
October arkipäivä Forssan kaupungintalolla armon vuonna 3001.  
Sisääntuloaulassa, lasitetun puoliympyrän muotoisen, reseptiotiskin takana seisoo ruipelomainen 
silmälasipäinen Pertti Ollikainen.  
Miehen vieressä on pienillä sisäkäyttöön tarkoitetuilla telaketjuilla varustettu metallinvärinen 
kartiomainen vartiointirobotti, joka parhaillaan tulostaa pilakuvaa nuoresta naispuolisesta työntekijästä, 
joka työskentelee informaatiopalvelussa. Robotin etupuolella on ID-kortin lukija, johon pitää 
henkilöllisyyskortti syöttää, kun robotti sitä kysyy. Sivulla on pieni tarra, jossa lukee mustalla pohjalla 
kullanvärisine kirjaimin; S-L Safety. Eteisaulan vastakkaisessa päässä, kahden hissin välissä, on 
kunnan omistama isäntärobotti, jonka tehtävänä on opastaa virastotalolla kävijöitä.  
 
Vartiointirobotin vieressä seisoo nuori vaaleatukkainen työharjoittelija, Santtu Koivula, nauraa robotin 
tuottamalle pilakuvalle koska se on erittäin hauska ja realistinen; ihan kuin ihmisen piirtämä.  
”Kylläpä tekniikka on kehittynyt!” sanoi Pertti Ollikainen, kun katsoi tarkemmin piirrosta. Hetki sitten 
robotti on tulostanut piirroksen Pertistä ja Santusta, jotka he kiinnittivät reseption irtosermiin, joka 
erottaa reseption kommunikaatio-osaston kauko-ohjaamosta. Sermin takana, kauko-ohjaamossa, 
istuu kommunikaatioteknikko Snadi-Papa. 
 
Seuraavaksi vartiointirobotti tulostaa yhdensivun sarjakuvan kunnantalon arjesta. Ensimmäisessä 
ruudussa juuri ja juuri Perttiä muistuttava hahmo puhuu virkatakkipuhelimeen. Puhekuplassa lukee; 
Heippa, tervetuloa Forssan kaupungintalolle! Toisessa ruudussa kiinteistöteknikko Jaan Pekkanen 
raahaa suurta jätesäkkiä. Kolmannessa ruudussa informaatiopalvelun vaaleaverikkö tähystää aulan 
liukuportaiden välitasanteella.  
Sarjakuvan Pertti kiinnittää rullasermiin, kun se on hyvin hauska.    
 
Eilen Santtu auttoi informaatiopalvelussa skannata henkilöstölukulaitelehteä tyhjiin lukulaitteisiin. 
Aikaisempien numeroiden artikkelit on formatoitu pois, jotta uusi mahtuisi.  
Silloin osaston palkkatukityöläinen Johanna Kivinen ihastui ihan korvanipukoita myöten tähän vaalea 
siilitukkaiseen kuusitoistavuotiaaseen jätkään. Johanna itse on kolmekymmentäyksivuotta eli 
melkoinen ikäero, mutta se ei Johannaa häiritse. Johanna on toivottoman ujo eikä uskalla paljastaa 
tunteitaan. Tavallisissa keskusteluissa hän ei ole kovinkaan ujo vaan puhua pajattaa kainuulaisella 
korostuksella ja käkättää, kun on lievästi toimintarajoitteinen.  
Sillä välin, kun Santtu auttoi postitusteknikko Oilia skannaamisessa, niin Johanna ihastuksesta 
mykkänä auttoi lajitella valmiita lukulaitteita eri osastojen, koulujen, leikkikoulujen, kunnan eri 
yksiköiden postilokeroihin. Sisältö on jo intranetissä.  
 
Myöhemmin kun Santtu oli poistunut osastolta, niin silloin Johanna meni kopiointikeskuksen puolelle 
rupattelemaan Leenan kanssa. Hän pyysi neuvoa, kuinka koota rohkeutta ja pyysi tätä välittää hänen 
sähköpostiosoitteensa Santulle ja lupasi pussata tätä Leenan silmien alla. Jos ei uskaltaisi pussata, 
niin silloin hän lupasi maksaa 100 euroa. Se on paljon rahaa, ja senpä vuoksi lupaus antaisi hänelle 
rohkeutta, ettei tarvitsisi alkaa kaivaa kuvetta. Johanna ajatteli itsemielessään, että kyllä yhden pusun 
uskaltaisi antaa jätkän poskelle, jos Leena antaisi tälle sähköpostiosoitteen.  
Leena on vakuuttunut, että blondin pöksyyn pujahtaisi pupu ja pian olisi tuhat euroa rikkaampi. 
Tietenkään oikeasti Leena ei ottaisi rahaa tältä hassulta tytöltä. 
 
Johanna vitsaili Leenalle kahden kesken, että tämä voisi olla hänelle ilmaissutenööri. Tämä huvitti 
Leenaa niin, että rinnat hytkyivät naurun tahdissa. Leena Lehdolla ei ole kovin suuret daisarit mutta 
kyllä nekin hytkyvät, kun Johannalla on aina niin maksimaalisen naurettavat jutut.  
Leena päätti tehdä neiti Kivisen iloiseksi ja antoi sähköpostiosoitteen Snadi-Papalle koska tämä istuu 
reseption nurkassa ja hänellä on hyvät huumorisuhteet tähän. Usein Snadi-Papa käy turisemassa 
Leenan kanssa aivan kuin Johanna sekä suurin osa kunnallisvirkailijoista. Leena on talon pidetyimpiä 
henkilöitä.  
 
Heti kun Snadi-Papa oli saanut Johannan sähköpostiosoitteen, niin silloin pilkesilmäkulmassa tämä 
asetti Johannalle pienen vaatimuksen; tämän pitää antaa hänelle pieni halaus ennen kuin antaisi 
osoitteen Santulle. Johanna ei oikein halua halata vanhempia miehiä, vaikka Snadi-Papa on 
muutamaa vuotta vanhempi. Kasvot pikkurypyissä mutta muuten ihan kolmekymppisen näköinen.  
 
 
Nyt on pakko halata tai muuten Leena on sata euroa rikkaampi, ajatteli Johanna. Kun seuraavan 
kerran Snadi-Papa käväisi kopiointikeskuksella, niin silloin Johanna antoi pikahalauksen, johon Snadi-



Papa ja Leena yhdestä suusta naurahtivat: ”Tuohan muistutti ihan niskojen vääntämiseltä!” 
Johanna änkytti: ”Se oli ihan tavallinen heterohalaus!” Naisia nauratti todella makeasti. Mistä ihmeestä 
blondi kaivaa esiin kaikki nuo hassut repliikit, ajatteli Leena.  
 
Johanna ei ole tottunut halaamaan. Hän saattaa joskus nuoria poikia halata mutta nekin halaukset 
ovat kummallisia; rajuotteisia. Ehkä tämän vuoksi koulukaverit eivät erityisemmin kiihottuneet hänestä 
eivätkä kovin usein tulleet halaamaan, vaikka tyttö oli ja on yhä hyvin kaunis. Ulkonäöltään kaikkien 
jätkien unelmatyttö numero yksi.  
 
Snadi-Papa laittoi Johannan sähköpostiosoitteen reseption rullasermiin reseption puolelle, jotta Santtu 
sen näkisi, jos olisi kiinnostunut.  Sen enempää hän ei kehdannut alkaa mainostaa blondin 
sähköpostiosoitetta. 
 
Silloin tällöin Leena tapaa leikillään näyttää Johannalle paljaan mahansa, jotta näkisi tämän hassun 
reaktion; Johanna kääntää pään poispäin ja sanoo: ”Onks se aito?” Tämä huvittaa Leenaa niin, että 
joka kerta häntä naurattaa tämä vakiovastaus. Myös Leena on hyvin hauska ja päivittäin moni 
kaupungintalon virkailija käy kopiointikeskuksella rupattelemassa rouva Lehdon kanssa. Kaksi heistä 
ovat Snadi-Papa sekä kiinteistöteknikko Jaan Pekkanen. 
 
Johannalla on joka tilanteeseen hassut vakiovastaukset. Osa niistä on lainauksia Raijalta ja Oililta. 
Oilin suusta repliikit eivät kuulosta kovin hauskoilta, joka johtunee ehkä siitä, kun Johanna ääntää 
repliikit kainuulaisella korostuksella.  
Nyt kun Raija Lillukalla on uusi työpaikka kunnan keskusvarastolla, niin Leenalla ja Johannalla on 
paljon aikaa hassutella. Usein he vitsailevat Raijan ja Oilin kustannuksella sekä nauravat persettään 
repien isorintaiselle rikoskytälle. Ajatella jos poliisi olisi laittanut salakuuntelulaitteet 
kopiointikeskukselle, niin aivan varmasti Johanna ja Leena saisivat syytteet virkavallan 
halventamisesta, varsinkin hassun härskit äänitykset, joita nämä kaksi naista tekevät mp3-soittimella. 
Leena tapaa imitoida Jaana-Olgaa: ”Nyt otan huumetabletteja, jotta kaikki olisivat kasassa, yhtä 
kasassa kuin Jaana-Olga Kasa!” Siinä välillä hän imitoi Oilin rykimistä ja Raijan möreää pornoääntä.  
Taustalla kuuluu Johannan räkätys ja kyselee kaikenmoista kyseisistä henkilöistä.  
Hassuttelujen välissä Johanna käy informaatiopalvelun puolella katsomassa joko huolintaliikkeiden 
kuorma-autot ovat tuoneet paketteja liukuhihnalle. Jos Oili ehtisi ensin huomata paketit, niin silloin hän 
naamapunaisena stressaten lastaa paketit lavettiin ja lähtee kärräämään niitä eri osastoille. Sitten 
pakettikierroksen jälkeen hän ilkkuu Johannalle: ”Ei taaskaan se laiska kainuulaisblondi ollut jakanut 
pakettiressukoita!” Hän tarkoittaa vitsailla mutta Oilin vitsailut tuntuu vittuilulta. 
  
Tässä päivänä eräänä Leena teki punaisesta pullonkorkista pellenenän; korkin reunoihin hän teki 
kaksi reikää, joihin hän pujotti kuminauhan. Pellenenän hän antoi Johannalle ja kehotti pitää sitä koko 
päivän samalla, kun huoltaa palvelimia ja reitittimiä.  
Johanna naurahti, kun sai pellenenän: ”Heh, ei niin haaskaa pijä olla!”, ja laittoi sen housun taskuun.  
Postikierroksen yhteydessä hän vaivihkaa laittoi pellenenän hoito ja hoiva hallinnon kahvihuoneen 
pöydälle. Silloin kahvitiloissa ei ollut ketään. 
Myöhemmin sosiaalitanttoja ja -setiä kovasti nauratti, kun ihka oikea pellenenä oli ilmestynyt pöydälle 
ja ihmettelivät, että keneltä on nenä pudonnut. 
Kun Johanna oli kertonut Leenalle, että nyt pellenenä on hoito ja hoiva hallinnon kahvihuoneen 
pöydällä, niin silloin hän naurahti: ”Heh, varmasti Babar Linnoinmaa on arvannut, että kyseessä on 
sen leikkikenttien tuhrijan nenä!”  
Lukemattomia kertoja Leena on todennut, että Johanna on kaikkien aikojen hauskin pelle, johon 
Johanna tapaa Raijaa imitoiden esittää vakiovastauksen: ”Mitä sie sillä meinaat? Nyt aion käydä 
pienet keskustelut pappa Lehdon kanssa, ja sitten sun pyllys on tulipunainen!”, ja hieroo mahaansa 
ihan kuin Raijalla on tapana tehdä. 
 
Seuraavana työpäivänä Johanna ei nähnytkään Santtua sillä tämä oli flunssan kourissa ja oli pari 
päivää kotona. Tietenkin Johanna kaipasi niin maan perusteellisesti. Perjantaina jätkä palasi 
työpaikalle koska se oli hänen viimeinen työharjoittelupäivänsä. Työharjoittelu kesti vain kaksi viikkoa, 
mutta se on sen verran pitkä aika, että hän ehti vilustua ja työpaikan blondi rakastua.  
 
 
Johannaa epäilyttää, että mahtoiko Snadi-Papa antaa sähköpostiosoitetta Santulle, kun tämä ei ole 
ottanut yhteyttä, siispä hän kokosi rohkeutta ja kirjoitti rakkauskirjeen, paperisen rakkauskirjeen toisin 



sanoen perheen sisäpiirislangilla paperilappusen, jollaisia Johannan ei pitäisi enää koskaan kirjoitella, 
ei ainakaan töissä.  
Tällä kertaa paperilappunen ei ole kovin vaarallinen, pelkkä teinimallinen rakkauskirje. 
Kirjeen hän antoi pakettikierroksen yhteydessä, kun kärräsi pari pakettia hoito ja hoiva hallinnon 
tiloihin reseption takana. Kyseisellä hallinnolla on paljon tiloja kaupungintalolla. Toimintarajoitteisten 
hoivahallinto on muuttanut Voimalatalolle.  
 
Johanna antoi reseptioon osoitetun paketin, joka oli luonnollisesti Pertille. Paketti sisälsi 
todennäköisesti lomakkeita tai lukulaite-esitteitä.  
Paketin ojentamisen jälkeen hän antoi kirjeensä Santulle: ”Kas, on mulla yks kirje sullekin!” ja sitten 
kiireesti ohjasi pakettilavettia nurkan taakse, jossa alkaa kapea käytävä kaupungintalon läntisen 
siivekkeen katutasossa. Juuri ja juuri lavetti mahtui kulkemaan kapealla käytävällä.  
Pakettikierroksen jälkeen, kun hän palasi takaisin pääsisäänkäyntiaulaan, reseption luokse, niin silloin 
Santtu antoi hänelle vastauskirjeen ja tietenkin Johanna liikkuvan lavetin päällä seisten meni 
informaatiopalveluun lukemaan kirjeensä siinä toivossa, että siinä lukisi rakkaudesta.  
Hei Johanna! Sä vaikutat ihanalta tytöltä, mutta mulla sattuu jo olemaan tyttöystävä, mutta oon varma, 
että pian säkin löydät sen oikean, tsemppiä! /Santtu Koivula.  
Kirjeen luettuaan Johannalle tuli palakurkkuun ja pyyhki vaivihkaa kyyneleen, joka oli ilmestynyt 
silmänurkkaan. Hän ei uskalla alkaa poraamaan Oilin läsnä ollessa, jolloin tämä alkaisi vain lässyttää. 
 
Myöhemmin luppoajalla Johanna näytti kirjettä Leenalle ja sanoi: ”Mänj ihan pillun koetteluksi, kun 
kaikilla jätkillä näkkyy olevan jo lesbon perhana akkana.” Leenalta pääsi räkänauru: ”Ja yks lesbon 
perhana on onnettomana!” ja nauroi ihan katketakseen ja ajatteli, että kuinka ihmeessä tämä hassu 
blondi aina keksii tällaisia hauskoja juttuja, ja tosiaan sillä olisi koomikon ainesta. 
 
