittanut Connylle.  
 
Julin lopulla Johannalla oli parin viikon kesäloma.  
Kohta puoliin Jaana-Mari muuttaa kahdeksi vuodeksi Tokioon perustamaan Binaari Elektroniikka Oy:n 
ja Tvåstad Robotsin yhteistä tytäryhtiötä.  
Hänellä on ongelmana saada asunto myydyksi, ettei tarvitsisi turhaan maksaa vuokraa.  
Hän on pohtinut, jos vuokraisi asuntonsa toisen käden kautta mutta silloinhan olisi jatkuva huoli, että 
vuokralainen aiheuttaisi häiriötä. Entä huonekalut? Minne ne voisi laittaa? Vanhempien luona ei olisi 
tarpeeksi säilytystilaa. Isä-ukko keksi ratkaisun ongelmaan; Jaana-Mari voisi myydä asunnon 
sukulaisalennuksella isosiskolle. Näin Johannalla olisi mahdollisuus itsenäistyä ennen kuin 
vanhemmista aika jättäisi. Jaana-Marista ideassa on munaa. Johanna kysyi isältä ja äidiltä, että mitä 



he luulevat, että olisiko hän riittävän vahva muuttaakseen omaan kämppään, johon vanhemmat 
vastasivat yhdestä suusta: ”Kyllä sie oot meleko lailla aikuistunut mutta sen soatanan örinän saat kyllä 
lopettaa… Lopeta öriseminen, jooko?”, sanoi äiti.  
Johannalta oli vähällä päästä örähdys, kun jo sanasta örinä hänelle assosioituu Inkerin tapaus, mutta 
onnistui kuitenkin peittää örinäkohtauksen. Nyt ei kannata öristä tai muuten hän ei saa muuttaa pois 
kotoa ja ostaa pikkusiskon asuntoa.  
Johannalla on nyt mahtava tilaisuus, kun saa valmiiksi kalustetun asumisoikeusasunnon, jota 
kansansuussa kutsutaan insatsiksi, aivan keskustan tuntumasta, läheltä työpaikkaa.  
Hänen nykyinen huoneensa säilytetään ennallaan, jotta tarvittaessa voisi tulla sinne nukkumaan. Totta 
kai Johannasta tuntui haikealta, kun koko ajan ajatteli äidin mahdollista perinteistä ajatusta pois 
lentävästä linnunpoikasesta. Onneksi äiti ei sitä sanonut ääneen tai muuten tytär olisi jänistänyt ja 
alkanut pillittää.  
 
Kesälomalla Antti, Anna ja Johanna kävivät Viipurissa, kun Gaga-Sisko pääsi ripiltä.  
Rippikirkko on Viipurin uudessa keskustassa, Tukkisaaressa. Kyseessä on Viipurin kainuulainen 
seurakunta. Kainuu kirkko on punainen tiilirakennus. Vieressä on Viipurin juhlapalatsi, jossa yritykset 
ja raharikkaat pitävät juhliaan.  
 
Kirkkoon he menivät Viipurin metrolla, joka menee jokaiseen ilmansuuntaan. Suunnitteilla on rakentaa 
metron läntinen haara, joka menisi Suomen puolelle, Lappeenrantaan. 
  
Johanna filmasi paljon multimediakamerallaan metrossa sekä Kainuu kirkossa ja sitten illalla huomasi 
kauhukseen, ettei kamera ollutkaan päällä koska akku perhana oli unohtunut autoon. Johannaa vitutti 
kuin pientä oravaa. Matkailuauton yläpetillä hän itki ja kiroili niin, että isä ja äiti kehottivat 
ryhdistäytymään. ”Tommonen noituminen ei oo yhtään naisellista, häppee!”, sanoi äiti. Isä sanoi, että 
uskaltaakohan tytön antaa muuttaa pois kotoa, kun tuolla lailla suhtautuu vastoinkäymisiin. Johanna 
lupasi käsi sydämellä ryhdistäytyä. Sitten hän kävi iltakävelyllä. Hän otti multimediakameran 
mukaansa, jotta saisi edes jonkin verran filmattua Kirstulaa ja Ukkolan rivitaloaluetta.  
Hän kävi Kirstulan metroasemalla filmaamassa. Tällä kertaa filmaaminen onnistui paremmin, sillä akku 
oli kamerassa. Sitten Johanna kurkisti pieneen korttelikrouvi Pub Karjalan mänty. Siellä hän ei 
uskaltanut filmata, kun pubin asiakkaat olisi saattaneet ärsyyntyä ja sitten rikkoa kameran ja kuvaajan 
purukaluston.  
Tämän pienen krouvin nurkassa on interaktiivinen nyrkkeilypeliautomaatti, jossa otellaan 
skandinaavista naisnyrkkeilijä, Josefine Larssonia, vastaan. Johanna päätti ottaa matsin ja puki 
yllensä datakypärän ja datalasit. Hän ei onnistunut voittamaan, sillä tätä raskaansarjan naisnyrkkeilijää 
on mahdoton päihittää; tietokonepelissä sekä todellisuudessa. Johanna vatuloi, että olisiko nyrkkeily 
hänen lajinsa mutta sitten tuli mieleen nyrkkeilyn huonopuoli, vastustaja saattaa onnistua tyrmätä 
ensimmäisenä. Johanna ajatteli itse mielessään, että ehkä parempi on satsata kirjailijan uraan, joka 
nyt helpottuu, kun hän on muuttamassa omaan kämppään niin, että voi sanella normaaliäänellä. 
Tähän asti hän on saanut supattaa saneluohjelman mikrofoniin sekä naputella näppäimistöltä.  
Sitten hän lähti talsimaan kohti Sumatrankadun päätyä, jossa matkailuauto, Volkswagen Catalonia on 
pysäköity.  
Johanna nukkuu ohjaamon yläpuolella olevassa nukkumatilassa. Hänestä on kiihottava nukkua 
ohjaamon yläpuolella koska edellisessä, isommassa, matkailuautossa Joonas oli nukkunut 
vastaavassa tilassa. Tällä hetkellä Johannan mielessä pyörii enimmäkseen Jeesus-serkku koska tämä 
on juuri aloittanut lukion esteettisellä linjalla. Tämän hän on itse ottanut omalla luvalla tietoon. Töissä 
hän on salaa kurkkinut virastotalon sisäisten kirjekuorien sisään, kun ne ovat puoliksi avoimia. Lisäksi 
hän on käyttänyt tilaisuutta ja lukenut koulujen sähköpostia, joiden sisältö näkyy sähköpostipalvelimen 
näyttöruudulla. Heti kun Johanna oli nähnyt näyttöruudulla serkkunsa nimen, niin silloin hän keskittyi 
tämän sähköpostin lukemiseen. Tietenkään hän ei siitä kerro työkavereilleen.  
Heti kun hänen käteensä on tullut Vironmäenkoulun ja Mauno Jokisen lukion sisäisiä kirjekuorija ja 
huomannut niiden sisältävän oppilas- ja luokkainformaatiota, niin heti uteliaisuuttaan hän menee 
osaston varastohuoneeseen lukemaan kirjeet.  Heti serkkupojan nimen nähtyään, hän kiihottuu 
valtavasti. Sama juttu myös sähköpostin kanssa. Kun Johanna huomaa näyttöruudulla esteettisen 
linjan sähköpostia, niin heti hän klikkaa ne auki ja lukee. Näin ei saisi tehdä, sillä postitusteknikoita 
koskee ehdoton kirjesalaisuus. Ainoastaan, kun sähköpostipalvelimen virustutka hälyttää, niin silloin 
saa katsoa tarkemmin sähköpostiviestiä. Sitä ei saa avata koska silloin virus aktivoituisi ja saastuttaisi 
koko palvelimen.  
Johanna sai selville myös sen, että Jeesus oli hakenut myös elintarvikelinjalle. Viime syksyllä Johanna 
oli pöllinyt Mauno Jokisen lukion koulukuvalaitteen, jossa on koulun kaikkien oppilaiden kuvat ja nimet.  



Kuvalaitteen hän löysi paketista, joka tuli liukuhihnalla. Hän tunnisti valokuvausfirman logon, jolloin 
katsoi tarkemmin vastaanottajaa; Mauno Jokisen lukio, Kaarlontie… 
Kyseisen kuvalaitteen Johanna piilotti kotona kaapin päälle, ettei paljastuisi työpaikkavarkaudeksi, jota 
hän itse mielessään kutsuu E-Store löydöksi.  
Koulukuvalaite ei ole kovin arvokas, muttei sitä kuitenkaan olisi saanut ottaa paketista. Johanna 
huomasi, että kuvalaitteen on valmistanut hyvin tunnettu skandinaavinen koulukuvausfirma Stigs 
Fotostudion AB.  
 
Matkailuautossa Antti ja Anna nukkuvat tyttären alapuolella koska he yleensä heräävät aikaisemmin; 
Anna nousee aikaisin aamulla sähkötupakalle, kun tupakkahammasta alkaa jomottaa. Hän on siirtynyt 
miedompiin Tupolev1 patruunoihin ja aikoo yrittää lopettaa kokonaan mutta se on vaikeaa. Tavallisiin 
perinteisiin savukkeisiin hän ei aio koskea, kun niissä on hänen mielestänsä kummallinen puiseva 
maku.  
Antti lopetti tupakoinnin vuonna 2991, jolloin omakotitalo valmistui. Anna tupakoi varaston ulko-oven 
raossa, ettei uusi hieno talo alkaisi haista sähkötupakalle.  
Joskus nuoruudessa Anna on polttanut tavallisia savukkeita Tarja Kantolan kanssa ennen kuin naiset 
menivät naimisiin.  
 
Lähinnä Sumatrankatua on korttelitilat, jossa alueen asukkaat saavat pitää juhlia niin, ettei musiikin 
jumputus häiritse naapureita. Korttelitilojen seinät on äänieristetty. Siellä pidettiin Gaga-Siskon 
rippikahvit ennen kirkkoon menoa.  
Silloin Johannaa kiihotti valtavasti, kun Nino Järvimerkki tervehti häntä ja kertoi olevansa saman 
ikäinen. Johannan käsivarsia alkoi nykiä halaukseen, muttei uskaltanut halata. Nino olisi niin 
mielellään syleillyt Johannaa, vaikka tällä on jo perhe. Ninon pöydässä istui tämän avopuoliso Betty. 
Johanna ajatteli itse mielessään ilkeitä rasistisia ajatuksia Bettystä, että kaiken maailman savunaamat 
vikittelevät komeita eurokarjuja. Tietenkään hän ei voinut alkaa flirttailemaan koska paikallahan oli 
paljon väkeä, joiden joukossa isä ja äiti.  
Kiviset istuivat luonnollisesti Matiaksen ja Kakadun pöydässä. Johanna pani merkille Ninon ihailevat 
katseet. Mitä Johanna ei tiennyt, Nino katui, ettei silloin Gaga-Siskon ristiäisissä hurmannut Johannaa. 
Silloin olisi ollut hyvä tilaisuus.  
 
Johannaa kiihotti ajatus, että nyt hän on molempien Ninojen lähellä; rajan länsipuolella asuu hehkeä 
herkku Backman ja tällä puolen rajaa upea Järvimerkki. 
 
Muutama vuosi sitten Matias ja Kakadu menivät naimisiin. He eivät järjestäneet mitään isoja hääjuhlia.  
Matiaksen ja Kakadun avioliitto rahoitti Elisabethia mutta yksi asia kiusasi häntä; Gaga-Sisko syntyi 
ennen avioliittoa.  
 
Viipurista Kiviset menivät Laihialle. Joka kerta Siiri liikuttuu kyyneliin, kun pikkusiskon perhe saapuu. 
Hänellä on hyvin yksinäistä koska Pera asuu yhä Laihian psykiatrisen terveyskeskuksen asuntolassa 
robottisyndroomansa takia. Totta kai hän mieluummin asuisi kotona mutta näin on paljon parempi, 
jotta Siirillä olisi helpompaa. Psykiatrisen terveyskeskuksen asuntolassa Pera saa ammattiapua ja 
yritetään saada selville robottisyndrooman syy. Samalla vuodeosastolla asuu samaa vaivaa sairastava 
saman ikäinen skandinaavimies, Jörgen Spetsen, joka asuu Uumajan länsipuolella Vännäsin 
Gersnäsissä. Pera osaa ihan kiitettävästi ruotsia eli Skandinavian kieltä. Jo entuudestaan he tunsivat 
toisensa. He olivat tavanneet edellisen vuosikymmenen alussa Clothes Basementin kahvilassa, jossa 
he molemmat olivat odottamassa vaimojaan. Jörgenin vaimo on tasapaksu Monique-Karin.   
Monique-Karin käy lähes päivittäin katsomassa miestään. Myös Siiri ja Monique-Karin tuntevat 
toisensa mutta harmi vaan, kun Siiri ei osaa ruotsia eikä Monique-Karin suomea.  
 
Pera ja Jörgen arvelevat robottisyndrooman johtuvan hampaiden otatuksesta, mutta lääkärit eivät 
löydä sille tieteellistä näyttöä. Hampaiden otatus johtui siitä, kun nämä kaksi miestä olivat lukeneet 
joltain nettisivulta, että Pohjanmaalla sekä Länsipohjassa S-L Safetyn lahjomat hammaslääkärit 
olisivat salaa asentaneet salakuuntelulaitteita potilaittensa hammaspaikkojen alle, jotta turvayritys voisi 
käräyttää mahdollisia lainrikkojia. Tämä tuskin pitää paikkansa mutta Pera ja Jörgen ovat asiasta 
vakuuttuneita ja poistattivat hammaspaikkansa ja sitten toinen hammaslääkäri laittoi uudet paikat.  
Siiri ja Monique-Karin arvelevat miestensä robottisyndrooman johtuvan metsuriteknikon ammatista, 
jossa he olivat altistuneet alkeellisen bensakäyttöisen moottorisahan pakokaasuille mutta nämä ovat 
vain arvailuja. Lääkärit puolestaan epäilevät langattomien tukiasemia, sillä miehethän ovat touhunneet 
paljon viihderobottien parissa.  



 
Laihialta Kiviset menivät Vattulaan koska Anna haluaa rupatella veljiensä kanssa isän ja äidin haudan 
hoidosta sekä sen kustannuksista. Elisabeth haudattiin samaan hautaan Eemelin kanssa. 
Hautakiveen on asennettu säänkestävä nettikamera, josta on jatkuva suorayhteys Karjaruutuun.  
Hautakiveen tullaan myöhemmin asentamaan auringonenergialla käyvä näyttöruutu, jossa pyörisi 
vainajien videokuvia.  
Hautajaisten jälkeen Volmarista on tullut huomattavasti tyylikkäämpi, kun on ajanut päänsä kaljuksi, 
jota hän on alkanut kiillottaa, jotta olisi oikein edustavan näköinen. Enää hän ei peittele kaljuaan 
vanhalla kuluneella huopahatulla.  
Anna arvelee tämän johtuvan videofilmauksesta, jonka Johanna kuvasi kirkossa. Hän filmasi enonsa 
takana ja kameran edessä koko ajan keikkui harmaa huopahattu, jonka lierin alta pilkisti ruskeat 
suorat hiukset. Näköjään Volmar on nähnyt filmauksen Kivinen Areenalla ja tullut ajatelleeksi, että olisi 
komeampi ilman joutavanpäiväistä tukkaa, sillä tukka ja järki eivät viihdy samassa päässä, kuten 
vanha sananlaskukin kertoo.  
 
Vattulassa Kivisten matkailuauto oli Eekan autotallin edustalla, kun talonväki niin vaatii. Nyt Johannaa 
ei enää jännittänyt, jos Joonas sattuisi tulemaan isänsä luokse, sillä tämä ei enää asuu Vattulassa.  
Äskettäin Joonas muutti Centstadiin ja on saanut vakituisen työpaikan Johnk Hospital sairaalasta. 
Hänen ensimmäinen työpaikkansa on päivystyspoliklinikalla mutta saanut lupauksen ylennykseen, jos 
kaikki menisi hyvin. Joonas on erittäin ammattitaitoinen lääkäri.  
 
Johanna kuuli kauhukseen enoltaan, että Joonas on mennyt naimisiin Nina Langströmin kanssa ja 
piakkoin heille tulee perheen lisäystä. Tämä tarkoittaa sitä, että Johannan on nyt jätettävä Joonas pois 
mielestä. Johannaa lohduttaa se, kun jäljellä on vielä kaksi ihanaa naimatonta serkkupoikaa; Jeesus 
ja Misha. Lisäksi häntä alkaa jännittää tulevaisuuden vierailut enonsa luona koska kaksoset James ja 
Tena ovat tulevia teinejä eli kuinka komea eurokarju tulee pikku Jameksesta, kun tämän puoliveli on 
niin kaunis, kuten Johanna tapaa pohtia itse mielessään.  
 