Eräänä päivänä Johanna lähetti Euroopan suurimman iltapäivälukulaitelehti Evening Magazinen 
psykiatripalstalle anonyymin kysymyksen; Mitä teen, kun olen rakastunut erääseen vaaleatukkaiseen 
poikaan, jolle olen kirjoittanut jopa rakkauskirjeenkin, johon poika vastasi, että tämä on jo varattu 
toiselle… /Rakastunut nainen. Seuraavassa numerossa psykiatripalstan pitäjä kirjoitti vastauksen; 
Sinun pitää vain koota rohkeutta eikä räväyttää rakkauskirjeellä, jolloin poika voi säikähtää ja väittää 
olevansa varattu, vaikka periaatteessa olisikin kiinnostunut, ja kannattaa ihmeessä ottaa 
rohkaisuryyppy ja vitsailla muun muassa, että haluaisiko jätkä tulla haudatuksi samaan sukuhautaan. 
Vastauksesta ei ollut yhtään hyötyä sillä Johannan ongelma on nimenomaan ujous poikarintamalla. 
Hän ei myöskään halua alkaa ruveta juomaan viinaa sillä hänet on kasvatettu ainoastaan miedoilla 
viineillä. Hän on pohtinut, jos lähettäisi hakemukset Krakovan rakkauskorkeakouluun mutta se 
maksaisi maltaita sekä toiseksi sinne olisi melkoinen matka. Miten hän kertoisi vanhemmilleen, jos 
tosissaan päättäisi aloittaa puolalaisessa rakkausopistossa? Aivan varmasti isä ja äiti toppuuttelisivat, 
ettei tuollaisiin hössötyksiin kannata lähteä ja vielä ypöyksin. Kivisillä ei ole tapana ylipäätään 
keskustella rakkaudesta. Sana rakkaus on tabu.  
 
Santtu Koivulan seuraava työharjoittelupaikka on Eurolan ostokeskuksella oleva ruokakauppa Jiffy. 
Tästä hän kuuli Snadi-Papalta, kun tämä oli kopiointikeskuksella rupattelemassa Leenan kanssa. 
Kuten saattaa arvata, Johanna alkoi tehdä viikko-ostokset kyseisessä kaupassa.  
Kyllä aikaisemminkin hän on silloin tällöin käynyt Eurolan Jiffyssä koska siellä on kainuulaisia 
elintarvikkeita, kuten aitoa leipäjuustoa, Kankienon sahtia, Kymppi keksejä sekä paljon muita ihania 
kainuulaisia herkkuja.  
Nyt Johanna alkoi käydä useammin Jiffyssä, jotta näkisi tätä upeaa mutta varattua eurokarjua, joka 
kaiken kukkuraksi on sakkolihaa. 

 
Eurolan ostoskeskuksella Coop Konsum on lopettanut ja sen tiloissa on tätä nykyään kirjasto, jossa on 
paljon maahanmuuttajien kirjallisuutta. Jonkin verran löytyy myös Kainuun kielisiä lukulaitteita sekä 
lukulaitelehtiä.  
Monesti Johannalla on ollut mielessä hankkia kirjastokortti, jotta voisi lainata Kainuun kielisiä 
dekkareita, mutta se on jäänyt tekemättä. Hänellä on kotona melkoinen lukulaitekirjasto lukemattomia 
lukulaitteita. Joka kesä Vattulassa käydessä hän tapaa ostaa Kainuun kielisiä dekkareita. Hän ei enää 
tilaa Kainuun Hullua koska sen kohdeyleisö on yläasteikäiset. Heti Kainuun Hullun jälkeen hän tilasi 
tuhdimpaa kainuulaista huumorilukulaitelehteä nimeltä Pyton, joka on pieruhuumorin äänenkannattaja, 
kuten lukulaitteen slogan kuuluu. Anna ja Antti eivät oikein ymmärrä tällaisen huumori päälle ja ovat 
huolissaan, että tytär sekoaisi lopullisesti. Jo örinöissä on kestämistä. Vanhempien helpotukseksi 
Johanna korvasi Pytonin tilauksen Mikrorobotti lukulaitelehdellä. Se onkin parempi vaihtoehto, koska 



sehän käsittelee robottitekniikkaa eli yleissivistävää.  
 
Eurolan kirjaston vieressä on Café Bagdad, jota vastapäätä on automaattikioski, jossa on aikaisemmin 
ollut kainuulaisia lukulaitelehtiä tankattavana. Nyt siellä on vain kainuulaisia ristikkolaitteita, joita 
eläkeläiset innolla ratkovat.  
Ostokeskuksen länsipuolella on korkea rakennuspitko, Lukkarilan vanhusten palvelutalo, jonka 
katutasossa on maahanmuuttajille tarkoitettu liittovaltion ylläpitämä kansalaiskonttori, jossa voi käydä 
lukemassa erikielisiä uutislukulaitteita sekä yhteiskuntaoppaita. 
 
Tietenkään Johanna ei ilkeä alkaa flirttailla Santulle koska kyseessähän on tämän työharjoittelupaikka 
kiireisessä ruokakaupassa. Hänen ei tietenkään olisi pitänyt flirttailla tämän edellisessä 
työharjoittelupaikassakaan. Kaupungintalon respassa Santulla oli enemmän luppoaikaa kuin 
ruokakaupassa, jossa hänen pitää opetella kassa-automaattien huoltamista sekä järjestellä tavaroita 
hyllyihin. Johanna muisti ensimmäisen työharjoittelupaikkansa Vironmäen Coop Konsumissa, jossa 
hänen piti vain hinnoitella. Kassa-automaatteja hänen ei tarvinnut huoltaa, sillä hänhän oli 
spesiaalikoulun oppilas, kun taas Santtu on normaaliluokalla.  
 
Muutaman viikon kuluttua Santun työharjoittelujakso päättyi, jolloin palasi takaisin koulunpenkille. Sen 
koommin Johanna ei enää nähnyt tätä komeaa eurokarjua.  
Eräänä päivänä Johanna näki Forssa aviisissa Santun kuvan. Kyseessä oli katukysely, jonka aihe ei 
jäänyt Johannan mieleen, kun tuijotti uutislukulaitelehdessä olevaa videoklippiä, jossa poika jotain 
selitti. Johanna kopioi kuvan itselleen ja tallensi sen kotisivulleen salasanoin suojattuun mappiin.  
Enirosta Johanna sai selville, että Santtu asuu keskustassa, Itäinen pitkäkatu, pikaruokala Starin 
yläpuolella eli ihan kävelymatka Johannan luota.  
Kuten saattaa arvata, lukemattomia kertoja hän alkoi kävellä pikaruokalan ohi, muttei uskalla mennä 
pojan luokse koska pelkää jos siellä olisi tyttöystävä. Ajatella jos pimu olisi joku kehonrakentajatar, niin 
silloin menettäisin hampaat, ajatteli Johanna.  
Johanna kävelee korttelin ympäri ja miettii kuumeisesti, että kuinka voisi vikitellä Santun itselleen, 
vaikka tämä on jo varattu sekä heillä on valtava ikäero. Johannasta ikäero alenevaan suuntaan on 
hyvin seksikästä.  
 
Heti kun Santun työharjoittelu oli päättynyt Jiffyssä, niin silloin Johanna alkoi jälleen tehdä  
viikko-ostoksensa Ylicityn kauppakeskuksella, Vironmäen K Kvantum Giantissa sekä Lexuksen Coop 
Konsumissa, joka on entisen K Kultasiiven tiloissa. Kultasiipi lopetti muutama vuosi sitten kovan 
kilpailun takia.  
Lexuksen Coop Konsumissa on myös paljon kainuulaisia elintarvikkeita, kuten esimerkiksi ihania 
lörtsyjä ja Kainuun makkaroita, joiden valmistaja on makkarajätti Kajaanin Kauppiaat.  
 
Muutaman viikon kuluttua Eurolan Jiffy vaihtoi omistajaa ja samalla kaupan nimi muuttui Gunwood’s 
Homeksi. Enää siellä ei myydä kainuulaisia tuotteita.  
 
Gunwood’s Home profiili on Gunwood’s Cashiä pienempi myymäläkonsepti. Kauppaketjun omistaa 
amerialainen Gunwood incorporation, jolla on ruokakauppoja ympäri maailmaa. Kauppayhtiö kuuluu 
Oscar Gunwood säätiöön. Kauan sitten Gunwood osti Axfood ruokakauppaketjun.  

 
Jiffyn omistaja oli löysähkö Vuorilaakso Oy, jolla on Suomen suurkaupungeissa valtavia City Tukku 
marketteja. City Tukku on Vuorillaakson vastaperustettu suurmyymäläketju. Ehkä joskus 
tulevaisuudessa se rantautuisi Forssaan eli nyt lopetettu Jiffy heräisi uudelleen isompana.  
 
Nyt Forssassa on kaksi Gunwood's myymälää; Zumilan pienteollisuusalueella, entisen vaatekaupan 
tiloissa, on Gunwood’s Cash suurmyymälä sekä pienempi lähiökauppa Gunwood’s Home Eurolan 
ostoskeskuksella.  
 
Uuden vuoden aattona oli historian siipien havinaa, sillä silloin uusi yhteisvaluutta Globalista tuli 
käteisrahaa, mutta vain joissakin Euroopan osavaltioissa kuten esimerkiksi Skandinaviassa, Britannian 
saarella, Sveitsissä, Puolassa, Tšekissä, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Albaniassa, 
Kosovossa, Pohjois-Makedoniassa, Serbiassa, Montenegrossa, Bosniassa, Kroatiassa sekä koko 
Afrikassa. Afrot ovat nyt historiaa.  
 
Eurot jatkavat kilisemistä Suomessa, Karjalassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Saksassa, 



Alankomaissa, Ranskassa, Itävallassa, Slovakiassa, Sloveniassa, italiassa, Espanjassa, Baskimaalla, 
Kataloniassa, Portugalissa, Välimeren saarivaltioissa ja Irlannissa.  
 
Johannaa sekä muita Globalin kannattajia ärsyttää, kun globalista ei vielä tullut koko Euroopan 
valuuttaa. Globalin kannattajat ovat kateellisia afrikkalaisille, kun siellä global on syrjäyttänyt kokonaan 
afrot. Afrikkalaisia pidetään järkevinä, kun eivät alkaneet tunteilemaan, sillä kyse on ainoastaan 
rahasta eikä mistään elävästä olennosta. Globalin vastustajat yrittävät herättää global-vastaisuutta 
tunnesyillä, että nyt entinen valuutta itkee.  
 
Globalin keskuspankin edustalla, Marbella Cityssä, sen pääjohtaja Helmut Abreu osti kupillisen 
espressoa uudella valuutalla ja juuri silloin kello löi kaksitoista yöllä ja pankkiautomaatit alkoivat jakaa 
kauniin värillisiä global seteleitä, mutta vain valuutta-alueella. Hassuinta, kun globalin keskuspankki 
sijaitsee euroalueella. On tarkoitus pikkuhiljaa korvata euron globalilla, kun ensin vastustus olisi saatu 
pienemmäksi. Toistaiseksi global on kytketty euroon, jotta molemmat valuutat pysyisivät sopivan 
vahvoina.  
Keväällä 3003 Virossa järjestetään kansanäänestys uudesta yhteisvaluutasta, ja syksyllä on Suomen 
vuoro. Moni olettaa kyllä-puolen voittavan mutta se on vain oletus, sillä vuodessa ehtii tapahtua yhtä ja 
toista. Muut euroalue seuraa Viron ja Suomen mallia. Jos kansanäänestys menisi pipariksi, niin silloin 
muualla sitä ei kannata järjestää. Tulisi vain maksamaan maltaita.  
Nyt toistaiseksi Euroopassa on kaksi somaa valuuttaa.  
Kukaan ei osaa aavistaakaan, että pieni afrikkalainen Ghana on kusettanut Global Unionia tilastojen 
kaunistelulla ja talouden vääristelyllä eli nyt globaliin siirryttäessä valtion velat kaksinkertaistuvat.  
 
Suomen senaattori, Yrjö Peralaa, ahdistaa kun globalin vastustajat hyppivät silmillä niin, ettei 
uskaltanut tehdä samanlaista rohkeaa parlamentaarista päätöstä kuin Skandinavian virkaveli Patrik 
Småsko. Yrjö on myös mediaryvettynyt, kun erehtyi muutama vuosi sitten karkkikaupassa ilmaiseksi 
syömään irtokarkkeja. Pahaksi onneksi paparazzit yllättivät. Hänen lähin sihteeriavustajansa käytti 
Suomen senaatin pankkikorttia meikkeihin ja suklaa ostoksiin.  
 
Vuosi vaihtui ja Johanna jatkaa työskentelyä tavalliseen tapaansa Forssan kaupungin 
informaatiopalvelussa. Hän viihtyy hyvin työpaikallaan koska hänellä on sopivasti vastuuta ja vapautta.  
Hänellä on hyvät hermot Oilille, kun tämä tunnista toiseen rykii kurkkuaan repien ja heti perään 
komentaa itseään olemaan hiljaa. Leena on monesti ihmetellyt, että miten ihmeessä Johanna voi olla 
noin paksunahkainen, kun jaksaa kuunnella rykimistä. Ei vain rykimistä vaan päivittäistä nälvimistä. 
Oili tapaa vitsailla, että kainuulainen sisu tarkoittaa selkokielellä voimatonta ja heikkoa.  
Leena itse on kurkkuaan myöten täynnä Oilia ja tämän kummallisia kotkotuksia ja siksi pyrkii pitämään 
osastojen väliovea kiinni.  
 
Eräänä januari päivänä osastopäällikkö Krista Kristiansson kysyi Johannalta: ”Kuule, voisitko ajatella 
uusia työtehtäviä?”, johon Johanna vastasi: ”Mikä, ettei jos olisi mielenkiintoisia…”. Pomo jatkoi: 
”Juu, mitä sanoisit virka-autojen siivoamisesta ja pesemisestä tuolla parkkihallissa?”, johon Johanna:  
”Mikä ettei, mutta täytyy miettiä asiaa.” Johannan on vaikea tehdä siltä seisaaltaan päätöksiä, niinpä 
keskiviikkoiltana, kun hän kävi Siivekkääntiellä saunomassa, niin silloin hän kysyi vanhemmiltaan, että 
kannattaisiko ottaa uutena työtehtävänä autojen pesun vastaan, kun pomo sellaista ehdotti, johon isä 
vastasi: ”Mikä ettei, mutta vaan silloin, jos ei tarttis läträtä veen kanssa koko päivää.” Seuraavana 
päivänä Johanna sanoi pomolleen kuten isukki oli sanonut. Tietenkään hän ei maininnut, että oli 
kysynyt isältä. Krista-pomo vastasi: ”Ei tietenkään koko päivää tarvitsekaan pestä autoja vaan silloin 
kun ne ovat oikein likaisia, muulloin olisit informaatiopalvelussa.” Johannasta tämä kuulostaa ihan 
hyvältä. Hän ei kehtaa tyrmätä ideaa, kun viimeksi oli vetäytynyt laskutusrobottihommista.  
 
Heti kun Leena oli kuullut Johannan mahdollisesta uudesta työtehtävästä, niin silloin hän sanoi 
Johannalle: ”Tämä haiskahtaa ihan Oililta, jotta se saisi sinut savustettua pois osastolta ja sitten se 
hommaisi nuori jätkiä kummallisine ongelmineen… Ole varovainen, kun lupaudut uusiin tehtäviin!”  
 
Tämä on totta, sillä Oili tapaa Johannan selän takana jankuttaa pomolleen, että tälle pitäisi löytää 
uusia työtehtäviä. Tämä vain sen tähden, kun rouva Lehmusvuorta ärsyttää neiti Kivisen Kainuun-
murre sekä on kateellinen tämän stressinsietokyvylle.  
Oili itse haluaa olla osaston sankari, kanana tunkiolla, jotta talon virkailijat saisivat käsityksen, että hän 
olisi osastopäällikkö, vaikkei olekaan sellainen.  
 