Olohuoneen lattialla kaksoset istuvat ja leikkivät Topspuikko hahmoilla, jotka ovat hieman Muumeja 
muistuttavia varhaislapsille tarkoitettu animaatiohahmo.  
James on lihavampi kuin Tena.  
 
Eeka ja Martina käyttivät Kivisiä Virtalehdon lounaispuolella, pienen suolammen rannalla, jossa on 
kunnan asukkaille tarkoitettu Makkarasuon virkistysalue. Suolampi on nimetty muinaisen valuutan 
mukaan Pennilammeksi.  
 
Kivisillä ja Eekan porukalla oli mukana monta pötköä kainuulaista lenkkimakkaraa, jota he paistoivat 
avotulella. Kaksoset polskuttelivat Pennilammen rantavedessä.  
Lammen pohja on valettu betonista, jotta tässä lammessa voisi kahlailla ilman uppoamisvaaraa. 
Rannalla on muutama mökki, joita Vattulan asukkaat voivat vapaasti käyttää. Tämä on ainutlaatuista 
koko maailmassa. Vattulahan on kaikki nämä vuodet ollut Suomen kokeilukunta, jossa jatkuvasti on 
menneillään erilaisia projekteja.  
 
Seuraavana päivänä Kiviset lähtivät kotimatkalle, sillä heillä oli kiire kotiin ennen kuin Jaana-Mari 
lähtee Japaniin. Koko kesän hän on odottanut työlupaa ja nyt vihdoinkin se on hänelle myönnetty. 
 
Augustin alussa alkoi työt. Oilin selkä on jo huomattavasti parempi ja on jo kokopäiväisesti töissä ja se 
tarkoittaa sitä, että Elias Kurri joutui kortistoon. Silloin tällöin hän tekee sijaishommia kommunikaatio-
osastolla sekä reseptiossa, kun Pertti Ollikainen on vapaalla.  
 
Perjantai-illalla, septemberin puolivälissä, oli vihdoinkin koulutusyhtiö Sunerin Daily Activity ja 
spesiaalikoulutalo, Voimalan avajaiset.  
Samalla Mauno Jokisen lukiossa vapautui tiloja normaalilukion käyttöön, kun spesiaalilukiokoulu 
luokat muuttivat Voimala-talolle. Forssan peruskoulurakennuksissakin tiloja vapautui normaaliluokille.  
 
Voimala-talo on valtava punaruskeatiilirakennus, jonka keskellä on pieni sisäpiha, joka erottaa 
spesiaalikouluosastot Daily Activitystä. Talon ylempiin kerroksiin muuttaa hoivahallinto sekä Sunerin 
aurinkopaneelien kehitysyksikkö, joka tekee yhteistyötä Sunerin Virtauksen, Kuopion, Vänercityn sekä 
samoihin aikoihin avatun Tvåstadin yksikön kanssa.  
 



Koulutusyhtiö Suner Oy:n omistaja on tasapaksu parrakas Pentti Ruuskanen. Hänen konttorinsa on 
Virtauksessa mutta tulee usein vierailemaan jokaisessa Voimala-Kraftverket kaupungissa.  
Tvåstadissa ja Vänercityssä Voimala-talo on nimellä Kraftverket-huset. Åmålissa on yrityksen 
erikoinen päivätoiminta muoto, bordelli. Se on oikeastaan kokeilutasolla.  
 
Forssan Voimala-talon itäpuolella on suuri tyhjä kenttä, jossa pidettiin tässä äskettäin avajaisten 
kunniaksi televisioidun kaupunkitaistelun Forssan ja Vattulan välillä. Tavallisesti kaupunkitaistelu 
pidetään Vironmäen urheilukentällä ja Vattulassa Lintulan urheilukentällä. 
 
Sunerilla on tarkoituksena rakennuttaa Voimala-talo myös Vattulaan, jossa Pentti Ruuskanen on 
katsonut sillä silmällä monitoimitalo V3:n tiloja mutta ensin pitää Kainuun liiton sekä Pohjois-Savon 
Sote keskushallinnon päättää toimintarajoitteisten hoivapalveluiden yksityistämisestä.  
Pohjois-Savon Sote keskushallinto sijaitsee Iisalmessa.  
 
Kaupunkitaistelu televisioitiin kansallisella TV4 kanavalla. Tämän leikkimielisen kilpailun voitti Forssan 
joukkue. Ensi perjantaina Kaupunkitaistelu käydään Vattulassa, Lintulan urheilukentällä.  
Forssan joukkueen kunniakirja laitettiin kaupungintalon sisäänkäyntiaulaan, jotta kaikki halukkaat 
voisivat sitä ihailla.  
 
Johanna käväisi Rixum-alueella katsomassa suoraa tv-lähetystä sekä Voimala-talon avajaisia. Hän ei 
osaa aavistaakaan kuinka Voimala-talo tulee vaikuttamaan hänen elämäänsä. Hän ei tietenkään halua 
aloittaa kyseisessä talossa koska siellähän tulee olemaan Daily Activity ryhmiä ja 
spesiaalikoululuokkia. Totta kai hän on iloinen, kun vihdoinkin toimintarajoitteisten asemaa on alettu 
kohentaa mutta hänen osaltansa liian myöhään. Johanna tuntee ylpeyttä, kun vihdoinkin on saanut 
palkkatukipalkkauksen tavallisesta työpaikasta. Tavallaan palkkatukipalkkaus on eräänlainen 
suojatyöpaikka tavallisessa työympäristössä.  
 
Voimala-alueella on paljon väkeä niin, ettei oikein näe kilpailijoita, joiden pitää kulkea erilaisten 
esteiden yli ja ali sekä pomppia vesialtaassa olevien kellukkeiden päällä. Televisiosta näkee 
parhaiden.  
Paikan päällä olevalle yleisölle oli oma kilpailu. Halukkaat saivat tuoda tiettyjä huonekaluja sekä pikku 
tavaraa festivaalialueelle. Moni toi tavaraa ihan vaan leuhkimismielessä, jotta tuttavat ja sukulaiset 
näkisivät omaisuutta. Johanna ei kehdannut alkaa raahaaman huonekaluja Rixum-alueelle. Hänen 
asuntonsa sijaitsee Pimunkadun pohjoispäässä ja Rixum-alue on kadun eteläpäässä. Molemmissa 
päädyissä on kiertoliittymät; Ari Vatasen liikenneympyrä ja Matkakeskuksen liikenneympyrä.   
 
Johannalla on jo asunnon avainkortit ja on vienyt pikkuhiljaa tavaroitaan. Lopullisesti hän muuttaa heti 
syntymäpäivän jälkeen. Hän aikoo kuvitella, että asunto olisi hotelli, jossa asuisi pitkiä aikoja. Tällä 
tavalla hän pitää kyyneleet kurissa. Hän yrittää olla ajattelematta äidin klassisia ajatuksia 
linnunpoikasen pesästä pois muuttamisesta.  
 
Rixum-alueella oli Kaupunkitaistelun sponsoreiden kojuja, joissa myytiin rihkamaa. Yksi sponsoreista 
oli radioasema Rix DAB. Johanna esitti toivomuksen, että radioasema aloittaisi paikallisuutiset, sillä 
Forssan alueella julkisenpalvelun Radio4 Hämeellä on monopoliasema.  
Rix DABin sponsori teltasta vastattiin, että heillä on käynnissä neuvottelut Forssa aviisin kanssa eli 
sydän on toivoa täynnä. Johanna esitti myös toisen toivomuksen, jos Rix DAB toisi 
keskieurooppalaisen Radio Poolian Suomeen. Tähän Rix DABin väki ei osannut vastata mitään.  
Hänelle vastattiin, että pallo lienee Suomen mediaministeriöllä. Tämän Johanna tietää liiankin hyvin ja 
tuntee todella valtavaa vihaa mediaministeri Martin Susisaloa kohtaan. Kahta kohdetta hän vihaa yli 
kaiken ja ne ovat herra Susisalo sekä S-L Safety.  
Yhä turvayrityksen IP-esto on päällä niin, ettei yritys pysty ottaa yhteyttä Masa Koivuun. Yritys 
ihmettelee, kun ei edes paperiposti mene perille. Yritys on tentannut federaation postilaitosta, että 
onko paperikirjeet juuttuneet postiin. Tämä on suuri mysteeri eikä kukaan osaa epäillä 
informaatiopalveluosastoa.  
 
Rix DABin kojusta Johanna osti keltaisen porsliini kahvikupin, jonka hän aikoo viedä työpaikalle, ettei 
tarvitsisi käyttää kertakäyttömukeja, vaikka viime vuosina Forssan kaupunki on julistautunut Suomen 
ympäristökunnaksi. Työpaikan porsliinikahvikuppeja Johanna ei myöskään halua käyttää koska osa 
voi olla lähtöisin kierrätyshuoneelta, sillä Oili tapaa lähes päivittäin penkoa jätteitä ja sitten tuoda pois 
heitettyjä kuppeja kahvihuoneeseen. Lisäksi Johannan mielestä porsliinikupeissa on inhottava 



sivumaku, ihan kuin purisi sairaalansängyn kumiradasta. Ihme kumma, kun hänen uusi Rix DAB 
kupissa ei ole moista sivumakua. Taitaa neiti Kivinen hieman kuvitella. 
 
Keltaisessa Rix DABin kupissa lukee punaisella radioaseman nimi, jonka alapuolella lukee 
kaunokirjoituksella; Suomen pulssi.  
 
Johanna kierteli Voimala-talon tiloissa nyt, kun siihen on mahdollisuus. Pääsisäänkäyntiaula on  
T-kirjaimen muotoinen; heti vasemmalla puolen on postihuone, jonne Daily Activity ryhmä Messenger 
Service tulee tuomaan ja hakemaan postia.  
Ryhmällä on tilat kaupungintalon ensimmäisessä kerroksessa, kommunikaatio-osaston ja 
kuluttajatoimiston välissä, informaatiopalvelun yläpuolella.  
Messenger Service tulee olemaan ainoa ryhmä, joka tulee jatkossakin olemaan Voimalan ulkopuolella. 
Kaikki muut ryhmät muuttavat piakkoin Voimala-talolle. Messenger Servicen entinen nimi on 
Lähettipalvelu, joka vaihtoi nimensä nyt, kun ryhmät siirtyvät Sunerin vastuulle. Kunnan 
hoivahallinnosta tuli kommandiittiyhtiö, jotta kunnan ja Sunerin yhteistyö sujuisi saumattomasti.  
 
Peremmällä Voimalan aulassa on kahvilaryhmä, joka nimettiin Café Suneriksi. Aikaisemmin 
kahvilaryhmä oli Honkamäen dementiakeskuksen aulassa, jolloin sen nimi oli Café Auringonkukka. 
Nyt, kun kahvila muutti Voimala-talolle, niin sen nimeä muutettiin.  
Kahvila Sunerissa aloittaa kolme duunaria ja yksi ohjaaja. Nyt avoimien ovien päivänä duunarit ja 
ohjaajat eivät olleet paikalla.  
Kahvila on talon aulakäytävän T-risteyksen vasemmanpuoleisella suulla. Peremmällä, vasemmalla, on 
ryhmä nimeltä Korjaajaryhmä sekä lastauslaituri. Suoraan edessä on Kulttuurikeskus sekä pieni 
kukkakauppa, jota toimintarajoitteiset tulee pyörittämään. 
T-risteyksen oikealla puolella on ryhmät Forssa apu, Vaihtoehtoryhmä sekä Viihdepartio. Viimeksi 
mainittu tulee tekemään yhteistyötä Praktinen lukion kanssa, joka on entinen lukiospesiaalikoulu. 
Käsitteet spesiaali ja erityinen tullaan häivyttämään toimintarajoitteisten koulutuksesta mutta siihen 
tulee kulumaan aikaa, kun ihmiset lopettavat käyttämästä vanhoja termejä.  
 
Voimala-talolta Johanna löysi paljon ilmaisia lukulaite-esitteitä, jotka kertovat Sunerin historiasta sekä 
tästä uudesta Voimala-talosta.  
 
Rixum-alueella on myös filmiyhtiö, Film in Tavastian studiot, jossa on pari vuotta sitten tehty 
kriitikoiden ylistämä nuorisoleffa Fucking Pello. Leffassa kaksi älyrobottia kulkee pitkin maantien vartta 
ja välillä ampuu lumipalloja ohikulkevia autoja kohti. Leffa on kuvattu Forssassa, vaikka tarina 
käsittelee pellolaisnuorisoa kaukana Länsi-Lapissa. Alun perin oli tarkoitus leffa kuvata Pellossa mutta 
Pellon kunnalla oli ennakkoluuloja, ja sen vuoksi ei antanut kuvauslupaa kunnan kouluihin ja julkisiin 
paikkoihin, siispä Forssassa jotkut paikat lavastettiin Pelloksi. Jälkikäteen Pellon kunta tuli 
katumapäälle, kun eivät antaneet kuvauslupaa mutta ei voinut tietää leffan suosiosta.  
Forssaa on alettu kutsua Forswoodiksi. Heti Fucking Pellon jälkeen alettiin kuvata muita elokuvia sekä 
tv-sarjoja.  
Parhaillaan ollaan kuvaamassa elokuvaa nimeltä Under Sun, joka kertoo akattomasta miehestä, joka 
laittaa kontakti-ilmoituksen nettiin. Leffa on kuvattu Torronsuolla.  
 
Vastikään valmistui komedia trilogia nimeltä Hovinarrit, joka kertoo vaatetehtailijan viihdyttäjistä. 
Vaatetehtailija haluaa omat koomikot, jotta mieli pysyisi pirteänä. Parhaillaan on työn alla trilogian 
päätösjakso; Kolmas huumorituuli, jota varten on rakennettu tilapäinen kulissikaupunki tänne Rixum-
alueelle, Voimala-taloa vastapäätä olevalle laajalle kentälle.  
Trilogian ensimmäinen osa on nimeltä Nolla pomeranssi, jossa päähenkilö, mestarikoomikko,  
Juha Haukka on töissä sirkuspellenä, joka kyllästyy sirkukseen ja perustaa oman pelleilyfirman.  
Jokaisessa jaksossa seikkailee vastavalmistunut näyttelijätär Yonna Vyyhtinen, joka käsikirjoittaa 
draamasarjaa, joka kertoo lappeenrantalaisista salarakkaista. Tästä Johanna on lukenut Näe & Kuule 
aikakausilukulaitelehdestä, jonka äiti silloin tällöin ostaa irtonumerona. Netissä voisi sen ladata mutta 
silloin latausmaksaisi maltaita niin, että kioskilataus tulee halvemmaksi.  
Heti kun Johanna oli lukenut lappeenrantalaisesta salarakas draamasta, niin ajatukset menivät 
tietenkin herkku Backmaniin ja saattaisi ruveta tämän salarakkaaksi, jos jätkä olisi parisuhteessa. 
Todennäköisesti Nino on parisuhteessa, miksipä ei olisi, kuten Johanna tapaa vatuloida.  
 
Myös Film in Tavastia on kuvaamassa suurta kulttuuridraamaleffaa nimeltä Catville, ja pääroolissa on 
kukas muu kuin Yonna Vyyhtinen. Catville kertoo nuoren miehen Tusse kissasta, jota jätkän 



tyttöystävän kaveri kutsuu Murreksi. 
 
Octoberin alussa informaatiopalvelu sekä kopiointikeskus siirtyivät takaisin digitaalikonttorin 
alaisuuteen koska sähköpostipalvelimia on päivitetty sekä kopiointipuolella on siirrytty enemmän 
paperittomaan suuntaan ja toiseksi osastoilla on vähemmän ihmisiä ja enemmän digitaalisia laitteita.  
Osastopäälliköksi tuli pitkän kädenväännön jälkeen vaalea siilitukkainen digitaalipäällikkö, Krista 
Kristiansson. Alun perin olisi ollut tarkoitus, että päälliköksi olisi tullut uudelleen Vexa Läntinen, mutta 
siihen kopiointiteknikot eivät suostuneet koska he ovat vittuuntuneita tähän kuivahkoon 
ukonkäppänään.  
Toinen ehdokas osastopäälliköksi olisi ollut siivouskonsulentti, Betty Billson, mutta kopiointiteknikot 
pistivät kovasti kampoihin. Eteenkin Leena vihaa yli kaiken Bettyä koska tämä on samaa sorttia kuin 
Oili; kaiken pitää olla niin merkillistä, oikea kusipää.  
Leena on kuullut talon siivoojateknikoilta, että Betty on oikea orjapiiskuri eikä tämän mieliksi 
siivousrobotteja voi ohjelmoida, aina vaan jokin säätö on päin mäntyä, ainakin Betty mielestä.  
 