Johannalla oli tuuria, kun autonhoitotehtävät kuuluvat jo Daily Activity ryhmä ympäristötiimille, jonka 
tilat ovat uudessa Voimala-talossa. Aiemmin ympäristötiimi oli entisen Arttu Lehto-oksan lukion 
tiloissa.  
Niinpä autonpesusta ei tullut Johannan työtehtävää Oilin suureksi harmiksi mutta Johannan ja Leenan 
onneksi. Kristalle tuli stressi, kun Oili jatkaa jankuttamista, että sille kainuulaispimulle pitäisi löytää 
muita työtehtäviä, niinpä Krista alkoi pitää silmällä digitaalikonttorin alaisuuteen kuuluvia osastoja.  
Hän huomasi, että kiinteistöhoito-osastolla tarvittaisiin apua, kun koska kiinteistöteknikko, Kata Häme 
on pitkäaikaissairaslomalla vatsasyövän vuoksi.  
Katan syöpää ei voi enää leikata, ei edes mikroskooppisen lääkärin avulla, sillä syöpä on levinnyt 
ympäri vatsaa. Toiseksi Katan työhalut ovat minimissä, kun ennen syöpää hän oli kausijuoppo. 
Todennäköisesti viina on vatsasyövänaiheuttaja. Lisäksi maksakin on lähellä poksahtamista.   
Kausijuoppoudesta huolimatta Kata oli hyvin rehti duunari, mutta syöpärumba masensi mielen niin, 
ettei enää viinakaan maistu mutta maksa on alkanut naukua niin, että masennus pukkaa päälle.  
Hän haluaisi jo siirtyä varhaiseläkkeelle, kun vanhuuseläkeputki on lähellä.  
 
Nyt kiinteistönhoito-osastolla tarvittaisiin apulaista. Krista tietää, että Johanna on hyvin ahkera ja 
tunnollinen duunari. Hän ei juo eikä tupakoi.  
Eräänä päivänä mars kuussa Krista kysyi Johannalta, että mitä tämä sanoisi kiinteistönhoito-
osastosta, johon Johanna: ”Riippuu vähän siitä, että mitä siellä tehhään.” Pomo kertoi, että osasto 
vastaa rakennuksen kunnossapidosta, lakaisee pääsisäänkäynnin edustat sekä pitää kokoustiloja 
järjestyksessä. Krista on vakuuttunut, että tämä homma sopisi Johannalle kuin nakutettu. Hän ei enää 
jaksaisi kuunnella Oilin marinoita. Krista on aivan liian ylikiltti ja lepsu, ettei osaa laittaa tätä rykivää ja 
inisevää pienikokoista kyömynenäistä ruipelomaista akkaa ojennukseen. Helpompi on pompotella yhtä 
ylikilttiä Johannaa. Krista onnistui ylipuhumaan Johannan, että samalla tämä olisi varahenkilönä eli 
eräänlaisena Back-up, aputyttö Annina, siltä varalta, kun ja jos Oili olisi vapaalla tai sairaana niin silloin 
Johanna olisi tuuraajana informaatiopalvelussa. Rivien välissä pomo paljasti, että Oili on puhunut 
Johannan selän takana.  
Johannasta tämä vaikutti hyvältä idealta, jota voisi ainakin kokeilla eikä osaa aavistaakaan, että 
parhaillaan hän on luisumassa pois informaatiopalvelusta. Jos hän osaisi aavistaa mitä tuleman pitää, 
niin hän ei suostuisi aputyttö Anniksi. 
Hänen pukukaappinsa tulee yhä olemaan informaatiopalvelun konttorin nurkassa, jotta tapaisi 
jatkossakin entisiä työkavereita. Hänen parhain työkaveri on Leena Lehto. Oilista ei ole niinkään väliä, 
ajatteli Johanna.  
 
Leenasta idea on suoraan perseestä, Oilin perseestä, kuten hän sanoi Johannalle. Johanna voisi heti 
alkaa tuuraamaan sitä samperin rykijää, sillä se on jo sairas, erittäin sairas, kuten Leena uhosi.  
 
Moni kunnallisduunari on ihmetellyt Leenalta, että onko Oililla jotain vikaa kurkussa, kun koko ajan 
rykii. Tähän Leena tapaa naurahtaa, ettei siellä kurkussa ole mitään vikaa vaan vika on hieman 
ylempänä, eikä mikään pikku vika olekaan. 
Leenaa todella vituttaa tämän rykivän akan kotkotukset. Nyt kun Johanna poistuu osastolta, niin se 
tarkoittaa sitä, että hän itse joutuu juoksemaan näiden kahden osaston välillä kuin mikäkin rotta heti 
kun Oili olisi pakettikierroksella tai sitten lörpöttelisi talon ukkojen kanssa. Oilin mieliksi on pakko olla 
tai muuten tämä alkaa mököttää ja luomaan ilkeitä mulkaisuja sekä selän takana läpättää. 
 
Leena kävi monet kiihkeäsävyiset keskustelut pomonsa kanssa, mutta tällä ei ollut mitään ratkaisua 
ongelmaan, kunnes osastolle saatiin palkattua uusi työntekijä, Kristian Jussila, joka on monta vuotta 
ollut töissä keskuskeittiöllä kokkiteknikkona, kunnes käsivarret kuluivat painavien sokerisäkkien 
nostelusta eikä enää kyennyt tekemään keittiöhommia, siispä hänet palkattiin kunnan 
informaatiopalveluun. Kristian on ihan mukava ihminen mutta Leenan mielestä Johanna olisi saanut 
jäädä osastolle koska nythän meni Oilin mieliksi.  
 
Toiseksi Krista paljastui valehtelusta; talvellahan tämä oli sanonut, että informaatiopalvelussa tulee 
olla vain yksi työntekijä sekä Johanna Back-upina. Nyt paljastui, että pomo oli valehdellut Johannalle 
ja Leenalle. Leena on kurkkuaan myöten täynnä kunnan huonoa henkilöstöpolitiikkaa.  
 
Heti kun Johanna oli huomannut, että informaatiopalvelussa on aloittanut uusi duunari, niin silloin 
hänelle valkeni karu totuus, että häntä on kusetettu. Hän otti Leenasta mallia ja kävi lukuisia 
keskusteluja pomonsa kanssa.  
 



Krista lohdutti, että kyllä Johannakin on mahtava duunari. Johanna muistutti: ”Siehän sanoit, että 
informaatiopalvelussa olisi vaan yks henkilö, mutta nyt siellä on kaks, mitä ihmettä tää tarkottaa?” 
Krista ei osannut vastata mitään koska oli luvannut Oilille vaieta salaisista keskusteluista. Hän 
perusteli naamalla tuskainen ilme: ”Juu, nyt kävi vaan näin… heh, oli sitä isän luona leipää mutta 
tulipahan syötyä!” Johannasta tämä onneton puujalkavitsi ei ollut yhtään hauskaa. Hän tahtoi päästä 
takaisin informaatiopalveluun koska kiinteistönhoito-osaston työtehtävät eivät oikein kiinnosta. Krista 
vain pahoitteli, ettei osastolle kannata ottaa enää kolmea henkilö koska silloin se ei enää sopisi 
digitaalikonttorin linjaan.  
Johannaa ei tämä vastaus ollenkaan tyydyttänyt ja meni rekrytointiyksikköön Lauri Järkirannan 
juttusille koska tämähän on hänen yhteyshenkilönsä ja ehkä voisi auttaa mutta mieheltä puuttuu 
riittävä mahti, vaikka on ammattiliitto City Workersin luottamustehtävissä. Juuri tätä Leena on monesti 
päivitellyt, kun ammattiliiton työntekijät istuvat kaksilla tuoleilla eikä pysty puolustaa duunareita.  
Lauri Järkiranta pahoitteli, ettei voi puuttua yksittäisten osastojen asioihin ja yritti rauhoittaa aivan 
paniikissa olevaa Johannaa, että kaikki on mennyt hyvin ja juuri tämän ansiosta sähköpostipalvelimet 
ovat huippukunnossa sekä paketit menneet perille. Tämä osittain lohdutti Johannaa, kun kukaan ei 
osaa epäilläkään häntä taannoisesta IP-estosta.  
Jos Johanna tietäisi mitä tuleman pitää, niin hän tyytyisi kohtaloonsa ja omaksuisi kiinteistönhoito-
osaston työtehtävät sekä aputyttö Annin roolin.  
 
Luppoajalla hän tapaa käydä kopiointikeskuksella rupattelemaan Leenan kanssa, kuten moni muukin 
kunnallisduunari. Johanna tapaa kahden kesken Leenan kanssa pohtia, että mitä ihmettä sille rykijälle 
tekisi. Leena on jo lukemattomia kertoja vitsaillut, että sille pitäisi tarjota arsenikilla terästettyjä pullia, 
johon Johanna: ”Ei nyt sentään, silloinhan sen isotissisen rikoskytän rinnat nytkähtäisivät pystyyn!”  
Hän lisäsi pilkesilmäkulmassa: ”Jee, nyt tiiän mitä voisimme tehä, jos oisimme oikeen härskejä; me 
voisimme laittaa huumesäkkejä Lehmusvuorien kotioven etteen ja tehä nimettömän huumevinkin 
poliisille!”, johon Leena hihkaisi: ”Joo, sepä tehdään, kylläpä sulla leikkaa, sä oot tosi leikka!” 
Tietenkään Leena ja Johanna eivät ole tosissaan, sillä he ovat sen verran sivistyneitä naisia, etteivät 
rupea moisiin likaisiin hommiin mutta toisaalta ideassa olisi munaa; vuosi kausia Oili on vittuillut niin 
paljon, että olisi vasta vittuilun paikka. Huumesäkkijuttu olisi erittäin vaikea ja riskialtis kosto-operaatio 
koska silloin tulisi ottaa huomioon paljon asioita kuten esimerkiksi, ettei paikalle jäisi hiuskarvaakaan, 
saati sitten sylkipisaroita. Idea jäi muhimaan Johannan mieleen. Hän saattaisi toteuttaa 
kostotoimenpiteen mutta hän on aivan liian nynny ja saamaton. Isän ja äidin pitäisi kai olla tyttärelleen 
torpeetona, ajatteli Johanna omaa saamattomuuttaan.  
 
Keväänkorvalla informaatiopalvelussa ja kopiointikeskuksella aloitti Johannan ikäinen Sanni Kallela. 
Hänellä on henkilökohtaisia yhteyksiä osastopäällikkö Kristalle. Tämän vuoksi Sanni palkattiin 
vuodeksi ja sitten tämä aloittaa pappisopinnot Forssan skientologikirkossa.  
 
Tietenkin Johannaa ja Leenaa kovasti raivostutti, kun osastolla on jo kolme henkilöä, ja talvellahan 
pomon kuvatus nimenomaan vakuutti käsisydämellä, että siellä olisi vain yksi henkilö.  
 
Kyllä Johanna pitää joistakin uusista työtehtävistä kuten esimerkiksi kokoushuoneiden 
järjestelemisestä sekä kunnan isäntärobotin päivittämisestä. Muuten työtehtäviä on aivan liian vähän 
koska suurin osa niistä menee kiinteistöteknikko Jaanille. Monelle virkailijalle on tullut tavaksi kääntyä 
aina tämän puoleen vaikka kaikki tietävät, että Johannakin osaa yhtä ja toista. 
 
Kiinteistönhoito-osasto on kaupungintalon kellarissa, läntisen siivekkeen alapuolella, väestösuojan 
tiloissa, jonne on rakennettu kevyitä seiniä, jotka kriisitilanteessa olisi helppo purkaa. Tiloissa on kaksi 
huonetta; pieni verstas, jossa on perinteisiä työkaluja sekä robottien ohjelmointitokka.  
Varastohuoneessa kiinteistöteknikot tapaavat kahvitella ja polttaa sähkötupakkaa.  
Kerta tilat on suunniteltu väestösuojaksi, niin siellä ei ole ikkunoita paitsi verstaan puolella, ja sekin on 
hyvin pieni kaltereilla varustettu. Siitä hädin tuskin näkyy pyöreä Radiokahvila pienen kalliokukkulan 
päällä. Kahvilarakennuksesta lähettää Forssan lähiradio, joka kerran kuussa radioi kunnanvaltuuston 
kokoukset.  
Muu ohjelmisto on kuivahkoa; enimmäkseen skientologien höpinöitä, jotka kertovat juurta jaksaen 
omia näkemyksiä maailmankaikkeudesta, että jossain avaruudenkatossa olisi paratiisimainen 
planeetta nimeltä Cajanus.  
Myös Radio Luontoillan ohjelmisto on tätä nykyään olematonta, jopa myöhäisillan Luonto-Lolita on 
lakkautettu puuttuvan kiinnostuksen vuoksi.  
 



Kiinteistönhoito-osaston, kopiointikeskuksen sekä informaatiopalvelun välissä on parkkihalli, jossa on 
kunnan virka-autoja. Suurin osa autoista on upouusia Brandia henkilöautoja.  
Silloin tällöin Johannan pitää valvoa harjarobotin työskentelyä parkkihallissa, ettei robotti kolhisi autoja. 
Ahtaat paikat pitää lakaista käsin.  
 
Eräänä työpäivänä, kun Johanna oli yksin kiinteistönhoitajien tiloissa, niin silloin siellä oli latauksessa 
isäntärobotti, joka tapaa palvella virastotalon kävijöitä käytävillä sekä kerrostasanteilla. Robotti on 
ihmishahmoinen ja kulkee pienillä pyörillä, jotka ovat robotin jalkapohjissa. Ihmeenkaupalla robotti ei 
keikahda nurin, sillä laitteessa on hyvä tasapaino. Robotti liikkuu hitaasti kävelyvauhdilla, jotta kävijä 
pystyisi esittää kysymyksiä. Kun robottia lähestyy, niin silloin se pysähtyy ja kääntyy henkilöä kohti.  
Nyt robotti oli kytketty lataukseen; autonlatauskaapelia muistuttava piuha meni robotin takapuoleen, 
joka muistuttaa ihmisen pyllyä. Ero ihmispeffan ja robotin peffan välillä on se, että robotin pylly 
vastaanottaa virtaa, kun taas ihmispyllystä kuona-aine tulee ulos.  
 
Johanna avasi robotin ohjelmointipaneelin luukun, joka on etupuolella, mahan kohdalla, ja huomasi, 
että ohjelmointi on erittäin helppoa. Ainakin hänen mielestänsä se on helppoa, kun on tullut lueskeltua 
tietokone- ja robottilukulaitelehtiä.  
Johanna on tullut todella taitavaksi robottiohjelmoijaksi, mutta harmi vaan, kun hänellä ei ole siitä 
päteviä todistuksia. Robottikursseilta saamilla todistuksilla ei pitkälle pötkitä koska ne oli tarkoitettu 
lähinnä toimintarajoitteisille, eräänlaista sosiaalista harjoittelua. Jos tällaisen todistuksen kanssa 
menisi töitä hakemaan, niin aivan varmasti rekrytoijat nauraisivat persettään repien. 
Joka tapauksessa Johanna on itseoppinut robottiohjelmoija. Nyt joutilaana hän käynnisti isäntärobotin 
ja kysyi, että mikä olisi tämän hetken parhain sutkaus. Robotti alkoi tulostaa fiktiivistä kuvaa miehestä, 
joka juo liikaa maitoa oluen sijasta ja sen vuoksi tälle kasvaa kaksi pippeliä. Johannaa alkoi naurattaa 
piirros niin, että rinnat hytkyivät. Hän kopioi piirroksen kahteen kappaleeseen. Toisen niistä hän antoi 
Leenalle, kun tällä on tapana laittaa humoristisia kuvia kopiointikeskuksen seinälle. Siellä komeilee 
Johannan kuva, jonka Leena on ikuistanut. Kuvan Leena on manipuloinut muistuttamaan diktaattori 
Arthur Hilanderin vaimoa. Kuvassa Johanna on syömässä eväsvoileipää, jonka päälle Leena on 
liittänyt Arthur Hilanderin fasistisymboleja. Heti kun Johanna oli nähnyt valmiin kuvamanipulaation, niin 
silloin hän naurahti, että sehän on Arthurin akka, johon Leena nauroi: ”Tosiaan, te muistutatte 
toisianne!” 
Kun Johanna antoi isäntärobotin tulostaman kuvan kaksi munaisesta miehestä, niin heti rouva Lehto 
laittoi sen seinälle. Ihme kyllä, ettei talon tiukkapipot ole pahoittaneet mieltään kopiointikeskuksen 
huumoriseinästä.  
 
Hän ohjelmoi isäntärobottiin satunnaisia fraaseja, jos siltä joku kysyisi tiettyjä asioita. Jos esimerkiksi 
robotilta kysyy, että mikä on hauska vitsi, niin silloin robotti hakee salamannopeasti Johannan  
JK Suora kotisivun Vitsirakosta vitsejä ja kertoo anonyymisti. Ensin robotti sanoo metallisella äänellä; 
Hei ihminen, robottihuumoria! Jos robotin lähettyvillä joku sattuu toteamaan, että on ikävää, niin myös 
silloin robotti hakee vitsejä Johannan vitsisivulta. Toiminnon hän ohjelmoi salattuun mappiin niin, ettei 
kukaan sitä huomaisi. Salattu mappi on suurin piirtein kuin tietokonevirus mutta se ei tee mitään tuhoa.  
Johanna salasi mapin salasanalla; Rakasjoonasserkku. Sitä on mahdoton arvata, kun Johanna ei ole 
kenellekään hihkunut serkustaan. Johanna on jokaisen tietokonekrakkerin ja nettitrollin märkä unelma. 
Onneksi hän on rehellinen ja hyvätahtoinen niin, ettei käytä väärin taitojaan.  
 
Eräänä kevätpäivänä Johanna sai olla tuuraajana informaatiopalvelussa, kun Oili oli ottanut koko 
päivän vapaaksi. Tietenkin Johanna oli hyvin iloinen, kun rykijä älysi ottaa komppivapaata. Hän 
työskenteli Kristianin kanssa, joka pitää kovasti Johannan jutuista mutta yhdestä asiasta hän ei pidä, 
nimittäin kun neiti Kivinen alkaa korjauslakalla paikkailla sähköpostipalvelimen kolhuja sekä liimailla 
kainuulaisfirmojen logoja pöytien jalkoihin ja hyllyjen päätyihin. Aiemmin, kun Johanna työskenteli Oilin 
kanssa, niin silloin tämä ei hoksannut Johannan puuhia, niin yksinkertainen on rouva Lehmusvuori. 
Kristian Jussila on tarkkasilmäinen ja heti hänen silmiinsä pisti, kun nuori nainen oli korjaamassa 
palvelimen kolhuja sekä paperitulosteista leikattuja logoja. Logot Johanna liimasi liimapuikolla. Heti 
kun Kristian kehotti olla liimailemasta, niin silloin Johanna hätkähti. Hänelle muistui mieleen Sote 
keskushallinnon potkut.  
 
Tällä kertaa kyseessä ei ollut yhtä vakavaa, sillä logot ovat sormenpään kokoisia ja hän liimaili niitä 
huonekaluihin huomaamattomiin paikkoihin. Toki logot näkyvät, jos hoksaa niitä etsiä. Johanna 
änkyttäen selitti, että hän vain peittää rumia oksankohtia.  



Syy logojen liimailuun on eräänlainen reviirinmarkkeeraus. Jos sattuisi, että kyseinen huonekalu 
vietäisiin toiselle osastolle, niin silloin mahdollisissa lehtikuvissa taustalla loistaisi kainuulaislogot eli 
Johannan synnyinmaakunta saisi piilomainontaa.  
Nyt kun Kristian huomasi hänen puuhansa, niin hän päätti lopettaa liimailun. Heti kun hän olisi sata 
prosenttisesti yksin, niin hän liimailisi logoja sinne tänne, jopa ilmastointiputkiin.  
 
Myös Oili on teippaillut vanhoja matkailujulisteita osaston seiniin. Hänhän on joskus nuoruudessa ollut 
töissä matkatoimisto Westissä, joka oli Röllinkadulla, Arkadian käytävän eteläpäässä. Nyt 
matkatoimiston tiloissa on pikaruokala Fastfood Arcade.  
Informaatiopalvelun osaston oven käytävän puolelle Oili on laittanut Naku Nankan kuvan, jossa 
hahmolla on kädessään kirjekuori.  
 
Johannan harmiksi Oili oli vapaana vain yhden päivän ja sitten Kristianilla, Sannilla ja Leenalla oli taas 
melkoinen helvetti, kun joutuivat kuuntelemaan sitä ainaista rykimistä. Johanna palasi takaisin 
kiinteistönhoito-osastolle. Leena lohdutti Johannaa, että tällä on parempi säkä, kun on talon toisessa 
päässä eikä tarvitse kuunnella rykimistä.  
Johanna oli pitkiä aikoja kahden kesken isäntärobotin kanssa ja koko ajan oli siihen ohjelmoimassa 
omia juttujaan. Tietenkin hän ohjelmoi robottiin Kainuun matkakohteita, kuten Tiia Parkin huvipuiston.  
Lisäksi Johanna nimesi isäntärobotin Finnbot Kasaksi. Tietenkin hän ajatteli isorintaista rikostutkijaa. 
Jos kaupungintalon vierailija sattuisi kysymään robotilta tämän nimeä, niin silloin robotti vastaa; Hei 
ihminen, Minä olen Finnbot Kasa! Jos joku kysyy saman vaikkapa englanniksi, niin automaattisesti 
robotti vastaa kyseisellä kielellä; I am Finnbot Kasa!  
 
Eräänä päivänä Johanna ohjelmoi robottiin joitakin ajankohtaisia juoruja Näe & Kuule 
juorulukulaitelehden kotisivulta. Hän kytki robotin langattomasti juorulehden nettisivulle, josta se 
poimisi kaikkea hassua heti kun joku robotin lähellä sattuisi kysymään, että mitähän maailmalla 
tapahtuu, niin silloin robotti alkaa kertoa tuoreita juoruja kyseiseltä kotisivulta.  
Näe & Kuule usein kertoo kaikenmoista entisestä suomalaisesta tennispelaaja Otso Linnasta, joka on 
ollut naimisissa italialaisen kanssa.  
Johannalta lipsahti vahingossa oma henkilökohtainen sähköpostiosoite robotin muistiin, jolloin robotti 
liitti sen seurakuntalehti Anchorin postituslistalle niin, että hänelle alkoi tulla kyseisen nettilehden 
uutiskirje. Hän ei halua uutiskirjettä, siispä hän soitti lehden toimitukseen ja pyysi heitä poistamaan 
sähköpostiosoitteen postitusrekisteristä. Uutiskirje tuli muutaman kuukauden ajan ja sitten hän otti 
uudelleen yhteyttä lehden toimitukseen, jolloin onnistui peruuttaa tilauksen. Sinänsä Johannalla ei ole 
mitään seurakuntalehtiä vastaan, muttei kuitenkaan halua uutiskirjeitä, joista ei ole kiinnostunut. Kyllä 
rukoilla voi ilman seurakuntajulkaisujakin, kuten hän tapaa usein miettiä. Silloin tällöin iltaisin hän 
rukoilee, jotta Luoja antaisi hänelle poikaystävän tai johdattaisi hänet serkkupoikien kanssa yhteen.  
 
Eräänä päivänä Johannan piti öljytä kellarinovien saranat, mutta erehdyksissä hän kaatoi liikaa öljyä 
niin, että koko kellarinkäytävä haisi öljylle, jolloin Krista nauroi rinnat hytkyen: ”Sä taidat olla melkoinen 
öljypimu!”, johon Johanna: ”Kas kehveliä, taisi lirahtaa vähän liikaa öllöö!” ja haki sinivalkoisen rätin, 
jolla pyyhki pois öljytipat lattialta, ettei kukaan liukastuisi. Ajatella jos Oili olisi liukastunut, ja sitten 
alkaisi hirveä metakka, ajatteli Johanna.  
 
Eräänä kesäpäivänä oli rugbyn maailmanmestaruuskisat Washingtonissa, jolloin monella työpaikalla, 
ympäri maailmaa, seurattiin suurelta kuvaruudulta, kun Euroopan rugby maajoukkue kohtasi Amerian 
joukkueen. 
Forssan kaupungintalon istuntosalissakin halukkaille järjestettiin mahdollisuus katsoa tämä tärkeä 
ottelu. Sali oli koristeltu Eurooppa-lipuilla sekä sinikeltaisilla serpentiineillä. 
 
Johannaa ei rugby eikä muukaan urheilu voisi vähempää kiinnostaa, siispä hän mieluummin lakaisi 
ulko-oven edustan. Hän on aina pitänyt lakaisemisesta koska silloin heti näkee tuloksen. Myös 
perinteinen lumityö lumikolan kanssa on Johannan mieleen. Talvi viikonloppuisin hän tapaa tehdä 
lumityöt oma-aloitteisesti vanhempien luona. Myös Brandzerinkadulla asuessa Johanna teki innolla 
lumityöt. Monesti ukki ja mummo kehuivat pikku-Johannaa, kun tämä kolasi heidän autonsa edestä 
lumet.  
 
Johanna sai olla mukana asentamassa suurta kuvaruutua kunnan istuntosalin seinälle ja sitten ruutu 
piti testata, että se varmasti toimii. Juuri silloin TV4:llä oli uusi eurooppalaisafrikkalainen draamasarja 
Sea Ave, jota Johannalla ei ole mahdollisuutta seurata, kun sarjan esitysaika on päiväsaikaan. 



Jälkikäteen netistä sitä ei oikein ehdi katsoa, kun iltaisin televisiossa on paljon muuta katsottavaa.  
Hän sattuu kuitenkin tietämään, että sarjassa näyttelee hehkeä nuori vaaleatukkainen Repe Ferguson, 
jonka ensimmäinen rooli oli draamasarjassa Modern Times. Sarja kertoo asianajajan pojasta, joka 
rakastuu työläistyttöön. Isä ei tietenkään katso suopeasti, kun poika kuhertelee duunaritytön kanssa.  
Johanna ihastui Repen roolihahmo Anatoli Gripenhjelmiin koska tämä on sileä kasvoinen eurokarju. 
Hän alkoi kiihottua kaikkiin Anatoli nimisiin jätkiin eli myös tämä nimi erotisoitui vahvasti aivan kuin 
Nino. Kyllä Repe Ferguson on oikeastikin komea ilmestys ja muistuttaa hyvin paljon Santtua, sillä he 
ovat suurin piirtein saman ikäisiä.  
 
Julissa Johannalla oli parin viikon kesäloma. Hänellä on tapana ottaa parin viikon kesäloman ja se käy 
hyvin, sillä hänhän on kunnallisduunari. Yksityisellä sektorilla olisi ehkä vaikeampi ottaa joka kesä 
kahden viikon kesälomia.  
 
Äskettäin Jaana-Marin työkomennus päättyi ja palasi takaisin Forssaan. Hän alkoi katsella uutta 
asuntoa, kun isosisko asuu hänen entisessä kämpässänsä. Kaksi vuotta sitten, kun Johanna osti 
pikkusiskon asunnon, niin silloin Oili vitsaili, että heti kun sisko palaa takaisin, niin silloin Johanna 
lentäisi ulos.  
Jaana-Marilla oli paljon tuliaisia perheenjäsenille, kuten esimerkiksi huippumoderni japanilainen 
ajatustenlukuhattu, joka muistuttaa baskeria. Harmi vaan, kun hattu kertoo lähellä olevien henkilöiden 
ajatukset japaniksi niin, ettei siitä ota selvää. Hatulla on huvittava nimi; Piryo Hat. Hatun hän antoi 
äidilleen, sillä tämä keräilee erikoisia päähineitä. Monesti Antti tapaa tuhahtaa vaimolleen, ettei lenkille 
lähtiessä laittaisi sitä ja hirveätä reuhkaa päähänsä.  
Isälle Jaana-Mari toi sähkönhajuista partavettä merkkiä Electric Mennen.  
Isosiskolle pikkusisko oli ostanut hienon tulkkikoneen, joka kääntää kokonaisen kertomuksen japaniksi 
kirjainmerkkeineen päivineen. Se tarkoittaa sitä, että nyt Akka Kakkasesta tulee myös japaninkielinen 
versio. Totta kai Johanna tulee laittamaan kertomuksen uusimman kieliversion kotisivulleen.  
Tulkkikone oli Johannalle melkoinen taivaanlahja, sillä hän on kovasti kiinnostunut itämaisista kielistä. 
Parhaillaan hän kirjoittaa kaukaiseen tulevaisuuteen perustuvaa Salatut elimet kertomusta, jossa 
pääroolissa seikkailee Jyri Brickmountain niminen hahmo, jonka tekemiset muistuttavat Johannan 
omia kommelluksia aina potkuista örinöihin.  
 
Tänä kesänä Antti, Anna ja Johanna kävivät Laihialla, Siirin, luona koska Anna haluaa rupatella 
ainoan siskonsa kanssa, sillä tämä tuntee itsensä hyvin yksinäiseksi. Yhä Pera asuu psykiatrisessa 
asuntolassa. Todennäköisesti hän asuu siellä pysyvästi sillä robottisyndrooma vaikuttaa olevan 
elinikäinen vaiva, ellei lääkärit keksisi ihmeitä.  
Viime aikoina öisin Siiri on alkanut nähdä kummallista painajaista, jossa valtava keilapallo jahtaa 
häntä. Ehkä se johtunee siitä, kun aikaisemmin Pera on käynyt kerran viikossa keilaamassa Laihian 
keilahallilla. Keilapallo on käyttämättömänä makuuhuoneen yläkaapissa. Monesti Siirillä on ollut 
tarkoitus siivota kyseinen kaappi, muttei koskaan aika riitä. Ehkä ajatus meni uniin.    
 
Pera Kataisella on mukavaa seuraa psykiatrisen terveyskeskuksen asuntolassa. Siellä hän rupattelee 
Jörgen Spetsenin kanssa. Aikaisemmin miehet tunsivat toisensa pinnallisesti mutta nyt he 
olosuhteiden pakosta ovat tutustuneet toisiinsa perinpohjaisesti. Ihme kyllä, kun nämä molemmat 
miehet eivät ole unohtaneet englantia. Joitakin sanoja omasta äidinkielestään he opettavat toisilleen 
niin, että Jörgen jo kummasti suomeksi kiroilee ja Pera hokee jäävlaa. Pera leikillään kutsuu Jörgeniä 
pikku oravaksi sekä kielletyksi mieheksi.  
 
Siiri surkutteli Annalle, että on todella ikävää, kun on niin yksinäinen, niin silloin hän alkoi yhtäkkiä 
laulaa iänikuista iskelmärenkutusta: ”Mä olin yksinäinen, mutten yksin mä en oo koskaan, kun on 
mulla akustinen kitara.” Tietenkin Annaa nauratti niin, että rinnat hytkyivät: ”Ensi kerralla pittää tuua 
sulle moderni nestekaasukitara!”, johon Siiri: ”Vielä tässä nestekaasuu!”  
 