Heti kun siivouspäällikkö Betty sai siivouskonsulentin tittelin, niin silloin tämä hintelän oloinen nainen 
alkoi kulkea nenä pystyssä hammastaan purren. Heti kun alettiin suunnitella, että tästä tulisi  
informaatiopalvelun ja kopiointikeskuksen päällikkö, niin silloin tämä ehdotti Leenalle, että he 
menisivät töiden jälkeen Butlers Pubiin kaljoille mutta siihen Leena ei suostunut. Hän ei kerta 
kaikkiaan siedä tällaisia byrokraattinahjuksia, kuten hän itse on asian ilmaissut. Tietenkään hän ei 
sanonut sitä Bettyn kuulle, sillä juuri tällaisten turhantärkeiden kusipää pomojen kanssa on pidettävä 
kieli keskellä suuta. Leenalle riittää mainiosti, että naapuriosastolla rykii samanlainen tyyppi ja siinäkin 
on puolet liikaa. Leenaa myös potuttaa Raija koska tämä ihan jatkuvasti on höpisemässä 
metsästyksestä ja kalastuksesta. Lisäksi Raija on hirveän itsepäinen ja omahyväinen; kun hän kertoo 
viikonlopun tekemisistä, niin silloin hän puhuu minämuodossa, vaikka asuukin parisuhteessa.  
 
Octoberin alussa Raija oli muutaman viikon sairaslomalla koska tasapainoelimet menivät jumiin eikä 
kävelemisestä tullut mitään. Joka askeleella hän oli rähmällään.  
Tietenkin Leenasta tuntui mukavalta, kun vihdoinkin sai olla ilman ainaisia omahyväisiä 
metsästysjuttuja. Totta kai hän tietää, ettei saa iloita toisen sairaudella mutta tässä tapauksessa siitä 
on todella hyötyä, jotta työpaikalla olisi edes hetkisen paratiisi, kuten hän sanoi Johannalle.  
Johannan kanssa Leena mielellään hassuttelee, kun tämä on lapsellisen humoristinen. Myös Leena 
on lapsenmielinen. Oilin kanssa ei uskalla alkaa vitsailla tai muuten tämä voi vetäistä herneen 
nenäänsä.  
 
Eräänä October aamupäivällä kopiointikeskuksen ja informaatiopalvelun yhteiseen siniseksi 
maalattuun kahvihuoneeseen tuli kaksi henkilöä; Krista sekä isorintainen rikostutkija Jaana-Olga Kasa. 
He kysyivät, että tietääkö joku minkä tähden sähköpostipalvelimen roskapostisuodattmeen on laitettu 
S-L Safetyn IP-osoite niin, ettei yrityksen sähköposti kulje eikä puhelutkaan kunnolla toimi.  
Kaikki tulivat hiljaisiksi eivätkä käsittäneet yhtikäs mitään. Johannan polvet tutisivat pöydän alla koska 
hän tietää liikaakin syyn.  Nyt ei missään tapauksessa pidä tunnustaa, jos ei halua potkuja ja sitten 
Siivekkääntie kuudessa olisi taas hirveä sota. Pahimmassa tapauksessa häkkikin voisi heilahtaa. 
Johanna yritti hengittää tasaisesti ja ajatella ihan muuta ja uskotella itselleen, ettei tiedä mitään 
asiasta. Jaana-Olga sanoi pitkän hiljaisuuden jälkeen: ”Jokaisen pitää käydä vuorollaan poliisitalolla 
esitutkimuksessa!” Oili meni ensimmäisenä esitutkintakuulusteluun. Hänen kasvoillansa oli 
stressaantunut sinipunasävy.  
Heti kun Oili oli mennyt rikostutkijan perässä poliisilaitokselle, niin silloin Johanna meni kaikessa 
hiljaisuudessa informaatiopalvelun puolelle ja avasi sähköpostipalvelimen ohjauspaneelin luukun ja 
poisti S-L Safetyn IP-osoitteen estolistalta. Sitten hän pyyhki nappuloista sormenjärjet pois. Hän meni 
kierrätyshuoneeseen tarkistamaan, että CD-romppujen muovipalaset ovat varmasti poissa. 
Jätemyllyssä oli ainoastaan pari pientä rompun murua, jotka hän varmuuden vuoksi kiikutti lähimpään 
vessaan ja vetäisi alas, ettei vain saataisiin todistusaineistoa. Johanna ei ole ihan niin tyhmä blondi, 
ettei älyäisi siivota pois mahdollisia todistusaineistoja. Paperikirjeiden silput ovat Puolalankoulun 
takana siroteltuna mutta tuskin poliisi alkaisi niitä noukkia, kun he eivät edes tiedä, että kyseisen 
koulun takana olisi kirjesilppua. Jos tietäisivät, niin todennäköisesti rikoskyttä lähettäisi miehet paikalle, 
ajatteli Johanna.  
 
Johanna pyysi Leenaa mukaan kuulusteluun koska tämä on hänelle ensimmäinen kerta ja 
toivottavasti myös viimeinen. Leenakaan ei ole aiemmin ollut kuulusteltavana siispä hän ei uskaltanut 
luvata mitään ja toiseksi hänenkin pitää käydä poliisilaitoksella esitutkinnassa.  



Krista-pomo lupasi tulla Johannan henkiseksi tueksi. Kukaan ei osaa epäillä häntä koska tämä on 
hyvin rehtityöläinen. Krista olettaa, ettei spesiaalikoulun käynyt toimintarajoitteinen tyttö kykenisi laittaa 
turvayrityksen IP-osoitteita estolistalle vaan olettaa kyseessä olevan vahinko tai jonkun kilpailevan 
yrityksen salaisen agentin sabotaasia, jotta kunta vaihtaisi turvayritystä. Tämä pitää osittain paikkansa 
sillä juuri se oli Johannan tavoitteena, että Forssan kaupunki purkaisi sopimuksen S-L Safetyn kanssa. 
Hän ei tullut ajatelleeksi, että millaisen kuulustelurumban hän tulee aiheuttamaan. Tässä sitten sitä 
ollaan, ajatteli hän. Nyt hänen pitää pelata pokeri kunnialla, ettei paljastuisi. Hänellä on kaksi 
vaihtoehtoa; tunnustaa koko juttu niin kuin on ja samalla saisi potkut tai sitten kiistäisi kaiken. Viimeksi 
mainittu vaihtoehto on parhain. Silloin maine säilyisi. Riittää mainiosti Jokioisten potkut. 
 
Johanna kysyi Leenalta: ”Mitä mie sitten sanon siellä kuulustelussa?” Leena vastasi: ”Sano vaikkapa, 
ettet tiedä mitään koko asiasta, niinhän asia onkin, vai kuinka?” 
 Johanna nyökkäsi ja sitten Leena naurahti: ”Jos vastaus ei tyydyttäisi, niin silloin alkaisi Jailhouse 
Rock!” Leena on vakuuttunut, että Johannalla on näppinsä pelissä. Muutama vuosi sitten, ennen kuin 
tämä sai palkkatukipalkkauksen, hän oli huomannut, kun Johanna yritti naputella The Greens 
puolueen poliitikon sähköpostiosoitetta estolistalle mutta onneksi Leena keskeytti moiset puuhat. 
Johannalla oli tuuria, kun juuri Leena sattui huomaamaan eikä Oili tai muuten hän ei olisi saanut 
palkkatukipalkkausta. Leena ei kertonut tapauksesta kenellekään koska hän pitää kovasti Johannasta 
ja inhoaa The Greens puoluetta. Juuri tämän vuoksi hän epäilee vahvasti, että Johanna olisi myös  
S-L Safetyn eston takana. Hän ei aio käräyttää Johannaa koska hänkin inhoaa tätä dominoivaa 
turvayritystä ja on valmis väärään valaan. 
Johannasta ja Leenasta on todella tullut ystäviä. Leena on kurkkuaan myöden täynnä Forssan 
kaupungin esimiesten ja poliitikoiden hapatuksia. Hänen sisällänsä asuu pieni anarkisti, muttei 
kuitenkaan kannata terraristejä koska kyseinen järjestö on rikollinen. 
Leena Lehto itsekin on tehnyt sopimattomia asioita työpaikallaan kuten esimerkiksi ottanut pimeitä 
työtehtäviä pizzerioista sekä pikaruokaloista ja kopioinut kunnan laskuun ruokalistoja sekä myynyt 
työpaikalla virolaista olutta. Alkoholipitoisten juomien myynti kaupungintalolla on ankarasti kielletty. Jos 
tämä paljastuisi, niin aivan varmasti hän saisi potkut.  
Tässä kerran Johanna sattui huomaamaan, kun Leena oli kopioimassa pizzalappuja, jolloin tämä oli 
saada sätkyt. Hän vannotti, ettei sitten sanaakaan Raijalle eikä kenellekään muulle. Silloin Raija oli 
sairaana eli sopiva tilaisuus kopioida pizzalappuja. Totta kai Johanna lupasi vaieta. Todennäköisesti 
muutaman vuoden kuluttua tämäkin löytyy hänen kertomuksestansa Salatut elimet mutta onneksi 
Johanna on kääntänyt kertomuksen ylösalaisin niin, että naiset ovat miehiä ja toisin päin. Lisäksi 
kyseinen tulevaisuuskertomus sijoittuu 4000-luvulle.   
 
Nyt Leena tekee vastapalveluksen ja aikoo näytellä tietämätöntä, että kuka olisi voinut laittaa 
turvayrityksen IP-osoitteen estolistalle. Tässä asiassa väärä vala on oikein sillä, jos Johanna 
paljastuisi niin silloin Lehmusvuorilla olisi suuret juhlat. Sitä iloa Leena ei halua suoda ärsyttävälle 
Oilille. Leena on varma, että rykijä yrittää kaikkensa, jotta se isorintainen rikostutkija alkaisi epäillä 
Johannaa. Onneksi Leena menee kuulusteluun viimeisenä, jotta kuulisi työkavereiltaan mistä oli 
kysymys ja voisi puolustella neiti Kivistä.  
 
Myös Oili on rikkonut kaupungintalon sääntöjä. Muutama vuosi sitten, kun Roope vielä eli, niin silloin 
postitusteknikot sekä kopiointiteknikot pitivät kahvitauolla viina-arpajaisia, johon osallistui myös 
siivousteknikot. Viina-arpajaiset rikkoivat kahta pykälää; julkisen virastotalon alkoholimyyntikieltoa 
sekä arpajaislakia. Julkisissa virastoissa ei saa järjestää minkäänlaisia arpajaisia. 
 
Oili oli kuulusteluissa koko aamupäivän. Samaan aikaan kaupungintalolla Leena arveli rouva 
Lehmusvuoren läpättävän ties mitä.   
 
Lounastunnin jälkeen Oili palasi työpaikalle, jolloin oli Johannan vuoro mennä ensimmäiseen 
poliisikuulusteluun. Hän meni pomonsa kanssa oranssinväriselle poliisilaitokselle, jonka julkisivulla on 
liittovaltion poliisin logot. Poliisilaitos sijaitsee kaupungintalon takana. Välissä on Elmokartanon 
palvelutalo sekä omakotitaloja. Poliisilaitosta vastapäätä on suuri nurmikenttä, jossa kesäisin voi olla 
piknikillä.  
 
Johannaa jännitti eniten se, kun ei tiedä mitä poliisi tietää tapauksesta ja millaisia todisteita vai onko 
ollenkaan todisteita, ajatteli Johanna samalla, kun asteli poliisilaitoksen pariovesta sisään Krista 
edellä. Ensin he menivät poliisilaitoksen reseptioon ilmoittautumaan, josta heidät ohjattiin kolmanteen 
kerrokseen. Johanna yritti vakuuttaa itselleen, ettei tiedä mitään estolistasta.  



Jaana-Olga odotteli huoneensa ovella. Ihan tavallinen konttori. Krista sanoi, että Johanna tarvitsee 
hänet henkisenä tukena. Johanna ajatteli itse mielessään, että pomon läsnäolo antaa rikostutkijalle 
käsityksen, että hän olisi toimintarajoitteinen eli ei ehkä epäilisi samalla tavalla kuin 
normaalirajoitteisia.  
 
Jaana-Olga istahti tietokoneistetun työpöytänsä taakse, mukavalle konttorituolille, ja kehotti Johannaa 
ja Kristaa istuutua. Pomo istahti oven viereen ja Johanna Jaana-Olgaa vastapäätä. Johannan onneksi 
konttori ei ole tyypillinen kuulusteluhuone, sillä tämä on esitutkinta vaiheessa. Siinä vaiheessa 
pysykööt, jos on minusta kiinni, ajatteli Johanna.  
 
Jaana-Olga aloitti kuulustelun: ”Jaahas, no, Johanna Kivinen, tiedätkö kuinka S-L Safetyn IP-osoite on 
joutunut estolistalle?” johon Johanna änkytti lievästi: ”No, en tiiä… en todellakaan tiiä.” johon  
rikostutkija: ”Mitä tarkoitat, ettet todellakaan tiedä?”  
Johanna vastasi: ”Sitä, etten tiiä mittään, voan sen mitä Te siitä kerroitte aamupäivällä 
kahvihuoneessa, ja se on kyllä järkyttävää, kun ihimiset pelleilee estolistan kanssa.” Jaana-Olga nojasi 
konttorituoliinsa ja kysyi: ”Mitä tarkoitit sillä, että ihmiset pelleilevät, et kai vaan tarkoittanut itseäsi?” 
johon Johanna: ”No en tietenkään, en minä tappaa pelleillä.” Jaana-Olga rykäisi ja katsoi 
näyttöpäätteeltä muistiinpanojaan ja jatkoi: ”Hmm, mitä tarkoitit, ettet tapaa pelleillä, siis olet kuitenkin 
joka tapauksessa pelleillyt?”, johon Johanna: ”En tietenkään pelleile työpaikalla!” Sitten Jaana-Olga 
totesi: ”Tietojeni mukaan olet muun muassa pelleillyt koululähetti Suoma Veilahden kanssa piilotellen 
hänen postisalkkuansa… pitääkö tämä paikkansa?” Johannalta meinasi päästä itku ja oli pakko 
nielaista, ettei itku pääsisi. Itkeminen kuulusteluissa voi herättää epäilyksiä. Hänelle tuli mieleen, että 
ilmeisesti Oili oli vasikoinut Suoman postisalkun piilottamisesta. Se oli vain pelkkää leikin laskua, 
jollaista myös kopiointiteknikot ja Oili itsekin harrastaa. Ilmiselvästi rykijä yrittää horjuttaa Johannan 
uskottavuutta, ajatteli hän. Johanna mietti kuumeisesti, jos laittaisi kaikki kortit pöydälle ja tunnustaisi 
koko jutun ja ottaisi mahdolliset potkut mutta tuli toisiin ajatuksiin, kun vilkaisi pomoaan joka 
mielenkiinnolla seurasi tilanteen kehittymistä. Johanna päätti vaieta pääasiasta mutta paljastaa 
pelleilyt Suoman kanssa: ”Kyllä, se pittää paikkansa, mutta se oli vaan pientä leikinlaskua sillä myös 
kopiointiteknikot ja Oili tappaavat kujeilla Suoman kanssa… Se oli semmosta leikkimielistä jäynää, 
jollaista esiintyy lähes jokkaisella työpaikalla.” jolloin Jaana-Olga ryhdistyi: ”Jaahas, entä tämä 
estolista… onko myös se sinun jäynääsi?” johon Johanna: ”Siitä en todellakaan tiiä mittään, en oo sitä 
tehnyt.” johon Jaana-Olga: ”Onko se ihan varma, ettet ole laittanut S-L Safetyn IP-osoitetta 
estolistalle?” Johanna vastasi: ”Kyllä, se on ihan varma.” johon rikostutkija sanoi varovaisesti ja 
samalla tarkkaili Johannan jokaista elettä: ”Palvelunesto eli estolista napista saa helposti otettua 
sormenjäljet… ja mitä luulisit Johanna, löytyisikö siitä sinunkin sormenjälkesi?”, johon Johanna vastasi 
tyynenrauhallisesti: ”Voihan siitä löytyä sillä joka iltapäivä pyyhitään pölyt sähköpostipalavelimen piältä 
sekä jokkaisen nappulan ympäriltä, jolloin nappeihin voi jäädä sormenjälkiä. Jaana-Olga nyökkäsi 
hyväksyvästi ja kysyi vielä kerran: ”Onko sinulla mitään S-L Safetyä vastaan, onko heidän tuotteensa 
aiheuttanut sinulle kärsimystä tai vahinkoa?” Nyt Johanna oli hyvin lähellä kertoa epäilyistään yhtiön 
rahakavalluksesta mutta päätti vaieta, sillä se voisi herättää epäilystä. Niinpä Johanna sanoi: ”Eipä 
juuri, ei mulla oo mittään firmaa vastaan, hienoja vartiointirobotteja, myös mie tykkään kovasti 
roboteista… vaikken ossaa ohjelmoida.”  
Johannan oli pakko tehdä pieni valkoinen valhe, ettei rikostutkija saisi tietää kuinka hyvä hän onkaan 
ohjelmoinnissa. Juuri tämän taidon ansiosta hän onnistui luoda roskapostilistalle erillisen 
roskapostimapin. Johanna päätti tilaisuuden tullen poistaa salatun mapin.  
Jaana-Ulla kysyi: ”Mitä tarkoitit sillä, eipä juuri?” johon Johanna: ”Sitä ettei oo mittään 
hampaankolossa, ihan hyvä firma, ammattitaitoista väkkee.” Johanna itse mielessään ajatteli, että 
tämä oli valhe, sillä S-L Safety on paskafirma, joutaisi konkurssiin, mutta juuri nyt tätä ei missään 
nimessä parane sanoa ääneen, jos ei halua potkuja sekä rikosrekisteriä. Hyvinkin ammattitaitoista 
väkeä, sillä firmahan on onnistunut kavaltamaan pankkiautomaattien rahat, ajatteli Johanna.  
Ajatella jos rikoskyttä tietäisi mitä hän ajattelee, niin varmasti häkki heilahtaisi, ajatteli hän.  
Jaana-Olga kaatoi ruskeasta kirjekuoresta CD-rompun palasia ja paperisilppua pöydälleen ja kysyi:  
”Tiedätkö mitä nämä ovat?” Johannan sydän hyppäsi ihan kurkussa asti, kun tunnisti muovin palaset. 
Joissakin näkyi S-L Safetyn logon värejä, jotka ovat hieman haalistuneet. Johanna ajatteli itse 
mielessään, että vitustako kyttä on ne kaivanut. Hän vastasi hämmästyneenä: ”Jottain muovinpalasia 
kai…” johon Jaana-Olga kertoi: ”Muovinpalaset ja paperisilppu ovat kaupungintalon kierrätyshuoneen 
jätemyllystä ja paperisilppurista… Ne ovat lähtöisin CD-rompuista ja kirjeistä, jotka S-L Safety oli 
lähettänyt, kun sähköposti eikä puhelut mene perille.” hän piti pienen tauon ja tarkkaili Johannan 
reaktiota ja sitten kysyi: ”Mitä luulet, voisiko noissa palasissa olla sinun sormenjälkiäsi?” johon 
Johanna: ”Juu, ehkä, voi olla, sillä miekin tappaan lajitella myös tavallista postia, täysin mahollista.” 



johon Jaana-Olga: ”Mitä luulisit, että kuinka romput ovat joutuneet jätemyllyyn?” johon Johanna:  
”Sitä en kyllä tiiä.” johon Jaana-Olga: ”Oletko ihan varma, ettet tiedä, tämä on vakava asia?” Johanna 
vastasi: ”Kyllä, en todellakaan tiiä sillä mie ainakin teen työni niin hyvin kuin mahollista.”  
Sitten Jaana-Olga tulosti kuulustelupöytäkirjan ja antoi sen Johannalle luettavaksi. Tietokoneen 
saneluohjelma on kirjoittanut kaiken sana tarkasti mitä Johanna oli juuri sanonut. Tuollasen 
saneluohjelman haluaisin, ajatteli Johanna.  
Luettuaan Johanna antoi kuulustelupöytäkirjan takaisin rikostutkijalle. Jälkikäteen hän hieman katui, 
kun antoi paperin takaisin koska silloinhan siihen jäi sormenjäljet mutta toisaalta nehän saataisiin 
myös työpaikan ovista ja pöydistä.  
Ehkä oli hyvä, kun hän antoi takaisin kuulustelupöytäkirjan, ettei rikoskyttä alkaisi epäillä, että minkä 
takia blondi on kiinnostunut kuulustelupöytäkirjasta. Johanna onnistui kerrankin ajatella loogisesti.  
Poliisitäti nousi tuolilta ja sanoi: ”Okei, saatte mennä!” ja hyvästeli kädestä pitäen. Johanna sanoi: 
”Toivottavasti juttu seleviäisi.”  
Jaana-Olga nyökkäsi ja ajatteli itsemielessään, että mitä väkeä sitä onkaan. Nuo kainuulaiset eivät 
kykene opettelemaan Hämeen murretta tai kirjakieltä vaan sönkkäävät Kainuuksi.  
 
Johanna pomonsa kanssa lähti kävelemään kohti kaupungintaloa. Ulkona oli jo pimeää, sillä 
ollaanhan Octoberin puolivälissä, ja kohta puoliin saa odottaa lumen tuloa. Melkein joka toinen vuosi 
on kylmempi ja joka toinen lämpimämpi eli ilmastonmuutoksesta ei kyllä ota selvää. Mitä ihmiset eivät 
tiedä, ilmastonmuutos on parhaillaan kehittymässä saastepilvessä. Pilvi on jossain eteläisellä Tyynellä 
valtamerellä. Napajäätiköt ovat väliaikaisesti vahvistuneet mutta kaikki on väliaikaista vaan, kuten 
laulussa sanotaan. Saastepilvi on luonnonoikkuja ja on erittäin petollinen; ilmastonmuutos iskee silloin, 
kun sitä vähiten odottaa. Saastepilveen on noussut vesihöyryn mukana valtamerien muovihiukkaset 
niin, että pilvi vahvistuu vahvistumistaan.  
 
Kävellessä kohti kaupungintaloa Krista sanoi: ”Hyvinhän se kuulustelu meni!” ja se tarkoittaa sitä, että 
pomo yhä luottaa Johannaan eikä missään näy potkusaappaita käsiraudoista puhumattakaan.  
Krista avasi kaupungintalon liukuoven. Oven oikealla puolella on liittovaltion Insurance Cashin konttori 
ja vasemmalla puolella kaupungintalon eteisaula.  
Talo on suljettu siltä päivältä. Johanna meni kellariin, jossa työpaikka sijaitsee, hakemaan 
olkalaukkunsa sekä lähdevesipullonsa. Hän missasi iltapäiväkahvittelun eli lähdeveden hän ottaa 
huomenna mukaan, ellei juo sitä telkkaria katsoessa.  
Joka päivä hänellä on mukana raikasta lähdevettä, jota Leena leikillään kutsuu ahvenvedeksi koska 
hänen mielestänsä lähdevesi voi ihan yhtä hyvin olla ihan tavallista kraanavettä, jota tyhmät blondit 
ostavat siinä toivossa, että se olisi erityistä terveysvettä.  
 
Nyt kaupungintalolla on hiljaista kuin huopatossutehtaassa koska suurin osa työntekijöistä ovat 
lähteneet kotiin. Johanna meni informaatiopalveluun ja poisti salaisen roskapostimapin, ennen kuin 
rikoskyttä, Masa Koivu tai S-L Safetyn gorillat sen löytäisivät. Hän huolellisesti tarkisti, että salattu 
mappi poistui lopullisesti eikä jää palvelimen roskakoriin. Sitten hän pyyhki ohjauspaneelin nappuloista 
sormen jäljet pois.  
 
Pääsisäänkäyntiaulassa Johannaa vastaan tuli vartiointirobotti joka metallisella äänellä kysyi 
henkilöllisyyskorttia. Ei auttanut muu kuin syöttää kortti robotin etupuolella olevaan kortinlukijaan. 
Hetkisen kuluttua robotti sanoi metallisella äänellä: ”Okei ihminen, sinä olet postitusteknikko Johanna 
Kivinen!” ja henkilöllisyyskortti tuli ulos robotin kortinlukijasta. Robotin kyljessä oleva S-L Safetyn tarra 
ärsytti Johannaa, muttei tietenkään voinut sitä alkaa raapustaa, sillä robotissa on kamerasilmä.  
 
Sitten Johanna poistui rakennuksesta, sivuoven kautta, jota tulee käyttää, kun liukuovi on lukittu. Ovea 
ei tule pitää kauan auki koska silloin hälytys menee Johannan vihaamalle vartiointiyhtiölle.  
 
Johanna käveli suorinta tietä kotiin koska oli pimeää. Pimeällä on aina raiskatuksi tulemisen vaara. 
Hän käveli korkeakoulun pihan läpi, jonka takana on Puolalan koulu. Johanna ajatteli, että olipa hyvä, 
kun hän oli repinyt suurimman osan S-L Safetyn paperikirjeistä koulun takana, puiden juurille niin, ettei 
se rikoskyttä saanut enempää todistusaineistoa. paperisilpuissa olevat sormenjäljet olisivat, hyvin 
paljastavia koska paperithan ovat olleet suljetuissa kirjekuorissa. Siinä sitä olisi selittämistä, ajatteli 
Johanna. Hän vilkaisi taakseen, ettei yksityiskytät seuraisi häntä.  
 
Puolalankoulun takana on pieni metsikkö, jossa on syytä olla varuillaan, kun siellä voi olla roikaleita.  
Onneksi heti puistikon takana on Käräjälän omakotialue. Johanna käveli tuttua Syväpuronkatua pitkin, 



joka alkaa korkeakoululta ja päättyy Käräjäläntielle, aivan kotitalon edustalle. Syväpurontien ja 
Käräjäläntien risteyksessä on kolmion muotoinen puistikko, Käräjälän aukio. Aikion toisella puolella on 
Köydenkorjaajankatu, joka menee Pimunkadun ja Käräjäläntien välissä. Käräjäläntien toisella puolella 
Köydenkorjaajankatu muuttuu Jormankaduksi, katu, jonka varrella on Johannan kotitalo.  
 
Johanna huokasi helpotuksesta, kun kuulustelu oli nyt kun hän asuu omassa asunnossa. Ajatella jos 
kuulustelu olisi tapahtunut muutamaa kuukautta aiemmmin, niin silloin olisi ollut kova työ kertoa 
vanhemmille, että miksi töissä meni niin pitkään. Poliisikuulusteluista hän ei tietenkään olisi voinut 
kertoa, kun muuten isä ja äiti olisivat huolestuneet; mitä nyt tyttö on mennyt tekemään.  
Tämä ajatus antaa Johannalle vilun väreet. Entä jos kuulustelu olisi ollut muutamaa kuukautta 
aikaisemmin ja olisi huimuuttaan tunnustanut, entä sitten, miten hän olisi selittänyt vanhemmille IP-
eston? Se olisi vakavampi juttu kuin pikkulappuset Jokioisissa.  
 
Nyt hänen ei tarvitse kertoa mitään koko kuulustelusta. Jos hän asuisi lapsuuskodissa, niin silloin olisi 
tietenkin vanhempien osoite mennyt poliisin tietoon, joka olisi aiheuttanut hänelle stressiä, jos se 
rikoskyttä lähettäisi kirjeitä, joissa olisi poliisin logo. Nyt hän itse näkee ensimmäisenä postit, ellei 
mahdollinen poliisinkirje tulisi tiistaina, jolloin isä käy siivoamassa. Varmasti isukki säikähtäisi, jos kirje 
poliisilta lojuisi tyttären postiluukun alla kynnysmatolla, ajatteli Johanna samalla, kun meni A-rappuun, 
jonka toisessa kerroksessa hän asuu.  
 
Kotiin päästyään hänelle muistui mieleen eräs romppu, jonka oli tuonut kotiin kahvikupin aluseksi 
mutta nyt se alkoi poltella näppejä. Ei auttanut muu kuin laittaa vaaleanpunaiset tiskihanskat käsiinsä 
ja vesihanan alla huuhdella huolellisesti pois sormenjäljet ja sitten hän laittoi hanskat kädessä rompun 
pieneen muovipussiin.  
Sitten meni ulos ja käveli rauhallisesti Loimijoen rantaan, Jokitorille, ja heitti CD-rompun frisbeen lailla 
kohti joen leveintä kohtaa. Hän näki, kuinka Cd-levy upposi. Niin oli tarkoituskin. Ajatella jos rompun 
perhana olisi alkanut kellua, ajatteli Johanna.  
Kävellessä Jokitorille hän piti silmällä jokaista kadun varteen pysäköityä autoa, ettei niissä istuisi 
yksityiskyttiä. Käräjäläntien länsipäässä menee Pimunkatu, jonka toisella puolen Käräjäläntie muuttuu 
Junaratakaduksi, joka johtaa suoraan rappusille, jonka alapuolella on Jokitori. Oikealla puolella on  
Forssan urheilu- ja uimahalli. Lähinnä, rappusten alapäässä, on keila- ja nyrkkeilyhalli.  
 
Jokitorilla on suuri parkkipaikka, jota tullaan piakkoin pienentämään, kun Jokitorin itäpuolelle tullaan 
rakentamaan asuintaloja. Asunnoista on huutava pula. Joenrantaan on suunnitelmissa tehdä rappuset 
suoraan veteen, jotta voisi lillutella varpaita.  
 
Johannalta pääsi helpotuksen huokaus, kun pääsi eroon kuumasta rompusta. Häntä ihan puistattaa 
ajatuskin, jos ei olisi hoksannut levyä ja sitten yllättäen poliisi tekisi kotietsinnän ja löytäisi  
S-L Safetyn rompun hänen kotoansa. Siinä ei olisi selitykset auttaisi, kun ei ole kyseisen firman 
asiakas. Johanna ei missään nimessä halua ostaa palveluita kyseiseltä firmalta ja pelkää kuin ebolaa, 
jos isä ja äiti ostaisi vartiointi- ja hälytinpalvelut S-L Safetyltä.   
 
Seuraavaksi hänelle muistui mieleen koulukuvalaite, jonka oli myös anastanut työpaikaltaan omalla 
luvalla koska siinä on Jeesuksen lukioluokkakuva, stillkuva sekä liikkuvia videokuvia. Tätäkin 
varastamista hän itsemielessään kutsuu E-Storen löydöksi. Harmi, kun hän ei uskalla esitellä 
työpaikalta varastettuja tavaroita vanhemmilleen. Isä ja äiti ovat ihan avoimesti käyttäneet Brandcarilta 
nimeltä E-Store varastamiaan tavaroita.  
  
 
Ennen kuvalaitteesta luopumista Johanna kopioi serkkunsa kuvan ja laittoi sen kotisivulleen 
salasanoin suojattuun mappiin, sinne ei pääse edes serkut. Sitten hän vei kuvalaitteen viereisen talon 
elektroniikkajätekonttiin, jonne hän hiippaili, ettei kukaan näkisi, sillä Johannan talon asukkaat eivät 
saisi hyödyntää viereisen talon kierrätyshakaa.  
Kun Johanna oli vasta muuttanut, niin silloin hän vei kyseiseen roskahakaan sähkökäyttöisen 
lämpöpatterin pahvipakkauksen. Silloin isä oli nuhdellut, ettei saisi noin tehdä ja sekin on niitä 
pikkutyttöjen puuhia. Mitä Antti-isä ei tiedä, että tytär on myös tehnyt melkoisen rikoksen työpaikallaan, 
joka on vakavampi kuin Jokioisten pikkulappuset sekä hänen omat E-Store löydät Brandcarilta.  
 
Seuraavana päivänä oli Leenan vuoro mennä kuulusteluun. Tietenkään Leena Lehto ei ilmiantanut 
Johannaa, vaikka oli 95 prosenttia varma tämän syyllisyydestä. Leenalla ei ole sydäntä käräyttää sitä 



ihanaa blondia, jolla on aina niin hyvät jutut ja on erittäin ahkera työssään. Sitä iloa hän ei aio suoda 
Oilille. Jos Johanna saisi potkut, niin se tarkoittaisi rankkoja aikoja hänelle itselle; rykijä olisi yksin 
informaatiopalvelussa, joka tarkoittaisi sitä että, hän joutuisi auttamaan palvelin asioissa sekä kärrätä 
paketteja eri osastoille samalla, kun rykijä olisi nuolemassa päälliköiden takapuolia. 
Kopiointikeskukselle tulee jatkuvasti töitä eli miten ihmeessä hän ehtisi hoitaa kaikki tehtävät, ajatteli 
Leena samalla, kun käveli poliisitalolle.  
Raija on saamassa uusia työtehtäviä kaupungin keskusvarastolta. Parempi, että Johanna jatkaisi 
informaatiopalvelussa, jotta hän itse voisi keskittyä kopiointiin, ajatteli Leena Mikaela Lehto.  
Kuulustelun jälkeen hän ihmetteli työkavereiden kanssa, että kuka perhana on voinut laittaa  
S-L Safetyn IP-osoitteen estolistalle.  
Johannakin oli mukamas ihmettelevinään ja onnistui hyvin teeskennellä tietämätöntä. Jos Oili saisi 
vähänkin vihiä hänen syyllisyydestänsä, niin aivan varmasti alta aika yksikön tämä kyömynenäinen 
rykijä vasikoisi esimiehille ja rikoskytälle.  
 
Samana päivänä entinen osastopäällikkö Allu käväisi informaatiopalvelussa ihmettelemässä tapausta 
ja totesi: ”Tässä ei ole mitään järkeä… oveen pitänee laittaa koodilukot, ja pitää ottaa asia esille Masa 
Koivun kanssa.” Joka kerta, kun Leena kuulee turvallisuuspäällikön nimen, niin silloin häntä alkaa 
hymyilyttää koska tämän toimet aina menevät ylihilseen. Taitaa nytkin tulla yliampuvia 
turvallisuustoimenpiteitä, sanoi Leena.  
 