Laihialla Kiviset olivat pari yötä ja sitten jatkoivat matkaa kohti Vattulaa. Matkalla he pysähtyivät 
Kärsämäellä koska siellä on äskettäin avattu suuri punametallinen Gabriella Market. Sieltä Johanna 
löysi upean musiikkikokoelma USB-kalikan nimeltä Pohjois-Euroopan parasta viihdettä. Kalikalla on 
muun muassa suositun iskelmäpoplaulajatar Moonia Sällilan kappaleita, jotka ovat hyvin rytmikästä 
diskozumpaa. Diskozumpa muistuttaa hyvin paljon diskohumppaa, mutta enemmän jumputusta niin, 
että kuuntelijan on aivan pakko alkaa tanssimaan ja zumbaamaan.  
 



Kun he olivat tarpeeksi kierrelleet Gabriella Marketissa, niin silloin he jatkoivat matkaa kohti Vattulaa. 
Tavalliseen tapaan he yöpyivät Eekan autotallin edustalla, kun talonväki niin vaatii.  
 
Eeka ja Martina käyttivät Kivisiä Hulttionperän virkistysalueella, Mustamaan perukoilla, reilusti 
Volmarin ohi kaakkoon.  
Alueen keskellä on suuri uima-allas, jossa kuka tahansa voi polskutella. Kaksoset, James ja Tena 
rämpivät altaan matalassa päädyssä. 
Johanna pohti itse mielessään samalla, kun katsoi lasten vesileikkejä, että kuinkahan komea härmän 
karju mahtaa Jameksesta kasvaa, ja uskaltaakohan noin kymmenen vuoden kuluttua tulla Vattulaan, 
ajatteli hän.  
Lisäksi Johanna itsemielessään vatuloi, että kerta Jameksen velipuoli on komea eurokarju, niin 
todennäköisesti myös tästä kasvaisi komea päivitetty globaalikarju. Johanna tapaa usein itse 
mielessään päivittää kaikki sanat, joissa esiintyy euro tai härmä, globaaliksi. Hänestä on tullut suuri 
globalisaation kannattaja ja toivoo hartaasti, että Suomikin liittyisi osaksi global valuutta-aluetta.  
 
Joonas Karjalainen on äskettäin palannut kotiin Ghanasta. Hän on saanut Ebolan hoitokoulutuksen, 
että kuinka käsitellään Ebola-potilaita sekä miten pestään Ebolaan kuolleiden ruumiita.  
Yhä silloin tällöin Afrikan sydänmailla ilmenee uusia Ebola-tapauksia, mutta onneksi ne onnistutaan 
rajaamaan niin, ettei leviä muualle.   
 
Piakkoin Joonas muuttaa Centstadiin, jossa on saanut patologin viran. Ghanassa hän on tutustunut 
saman ikäiseen skandinaavimieheen, Fredrik Lillnystaan. Fredrik on syntynyt pienessä 
jämtlantilaisessa Hallonbossa. Hänkin muuttaa Själlannin saarella sijaitsevaan Centstadiin.  
Nämä molemmat nuoret miehet ovat saaneet töitä yksityissairaala Johnk hospitaalista.  
 
Jaana-Mari asuu väliaikaisesti alivuokralaisena Forssan keskustassa, Isokadun ja Yhdyskadun 
kulmauksessa. Katutasossa on Nordean konttori. Hän on vitsaillut, että voisi porata lattiaan reiän, josta 
kalastaisi rahanippuja suoraan pankinholvista.   
Hänellä on tarkoitus etsiä oma-asunto ja mielellään Turusta, sillä siellä asuu suurin osa hänen 
kavereistansa. 
 
Viikon kuluttua työt alkoivat. Johannan sai olla lomittajana informaatiopalvelussa. Tällä kertaa hän oli 
kahdestaan Sannin kanssa, joka oli lomittajana myös kopiointikeskuksella. He tulevat hyvin juttuun 
mutta harmi vaan, kun Johanna ei ole tottunut olemaan sosiaalinen vapaa-ajalla, ainoastaan töissä on 
erittäin sosiaalinen.  
 
Parin viikon kuluttua Oili, Kristian ja Leena palasivat takaisin töihin, jolloin Johanna jatkoi 
vastahakoisesti kiinteistönhoito-osastolla. Silloin tällöin hän kyseli Laurilta, että olisiko muita hommia. 
Rekrytointivirkailija Järkiranta lupasi kysellä eri osastoilta sopivia työtehtäviä. Erityisesti Johannalle 
sopisi digitaaliarkisto, sillä siellä pitää jatkuvasti huoltaa virastotalon valtavia kovalevyjä, johon 
jatkuvasti tallentuu vaikka mitä tietoa sekä kuvia. Osastolla on vain yksi henkilö, mustatukkainen 
Suoma-Ulla Hietanen, joka monesti käy informaatiopalvelussa rupattelemassa Oilin kanssa ja antaa 
tälle käytettyjä kiintolevyjä, jotka tämä vie kotiin. Monesti Oili jättää työtehtävät sikseen ja menee 
kärryjen kanssa hakemaan vanhoja käytöstä poistettuja kiintolevyjä, jotka hän vie kotiin tai sitten 
lahjoittaa Forssan dysleksiayhdistykseen koska hänen pojillansa sekä aviomiehellä on luki- ja 
kirjoitushäiriö. Usein kahvitauoilla Oili tapaa puhua läpättää dysleksiayhdistyksestä niin, että Leenaa 
suoraan sanoen vituttaa nämä ainaiset dysleksia höpinät.  
 
Septemberissä Lauri Järkiranta ilmoitti Johannalle, että tämä voisi osallistua parin viikon 
robottikurssille, joka on Zumilan pienteollisuusalueella, Enterin kurssikeskuksessa. Tämä 
kaksikerroksinen rakennuspitko sijaitsee junaratasillan varrella. Sillan toisella puolella, etelässä, on 
Lukkarinniitty ja Eurolan lähiö.  
Johanna kiinnostui robottikurssista koska Lauri lupasi lisää robottihommia heti kurssin jälkeen.  
Kurssi on rakennuksen toisessa kerroksessa. Samassa kerroksessa on federaation suojatyöpaikka 
Socialhallin tilat. Socialhallilla on isommat tilat Käräjälän pienteollisuusalueella.  
 
Eräänä päivänä Johanna huomasi, että Socialhallissa työskentelee hänen entinen lukionaikainen 
koulukaverinsa, Tammivuoren Martti, joka esitteli innoissaan työpaikkaansa Johannalle.  
Tietenkin Johanna kohteliaisuuttaan näytteli kiinnostuneelta, vaikka todellisuudessa häntä vituttaa 
suojatyöpaikat koska ne muistuttavat hyvin paljon spesiaalikouluja. Hän yrittää hoitaa työtehtävät niin 



hyvin kuin mahdollista, ettei joutuisi suojatyöpaikkoihin. Se on hänen pahin painajaisensa, ajatteli 
Johanna samalla, kun Martti puhua pulputti.  
Johanna kysyi Martilta, että mitä Milton hommaa tätä nykyään, johon tämä ei osannut vastata mitään 
koska ei ole nähnyt koko heppua pitkään aikaan. Johannakaan ei ole nähnyt Miltonista mitään, vaikka 
jätkä on yhä Facebookin kaverilistalla. Milton on laittanut tilinsä pakkaseen, kun aika ei riitä 
naamakirjalle. Miltonin kaikki aika menee skientologikirkon kahvilassa, jossa hän tekee talkootyötä.  
Johanna ajatteli itsekseen, että hänellä on käynyt säkä, kun on saanut töitä avoimilta työmarkkinoilta, 
vaikka vuonna 2993, heti potkujen jälkeen pelkäsi suojatyöpaikkaan joutumista. 
 
Robottikurssilla oli noin kymmenen kurssilaista, joista puolet miehiä ja naisia, muttei kuitenkaan 
eurokarjuja. Kurssinvetäjä, siilitukkainen keski-ikäinen ukkeli, osoittautui vastenmieliseksi, koska tämä 
kritisoi Global Unionia heti kun joku kurssilaisista valitti afrikkalaisrobottien komponenttivioista, jolloin 
kurssinvetäjä huokasi, että se on Global Unioniin liittymisen seuraus ja nyt viallisia afrorobotteja on 
markkinoilla.  
Johannan mielestä kurssinvetäjien sekä pedagogien tulisi olla puolueettomia. Häntä ärsyttää  
GU-kritiikki koska juuri sen vuoksi Global-valuuttaa ei otettu käyttöön Suomessa. Johanna tuntee 
katkeruutta senaattori Yrjöä sekä koko Workers Partya kohtaan, kun tanssivat tukipuolueiden pillin 
tahdissa.  
 
Johanna oppi paljon uusia asioita robottiohjelmoinnista, ja erityisesti tavan, jolla robotteihin luodaan 
tekoäly. Hän sai hyvät arvosanat kurssidiplomiin, jonka hän skannasi ja laittoi kotisivulleen, jotta 
sähköpostikirjeenvaihtokaveri huomaisi.  
 
Viime syksystä lähtien Johanna on ollut kirjeenvaihdossa erään tuntemattoman henkilön kanssa, joka 
käyttää nimimerkkiä TASS. Aluksi Johanna epäili, että kyseessä olisi se hyvin tunnettu venäläinen 
uutistoimisto, mutta sitten hänelle valkeni, että kyseessä on keskieurooppalainen radioista ja 
roboteista kiinnostunut naispuolinen Ann Lakehead, joka asuu Brysselin pohjoispuolella, Fanta Cityn 
kaupunginosassa, jossa on Brysselin suurin lentokenttä.  
 
Tämä mystinen TASS ei suostu paljastamaan oikeaa nimeään mutta hänen kotisivuosoitteessansa 
paljastaa sukunimen Lakehead. Eräänä päivänä Johanna sai vihiä TASS:in etunimestä ja se on 
ilmeisesti Ann. Johannaa ujostuttaa nimi koska nettikaveri on melkein äidin kaima.  
Etunimi paljastui robottiharrastajien palvelimelta, jossa TASS pyörittää silloin tällöin nettiradiota 
nimeltä Radio Ann. Radion chatissa jotkut näkyivät kutsuvan juontajaa Anniksi.  
 
Johanna on monesti surkutellut TASSille, että oli harmi, kun Radio Poolian nettilähetykset vaiennettiin, 
jolloin TASS suositteli Radio Brusselia, joka on Brysselin lähiradio. TASS vihaa Radio Pooliaa koska 
sillä on liian lyhyet soittolistat sekä liian kaupallinen. Tämä Poolia-kritiikki koskee Johannan sydämeen. 
Johanna kuunteli muutaman kerran Radio Brusselia, muttei pitänyt sen ohjelmista koska monissa 
niistä ihannoidaan huumeita ja terraristeja.  
 
Kotisivuillaan TASS esittelee suosikkiradioasemiaan kuten Radio Brusselia, ja haukkuu Radio Poolian 
kaupalliseksi roskaksi. Sähköpostiviesteissä hän kutsuu Johannan suosikkiradiota Shit-Pooliaksi. 
 
Aivan sattumalta he aloittivat kirjeenvaihdon, ja se tapahtui, kun TASS alkoi lähettää runsaasti 
positiivista kotisivupalautetta Johannan JK Suora kotisivuista sekä Kivinen Areenasta, vaikkei 
videosivusto olekaan Johannan vaan koko Kivisen suvun yhteinen. Sivuston ylläpito on Johannan 
vastuulla. Kivinen Areenalla on Johannan vanhin kotisivu, jonka hän on vastikään avannut kokonaan 
kaikille sukulaisille. Kertomukset hän on siirtänyt JK Suora sivuston salasanasuojattuun mappiin, jonne 
pääsee ainoastaan suvunulkopuoliset sekä serkut.  
 
TASS moitti, kun Johanna ylistää sivuillaan Radio Pooliaa. TASS kritisoi myös kotisivurakenteessa 
olevia kummallisia ylimääräisiä elementtejä. 
TASS:in kotisivulla on radiotietojen lisäksi paljon hahmotelmia erilaisista palatseista sekä robottien 
teknisiä piirustuksia. Totta kai Johanna linkitti TASS:in sivut omalle sivulleen. Lisäksi siellä kerrotaan 
joistakin homeisista talopaskoista, joita on TASSin mukaan Fanta Cityssä.  
Tämä kohta huvitti Johannaa niin paljon, että hän kopioi sen omalle sivulleen. Ehkä siitä olisi joskus 
hyötyä kertomuksia luodessa. 
 



Robottikurssin jälkeen Johannankin kotisivuille ilmestyi enemmän robottiohjelmointivinkkejä, ja siitä 
TASS oli hyvin innoissaan. TASS on monesti muistuttanut Johannaa, että kotisivupalvelimen päivitys 
olisi erittäin tärkeää tai muuten virukset, troijalaiset ja nettitrollit valtaisivat palvelimen, josta 
hyökkäisivät jokaisen kävijän koneelle. TASS huolestui tästä koska Johanna tapaa ahkerasti 
mainostaa sivujaan eri keskusteluryhmissä sekä Facebookissa.  
Lisäksi Johanna on ollut laiska tietoturvan suhteen, mutta nyt TASS:in ansiosta hän otti tavaksi 
päivittää palvelimensa, ainakin kerran kuussa. 
 
Robottikurssin jälkeen Johanna jatkoi kunnan kiinteistönhoito-osastolla. Hänellä on hupaisiakin hetkiä 
älykkään isäntärobotin kanssa, jolla on yhä Johannan antama Finnbot Kasa nimi. Näköjään ketään ei 
haittaa robotin nimi, jos kukaan on tullut edes ajatelleeksi, että robotin pienessä näyttöruudussa lukee 
laitteen nimi. Alun perin pitkulaisella näyttöruudulla luki ainoastaan; Isäntärobotti. 
Nyt Johanna osaa enemmän ohjelmoida robottia ja robotista tuli melkein kuin ihminen. 
Ohjelmointitietokannan hän salasi niin, ettei sitä löydä edes etsimällä, ei edes virustutkat löydä 
tietokantaa. Johannan salaa ohjelmoima tietokanta osaa kartuttaa robotin algoritmeja eli koneihminen 
oppii sitä mukaan, kun se on ihmisten ilmoilla.  
Ohjelmoidessa Johanna saa rinnat hytkyen nauraa robotin hassuille jutuille, jotka laite muodostaa 
satunnaisesti sille syötetyistä sanoista sekä lauseenpätkistä. Hän testimielessä kysyi robotilta, että 
kuka on sen ohjelmoinut, jolloin robotti Finnbot Kasa vastasi metallisella äänellä; Hei ihminen, minut 
on ohjelmoinut robottihumoristi Akka Kakkanen! Tämä on Johannan parhain omanpään mukaan tehty 
juttu. Ajatella, jos silloin syksyllä 2992 Jokioisten kommunikaatiolaitetehtaan ruokalassa olisi ollut 
robotti, jonka hän olisi voinut ohjelmoida samalla lailla, niin kenties kommunikaatiolaitetehdas olisi 
palkannut hänet robottioperaattoriksi, ajatteli hän.  
Lisäksi Johanna ohjelmoi isäntärobottiin perheen sisäpiirislangisanoja kuten esimerkiksi paskamaha, 
Anttola, mustanukonkauppa, öyhkee nahka, köllykkä sekä röökin öyhyyttäminen. Hän myös ohjelmoi 
robottiin vastauksen, jos joku kysyisi, että kuka on akka, niin silloin laite vastaisi, että hän on herkku 
Backmanin vaimo. Tämän ohjelmoitua Johanna kiihottui valtaisasti, kun muistui mieleen se iki-ihana 
Lappeenrannan aikainen koulukaveri.  
 