Johanna päätti jättää S-L Safetyn rauhaan, ettei tulisi ongelmia. Nyt hän selvisi pelkällä 
säikähdyksellä. Ensi kerralla hän todennäköisesti paljastuisi. Hän muisti Jokioisista saadut potkut; 
ensin oli hauskaa ja olettamus, ettei kukaan saa tietää ja sitten tulee vaarallinen yllätys.  
Jos Johannan tilalla olisi ollut joku toinen niin kuka ties olisi hätääntynyt ja paljastanut kaiken ja saanut 
potkut. Onneksi Johanna onnistui pitämään päänsä kylmänä kuulustelun aikana, ja se johtuu hänen 
suuresta kiinnostuksestansa telkkarin poliisisarjoihin. Hän päätti, ettei tapahtuneesta kannata kirjoittaa 
minkäänlaista blogia eikä kertomuksia, ei ainakaan lähitulevaisuudessa. Ehkä hän voisi kirjoittaa 
Salatut elimet kertomukseen noin kahdenkymmenen vuoden kuluttua, kun tapaus vanhenisi.  
 
Viimeksi mainitussa kertomuksessa seikkailee Johannan kaltainen päähenkilö Jyri Brickmountain. 
Kertomusten henkilöiden nimet hän pyrkii valitsemaan niin, ettei todellisuudessa esiinny 
samannimisiä, jotta voisi ne julkaista kotisivullaan. Ennen kaikkea hän välttää sukulaisten kaimoja. 
Kaikki Jeesus nimiset sukulaiset hän on muuntanut Jenni nimisiksi tytöiksi.   
Vaikka hän nyt asuukin omassa asunnossa, niin silti toistaiseksi hän pitää kertomuksensa salatussa 
mapissa, jonne pääsee vain serkut. Vielä aika ei ole kypsä kertomusten suureen lanseeraukseen ja se 
johtuu örinöistä. Kun hän käy vanhempien luona, niin silloin hän helposti örisee, kun kuulee 
televisiosta paskanimiä. Hän haluaisi pystyä formatoimaan aivonsa niin, ettei muistaisi Inkeri Pulliaisen 
tapausta. Hänen ajoittaiset örinänsä antavat isälle ja äidille lapsellisen kuvan ilman, että tietäisivät 
syytä.   
Onneksi tällä kertaa hän ei saanut potkuja mutta potkut olivat hiuskarvan varassa, jos Johanna ei olisi 
ajatellut järjellä. Tässä tapauksessa valehtelusta oli todella hyötyä, ajatteli Johanna.   
 
Tuli december ja joululounaiden aika. Digitaalikonttorin väki söi maukkaan jouluaterian Mauno Jokisen 
lukion ruokalassa, jossa on elintarviketeknisenlinjan harjoitusravintola, Feel Good Restaurant.  
Tämä harjoitusravintola on avoinna kaikille ja siitä kaupungin ravintoloitsijat ovat käärmeissään, kun 
verorahoilla ylläpidetään hienoa ravintolaa. Johanna söi monta lautasellista jätkännakkeja, jotka ovat 
prinssinakkien uusi nimike, jotta päästäisiin eroon muinaisista monarkiadiktatuurimuistoista.  
 
Oilia nauratti kovasti, kun blondi on noin perso jätkännakeille: ”Heh, mulle jäi nakkiongelma, kun sä 
söit kaikki jätkännakit, mitä väkkee sitä onkaan!” Oili on omaksunut Raijalta joitakin vakioilmaisuja 
kuten esimerkiksi mitä väkkee sitä onkaan. Oikeastaan hokema on tullut Johannan kautta. Tämä on 
ainoita kainuulaisia sanoja Kainuun murteella, jotka ovat jääneet Johannan työkavereiden mieliin.  
 
Johanna vastasi: ”En suinkaan syönyt kaikkia… taitaa syyllinen olla tuo Raija.”, johon Raija naurahti: 
”Mitä sä sanoitkaan? Nyt taidanpa aloittaa maanperusteellisen painostuksen ja piipahdan kotimatkalla 
Siivekkääntie kuudessa tai mitä sanoisit Siivekkääntie 6 puoli seitsemältä?” Kuten tavallista, 
Johannalle tuli hätä: ”En tarkoittanut sua vaan yhtä toista Raijaa… tuota, se on se puolianimaatioleffa 
Raija Rabbit, jota siteerasin.” johon Raija Lillukka naurahti: ”Mä tunnet sut, sä tarkoitit mua koska oon 
näin paksu!” Johannan vieressä istunut Leena naurahti: ”Joko pupu pujahti pöksyihisi?” johon 
Johanna: ”Ei mun pöksyissä asu pupuja.” johon Leena: ”Siellä on kokonainen eläintarha, päästä jo se 



pupurukka pois housuistasi!” ja nauroi rinnat hytkyen. Myös Raija ja Oili nauroivat, kun eivät voineet 
olla totisia.  
 
Kesällä 2989 eli samoihin aikoihin, kun Johanna oli ensimmäistä kesää kesätöissä, niin silloin 
puolianimaatioleffa Raija Rabbit sai ensi-illan elokuvateattereissa. Silloin Johanna ei uskaltanut 
mainita animaatiohahmosta Raijalle, kun silloin ei vielä tuntenut tarpeeksi hyvin tätä lihavaa naista. 
Yhä Johannan pöksyyn meinaa tulla köntsät, kun kopiointiteknikot leikillään painostavat.  
Painostus-sana on tullut hänen kertomuksiinsa ja siitä kumpuaa yhä uudelleen meheviä ideoita.  
 
Samana päivänä, kun digitaalikonttori söi joululounaan Mauno Jokisen lukiolla, niin kaupunginkanslian 
väki söi oman joululounaan Scandic Hotel Joutsenen ravintolassa, joka on aivan Vattulan 
keskustassa, Loimijoen läppäsillan itäpuolella.   
Kesken joululounaan Allu Leppäseltä pääsi oksennus koska on ylistressaantunut ja loppuun palanut. 
Hän ei osaa kieltäytyä lisätyötehtävistä. Hänen työpöydällänsä lojuu hirveästi keskeneräisiä projekteja 
kuten esimerkiksi reseption remontti sekä uudet kulunvalvonta järjestelmät, ettei IP-estot toistuisi eikä 
osaa aavistaakaan, että kuka oli eston takana. Allu olettaa, että kyseessä olisi joku ulkopuolinen, sillä 
kaupungintalon muilta osastoilta on kadonnut lompakoita.  
Leppäsen perhe-elämäkin kärsii isukin työkiireistä. Vapaa-ajalla jotkut työkaverit pyytävät kyytiä sinne 
sun tänne eikä ylikiltti Allu osaa kieltäytyä kuskaamisista.  
Nyt oksentaminen oli merkki siitä, ettei enää keho kestä lisää paineita.  
Allu joutui pitkäaikaissairaslomalle ja tilalle palkattiin hänen kaimansa, kansliansihteeri Allu Anttila. 
Hän on hieman Leppästä nuorempi ja tukevampi. Työtehtävät jaettiin kunnanjuristi Suffelin kanssa.  
 
Vuosi 3001 
Johanna ja Oili tulevat hyvin toimeen keskenään, mutta radiokanavan valinnassa heillä on pieniä 
erimielisyyksiä. Johanna mielellään kuuntelisi Rix DAB kanavaa, kun taas Oili tahtoisi kuunnella 
julkisenpalvelun Radio4 Hämettä.  
Johanna järkevänä naisena päätti tehdä kompromissin kuuntelemalla Rix DABia aamupäivisin ja 
iltapäivisin työkaverin suosikkiasemaa. Joka arkiaamu Rix DABissa on hauska mutta hyvin äänekäs 
aamuohjelma Morning Zoo.  
Perjantai iltapäivisin Radio4:n Hämeen taajuudella on hauska perjantai-ilottelu nimeltä Eteenpäin 
perjantaina, jossa tehdään tutuille kappaleille uudet sanat, josta myös Oili pitää.   
 
Eräänä mars kuisena perjantaina Johannan piti kärrätä erittäin painava reititinosia talousosastolle, 
joka on ylimmäisessä viidennessä kerroksessa. Oili ei halua kärrätä painavia tavaroita koska pelkää 
selkänsä uudelleen kipeytymistä, niin Johanna joutuu kärrätä kaiken painavan. Hän itse jakelee kaikki 
kevyet paketit ja paperikirjeet. Jos Johanna ehtii jakaa kevyet paketit, niin silloin Oili alkaa mumista 
itsekseen, ettei näin pitäisi olla ja päälle rykien repien kurkkuaan.  
 
Ruokatunnilla kotona vessassa käsiä pestessä Johanna tunsi kuin laserleikkurin säde olisi iskeytynyt 
selkään. Teki erittäin kipeää. Hän mietti, jos soittaisi työpaikalle, ettei pääse tulemaan mutta päätti 
kuitenkin raahautua työpaikalle kertomaan Oilille, että selkä perhana kipeytyi käsiä pestessä.  
Oili osasi lohduttaa itkunpartaalla olevaa Johannaa koska vuosi sitten hänellä itselläkin oli ollut 
selkävaivoja ja nyt heillä on yhteisiä kokemuksia. Tämä kokemus lähensi heitä joksikin aikaa.  
Tietenkin rouva Lehmusvuori lässytti, että kyllä se siitä ja kehotti makailemisen sijasta liikkua 
mahdollisimman paljon. Se on ihan totta, mutta siinä sivussa hän lässytti ihan kuin Johanna olisi 
vähäjärkinen, vaikka Oili hyvää tarkoitti.  
 
Perjantai-iltaisin Johanna tapaa mennä vanhempien luokse katsomaan TV Kainuuta, jonka Antti ja 
Anna ovat vastikään tilanneet. Kanava näkyy satelliitin välityksellä. TV Kainuu on kainuulainen 
koostekanava, jossa näytetään suosituimpia ohjelmia kahdelta Kainuun julkisenpalvelun kanavilta 
sekä TV Kolome, joka on maakunnan suurin kaupallinen tv-kanava. Parhaimmat ohjelmat ovat juuri 
TV Kolomella. Muutama vuosi sitten Kainuussa aloitti toinen kaupallinen tv-kanava, Seiska mutta sitä 
ei voi tekijänoikeuksien takia pysty katsoa muualla päin Suomea.  
 
Selkäkivun takia Johanna ei uskaltanut ajaa autolla, niinpä hän soitti isälle, jotta tämä hakisi hänet.  
Vanhempien luona Johanna tapaa television ohella lueskella kainuulaisia lukulaitteita, jotka isä ja äiti 
ovat tilanneet. He tilaavat viikkolukulaitejulkaisua Tapahtui viikolla sekä viikkouutislukulaitelehteä 
Uudenmaan kainuulainen, koska siinä on TV Kainuun ohjelmatiedot Kainuuksi. 
Eeka Palmuniemi ei ole ollut vuosiin Uudenmaan kainuulaisen toimittajana.  



Lukion viimeisellä vuonna Johanna oli nähnyt Eekan auton Hirvisuonkadun varressa eli äijä on 
näköjään muuttanut Hirvisuon kaupunginosaan.  
 
Vattulassa kiistellään, että kummasta tehtäisiin Vattulan seudun virallinen kieli; Savon vai Kainuun-
murteesta. Kompromissina Vattulassa käytetään Suomen kirjakieltä mutta tavallinen rahvas puhuu 
Kainuun murteella.  
 
Johanna oli kokonaisen seuraavan viikon kotona ja sitten viikon päästä maanantaina palasi töihin. 
Tästä lähtien hän aikoo ottaa rauhallisemmin painavien tavaroiden kanssa. Hän sopi Oilin kanssa, että 
he käyttäisivät tästedes moottoriohjattua lavettia, joka on osaston varastossa mutta sitä ei ole tullut 
käytettyä koska lavetti on aivan liian leveä eikä mahtuisi hisseihin.  
 
Oili keskusteli Kristan kanssa, että tilattaisiin kapeampia lavetteja, jotta ne mahtuisivat hisseihin, 
mielellään yksi lavetti jokaiseen kerrokseen. Osastopäällikkö Krista Kristiansson antoi luvan tilata kaksi 
kapeaa lavettia.  
 
Monta vuotta Oili on halunnut hankkia osastolle postinlajittelurobotteja mutta sellaiseen pienellä 
kunnalla ei ole vara. Hän ei myöskään ymmärrä, että hän leikkii tulella; jos lajittelurobotteja 
hankittaisiin, niin silloin hänenkin työnsä olisi vaarassa. Oikeastaan lajittelurobotteja ei tarvittaisiin 
koska paperipostia on hyvin vähän. 
 
Eräänä juni päivänä digitaalikonttorinväki kävi jokipurjehduksella. Pieni jokikatamaraani  
Jet Omega ajoi Pyhäjärven ja Jokioisten Loimikanavan välillä.  Katamaraani lähtee Forssan 
kaupunkilaiturista.  
Pyhäjärvellä katamaraani hiljensi vauhtia, jotta matkustajat pystyivät ihailla järvimaisemia sekä ehtisi 
syödä päivällisen aluksen pienessä ravintolassa.  
 
Informaatiopalvelu ja kopiointikeskukselta oli mukana vain Johanna ja Raija koska Leena ei halua olla 
surkeiden pomojen seurassa. Oilin mielestä osastoa ei voi sulkea ja sen vuoksi halusi mieluummin olla 
työpaikalla, jotta kaupungintalonväki saisi sellaisen käsityksen, että hän olisi webmaster, vaikkei 
sellaista titteliä olekaan. Kyllä Oiliakin ottaa pattiin pomojen surkeus ja toivoisi jos osasto- ja Krista 
alkaisi tanssia hänen pillinsä mukaan ja hommaisi Johannalle uusia työtehtäviä, jotta osastolle 
saataisiin nuoria miespuolisia harjoittelijoita. Hänestä lavettien hankinta oli ainoa hyvä teko, mutta 
siihen se jääkin. Oili kadehtii Johannan stressinkestävyyttä.  
 
Jokipurjehdus päivänä satoi saavista kaataen mutta onneksi Jet Omega on katettu, ja sisällä oli 
mukavan lämmintä. Alakannella on pieni ravintola. Ruokalistalla oli graavilohta lohkoperunoiden kera. 
Kerta Johannalla on kalakauhu, siispä hän sai herkullisia kananmaksapalleroita, jotka eivät tietenkään 
vedä vertoja hanhenmaksalle mutta ihan hyviä kuitenkin.  
 
Johannalle muistui mieleen neljännen luokan Saimaan-kanava purjehdus Jet Haahkalla mutta tällä 
kertaa hän ei kuitenkaan yrittänyt upottaa katamaraania, sillä onhan hän nyt aikuinen nainen. 
Oikeastaan hänellä ei ollut tarkoitus upottaa Jet Haahkaakaan, muuten vaan alkoi lapsellisuuttaan 
sormeilla vipua. Mitähän Krista mahtaisi tuumata, jos hän upottaisi tämän kauniin katamaraanin? 
Varmasti potkut tulisivat ja häkkikin saattaisi heilahtaa. Silloin ei auttaisi rauhallisesti hengittäminen 
poliisikuulustelussa, ajatteli Johanna samalla kun seisoi keulakannella, kun katamaraani oli 
Loimikanavan suulla. Jossain puiden takana on Restalan psykiatrinen sairaala sekä yrityshotelli.  
 
Johannalle tuli mieleen, että kuinkahan Jaana-Olga Kasa mahtaisi reagoida, jos hän syyllistyisi 
jokikatamaraanin upottamiseen. Aivan varmasti valtavat rinnat nousisivat pystyyn, ajatteli Johanna. 
 
Iltapäivällä Jet Omega saapui takaisin kaupunkilaituriin, josta osa digitaalikonttorinväestä meni 
hopeanvärisellä Kalle Eevertin bussilla kaupungintalolle. Johannan ei tarvinnut mennä bussiin sillä 
hänhän asuu keskustan pohjoispuolella.  
 
Kalle Eevertin bussista Johannalle muistui mieleen lapsuuden aikainen haave bussikuskinammatista. 
Tämä pienoinen Kalle Eevertin bussi muistuttaa melkoisesti Nuijamaanbussia.  
 
Julissa Johannalla oli parin viikon kesäloma. Kuun puolivälissä Kiviset kävivät Tallinnassa ostoksilla 
koska juuri on valmistunut nelikaistainen moottoritietunneli. Tunnelin ainoa huonopuoli on 



tunnelimaksun korkea hinta; 20 euroa per suunta, mutta toisaalta se on myös ymmärrettävää koska 
Via Baltica tunnelin rakentaminen tuli hyvin kalliiksi. 
 
Tallinnan eteläpuolelle on äskettäin valmistunut jättimäinen vihreämetallinen Idea Parkin 
kauppakeskus, josta Johanna osti pari musiikkiUSB-kalikkaa täynnä modernia virolaista 
tanssimusiikkia. Tietenkin herkkusuu Johanna osti runsaasti paikallisia makeisia.  
 