Välillä Johanna käy kopiointikeskuksella rupattelemassa Leenan kanssa ja välillä tekee hassuja 
äänityksiä mp3-soittimella. Soitin on kahvihuoneen seinähyllyllä. Joka kerta äänityksen jälkeen 
Johanna vaivihkaa kopioi uusimman äänityksen pilvipalveluun.  
Kaikki äänitykset tallentuvat muistikortille. MP3-soittimen Johanna on löytänyt kaupungintalon 
kierrätyshuoneesta ja siinä oli paikoillaan muistikortti. Mikä parasta, soitin on ihan älyssään oleva.  
Ihan spontaanisti Johanna ja Leena alkoivat leikkimieliset äänitykset. Ensin Johanna leikki 
radioreportteria, kun sitten Leena alkoi taustalla kujeilla. Välillä Johanna rallattelee amatöörimäisesti 
kainuulaisia lastenlauluja, Hauskin äänitys on se, jossa Leena sanoo: ”Olisi kiva saada kahvileipää 
eikä mitään kuivia kainuulaisia korppujauhoja… Johanna, käy hakemassa lounasravintolan kärrystä 
keksejä, kukaan ei huomaa!”. Tietenkään Johanna ei ole niin yllytyshullu, että menisi näpistämään 
tarjoiluvaunusta, joka usein on kokoustilojen ulkopuolella. Kokousten jälkeen kärryssä on jäljelle 
jääneitä voileipiä ja keksejä, jotka menevät roskiin eli ihan hyvin ne saisi ottaa. Johanna ei uskalla, kun 
taannoinen poliisikuulustelu palautti mieleen Jokioisten potkut.  
 
Decemberin alussa digitaalikonttorin väki teki teatterimatkan Turkuun katsomaan maalaiskomedian 
nimeltä Häitä ja koiruuksia, jossa aikuiselle tyttärelle vanhemmat yrittävät naittaa naapurinpoikaa, 
mutta tätä ei voisi vähempää kiinnostaa naapurin pojankloppi vaan on iskenyt silmänsä liikemieheen.  
Tyttären roolihahmo on Leena, ja siitä kopiointiteknikko Leena Lehto oli hyvin ylpeä ja kuiskasi 
Johannalle, että kylläpä tytöllä on komea nimi. 
Teatterinäytös oli Jussi Vareksen teatterissa, ihan samannimisen huvipuiston pääportin kupeessa. 
Ennen teatteriesitystä he söivät illallisen vieressä olevassa Restaurant Edenissä. Ravintola on 
messukeskuksen yläpuolella. Sieltä Johannalla on mukavia työharjoittelumuistoja vuodelta 2990. Hän 
Katuu, kun ei antanut apupedagogin kysyä töitä Europowerilta.  
Jos hän olisi saanut ansiotyön sähkölaitokselta, niin ehkä Jokioisten potkuja ei olisi tapahtunut. 
Saattaa olla, että hän olisi vauhkoontunut Europowerilla ja saanut sieltä potkut. Ei koskaan voi tietää, 
kun on kysymys Johanna Kivisestä, ajatteli hän itse samalla, kun istui nykyisten työkavereiden kanssa 
ravintola Edenin pöydässä ja popsi poskeensa ihania hanhenmaksapalleroita. Ruoka meni kunnan 
piikkiin.   
 
Ravintola ja messukeskus on Turku Towerin katutasossa. Vieressä on kaksoistorni, jossa on 
loistohotelli.  



 
Parhaillaan huvipuisto on puoleksi suljettu, sillä onhan december. Ainoastaan huvipuistossa on suuret 
joulumarkkinat, Jussi Vareksen joulu. Huvipuistossa loistaa tuhansia LED-lamppuja, joita moni käy 
ihmettelemässä. 
 
Teatterimatkalla oli mukana myös Raija, joka tavalliseen tapaansa söi monta lautasellista 
hanhenmaksaa ja sitten kävellessä kohti teatteria röyhtäili kuin mikäkin supersika. Leenaa ja 
Johannaa nauratti tämän lihavan naisen röyhtäily. Oilia hävetti ja lyöttäytyi digitaalikonttorin 
hallintopuolen seuraan, joka luonnollisesti ärsytti Leenaa, kun rykijä aina vaan näyttelee hienoa naista.  
 
Eräänä december päivänä Johannan piti käydä Work Office Rehabissa, joka on Work Market 
Instituten uusi nimi. Instituutti on sulautettu työnvälitykseen säästösyistä.  
 
Forssan kaupungilla on liian vähän hommia, jotka voisi Johannaa kiinnostaa. Hänhän ei viihdy 
kiinteistönhoito-osastolla ja haluaisi palata takaisin informaatiopalveluun mutta siellähän on nyt kaksi 
henkilöä, Oili ja Kristian. Johanna on hiffannut, että häntä on kusetettu. Leena oli oikeassa. 
Lauri Järkiranta sanoi Johannalle, ettei kyseessä ole mitään henkilökohtaista vaan kunnan uudelleen 
järjestely ja toivotti onnea työnhakuun.  
 
Work Office Rehabissa työterapeutti Ankki Romson otti arvokkaasti Johannan vastaan kauniisti 
kalustetussa työhuoneessa. Upottava punainen kokolattiamatto sekä mukavat pehmustetut tuolit.  
 
Työkkäri sijaitsee yhä Forssan keskustassa, melkein vastapäätä Puolalan puistoa. Tässä piskuisessa 
puistikossa on pronssipatsas, jonka alapuolella lukee, kultaisin kirjaimin; Alaston Anna. Patsas esittää 
alastonta naista, joka pitelee päänsä yläpuolella kania.  
Puiston itäpuolella, Work Officea vastapäätä, on katedraalia muistuttava keltatiilinen rakennus, jossa 
on aiemmin ollut pääkirjasto ja käräjätalo. Nyt rakennuksessa on korkeakoulun oppilaskunta. 
Rakennuksessa on ollut jonkin aikaa retkeilijäkoti sekä loistoravintola.  
 
Ankki Romson ehdotti Johannalle, että jos he nyt heti siltä istumaltaan kävisivät tutustumiskäynnillä 
karttafirma Map Companyssa. Kyseessä on suuri eurooppalainen karttojen valmistaja, jolla on 
toimipiste useissa osavaltioissa. Skandinavian toimipiste on Mellerudissä, kertoi Ankki samalla, kun 
ajoi virka-autolla, tummansininen Opel Lepo. Johanna istui apumiehen paikalla. Häntä vilutti ja vitutti, 
kun samperin Oili kusetti. Johanna syytti itseään, kun ei kuunnellut Leenan viisaita neuvoja. Matkalla 
Jokioisiin Johanna sanoi, että hän mieluummin olisi kunnan informaatiopalvelussa, johon Ankki: 
”Kuulemma kunnalla ei ole vapaita paikkoja ja aivan varmasti tulet viihtymään Map Companyssa.”  
 
Tänään on erittäin kylmä december päivä ja maassa on ohut lumikerros. Vilutus laski Johannan 
kiinnostusta karttafirmaa kohtaan, vaikka yleensä on varsinainen karttafani. Hän kerää hirveästi 
paperisia karttoja sekä ilmaisia navigaattoreita. Työ karttafirmassa sopisi Johannalle kuin nakutettu. 
Ehkä siellä hän voisi itselle kopioida mielenkiintoisia karttoja.  
Map Company sijaitsee Jokioisten Kauppatorin pohjoispuolella, korttelin takana kulmikkaassa 
punaruskeatiilirakennuksessa.  
 
Firman ulkopuolella kävi jäätävä viima. Lähettyvillä on suuria virastotaloja. Karttafirmaa vastapäätä, 
pohjoispuolella, on Tavastia Regionin hallintorakennusrykelmä. Muutama vuosi sitten Hämeen 
maakuntahallinto on keskitetty Hämeenlinnaan, kun kaupunki on suurempi. Joitakin 
maakuntahallinnon toimintoja on Jokioisissa. Kaupunkilaiset ovat tottuneet, että heidän kaupunkinsa 
on byrokratian keskittymä. Sote keskushallinto on tätä nykyään Hämeen Alue talon nimellä mutta 
sijaitsee yhä Niittytiellä. Kommunikaatiolaitetehdas on lakkautettu ja tilalle tullut yrityshotelli mutta 
ruokala on yhä olemassa.  
 
Työterapeutti ja Johanna tapasivat karttafirman johtajattaren, nuori ruskeasiilitukkainen pitkäkasvuinen 
keski-ikäinen nainen, joka esitteli yrityksen toimintaa sekä Johannan mahdollisia työtehtäviä. 
Johtajatar kertoi, että Johanna tulisi muun muassa ladata espressoautomaattia, tulostaa sähköpostia 
sekä skannata karttoja. Johannasta työtehtävät vaikuttavat ihan mielenkiintoisilta mutta työmatkaa hän 
vierastaa kuin ebolaa, kun on tottunut kävellä töihin.  
Lisäksi häntä kalvoi syvä katkera vitutus Oilia kohtaan. Kohteliaasti Johanna nyökkäili ja kehui 
työtehtäviä. Johtajatar vaikutti mukavalta ihmiseltä, ajatteli Johanna. Tilatkin olivat ihan hienot.  



Tutustumiskäynnin jälkeen autossa Johanna sanoi Ankille, ettei halua töitä toiselta paikkakunnalta, 
kun on tottunut kävellä työpaikalle. Työterapeutti puisteli vaaleaa lyhyeksi leikattua kiharaista päätään, 
mutta näytteli ymmärtäväistä. Johanna vaati, että työpaikan tulisi olla Forssassa ja mielellään 
kaupungintalolla. Ankki lupasi katsoa vapaita työpaikkoja, joihin ei olisi kovia pääsyvaatimuksia mutta 
sanoi, että hän pelkää, ettei ole yhtään vapaata työpaikkaa Forssassa.  
 
Sitten Johanna meni kaupungintalon kiinteistönhoito-osastolle, sillä työ päättyy vuodenvaihteessa. 
Sen jälkeen hänestä tulee työtön työnhakija mutta kesään asti hän kuitenkin saa palkkatukea vaikka 
onkin kotona. Palkkatuki on myönnetty junin loppuun. Johannalle tuli mieleen Sote keskushallinnon 
potkut mutta tällä kertaa kyseessä ei ole potkuja, ei ainakaan mokasta johtuneita. Oikeastaan Oilin 
tulisi saada potkut, kun on melkoinen selkään puukottaja. Samaa mieltä on myös Leena mutta myös 
hän on liian ylikiltti eikä halua ja jaksa alkaa tappelemaan. Leenan lääkäri on monesti kehottanut 
relata, ettei vatsahaava pukkaisi päälle.  
 
Viikkoa ennen joulua kaupungintalon lounasravintola Kreivisaaren pienessä tunnelmallisessa  
VIP-ruokasalissa järjestettiin Johannalle kiitostilaisuus, jotta tälle jäisi edes jonkinlainen positiivinen 
kuva Forssan kaupungintalolta. Osastopäällikkö Krista Kristiansson kehui Johannaa, että tämä on 
hyvin ahkera ja rehti duunari mutta harmi kun reorganisaatio pukkaa päälle, ja tunnusti rivien välistä, 
että Oili on kaiken tämän takana.  
Oili ei ollut läsnä kiitostilaisuudessa, kun oli ottanut komppivapaata. Tämä voi hyvinkin olla pelkkää 
mielenosoitusta. Hän otti vapaata Johannan aloittaessa ja myös hänen lopettaessa.  
Kerta rykijä oli vapaana, niinpä Johanna oli Back up aputyttö Annina informaatiopalvelussa.  
Myös Kristian kehui Johannaa, kun tämä on paljon ahkerampi ja ammattitaitoisempi kuin Oili. 
Muutaman kerran Rouva Lehmusvuori on ärhennellyt Kristianille, mutta kovinkaan usein hän ei uskalla 
koska Kristian on kovaukko, jolle ei kaiken maailman rykijät vittuile, kuten hän itse on asian ilmaissut. 
Kristian leikiten uskaltaisi kertoa pomolle ärhentelyt. Oili pelkää pomojen kritiikkiä.  
 
Leena lohdutti Johannaa, että muutaman vuoden kuluttua Oili pääsee eläkkeelle ja sitten Johannalle 
saattaisi tulla mahdollisuus palata takaisin. Leenakin odottaa hartaasti sitä päivää, kun rykijä jää 
eläkkeelle, ja sitten koittaisi oikea paratiisi. 
 
Ravintola Kreivisaaren VIP-ruokasali oli koristeltu Kainuun vaakunalipuilla.  
Kokit, Ankki Reetula ja Lotta Raivio, katsoivat ravintolantiskin takaa, kun digitaalikonttorin väki söi 
ihanaa kermaista täytekakkua ja joivat cappuccinoa.  
Måns Kallela ei ole ollut ravintolassa vuosiin. Hänen aikaansa ravintola oli kommandiittiyhtiö mutta 
huonoin tuloksin; ravintola oli tappiolla, joka johtui sen huonosta sijainnista. Kaupungintalon kellariin 
on vaikea löytää ja toiseksi ravintolassa oli ja on yhä sikakallista. Tällä hetkellä ravintola on kokonaan 
kunnan omistuksessa ja kuuluu digitaalikonttorin alaisuuteen, kun on suunnitelmissa automatisoida 
ravintolan keittiön.  
Ankki ja Lotta ovat ankarasti sitä vastaan ja heillä on vaihtoehtoisia suunnitelmia, aloittaa yhteistyö 
koulutusyhtiö Sunerin kanssa. Silloin ravintolassa voisi työskennellä toimintarajoitteisia. Joku päivä 
kokit tulevat ehdottamaan ideansa. He itse voisivat olla ohjaajina.  
 
Johanna sai kiitoslahjaksi satasen lahjakortin kauppakeskus Öhmaniin. Siellä ei ole enää kovin 
montaa myymälää eli sama kohtalo kuin Vattulan Calevalassa. Molemmissa tapauksissa kaupungin 
ulkopuoliset kauppakeskukset vievät asiakkaita ja kauppoja.  
 
Leena kertoi joistakin hauskoista tapahtumista sekä ikikeskusteluista Johannan kanssa. Yksi niistä 
hauskimmasta päästä on, kun he kävivät muutama vuosi sitten ostamassa työjalkineet keskustassa 
olevasta Work Shoe kaupasta työnantajan piikkiin, jossa Johanna villisti sätkien sovitteli kenkiään niin, 
että jalat osuivat kenkälaatikkopinoon, joka kaatui ja myyjää alkoi naurattaa.  
Kyseinen kenkäkauppa sijaitsee samassa talossa kuin Work Office.  
Jouluaattona Johanna ja Jaana-Mari kokoontuivat Siivekkääntie kuuteen perinteiseen joulunviettoon.  
Johanna kertoi vanhemmilleen, että palkkatukipalkkaus on päättymässä uudelleenjärjestelyjen takia, 
eikä kyseessä ole mitään henkilökohtaista ja pomo kehui häntä kovaksi työnaiseksi. Tietenkin Annasta 
ja Antista tuntui surulliselta, kun kunta tällä lailla pompottelee tytärtä mutta pääasiahan on, ettei 
kyseessä ollut potkuja.  
 
Tietenkin he hieman epäilevät sitä, koska tytärhän oli kieltäytynyt muun muassa laskutusrobottien 
ohjelmointitehtävistä sekä uusista työtehtävistä mutta tämähän ei ole suoranainen moka. He eivät 



tiedä mitään poliisi esitutkinnasta. Siitä Johanna ei pysty kertoa vanhemmilleen koska 
poliisikuulustelujen syynä oli juuri tyypilliset pikkutyttöjen temput. Johanna selvisi säikähdyksellä. 
Tuskin tämä palkkatukipalkkauksen päättyminen johtuu parin vuoden takaisesta kuulustelusta.  
 
Jaana-Mari on yhä Binaari elektroniikka Oy:n palkkalistoilla mutta on alkanut etsimään uutta 
työpaikkaa, kun on kyllästynyt ainaisiin yritysostoihin. Firma on vuoden sisällä ostanut lukuisia 
yrityksiä, joista hassuin on talouskoneita valmistava Tehosekoitin Oy. Jaana-Marin mielestä tässä ei 
ole mitään järkeä, kun ohjausjärjestelmiin erikoistunut yritys ostaa talouskonefirman. Hän katselee 
työpaikkoja Turusta koska suunnittelee sinne muuttoa. Varmasti Turun kokoisesta kaupungista löytyisi 
koulutusta vastaavaa työtä, on Jaana-Mari monesti vatuloinut.  
 
Totta kai Johannasta tuntuu hyvältä laiskotella pitkästä aikaa mutta vihaksi pistää se, kun rykijä-akkeli, 
joksi hän Oilia kutsuu nettikaverilleen, kusetti pahemman kerran.  
Johannaa lohduttaa se, kun pomo yhä luottaa häneen ja ottaisi takaisin heti, kun rouva Lehmusvuori 
olisi vapaalla tai jäisi eläkkeelle.  
 
Nettikaveri TASS on monta kertaa kehottanut Johannaa menemään Work Officen tavalliselle puolelle 
hakemaan töitä eikä palloilla Rehab-osastolla. Johannakin on samaa mieltä mutta toisaalta hänen 
mielestänsä yhteiskunnan tehtävä on löytää hänelle hyvä työpaikka, mielellään kunnan 
informaatiopalvelu. 
 
Vuosi 3003 
Vuoden alussa Euroopan liittovaltion valtakunnallisia julkisenpalvelun radiokanavia uudistettiin koska 
edellinen suuri uudistus tapahtui 2990-luvun alussa.  
Nuorisokanava EBU X:stä tuli EBU Radio Gangster. Ideana on tehdä nuorisokanavasta 
julkisenpalvelun salainen ase kaupallisia radioita vastaan. 
Joskus Johanna on kuunnellut EBU X:ää koska Suomessahan ei maaverkossa kuulu Radio Poolia 
eikä syksystä 3001 lähtien netissäkään. Nyt hänestä tuntuu haikealta, kun EBU X muuttui Gangsteriksi 
mutta musiikki on ihan mukiin menevää, melkein kuin Radio Poolia mutta mainokset puuttuvat.  
EBU:n viranomaiskanava, EBU Radio4 Europe, säilytti nimensä. Kanavan paikallisasematkin säilyivät 
ennallaan kuten Radio Häme. Puhe- ja kulttuurikanava EBU Radio One nimettiin uudelleen EBU 
Radio 1:ksi. Klassinen musiikki siirtyi EBU Radio 2 kanavalle. Lisäksi perustettiin kaksi uutta kanavaa; 
puhdas puhekanava EBU Talk sekä naisille tarkoitettu EBU Q. 
EBU Radio 1 on ajankohtaiskanava, jossa syvennytään päivänpolttaviin aiheisiin. 
Johannaa ei kiinnosta EBU Q koska siellä feministit läpättävät ja uhoavat. Muutaman vuoden kuluttua 
EBU Q kuukahti kuuntelija pulan vuoksi.  
Johanna luki Jessica Stenigin kotisivulta, että hänkin fanitti EBU X:ää mutta pitää enemmän Radio 
Pooliasta, sillä kanava kuuluu Skandinaviassa. Totta kai Johanna on kateellinen neiti Stenigille. Harmi 
vaan, kun Jessica ei halua chattailla. Pimu lienee ujo tai sitten hänellä on jokin syy kaksoisolentonsa 
välttelyyn, kuten Johanna on asiaa miettinyt. Onneksi Jessica kirjoittaa ja osittain puhuu kotisivullaan 
englanniksi niin, että Johannakin ymmärtää.  
 
Radio4 Hämettä Johanna kuuntelee satunnaisesti koska siinä voi milloin tahansa tulla höpinöitä Inkeri 
Pulliaisen tapauksesta, joka yhä häntä örisyttää. Riittää, että hän edes ajattelee entistä pedofiili 
pedagogiaan. Varsinaisesti häntä ei iljetä sana pedofiili vaan Inkerin ja Ingerin murha kuusamolaisen 
kerrostalon rappukäytävässä. Automaattisesti hänen mieleensä putkahtaa television 
rekonstruktiovideo ja sitten tulee örinä. Riittää, että hän kuulee jossain yhteydessä puhuttavan 
Kuusamosta, niin ajatukset menevät paska nimiin.  
Töissä hän on kuitenkin onnistunut olla örisemättä, mutta se on vaikeaa. Töissä hän tapaa joka kerta 
pestä kätensä, kun kuulee paska nimiä. Kun Raija oli vielä kaupungintalolla, niin silloin tämä tapasi 
hieman kiusoitellen lausua paska nimiä. Hän oli huomannut Johannan yliherkkyyden joihinkin 
sanoihin. Tietenkään Johanna ei halua paljastaa kenellekään kyseisten nimien alkuperästä.  
 
Raijaa nauratti makeasti, kun Johanna meni käsienpesulle joka kerta kun hän mainitsi esimerkiksi 
Kuusamon ja hyräili samannimistä ikivanhaa iskelmärenkutusta.  
Syksyllä 3001 Hunnisalon virkistysalueella pohjanmaalainen konsultti luennoi asiakastyypeistä, että 
kuinka käsitellään vaikeita ihmistyyppejä. Luennolle osallistui koko digitaalikonttorin väki.  
Samana aamuna matkalla Hunnisaloon autoradiosta Johanna sattui kuulemaan Inkerin tapauksesta, 
niin heti häntä alkoi örisyttää. Onneksi hän oli yksin autossa mutta luennon aikana kurkusta kuului 
lievää örinää, jonka Raija sattui kuulemaan. Jaloittelutauolla Raija ihmetteli, että mitä kummaa kurinaa 



kuului kurkusta, johon Johanna punastellen vastasi: ”Öh, aamulla olin kuullut erään ilikeen uutisaiheen 
Radio Hämeen uutisista…”, jolloin Raija muisti aamuisen uutisaiheen Pulliaisen tapauksesta ja kysyi, 
että koskeeko asia Inkerin tapausta. Johanna hätkähti ja oli hyvin lähellä päästä iso örähdys mutta 
onnistui pidättämään örinän kurkussa. Jos hän olisi örähtänyt, niin silloin aivan varmasti Raija olisi 
alkanut kiusoitella niin, että Johanna olisi lopullisesti seonnut.  
Johanna vastasi, ettei kyseessä ollut se juttu vaan eräs toinen, josta hän ei nyt jaksa puhua. Raija oli 
vakuuttunut, että asia koski Pulliaisen murhaa koska sehän tapahtui Pohjois-Suomessa eli Johannan 
synnyin kaupungista pohjoiseen. Johanna johdatti keskustelun toisaalle, ettei Raija ottaisi paska 
nimeä nimeä vakiovitsailuksi. Johanna ei kerta kaikkiaan siedä kuulla Inkerin nimeä.  
Johannan onneksi Raija pian unohti tapauksen. Tämän vuoksi Johanna ei mielellään kuuntele 
radiokanava EBU Radio4 Hämettä.  
 
Eräänä talvipäivänä Krista Kristiansson soitti Johannalle ja kysyi jos tämä tulisi Back-up aputyttö 
Anniksi viikon ajaksi, kun Oili on ottanut komppivapaata. Totta kai Johanna suostui, kun edes viikoksi 
pääsi takaisin suosikkiosastolle. Sitten viikon kuluttua hänestä tuli jälleen työtön työnhakija.  
 
Eräänä tiistai-illalla, kevättalvella, kun Johanna katsoi Police-tv ohjelmaa siinä toivossa, ettei siinä 
enää jauhettaisi Inkerin tapauksesta. Mutta niin vaan kävi, että ohjelmassa alettiin pohtia pedofilian 
syytä sekä esitettiin poliisin tekemä rekonstruktiovideo Pulliainen-Bulle tapauksesta. 
Konstruktiovideota oli muokattu sekä lisätty ja poistettu juttuja koska aihe ei suorastaan käsitellyt 
kyseistä tapausta. Lisätty kohtaus, jossa tiiliseinän takaa paljastuu kokonainen luuranko, jossa on 
mädäntynyttä lihaa, teki Johannasta huonovointisen. Häntä alkoi örisyttää ja vituttaa. Jos hänellä olisi 
pääsy EBU:n filmiarkistoon, niin aivan varmasti hän tuhoaisi kaikki videomateriaalit, jotka käsittelevät 
Pulliainen-Bulle tapausta. Luurankokohtaus ei kuulu tapaukseen mutta se tekee kuvitusvideosta 
todella inhottavan.  
Omassa olohuoneessaan Johanna örisi ja kiroili niin, että tämä eläimellinen sairas meno kuului 
alakertaan, Veijo Harjuvirran entiseen asuntoon, jossa tätä nykyään asuu nuori jätkä nimeltä Masi 
Jussila. Johannasta jäbä on tosi käheen näköinen mutta nyt öristessä ja kiroillessa häneltä paloi 
viimeisetkin toivot saada Masilta patukkaa. Masi soitti ovikelloa ja kehotti rauhoittua ja kysyi, että mitä 
ihmettä täällä mesotaan. Johanna punastui ja alkoi vahvalla Kainuun korostuksella änkyttää: ”Ööh, 
kurkku perhana on karkkee, anteeksi jos häiritsin!”. Masi poistui ovelta ja meni asuntoonsa.  
Heti miehen mentyä Johanna meni takaisin olohuoneeseen ja näki televisioruudulla Inkeriä ja Ingeriä 
näyttelevät henkilöt makaavan kuusamolaisessa rappukäytävässä. Johannalta pääsi taas örähdys, 
kun on totuttanut itsensä örisemään, kun näkee ja kuulee tästä paskatapauksesta.  
Enää Mies ei enää jaksanut palata takaisin vaan kilautti taloyhtiön puheenjohtajatar, Laila Kilauttajalle, 
että yläkerran tyttö pitää hirveää eläimellistä meteliä.  
Kerta Laila on Antin työkaveri, niinpä tämä päätti keskiviikkoillalla soittaa tälle kotiin, koska nyt on 
aivan liian myöhä.  
 
Keskiviikkoillalla kun Johanna meni tavalliseen tapaan vanhempien luokse saunomaan ja katsomaan 
historiallista tv-sarjaa koostekanava TV Kainuusta, niin yhtäkkiä Kivisten kommunikaatiolaite päästi 
merkkiäänen, että puhelu on saapunut.  
Tavalliseen tapaan Antti vastasi, kun osaa parhaiden Hämeen murretta. Täällä Hämeessä suurin osa 
ihmisistä pajattaa Hämeeksi kirjakielen sijasta.  
Soittaja oli Laila Kilauttaja, joka kysyi Antilta, että onko vanhimmalla tyttärellä joki lääkitys, kun tämä 
kuulemma metelöi iltamyöhään niin, että naapurit häiriintyvät. Laila puhui monikossa, vaikka valittajia 
oli vain yksi. Muut naapurit eivät valita Johannasta, ehkä he ovat arvanneet tällä olevan jokin 
toimintarajoite eli ei mahda mitään örinöille, mutta Masi on tyypillinen mielensä pahoittaja, Kivisten 
slangilla sanottuna ihilisti.    
Antti arvasi, että kyseessä on se helvetillinen örinä, jota tyttö on harrastanut myös lapsuuskodissa. 
Hän pahoitteli tyttären metelöintiä ja lupasi keskustella tämän kanssa. Samaan aikaan olohuoneessa 
Johanna ja Anna kuuntelivat sivukorvalla puhelua ja ihmettelivät, että mistä on kysymys.  
Puhelun jälkeen, kun Antti meni takaisin olohuoneeseen ja kädellä osoitti suoraan Johannaa ja sanoi 
erittäin vihaisella äänellä: ”Helevetti, sie soat nyt heti paikalla lopettaa sen helevetillisen örinän, voi 
soatanan vitun persun perse, helevetti soikoon!”. Anna pelkäsi aviomiehen saavat sydänkohtauksen, 
kun oli erittäin tuohtunut. Antti istuutui pyörivään nojatuoliin, joka on sohvapöydän vieressä, suurta 
televisioruutua vastapäätä, jossa pyöri historiallinen tv-sarja Kainuun historiasta. Sarjan loppuosaa ei 
pystynyt katsoa, kun Johanna alkoi hillittömästi itkeä. Aluksi Johanna yritti kiistää örisseen, että hän oli 
vain selvitellyt kurkkuaan mutta siihen vanhemmat eivät uskoneet. Todennäköisesti tyttö on örissyt 
kotonaan, ajatteli Antti. Johannan itku pahentaa tilanteen. Hän on melkoinen itkupilli, kun heti alkaa 



poraamaan, kun kuulee kritiikkiä. Tämänkertainen kritiikki on samaa luokkaa kuin silloin 2992, kun 
Johanna hommasi itselleen potkut hyvästä työpaikasta. Antti ja Anna ovat hieman pelänneet, että 
milloin tyttö saisi häädön asunnostaan sen ainaisen örisemisen takia. Nyt he pauhaten varoittivat 
häädöstä, että miten sitten suu pannaan, kun oven takana seisoo poliisi. Johannalle muistui mieleen 
isorintainen kuulustelija. Siitä hän ei ole kertonut sanaakaan vanhemmilleen. Oli suoranainen ihme, 
kun IP-esto ei aiheuttanut potkuja. Johanna onnistui hyvin valehdella poliisiesitutkinnassa. Nyt 
hätävalhe ei onnistu, sillä isä ja äiti tuntevat hänet aivan liian hyvin.  
Isä meni niin pitkälle, että ehdotti tyttärelle takaisin lapsuuskotiin muuttamista niin pitkäksi ajaksi, että 
tämä aikuistuisi. Ehdotus järkytti Johannaa ja häneltä pääsi itku. Itkun seasta hän lupasi käsi 
sydämellä aikuistua ja olla örisemättä.  
Sitten vanhemmat rauhoittuivat ja päättivät antaa yhden tilaisuuden näyttää, että örinät olisivat loppu. 
 
Anttia vitutti raskaasti koska Novaraxan Forssan talo ykkösen puheenjohtajana sattuu olemaan 
työkaveri, emäihilisti, kyylien kyylä. Nyt tämä tietää liikaa tyttären örinöistä ja on vaarana, että pian 
koko Brandcarin tehdas tietää, että Antti Kivisen vanhin tytär örisee kotonansa eli tällä ei ole kaikki 
Muumit laaksossa ja tuskin Antillakaan. 
 