Idea Park on kasvanut entisestään ja on Pohjois-Euroopan suurimpia kauppakeskusketjuja. 
Alkuperäisestä Lempäälän Ideaparkista on tullut Lempäälän uusi ydinkeskusta, jonne on rakennettu 
uusi kirkko sekä muita kaupungeille tyypillisiä rakennuksia. Lempäälän vanhasta keskuksesta on tullut 
lähiö eli siellä asuntojen hinnat ovat halvimpia, mutta Idea Parkin lähistöllä on kalliimpaa asua.  
 
Tallinnassa Kiviset olivat vain pari päivää ja sitten he palasivat takaisin Forssaan, kun vanha ei ole 
vauhti pyörä, kuten Antti tapaa sanoa.  
 
Augustin lopulla Euroopan kaikkien aikojen hauskin koomikkonero Kurt ”Skurtis” Passare menehtyi 
keskellä golfkenttää Esclivessä, länsi Brysselissä. Todennäköisesti hän menehtyi ylirasituksesta kun, 
oli kivenkova liikemies ja pyöritti tuotantoyhtiö Skurtis Productionia.  
 
Tuotantoyhtiö on tuottanut monta erittäin hauskaa ja suosittua komediaa, joissa fiktiivinen kulttihahmo  
Ulla Uselessbrook tekee vaikka mitä hullua erilaisissa arkitilanteissa sama vanha risainen 
punavalkoraidallinen mekko päällä, ja joskus hän saattaa innostua pukeutumaan mieheksi.  
Kriitikot haukkuvat tätä kansansuosikkia mutta siitä Skurtis viis välitti koska tiesi tavallisen rahvaan 
arvostavan hänen huumoriaan. Vasta hänen kuolemansa jälkeen kriitikot alkoivat kehua leffaa.  
Ulla Uselessbrookia näyttelee runolaulajatar Vera-Maya Lordi. Runolaulajana hän on kriitikoiden 
suosikki mutta kansa tapaa haukotella, kun televisiossa hän alkaa laulaa mörisevällä akkamaisella 
äänellään edesmenneen alkoholisoituneen ja erakoituneen runoilijatar Ester Leroxin runoja. 
Ainoastaan joululaulu You make Christmas in my heart on kaikkien mieliin ja erityisesti Vera-Mayan 
laulamana. Laulussa lauletaan, kuinka joku Jenny syntyy uudelleen. Moni ihmettelee, että kenestä 
mahtaa olla kysymys. Vastauksen tietää ainoastaan laulun tekijä, Cassel Hellou.  
 
Kurt Passaren komediat eivät koskaan ole menestyneet Euroopan federaation ulkopuolella koska ne 
ovat semmoista kansallista huumoria.  
Tuotantoyhtiö Skurtis Production tuottaa myös erittäin suosittua tietokilpailua nimeltä 10 000 euros, 
jonka juontaa entinen Miss Eurooppa Frida Flash, jolla on tuuhea ruskeakiharainen tukka ja suu käy 
koko ajan koko ajan, aivan kuin kaimalla, Frida Kivisellä.  
Frida Flash on aivan hulluna moottoripyörien perään. Hänellä on oma moottoripyöräverstas Brysselin 
koillispuolella, Motor-Mattvillagessa.  
Siellä pikkupojat käyvät usein päristelemässä ja rassaamassa moottoripyöriä. 
Frida voitti Miss Eurooppa kisat 2060-luvulla, kun oli hehkeimmillään. Hän on viimeisin eurooppalainen 
Missi, joka on voittanut Miss Universeum kilpailun. Muutama vuosi sitten oli hyvin lähellä, että 
eurooppalainen kaunotar Lulu Odusowlson olisi voittanut mutta tuli toiseksi.   
 
Kurt Passaren kuoleman jälkeen yhteiseurooppalainen kaupallinen tv-kanava, ATV3, päätti jatkaa 
jonkin aikaa tietokilpailun esittämistä koska se on hyvin suosittu. Toinen suosittu Skurtis Productionin 
ATV3-ohjelma on Skurtis Games, joka on puoliksi leikkiä ja puoliksi arpajaisohjelmaa, jossa osallistujat 
kilpailevat erilaisissa älykkyyttä mittaavissa leikkeissä kuten esimerkiksi sideharson 
nielemiskilpailussa.  
Kioskeista voi ostaa Skurtis Games arpoja, joilla voi voittaa paljon rahaa.  
Kurt Passare on syntynyt Skandinaviassa ja sen vuoksi myös skandinaavinen RTV4 osti 
lähetysoikeudet Skurtiksen tuotantoihin. Skandinaviassa hänen ohjelmansa ovat erittäin suosittuja. 
Joissakin elokuvissa puhutaan Skandinavian kieltä, jota monikaan Suomen suomalainen ei ymmärrä, 
jolloin moni kiroaa muinaiset persut helvetin laava-altaaseen.  
 
Kurtin kuolema vavisutti koko viihde-Eurooppaa, erityisesti viihde-Skandinaviaa. Hänellä on yksi 
aikuinen tytär, Birgit, joka on myös kova tekemään bisnestä, muttei viihdealalla vaan liittovaltion 
arvopaperipörssissä. Nyt Birgit peri hirveästi kahisevaa, jotka hän aikoo sijoittaa erilaisiin osakkeisiin. 
Hän möi isänsä tuottamien ohjelmien esitysoikeudet ATV3:lle ja RTV4:lle.  
 
Kurt Passare oli myös intohimoinen keksijä. Hänellä jäi monta mielenkiintoista keksintöä kesken, ja 



yksi niistä on kaikkien aikojen ensimmäinen aikakone, jota hän on ollut rakentamassa yhdessä keksijä 
Marty Elftonssonin kanssa. Martyn Eva-vaimo on vieläkin kummallisempi, joka puuttuu jokaiseen 
kuulemaansa keskusteluun.  
Nyt Kurtin kuoleman jälkeen Marty tulee jatkamaan aikakoneprojektia mutta ongelmaksi jää se tärkein; 
kuinka aikamatkustaminen sitten tapahtuu. Tiedon Kurt Passare vei hautaan mennessään eikä ole 
kirjoittanut sitä muistiin.  
Se oli tarkoituskin, ettei vain kaiken maailman tursakkeet alkaisi valmistamaan aikakoneita ja sitten 
historian kulku ei täsmäisi, kun jokainen olisi peukaloimassa omaa menneisyyttään. Martylla on tuuhea 
harmaa kampaamaton tukka ja valtava vatsa.  
 
Mitä Marty ei tiedä, aikakone on jo keksitty ja sen teki kauan sitten muuan stenungsundilainen mies, 
jota kutsuttiin Silleniksi. Sillen rakensi aikakoneen veljelleen, The JT:lle, sama äijä, joka on kirjoittanut 
Euroopan kansalliseepoksen eli anonyyminettikirjailija. The JT on monesti ihaillut Johanna Kivistä 
mutta niin, ettei tämä kiinnitä huomiota. Johannan lisäksi hän tapaa ihailla erästä vattulalaista tyttöä. 
Kurtin kuolemasta Johanna kuuli Radio Poolian nettiradiosta. Kotona hän tapaa usein kuunnella tätä 
keskieurooppalaista kaupallista uutisradiota, jossa on myös paljon viihdettä. 
Tämä ikävä uutinen oli Johannalle melkoinen järkytys koska hän kuuluu Kurtin faneihin. Johannalla on 
kaikki Ulla Uselessbrook komediat kotisivullaan. Leffat hän on ostanut halvalla Videoshop 
nettikaupasta. Videoshopilla on myös kivijalkamyymälä Brysselin vanhassa kaupungissa, Western 
Long Street. 
 
Tätä nykyään on täysin laillista laittaa elokuvia omalle kotisivulle vapaaseen levitykseen, kunhan on 
ensin ne ostanut laillisesti. Jotkut elokuvat ovat ilmaisia mutta silloin tulee mainita elokuvan lähde. Jos 
sitä ei tee, niin silloin syyllistyy laittomaan leffojen omimiseen, joka voi käydä hyvinkin kalliiksi.  
Ilmaisleffojen välissä olevia mainoksia ei saa poistaa. Jos poistaisi, niin silloin se käy kalliiksi, hyvä jos 
ilman linnareissua ei selviä.  
 
Septemberin alussa Radio Poolian nettilähetykset vaiennettiin koska kovista otteistaan tunnettu 
tekijänoikeusjärjestö Gramophone Unionin mielestä Radio Poolia ei ole maksanut riittävästi 
nettilähetyksistä, siispä ei auttanut muu kuin lopettaa nettilähetykset ja se oli Johannalle kova paikka, 
kun ei enää voi kuunnella tätä mainiota radioasemaa. Tästä hän kirjoitti radiosivulleen, jossa hän 
kuvailee eri radioasemia.  
 
Johanna kyllästyttää Forssassa kuuluvat kaupalliset radioasemat koska niillä on aivan liian lyhyet 
soittolistat sekä aamuohjelmissa hirveää räkätystä. Töissä hän kuitenkin haluaa kuunnella Rix DABia, 
jotta totuttaisi työkaverinsa kaupallisiin radioasemiin, etteivät tulisi Workers Partyn aivopestyiksi.  
Siis Johannan pakonomainen Rix DAB kuuntelu on eräänlaista anarkistista vittuilua Workers Partya 
kohtaan. Tietenkään hän ei rupea avoimesti politikoimaan työpaikalla, ettei saisi potkuja.  
Isä ja äiti ovat monesti teroittaneet tyttären päähän, ettei töissä pidä politikoida koska vaaleissahan on 
vaalisalaisuus. Jos politikoisi julkisesti, niin silloin on vaarana potkut poliittisista syistä.  
 
Antti ja Anna pelkäävät, että tytär läpättäisi suosikkipuolueistaan ja mieltään osoittaisi   
työpaikalla niin, että kunnallispoliitikot hermostuisivat. Forssan kunnanvaltuustossa yhä Workers 
Partylla on enemmistö.  
Ainakin vanhempien luona uutisia katsoessa Johanna tapaa vaahdota heti kun haastatellaan hänen 
inhoamaa poliitikkoa, kuten Martin Susisaloa. Heti keskisormi on pystyssä ja suusta tulvii v-kirjaimella 
alkavia kirosanoja. Sinänsä sana vittu on aikoja sitten kadottanut voimansa koska sitä on aivan liikaa 
käytetty mutta yhä sen käyttäjät saavat sivistymättömän moukan maineen.  
 
Radio Poolian omistajayhtiö, Allan Media, on lukemattomia kertoja lähetellyt Suomen 
mediaministeriölle lähetyslupa-anomuksia, mutta aina vaan ne on kumottu.  
Allan Media toivoo, että pian Suomessa vaihtuisi hallitus, jotta yhtiö voisi laajentaa Radio Poolia 
kuuluvuutta koilliseen. Radio Poolia kuuluu melkein koko Skandinaviassa ihan pohjoisinta Lappia 
lukuun ottamatta. Eurocityssä sekä Suomen puoleisessa Meänmaalla Radio Poolia kuuluu hyvin, 
kiitos vahvojen lähettimien Skandinavian puolella.  
 
Sen verran Workers Party on joustanut, ettei se lähde lakkauttamaan yhtään jo olemassa olevaa 
kaupallista radioasemaa ei edes niitä, jotka ovat kiertäneet lainsäädännön televisioluvan avulla. Yksi 
näistä on Super Energy, jonka DAB-radion ruudulla näkyy yksinkertaisia kuvia. Radioaseman 
nettisivulla on videoruutu, jossa pyörii musiikkivideoita.   



 
Viime aikoina jotkut mediayhtiöt ovat laajentuneet Suomen puolelle ostamalla pienempiä radioasemia 
ja sitten muuntamalla lähetyksiä koko maata kattaviksi. Tätä Workers Party ei oikein sulata, muttei ole 
mitään tehtävissä tai muuten media alkaisi syyttää sananvapauden kaventamisesta. Sellainen 
tietoisku on jo esitetty kaupallisilla radioasemilla. Tietoistuissa on käytetty vertauskuvana, jos Workers 
Party määräisi ketkä saisivat pitää omia hampaita ja ketkä joutuisivat hankkia tekohampaat.  
Johannasta tämä on erittäin hyvä juttu ja on tallentanut tietoiskun radiosivulleen.  
 
Johanna toivoo hartaasti, että Allan Media ostaisi esimerkiksi Radio Luontoillan ja sitten lakkauttaisi 
paskan ja tilalle tulisi Radio Poolia, mutta taitaa olla vain toiveajattelua. 
 
11 september pienlentokone lensi Moskovan keskustaan ja pudotti kanamunapierun hajuisen säkin 
keskelle Punaista toria. Onneksi tämä kaamea haju ei ollut vaarallista mutta erittäin häiritsevää. 
Lähellä olleet ihmiset antoivat rajusti ylen, niin kaamea kanamunapierua muistuttava haju lähti 
pudotetusta säkistä.  
Pudottaja oli siperialaisseparatisti, joka ajaa itsenäistä Siperian tasavaltaa. Venäjän federaatio on 
luokitellut siperialaisseparatistit terroristeiksi.  
Heti kun FSB oli saanut vihiä tästä hajuterrorista, niin lähdettiin MIG Jet hävittäjillä pienkoneen perään 
ja taka-ajo kunnes hajuterroristi oli poistunut Moskovan päältä, jolloin lentokone ammuttiin alas, jolloin 
terroristi sai surmansa. Sitten alkoi intensiivinen operaatio kukistaa Siperian itsenäistymiskiihkoilijoita, 
joka osoittautui vaikeaksi, kun Siperian varjohallitus piiloutui maaseudulle, pieneen hökkelikylään.    
 
Venäjän vasta valtaannousut presidentti Jurij Puskij Jr jyrähti, että tämä juttu selvitetään ja se, joka ei 
tee viranomaisten kanssa yhteistyötä, luokitellaan siperialaistursakkeiksi.  
Jotkut olettavat, että hajuterrorin syynä lienee kostotoimenpide presidenttiä vastaan, kun heti valtaan 
noustuaan oli haukkunut siperialaiset paskatursakkeiksi.  
 
Samoihin aikoihin Jurij Puskij juniorin kanssa myös Ameriassa vaihtui presidentti, kun Ben Jesh jäi 
eläkkeelle ja luovutti presidentinviran pitkäkasvuiselle ruipelomaiselle Valdemar Butille. Ben ei enää 
jaksanut hoitaa presidentinvirkaa, kun maksakin alkoi olla poksahtamaisillaan. Hän päätti antaa 
presidentinviran ilman vaaleja entiselle FBI agentille, Valdemar Butille, kun tämä on monesti 
jankuttanut, että haluaisi johtaa Ameriaa. Hänellä on paljon suunnitelmia, kuten esimerkiksi liittää 
Florida takaisin Amerian liittovaltioon.  
 
Heti kun Valdemar But oli kuullut Moskovan hajuterrorista, niin silloin hän sanoi CNN:n haastattelussa: 
”What a fucking it’s?”, sitten hän lupasi tukea Venäjän presidenttiä terrorismin vastaisessa taistelussa.  
 
Maailman kaikki televisiokanavat ja radioasemat lähettivät suorana ylimääräisen uutislähetyksen 
Moskovan hajuterrorista.  
 
Johanna kuuli uutisen työpaikalla EBU Radio4 Hämeen ylimääräisestä uutislähetyksestä. Koko ajan 
Oili hoki aivan hysteerisenä: ”Tämä on vain alkua, kohta lemuaa myös täällä!” vähitellen Johannaa 
alkoi ärsyttää työkaverinsa hysteerisyys sillä hän tietää, että kyseessä oli vain siperialaisten halu 
irtaantua Venäjästä. Tuskin Suomeen pudotettaisiin hajupusseja, ajatteli Johanna. Hän itse on 
posautellut paljon pieruja Jokioisissa syksyllä 2992 mutta enää hän ei sellaista harrasta työpaikalla. 
Sen sijaan kotona hän örähtelee, kun tiedotusvälineet höpisevät paska aiheesta.  
 
Töiden jälkeen, kotona, Johanna katsoi television jokaisen ylimääräisen uutislähetyksen. Tänään ei 
ainakaan uutislähetyksissä höpisty mitään Pulliainen-Bulle tapauksesta, sillä on tapahtunut paljon 
vakavampaa, sillä ihan hyvin hajupussien tilalla olisi voinut olla radioaktiivista ainetta tai Ebola-
viruksia.  
 
Pian alkoi kiertää paljon huhuja ja arvailuja hajupussin pudottajasta, että ehkä se on vain salaliitto, 
jotta Venäjän presidentti saisi hyvän syyn etnisesti puhdistaa Siperian. Yksi salaliittoteoreetikko on 
tukevahko Minea Less niminen venäläisjournalisti, joka julkaisi salaliittoteoriasta lukulaitekirjan.     
 
Eräänä syyspäivänä osastopäällikkö Krista Kristiansson kysyi Johannalta, että haluaisiko tämä 
opetella laskutusrobotin käyttöä. Totta kai Johanna suostui sillä, hän haluaa kovasti satsata 
uraputkeensa. Muutaman kerran viikossa hän kävi digitaalikonttorin tiloissa, neljännessä kerroksessa, 
opettelemassa laskutusrobotin käyttöä. Kyseinen robotti möhkälemäinen vempain, joka tarvittaessa 



liikkuu itsenäisesti käytäviä pitkin konttorista toiseen.  
Johannan piti harjoitella robotin ohjelmointia, jotta aparaatti osaisi käydä oikeissa konttoreissa ja sitten 
suorittaa tarkat laskelmat eri osastojen palveluista. On tarkoitus, että vihdoinkin luotaisiin 100 % 
paperiton konttori, jossa tieto kulkisi digitaalisesti.  
Johanna istui laskutusteknikko Pera-Markus Lehmuskoivulan konttorissa opettelemassa robotin 
ohjelmointia. Pera-Markus on tukevahko lyhytkasvuinen mustatukkainen ukonkäppänä, jolla on 
kuminauhamainen suu; puhuessaan suunpielet liikkuvat ihan kuin kuminauhaa venytettäisiin.  
Miehen työtehtäviin kuuluu laskutusrobottien lisäksi digitaalikonttorin palkka-asiat. 
 
Muutaman viikon ajan Johanna innolla harjoitteli laskutusrobotin ohjelmointia mutta sitten luovutti 
koska robotti vaikuttaa hyvin vaikealta ja häntä alkoi pelottaa, jos tulisi vakavia pilkkuvirheitä ja saisi 
potkut. Häntä puistatti ajatuskin, jos robotin laskelmamalliin tulisi joku prosenttivirhe ja sitten koko 
kunnan talous menisi päin persun persettä, jolloin olisi taas uudet poliisikuulustelut sen isorintaisen 
rikoskytän luona. Robottiin pitää huolellisesti ohjelmoida jokaista pilkkua myöden muun muassa 
informaatiopalvelun ja kopiointikeskuksen asiakaslaskut.  
Johannalla on erittäin huono laskupää, joka johtuu kolmannen luokan pedagogien välinpitämättömästä 
lässyttämisestä. Tätä Johanna on monesti vatuloinut, ja tuntee katkeruutta Lappeenrannan aikaisia 
pedagogeja kohtaan. Jos he olisivat ottaneet matematiikan tosissaan, niin kukaties nyt hänellä olisi 
parempipalkkainen ammatti. Nyt hän on vain palkkatukityöläinen, jonka työsuhdetta jatketaan kerran 
vuodessa. Ehkä, jos hän olisi jatkanut laskutusrobotin ohjelmointiharjoituksia, niin ehkä olisi saanut 
parempi palkkaisen työn mutta sehän on pelkkää jossittelua ja vatulointia.  
 
Tähän mennessä kaikki on mennyt hyvin mutta palkka on alhaisempi kuin työkavereilla. Johannan 
palkka on noin 10 000 euroa kuussa eikä siitä jää paljoakaan käteen verojen jälkeen. Ennen 
palkkatukea hän sai vieläkin vähemmän, 6000 euroa kuussa. Asuntotukea hänelle ei myönnetä koska 
hänellä on säästötili sekä asumisoikeusasunto mutta rahat ovat vain pahanpäivän varalle.  
Workers Party on päättänyt, ettei asumisoikeusasuntojen haltijoille myönnetä asumistukea. Puolueen 
mielestä tämä ryhmä on sen verran äveriäs, ettei tarvitse asumistukea. Johanna on kurkkuaan myöten 
täynnä Workers Partya koska puolue on kaikkea kivaa vastaan ja nuoleskelee tukipuolueita. Hän 
ihailee Skandinavian Workers Partya, joka teki rohkean päätöksen liittää Skandinavian Global 
valuutta-alueeseen.  
 
Johanna perusteli pomolleen, ettei laskutusrobottien ohjelmointi ole hänen vahvoja puoliansa ja 
voisiko joku toinen hoitaa robottien ohjelmoinnit. Krista ymmärsi yskän ja Johanna sai ainoastaan 
tehtäväksi huoltaa sähköpostipalvelimia, tarkistaa osastojen reitittimet sekä jakaa saapuneet paketit ja 
paperikirjeet.  
Lisäksi Johanna sai erityisluottamustehtävän tarkistaa, ettei tärkeitä IP-osoitteita ole joutunut 
roskapostisuodattimeen. Tämä on varma merkki siitä, ettei pomo epäile häntä.  
 
Monesti Oili ja Leena kehuvat Johannaa koska tämä on hyvin ahkera. Vaikuttaa siltä, että Oili kehuu 
ainoastaan Johannan läsnä ollessa mutta heti selän takana hän puhuu paskaa. Tämä tekee tästä 
rykijästä falskin, kierompi kuin muinainen Paavo Väyrynen, kuten Leena on monesti vitsaillut 
Johannalle, kun ovat kahden kesken. Leena on monesti varoitellut Johannaa, että Oilin ystävällisyys 
on falskia eikä tähän ole luottamista. Leenaa todella vituttaa rouva Lehmusvuoren jokapäiväinen 
rykiminen ja ilkeät mulkaisut kopiointikeskukselle, että Leena tulisi auttamaan, vaikkei apua tarvita.  
Juuri tästä syystä Leena on alkanut pitää osastojen väliovea kiinni, ettei tarvitse nähdä rykijän pärstää 
sekä kuunnella rykimistä. Kahvitauoilla Leena joutuu katsomaan Oilin pärstää, kun tämä juo 
kahvijuomaa kierrätyshuoneelta löytämistään kupeista.  
Johanna tapaa juoda cappuccinoa kertakäyttömukista, ettei tarvitse ruveta tiskaamaan. Hän on 
huomannut Hoito & Hoiva hallinnon kahvihuoneessa paremman kahvikoneen ja hakee kahvit sieltä. 
Tässä päivänä eräänä hänen hieno Rix DAB kahvikuppi putosi toisen kerroksen kerrostasanteella ja 
meni säpäleiksi. Johannaa harmitti ja katsahti ympärilleen ja sitten potki ovia kohti. Kotona hän olisi 
todennäköisesti karjunut ja örissyt mutta työpaikalla hän sen sijaan potkii kiukustuneena seiniä ja ovia, 
kun kukaan ei ole näkemässä.  
Nyt kun porsliinikuppi on rikki, niinpä hän joutuu juomaan kahvinsa pahvimukeista, vaikka kunta on 
julistautunut ympäristökunnaksi.  
Iltapäivällä, viimeisellä kahvitauolla, Johanna tapaa juoda sitä iänikuista ahvenvettä, josta on tullut jo 
käsite. Raija puolestaan syö kotoa ottamiaan kerrosvoileipiä, joiden päällä on lihapullia ja monta 
kinkkusiivua sekä tietenkin paksu kerros rasvaista voita. 
Piakkoin Raija aloittaa keskusvarastolla, Käräjäläntien ja Uusi Tammelantien risteyksessä.   



 
Leena tyytyy vain yhteen ruisleipään, jonka päällä on ohut kerros voileipämargariinia sekä yksi 
salamisiivu. Kun Johanna leikillään kysyy Leenalta, että mitä hän aikoo syödä lounaaksi, niin silloin 
hän esittää vakiovastauksensa: ”No tietenkin rutikuivan voileivän kannikan!” Tämä repliikki on alun 
perin peräisin Raijalta, joka aiemmin väitti, että söisi kuivia voileipiä, vaikka syökin jättimäisiä rasvaisia 
leivänjässiköitä. Olisi todella suositeltavaa, että Raija rupeaisi teholaihdutuskuurille koska on 
ylipainoinen niin, että kahvihuoneen tuoli ihan natisee tämän alla.  
Ihan muutaman kerran hän on juonut Super Nutrilettiä mutta tuloksetta, sillä kotona iltaisin hän 
tissuttelee snapseilla ja päälle syö makeisia.  
Oili tapaa kahvitauoilla järsiä pullan tai leivän nurkkaa. Hän onkin sellainen pikku ruipelo. Raijan 
kuuluisi lahjoittaa Oilille puolet läskimahastaan. 
 
Joka aamu Johanna tulee ensimmäisenä työpaikalleen, joka ärsyttää Oilia, kun Johanna on 
ahkerampi ja säntillisempi. Tämä punertavakasvoinen koukkunenäinen rykivä akka on hyvin 
kateellinen Johannalle. Oili ei yksinkertaisesti osaa kaikkea sitä mikä on Johannalle päivänselvää. 
Sähköpostipalvelimienkin huollossa Johanna on erittäin hyvä ja nopea kun taas Oililla siihen menee 
puolipäivää eikä työn tulos ole kaksinen. Tuskin Oili osaisi edes laittaa IP-osoitteita roskapostilistalle.  
 
Informaatiopalvelun työpäivä alkaa kello puoli kahdeksalta, jolloin oven ulkopuolella on odottelemassa 
Messenger Servicen duunari. 
 
Messenger Service on osa Forssan toimintarajoitteisten Daily Activity päivätoimintaa, joka ei muuta 
Voimala-talolle mutta kuitenkin toiminnasta vastaa koulutusyhtiö Suner yhteistyössä kunnan 
hoivahallinnon kanssa. 
Ryhmässä on muutama duunari, joista yksi tapaa odottaa informaatiopalvelun oven ulkopuolella. Hän 
on Jaana Porala, jolla on ryppyiset kasvot, vaikka on vasta neliviisikymppinen. Toinen Messenger 
Servicen duunari on lyhytkasvuinen ja lihavahko Jonna-Eeva Evertsson. Hänen toinen kätensä on 
velttoläpyskä. Nämä molemmat tytöt ovat innokkaita selittämään ja utelemaan informaatiopalvelun ja 
kopiointikeskuksen asioista.  
Johannalle he eivät erityisesti tule avautumaan koska tämä ei ole kovinkaan kiinnostunut heidän 
jutuistansa. Johannaa kyllästyttää toimintarajoitteisten seura, kun on heitä nähnyt koulussa.  
Hän itse mielessään kutsuu toimintarajoitteisia tursakkeiksi, vaikka hänellä itselläkin on jonkinlainen 
toimintarajoite. 
 
Messenger Service jakaa hoito- ja hoivahallinnon sisäistä postia ja sen vuoksi ryhmä ei muuta 
Voimalatalolle. Ehkä pitkällä tähtäimellä on suunnitteilla sulauttaa informaatiopalvelu ja Messenger 
Service koska silloin kunta säästäisi palkoissa. Toimintarajoitteisilla on perinteisesti hyvin alhainen 
palkka. Tätä suunnitelmaa kunnan pomot eivät paljasta alaisilleen. Ajatella jos ammattiliitto saisi vihiä, 
niin siitä seuraisi hirveä rumba.  
 
Informaatiopalvelun oven takana odottelevalla Jaanalla on sylissään pinkka Forssa aviisi 
uutislukulaitelehtiä. Heti sisälle päästyään hän laittaa lukulaitteet Messenger Servicen postilokeroon ja 
sitten ottaa lataustokasta samanlaiset lukulaitteet, joihin on yönaikana latautunut uusimmat uutiset. 
Myöhemmin Johanna tai Oili ottaa Messenger Servicen lokerosta lukulaitteet ja laittaa ne lataukseen, 
jotta seuraavana aamulla niissä olisi tuoreimmat uutiset. Uutislukulaitteet Messenger Service jakaa 
hoito ja hoiva hallinnon taukotiloihin.  
 
 
Ladatut lukulaitteet otettuaan Jaana tapaa kävellä kierroksen osastolla ja katselee paikkoja, jos olisi 
jotain uutta jännittävää, sillä hän on hyvin utelias. Samalla hän kyseenalaistaa jokaisen näkemänsä ja 
kyselee Johannalta ja Oililta heidän yksityisasioitansa. Oili tapaa vastailla melko avoimesti mutta 
Johanna tapaa sepittää tälle uteliaalle tursakkeelle, että hän asuisi pankinjohtajan kanssa. Johannalla 
ei ole haluja alkaa kertoa oikeita asioita suojatyöpaikan tursakkeille, kuten hän itse mielessään 
ajattelee. Hän muistaa kouluajoilta, että millaisia toimintarajoitteiset ovat; jotkut voivat juoruta 
kuulemiaan asioita edelleen. Sinänsä myös Johanna levittää kuulemiaan asioita kertomuksen 
välityksellä mutta onneksi sentään hän on kääntänyt kertomuksen henkilöt ylösalaisin. 
 
Silloin tällöin Oili tapaa vitsailla Johannalle, että Messenger Service sopisi hänelle kuin nakutettu, 
johon tämä vastaa, että hän viihtyy paremmin tässä nykyisessä työpaikassa, jolloin Oili alkaa mumista 
itsekseen, ettei näin pitäisi olla ja rykii päälle.  



 
Johanna ei missään nimessä halua yhteenkään Daily Activity ryhmään koska sellaisissa hän tuntisi 
itsensä todella vaivaiseksi. Hänelle riittää mainiosti spesiaalikouluvuodet ja niissäkin oli puolet liikaa.  
 
Joissakin Daily Activity ryhmissä kiillotetaan ja puhdistetaan talousrobotteja, jotka kunta jakaa 
vanhuksille sekä toimintarajoitteisille. Johanna tietää ainoastaan tämän Messenger Service ryhmän 
koska sen tilat on joku aika sitten ollut informaatiopalvelun yläpuolella, kommunikaatio-osaston ja 
kuluttajatoimiston välissä. Äskettäin Messenger Service muutti kolmanteen kerrokseen.  
Saman käytävän perällä on kunnan tietokonekorjaamo, jossa korjataan virastotalon tietokoneita sekä 
konttorirobotteja.  
  
Johanna on hyvin pidetty tässä viisikerroksisessa virastotalossa ja erityisesti kommunikaatioteknikko, 
Snadi-Papa Paasikivi on aivan hulluna Johannan perään ja tahtoisi halata mutta siihen Johanna ei 
suostu, kun on ujo eikä ole tottunut halauksiin. Tämä on huolestuttavaa, jonka hän itse on pannut 
merkille. Hän ei osaa aavistaakaan millainen halipula hänelle tulee muutaman vuoden kuluttua.  
Snadi-Papalla on vaalea siilikampaus, särmikäsleuka sekä sileät kasvot eli juuri ja juuri täyttäisi 
Johannan salaiset mieskriteerit mutta miehen ikä tuottaa ongelmia; Johannan on vaikea rakastua 
itseään vanhempiin miehiin. Hän kiihottuu huomattavasti nuoremmista jätkistä.  
  
Monesti kopiointiteknikko Leena tapaa vitsailla Johannalle, että Snadi-Papalla olisi valtava kikkeli, joka 
sykkisi iloisesti, jos Johanna tarjoaisi sulojaan. Tähän Johanna tapaa esittää vakiolauseensa:  
”Mutta Snadi-Papan parasta ennen päivämäärä on ajat sitten umpeutunut!” johon Leena naurahtaa: 
”Sen kyrpä on todella priimakunnossa, ja sen oon ihan itse tutkinut, voi vittu miten hieno kalu!”  
Näillä kahdella naisella on todella erikoinen huumorintaju joka ulkopuolisen korvissa kuulostaa erittäin 
sairaanhärskiltä ja lapselliselta. He tapaavat myös vitsailla Oilin ainaisesta rykimisestä, kun tämä ei ole 
läsnä. Kun Johanna kysyy Leenalta, että mitähän Oili tuumaisi jostain asiasta, niin silloin Leena tapaa 
matkia tämän rykimistä ja nauraa päälle.  
Oilille Johanna ei uskalla eikä haluakaan vitsailla ja se onkin viisainta, sillä aivan varmasti tämä rykivä 
akka juoruaisi pomoille, että nyt se Kainuun blondi on härski. Leenaa raivostuttaa se, kun Oili koko 
ajan pitää Johannaa ihan pilkkanaan. Monesti hän on kehottanut Johannaa valittamaan asiasta 
Kristalle, jotta rouva Lehmusvuori saataisiin aisoihin, mutta eihän ylikiltti Johanna sellaiseen kykene.  
 
Leena ärsyttää myös Raijan ainaiset metsästys- ja kalastusjutut, jotka ovat suureksi osaksi liioiteltuja 
sekä erittäin omahyväisiä. Raija on mukana metsästysporukassa mutta puheesta saa aina käsityksen, 
että parhain metsästäjätär on yksinomaan Raija Lillukka.  
 
Viime syksyllä, samoihin aikoihin, kun Johannan mummo kuoli, niin silloin menehtyi myös Raijan äiti. 
Hän peri äitimuorinsa omakotitalon, johon hän ja Martti muuttivat asumaan. Talo sijaitsee 
Susisaaressa, ihan kivenheiton päässä Oppitieltä, aivan Hallisalon luonnonsuojelualueen vieressä 
Börjenkadulla.  
 
Eräänä October päivänä Leenalla kävi säkä, kun Raija sai uusia työtehtäviä kaupungin 
keskusvarastolta ja todella vaihtoi työpaikkaa. Raijasta tuli varastorobottiteknikko, jonka pitää valvoa, 
että varastointirobotit toimivat kunnolla ja tavarat ovat varmasti oikeilla paikoilla. Välillä hänen pitää 
hakea kunnan tonttiyhtiön pakettiautolla tavaraa keskusvarastolle.  
 
 
Kerta Raijan uusi työpaikka sijaitsee saman tien varressa, jossa Johanna asuu, niinpä Leena vitsaili, 
että nyt Raija tulee joka päivä syömään Johannan jääkaapin putipuhtaaksi ja kehotti hankkia 
jääkaappiin kunnon lukot. Mikä hassuinta, keskusvaraston kahvihuoneen jääkaapinovessa on kuin 
onkin munalukko. Se ei tietenkään ole Raijan varalta, vaan keskusvaraston taukotiloissa on käynyt 
spurguja ruokavarkaissa, niinpä päätettiin laittaa jääkaapinoveen kunnon lukot. Heti kun Leena oli 
tästä kuullut, niin häneltä pääsi räkänauru; lihava Raija ja jääkaapinoveen lukot.  
 
Forssassa on kehitetty uudenlainen autojen polttoaine, Plutonium Super. Polttoainetta valmistetaan 
ydinjätteestä eli kierrätystä isolla koolla.  
 
Tässä hiljattain pidettiin Global Unionin huippukokous Turussa ja samalla GU parlamentaarikot kävivät 
Forssassa ihmettelemässä plutonium Super polttoainetta sekä kaupungin uutta 
liikenneturvallisuusohjelmaa nimeltä Zero Visio, jonka nimissä on rakennettu hirveät määrät kierto- ja 



eritasoliittymiä niin, että moni forssalainen on alkanut kutsua kotikaupunkiaan liikenneympyräcityksi.  
Lisäksi on rakennettu vauhtihidasteita, joita tavallinen rahvas kutsuu hyppyreiksi.  
Bussi- ja taksikuskit vihaavat töyssyjä koska silloin matkanteko hidastuu, jolloin jotkut matkustajat 
alkavat inistä, että matka taittuu liian hitaasti. Myös Johanna on ärsyyntynyt töyssyistä ja syyttää niistä 
Workers Partya ja sen tukipuolue The Greensiä.  
 
Uusi Tammelantie menee kaupungin läpikulkutien yli. Risteykseen on äskettäin rakennettu kaupungin 
suurin kiertoliittymä ja se on ihan paikallaan mutta turhin liikenneympyrä on Zumilan hautausmaan 
risteyksessä, joka on saman tien varrella.  
Kyseisessä kiertoliittymässä on neljä haaraa; hautausmaalle, Eurolaan ja Tammelaan sekä Zumilan 
läntiselle teollisuusalueelle, jossa on muun muassa laserleikkurikorjaamo sekä leipomo.  
Vanha Tammelantie menee mutkan kautta Tammelaan, koukaten Hunnisalon takaa. Vanha 
Tammelantie alkaa keskustan pohjoispuolelta, Jätkänportilta, ja menee Vironmäen läpi Hunnisalon ja 
Hallisalon välistä kohti Tammelaa, jossa yhdistyy kymppitiehen.  
 
Kesällä Turussa järjestettyyn Global Unionin huippukokoukseen osallistuivat lähes koko maailman 
suuret päättäjät kuten Amerian presidentti Valdemar But ja Venäjän presidentti Jurij Puskij junior, joka 
on samannimisen presidentin poika. Puskij senior oli vallassa 2990-luvun alussa eli sama sälli, joka 
vapautti Mongolian Kiinan miehityksestä. Puskij seniorin ja pojan välissä ennätti olla demokraattiseen 
puolueeseen kuuluva Billy Linzai, joka oli aivan hulluna naisten perään ja erityisesti 
presidentinkanslian työharjoittelija, Monia Levy, oli lähellä naimisissa olevan presidentin sydäntä. 
Huhupuheiden mukaan Monia olisi maistanut Billyn intiimi sikaria.  
Billyn vaimo, Hillevi, hyväksyi ukkonsa naissekoilun sillä siitähän voi olla hyötyä koska silloinhan äijä 
olisi hyvä sängyssä. Hillevi Linzailla on suunnitelmissa asettua joskus tulevaisuudessa 
presidenttiehdokkaaksi. 
Billy oli erittäin hyvä presidentti, joka ei ärsyttänyt mitään maata, mutta tämä nykyinen Puskij junior 
ärsyttää senkin edestä, ja erityisesti Etelä-Amerikan valtioita, joita hän haukkuu räkäakseliksi koska 
hänen mielestänsä sieltä tulevat kaiken maailman räkätaudit.   
Chilen presidentti Betty Coolio pahoitti mielensä ja leikkimielellä uhkasi lähettää Jurijlle kunnon 
lentsun. Septemberissä, kun presidentti Jurij sairastui kovaan flunssaan, ja tietenkin epäili joko 
siperialaisia tai Chilen presidentin metkuja. Varmuuden vuoksi hän lähetti Chileen terveysarmeijan 
antamaan jokaiselle chileläiselle influenssarokotteen. Hän myös antoi käskyn Venäjän armeijalle 
mennä Siperiaan etsimään siperialaistursakkeita.  
 
Betty Coolion valtavat rinnat hytkyivät nauruntahdissa, kun kaukaisen Venäjän presidentti aloitti 
melkoisen terveyssodan.  
Venäjän kansalaiset eivät ole kovin iloisia, kun heidän verorahojansa tuhlataan tällä tavoin. Venäjällä 
on pitkään suunniteltu sosiaali- ja terveysreformia. Ei taida Jurij Puskij juniorilla olla kaikki inkkarit 
kanootissa, kuten moni venäläinen lehti on vitsaillut.  
Presidentti Puskij epäilee myös Kiinan Sax Huxia lemuhyökkäyksestä, kun herra Hux usein kiihkoilee 
ja agitoi naapurimaiden ääriaineksia. 
 
Turun Global Union huippukokoukseen osallistui myös YK:n pääsihteeri Jimmel Andersson, lihava 
skandinaavimies, joka yritti puhua järkeä Venäjän presidentille, ettei tällaisia järjettömiä terveysintoiluja 
pidä tehdä ja kysyi suoraan, että mitä ihmettä jäbä duunaa. Tähän Jurij vastasi, että hän vain ajatteli 
poistaa räkätaudit maailmasta.  
Sitten Jimmel kehotti ottaa rauhallisesti siperialaisten kanssa, sillä lemupussi ei ole kaikkien 
siperialaisten syytä.  
 
Huippukokouksen aikana oli rajuja mielenosoituksia Turun keskustassa. Mielenosoitusten järjestäjinä 
olivat Terrastit. Liittovaltion santarmijoukot yrittivät saartaa mielenosoittajia ja osittain onnistuivat mutta 
terraristit inisivät tiedotusvälineille, että santarmit kiusaavat eivätkä hyväksy mielenosoitusoikeutta. 
Miten ihmeessä voi räyhääviä anarkistisia Terraristeja kuunnella? Ei mitenkään. Tiedotusvälineet 
alkoivat lässyttää terraristinuorisolle ja alkoivat kritisoida santarmien toimintaa, vaikka he tekivät ihan 
oikein, jotta kokouksen rauha olisi turvattu.  
Enemmistö kansalaisista on santarmien puolella mutta media yleistää kaiken niin, että 
tiedotusvälineitä seuraava menee ihan pyörälle päästään. Johannaakin vitutti median ainainen 
Terraristien mielistely ja aina vaan santarmit saavat olla sylkykuppeina. Johannaa jopa örisyttää koska 
Terratisteista hänen ajatuksensa assosioituvat Pulliainen-Bulle tapaukseen. 
 



Ihmiskunta ei tiedä uhkaavasti vahvistuvasta saastepilvestä, joka on jossain eteläisellä Tyynellä 
valtamerellä. Saastepilvi on naamioitunut tavalliseksi poutapilveksi.  
 
Eräänä October lauantaina, kun Johanna oli juuri käynyt Ylicityn kauppakeskuksella tekemässä 
viikonloppuostokset ja teki pienen autoajelun Forssan lentokentän ja Brandcarin pohjoisportin välissä.  
Hän katseli kentällä olevia minimatkustajasuihkukoneita. Yhtäkkiä hän menetti autonsa hallinnan ja ei 
millään ehtinyt laittaa automaattiohjausta päälle, kun auto kaarsi suoraan mutaojaan niin, että rapa 
roiskahti. Onneksi vauhti oli hiljainen eikä tullut henkilövahinkoja eikä autokaan pahemmin vaurioitunut 
paitsi vasen helma hieman taittui. Johanna yritti peruuttaa pois ojasta, muttei onnistunut sillä pieni 
volkkari ei ole mikään maasturi.  
Sitten hän kaivoi esiin takkipuhelimen ohjauspaneelin ja pirautti isälle, jotta tämä tulisi naaraamaan 
hänet pois ojasta ennen kuin poliisipartio osuisi paikalle. Hänen silmissänsä vilkkui se isorintainen 
rikoskyttä, vaikkei tällä kertaa mitään rikosta ole tapahtunut mutta poliisista Johannalle helposti 
assosioituu Jaana-Olga Kasa.  
 
Antti oli nopeasti paikalla, sillä Brandcarin tehdas sijaitsee ihan kivenheiton päässä Vironmäki-
Honkalehdon alueelta. Siivekkääntielle kuuluu selvästi suihkareiden suhinat, varsinkin kun tuulee 
lentokentältä päin.  
Antti sai hinattua tyttären auton nopeasti pois ojasta, jolloin hän tarkisti, ettei tullut isompia vaurioita. 
Ainoastaan sivuvilkku oli löystynyt niin, että se roikkui johdon varassa sekä auton vasen alahelma oli 
taittunut, mutta kyllä autolla pystyy ajamaan. Johanna ajoi isän perässä vanhempien luokse, jossa isä 
yritti oikoa auton helmaa sekä kiinnitti sivuvilkut. Jotenkuten hän onnistui vääntää autonhelman 
suoraksi mutta näkee selvästi, että vasenhelma on taittunut.  
 
Jälleen isä ja äiti alkoivat suositella silmälasien käyttöä edes autolla ajaessa. Johanna yritti vakuuttaa, 
ettei kyse ollut huonosta näöstä vaan lentokoneiden katselusta. Tästä lähtien ojaanajoja Kiviset 
alkoivat kutsua lentokoneiden katseluksi ja siitä tuli uusi sisäpiirislangisana.  
 
Johanna vannotti vanhempiaan, etteivät kertoisi tästä nolosta ojaanajosta pikkusiskolle, kun tämä 
soittaisi Japanista. Tietenkään he eivät juorua vanhimman tyttären ojaanajosta. Mitäpä siitä läpättää, 
kuten Anna on asian ilmaissut.  
Totta kai tämä oli Johannalle erittäin noloa, koska monesti on leuhkinut vanhemmilleen, että hän olisi 
erittäin kova autonainen juuri hänen erinomaisen naisen logiikkansa ansiosta sillä hänhän ei tunnetusti 
ole mikään naaraspässi. Tähän isä tapaa vitsailla, että siltäpä vähän vaikuttaa.  
 
Tässä hiljattain japanilainen autotehdas FHI - Fuji Heavy Industries Inc. osti kokonaan Brandcarin 
sekä skandinaavisen VGM: n. Näiden molempien autotehtaiden nimeen vakiintui lisänimi; Automobile. 
Brandia Automobile sekä VGM Automobile. Kuorma-autotehdas Fenno säilyy toistaiseksi Brandorin 
omistuksessa. Skandinaviassa Tapperin omistaa jatkossakin Mazettin suku.  
Sijoitusyhtiö Brandorin pääomistaja Rauli Brandzer jäi muutama vuosi sitten eläkkeelle ja tätä nykyään 
yhtiön pääomistajana on hänen poikansa, Peter-Markus Brandzer.  
Peter-Markuksen veli, Jim-Oscar Brandzer, ei halua olla mukana teollisuudessa koska on kiinnostunut 
media-alasta. Hän asuu Vattulassa hienossa sukukartanossa nimeltä Brandzers Hof.  
Äskettäin hän on mennyt kihloihin laulaja Rihanna Jöniksen kanssa, joka tulee Hangosta mutta on 
vastikään muuttanut Vattulaan Jim-Oscarin luokse.  
Heidän ensi kohtaamisensa oli epätavallinen, nimittäin Rihanna Jönis seurasi pään sisäisiä ääniä 
Vattulaan. Tämä tapahtui kevättalvella Suomen Sävelfestivaalien jälkeen, joka on Uuden Musiikin 
Kilpailun uusi nimi. Rihanna oli kilpailemassa kyseisessä laulukilpailussa mutta tuli viimeiseksi ja 
masentui niin, että altistui pään sisäisille telepaattisille äänille. Kilpailun aikana Jim-Oscar tyydytti 
itseään ja samalla unelmoi tästä vaaleatukkaisesta laulajattaresta.  
 
Aikaisemmin Jim-Oscar oli nähnyt kummallista unta, jossa pitkävaaleatukkainen tyttö vaeltaisi 
kartanossa ja löytäisi seinän takaa ihmisen luita.  
 
Rihanna päätti seurata pään sisäisiä ääniä, jotka johdattivat pohjoissuomalaiseen Vattulaan ja Lintulan 
kaupunginosan perukoilla sijaitsevaan Brandzers Hofiin.  
Kun Rihanna soitti kartanon ovikelloa, niin silloin Jim-Oscar meni avaamaan, jolloin he molemmat 
rakastivat ensisilmäsydeltä.  
Rihanna päätti, ettei enää koskaan osallistuisi laulukilpailuihin, mutta saattaa pitää Vattulassa 
laulutilaisuuksia. Kaiken tämän Johanna on lukenut Näe & Kuule lukulaitelehdestä.  



 
Brandcarin myynnin jälkeen sijoitusyhtiö Brandor keskittyy kuorma-autotehdas Fennon ja 
lentokonetehdas Brandia Aeron pyörittämiseen.  
Brandcarin myynnin ehtona oli, ettei japanilaiset lopettaisi Forssan tehdasta sekä he pitäisivät hyvää 
huolta Brandia tuotemerkistä. Sama koskeen myös Skandinavian VGM:ää.  
Brandcarin tehtaalla työtahti kiristyi entisestään ja työntekijät ovat vapaa-aikana hyvin väsyneitä, kun 
töissä pitää ihan koko ajan kiillotella teollisuusrobotteja sekä kytätä silmäkovana robottien 
työskentelyä. Työstä on tullut erittäin yksitoikkoista.  
Antin ja Annan otsarypyt syvenivät yhä enemmän, kun perhanan japanilaiset kiristivät työtahtia, ja 
taukohuoneelta poistettiin tuolit, ettei vaan työntekijät laiskistuisi. He vitsailivat nuorimmaiselle, että 
tämä hieman kovistelisi japseja, ihan vaan kostoksi.   
 
Ammattiliitto Eurometal on täysin voimaton koska FHI on heitäkin painostanut; jos ammattiliitto alkaisi 
ärhennellä, niin silloin tuotanto siirrettäisiin Venäjälle tai Japaniin. Moni duunari on jo lukemattomia 
kertoja kironnut Brandzerit kuumimpaan helvettiin. kun he tekivät tällaisen ketuntempun ja möivät 
Brandcarin japanilaisille. Yksinkertaisesti Brandzerit eivät onnistuneet saada Brandcaria 
kannattavaksi.  
 
FHI:llä ei ole kovin hyvä talous koska autoja menee aivan liian vähän kaupaksi. Se johtuu siitä, että 
ihmiset ovat tyytyväisiä nykyisiin ajoneuvoihin. FHI:llä on useita autotehtaita Japanissa.  
 
Sama juttu myös autotehdas Rolls Roycella, joka on venäläisen DM:n omistuksessa. Hieman 
inhimillisemmin DM hoitaa Rollsin tehdasta kuin FHI Brandia Automobilea ja VGM Automobilea mutta 
kyllä Rollsinkin tehtaan työtahti on kiristynyt. Moni olisi toivonut, että esimerkiksi Renault tai 
Volkswagen olisi ostanut Rollsin tehtaan, mutta DM teki paremman tarjouspyynnön. 
  
Volkswagen suunnittelee parhaillaan ostaa Fenno kuorma-autotehtaan. Toinen kiinnostava kuorma-
autotehdas olisi skandinaavinen Tapper.  
 
Rauli Brandzer asuu Sassnitzin hienostokaupunginosa Unoburgissa viettäen eläkepäiviään. 
Hän on monesti yrittänyt houkutella Jim-Oscaria ja Rihannaa muuttamaan hänen luokseen, mutta 
nämä asuvat mieluummin Vattulassa. Vattulassa on ihanan rauhallista. Sassnitzissa on tätä nykyään 
Brand Linen pääkonttori. Brandzerit ovat yhä varustamon pääomistajia.  
 
https://tarinasaitti.webnode.fi/tulevaisuus/  
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