Johannasta tämä oli tosi noloa, kun kertomusten esittely vanhemmille jälleen lykkääntyi hamaan 
tulevaisuuteen. Vanhemmat luokittelevat kertomusten sanelun lapsellisuuksien joukkoon.  
Tietenkään Johanna ei voi syyttää tästä uusimmasta kahakasta ketään muuta kuin itseään. Kukaan ei 
ole käskenyt häntä alkaa örisemään. Johanna ajatteli itse mielessään, että oikeastaan 
julkisenpalvelun mediayhtiö EBU pakotti häntä öristä mutta tästä hän ei kykene kertoa vanhemmilleen. 
Ehkä he jotenkuten ymmärtäisivät, että tytär on saanut jonkinlaisen trauman siitä Kuusamossa 
sattuneesta pahoinpitelystä. Jos Johanna kertoisi tapauksesta, että se Inkeri oli neljännen luokan 
pedagogi, niin silloin hän joutuisi ottaa suuhunsa sen paska nimen ja sitten tapaus jäisi enemmän 
mieleen.  
  
Aprillissa työterapeutti, Ankki Romson, ilmoitti Johannalle, että nyt on löytynyt hänelle sopiva työpaikka 
ja se olisi tukkuvarasto Oskarin Camping & myymäläpalvelu Oy, joka sijaitsee Jokioisten Onnelassa, 
keskellä omakotialuetta, Onnelan koulun vieressä. Johanna tuhahti, että työpaikan tulisi olla 
Forssassa, johon Ankki tuhahti takaisin: ”No, kun lähempänä ei ole yhtään sopivaa työpaikkaa!”  
Johannan oli pakko suostua edes työharjoitteluun, joka aluksi on aprillin puolivälistä junin loppuun. 
Junin lopulla päättyy valtion palkkatuki.  
Ensin käytiin tukkuvarastolla tutustumiskäynnillä. Johannasta työpaikka vaikuttaa rauhalliselta ja 
mielenkiintoiselta. Firma omistaa piskuisen halpahalliketju Kama & Nippelin, jolla on myymälöitä 
Forssassa, Loimaalla ja Kyrössä. Kama & Nippeli myymälöissä kaikki maksaa vain kymmenen euroa. 
Forssan myymälä sijaitsee Arkadian käytävän pohjoispäässä, Torikadun puolella. Siellä Johanna on 
monesti käynyt ostamassa halpoja tuoksu öljyjä, joita hän ripottelee vaivihkaa rappukäytävän 
alatasanteella, jotta olisi hyvä tuoksu.   
Heti kun tuleva yhteyshenkilö, firman osaomistaja, Mauno Kallela, oli kertonut, että tukkuvarasto 
omistaa Kama & Nippeli myymälät, niin silloin Johanna innostui, kun samalla näkee mitä uutuuksia 
tulee myymälöihin ja sitten voi kertoa äidille uutisia.  
Mauno Kallela kertoi myös, että firman toinen omistaja on hänen appiukkonsa Oskari.  
Tukkuvarasto on vanhan ruokakaupan tiloissa. Varastolla on vain yksi palkollinen, lihavahko vanhahko 
mummelimainen nainen, jota kutsutaan Ralleksi. Johanna ei koskaan saanut selville naisen oikeaa 
nimeä, ilmeisesti se on Raili, sillä Ralle on Railien yleinen kutsumanimi.  
Ralle asuu Loimaan Kuurilassa. Vastikään tukkuvarasto on muuttanut Kuurilasta Jokioisiin, kun Mauno 
ja Oskari saivat vihiä tästä isommasta liikehuoneistosta. Samalla Rallen työmatka piteni noin puolisen 
tuntia. Parhaillaan ollaan leventämässä Loimaa-Jokioinen-Forssa moottoritietä. Metsälän lentokenttä 
hanke on kaatunut valtavaan vastustukseen. Se harmittaa Johannaa, kun meni lukionaikaisen toisen 
ryhmän pedagogin mieliksi. Se ajatus kiusaa Johannaa.  
 
Mauno toivotti Johannan tervetulleeksi koeajalle junin loppuun ja sitten katsotaan, jos hän haluaisi 
jatkaa eli pallo on Johannalla. Johanna päätti tehdä työnsä niin hyvin kuin osaa eikä tehdä mitään 
ylimääräistä, ettei tulisi potkuja. Edellisessä työpaikassa hän selvisi potkuitta mutta viime kuun 
naapurivalitus on nolo takaisku. Se vaikeuttaa häntä kertomasta vanhemmille Oilin temppuiluista.  
 
Isän ja äidin olisi vaikea tietää, että onko tosiaan reorganisaation syypää työkaverin kiusanteko vaiko 
tyttären örinät. Luonnollisesti Antti ja Anna olettavat ja pelkäävät, että tytär örisisi myös töissä. Niin ei 
todellakaan ole.  



Johanna päätti olla valittamatta Maunolle, Oskarille ja Rallelle koska nämä vaikuttavat mukavilta 
ihmisiltä eikä Oilin temppuilu ole heidän syytään. Mauno on aikaisemmin ollut postissa töissä ja ajanut 
pakettikuormuria ja tuonut paketteja myös Forssan kaupungintalolle. Tämän vuoksi hän on 
lukemattomia kertoja tavannut Johannan ja tietää, että hän on hyvin ahkera, kun on ottanut paketit 
vastaan. Johanna ei muista Maunoa. Hänellä on huonohko kasvomuisti. 
 
Tukkuvarastolla Johannan pitää lajitella muun muassa LED-valaisimia, punavalkoraidallisia 
pöytäliinoja sekä robottien sulakkeita, jotka pitää järjestellä hyllyihin, jotta olisi helpompi pakata 
kuljetuslaatikoihin. Myymälät lähettävät tilauksia puuttuvista tuotteista sähköpostitulostimella.  
Johannan harmiksi täällä ei ole yhtään robottihommia. Siivouskomerossa on yksi siivousrobotti mutta 
siitä ei ole paljoakaan apua, kun se ei sovi liikkua varastosalissa, entisessä ruokakaupanmyymälässä, 
jonka lattialla on pitkät puupalli rivistöt, joiden päälle lajitellaan myymälöiden tavarat.  
 
Johannan on vaikea tietää mitä tekisi, sillä Rallehan on palkattu eli hänellä on vakiotyötehtävät.  
Muutaman kerran Johannan piti puhdistaa vanhoja raha-automaatteja, jotka Mauno oli ostanut 
halvalla eri konkurssipesistä. Mauno ja Oskari kiertävät eri konkurssipesissä sekä second-hand 
myymälöissä ostamassa halvalla myytäväksi kelpaavaa. He tapaavat monesti käydä jopa Keski-
Suomessa, Uuraisilla asti, kun siellä on yhä vanha kunnon Palsanmäen huutokauppakamari. 
Huutokaupan yhteydessä on second-hand myymälä. Sinne on hyvät kulkuyhteydet leveän moottoritien 
ansiosta.  
 
Tukkuvarastolla on paljon tavaraa ja sen vuoksi Johannan on vaikea tietää mihin ylijäämä tavarat voisi 
sijoittaa ja joutuu koko ajan kyselemään Rallelta sekä omistajilta. Useimmiten Johanna on kahdestaan 
Rallen kanssa koska omistajat kiertelevät mustalla Daimler pakettiautollaan myymälöissä sekä 
kirpputoreilla ostamassa uusvanhoja tuotteita.  
Omistajat pohtivat, että mikä tulisi tavaroiden hinnaksi, jos Suomikin liittyisi global valuutta-alueeseen. 
He ovat melko varmoja, että syksyn kansanäänestyksessä kyllä-puoli voittaisi vaikka äskettäin 
virolaiset tyrmäsivät globaliin siirtymisen. Tämän vuoksi Suomessa sekä muualla euroalueilla 
jännitetään, että miten käy Suomen kansanäänestyksessä. Jos tulisi ei-tulos, niin silloin global 
valuutta-alueen laajeneminen laitettaisiin jäihin, jolloin Euroopan federaatiossa olisi kaksi valuuttaa.  
 
Tukkuvarasto on keltatiilinen yksikerroksinen rakennus. Sisäänkäynti tapahtuu lastauslaiturin kautta. 
Vanha myymälän lasiovi on aina lukossa. Julkisivulla on yksinkertainen kyltti; Oskarin Camping & 
myymäläpalvelu Oy. Kyltissä o-kirjaimet on tehty hymyileviksi auringoiksi. Todennäköisesti kyltti on 
jommankumman omistajan itse tekemä, jotta tulisi mahdollisimman halvaksi.  
 
Kun tukkuvarastolle tullaan sisälle, niin ensimmäisenä on esivarasto, jonne uudet tavarat sekä lähtevä 
tavara viedään ennen kuin ne lajitellaan varastosalin puupalleille tai kuormurin lavalle.  
 
Keittiö on hyvin pölyinen. Siellä on mikroaaltouuni, jossa Johanna tapaa lämmittää valmisruuan 
lounaaksi. Nyt hänellä on pitempi matka kotiin syömään ja se kiusaa häntä, kun on tottunut, että 
työpaikka on kävelymatkan päässä. Töihin hän ajaa Ylicityn kautta osittain valtatie kymppiä ja sitten 
kääntyy Loimaalle menevälle moottoritielle, josta kääntyy vähän ennen Poppilan Three Town Centeriä 
Jokioisiin päin. Onnelan omakotilähiö sijaitsee Jokioisten eteläpuolella. Jokioisiin menevän tien 
varressa on Rollsin autokauppa.  
Eräänä aamulla Ylicityn liittymässä Johanna huomasi öljyä, onneksi hänellä oli hiljainen vauhti niin, 
ettei sattunut liukastumisia.  
Eräänä päivänä, kun Johanna oli lämmittämässä lounastaan mikrossa, niin silloin hän tutkaili 
liesituuletinta, joka yhtäkkiä irtosi ja romahti lieden päälle. Hän yritti laittaa liesituulettimen paikoilleen, 
muttei kyennyt eikä uskaltanut siitä puhua omistajille, ettei vain saisi potkuja. Tuskin Mauno ja Oskari 
olisivat suuttuneet romahtaneesta liesituulettimesta, sillä rakennus on melko lailla ränsistynyt, ainakin 
sisäpuolelta. Ulkoa päin katsottuna rakennus näyttää siistiltä ja hyväkuntoiselta.  
Johanna jätti liesituulettimen makaamaan hellan päälle.  
 
Keskellä rakennusta on vanha kylmiö, jossa on kummallisia rautaputkirakennelmia. Mauno ja Oskari 
eivät yhtään käsitä, että mitä nämä kummalliset rautaputkirakennelmat ovat olevinaan.  
Rautaputkiin on teipattu pieniä lappuja, joissa lukee; Karjarauta. Omistajat eivät käsitä mitä ihmeen 
karjarautoja. Ovatko ne jotain teurastuksessa käytettyjä, kun vanhan kylmiön seinällä on teipattu A4-
paperi, jossa lukee; Karjaraudat ovat kiinni, koska Turussa on lunta sekä karjaraudat voivat katkaista 
käden. Ilmeisesti vaarallisia rautoja, kuten Mauno ja Oskari ovat vatuloineet.  



Ralle ei uskalla edes veikata mihin näitä rautaputkia käytetään.  
Eräänä päivänä Mauno näytti Johannalle tätä kummallista putkirakennelmaa ja kysyi jos tämä tietäisi 
jotain karjaraudoista. Johannakaan ei käsittänyt yhtikäs mitään. Hän otti takkipuhelimen kameralla 
kuvan putkirakennelmasta ja laittoi sen Facebookiin, että tietäisikö joku Facebook kavereista, että 
mihin käytetään tällaisia rautaputkirakennelmia, joita kutsutaan karjaraudoiksi.   
Joku kehotti katsoa hakukoneelta. Johanna katsoi Enirosta, vaikka kyseinen ikivanha hakupalvelu on 
keskittynyt ihmisten etsimiseen mutta siellä voi tehdä myös sanahakuja.  
Johanna löysi linkkejä moottoripyöräkerhojen nettisivuille, jossa joku hupakko oli kirjoittanut hassun 
lyhyen tarinan, jostain pariskunnasta, joka muuttaa talonrähjään, jossa on paljon karjarautoja. 
Tarinassa ihmeteltiin myös vanhojen autojen rikkinäisiä lattioita sekä maailmanmenoa, että mihin 
suuntaan kielemme on menossa ja vitsailtiin, että sydän on hyppyä täynnä. Johannaa nauratti, kun oli 
lukenut tämän lyhyen tarinan pätkän ja sen lopussa olevasta kommenttiosiosta hassun kommentin, 
että mitähän sieniä on kirjoittaja mennyt syömään.  
Johanna kopioi tekstin talteen ja aikoo käyttää sen omissa kertomuksissaan.  
Karjarautojen mysteeri jäi arvoitukseksi.  
 
Eräänä päivänä Johannan piti päivittää firman kotisivuja, joista tehdään myös lukulaiteluettelo. Ensin 
tuotetiedot pitää päivittää kotisivulle ja sitten kotisivu skannataan tyhjiin lukulaitteisiin.  
Lukulaiteluettelot lähetetään asiakkaille, lähinnä leirintäalueiden leirikauppoihin. Näin alkukesästä 
tukku myy paljon vapaa-aikaan kuuluvaa roinaa.  
 
Lukulaiteluettelon etusivulle tuli tämän hetken kuumin uutuus; kondomivesipallot. Vedellä täytettyjä 
suurikokoisia kondomeja ilman liukuainetta, joita on mukava hölskytellä käsissä, eräänlaisia 
rentoutumisvälineitä. Kondomivesipallot on tarkoitettu lähinnä ADHD:tä sairastaville. 
Federaation kuluttajavirasto vaatii kondomivesipallojen myyntikieltoa koska joku voi pahoittaa 
mielensä. Kondomivesipallojen valmistaja päätti tehdä kuluttajaviraston iloiseksi ja veti tuotteensa pois 
markkinoilta, mutta jonkin verran tuotteita ehti kauppojen hyllyille. Jotkut kauppiaat poistivat ne heti 
hyllyistä, kun taas toiset uhmaavat kuluttajaviraston suosituksia ja antavat tuotteiden olla myynnissä.  
Mauno ja Oskari lähettivät osan kondomivesipalloista takaisin valmistajalle. Jäljelle jääneet he 
varastoivat vanhaan kylmiöön, karjarautojen seuraksi, odottamaan, kunnes suurin häly olisi 
hälventynyt. Johannasta pallot vaikuttavat tosi veikeiltä ja koe hölskytteli niitä kädessään.  
 
Joka päivä Johanna ei kehdannut syödä mikroruokaa koska häntä kiusasi nähdä rikkinäinen 
liesituuletin makaamassa lieden päällä, vaikkei hella mitenkään liity mikroaaltouuniin.  
Hän kävi lounastamassa lähellä olevassa Pizzeria Onnelassa. Siellä on valtavia paksupohjaisia 
pizzoja, joilla taatusti maha täyttyy. Muutaman kerran hän söi pizzan sijasta erittäin täyttävän rieskan, 
joka oli täytetty Kebab-lihalla.  
 
Johannaa kaduttaa, että oli valittanut kunnan kiinteistönhoito-osaston hommista ja joutui kirjaimellisesti 
paitsioon. On helppoa olla jälkiviisas, kuten hän monesti vatuloi samalla kun järjestelee tukkuvaraston 
hyllyjä sekä päivittää lukulaiteluetteloita.   
Ralle on liian hiljainen, jonka kanssa ei voi samalla lailla hassutella kuin Leenan kanssa. Ralle on 
kuitenkin parempi työkaveri kuin Oili koska tämä ei harrasta rykimistä. Nyt Johannalla tekisi mieli 
teloittaa samperin rykijä, niin paljon häntä vituttaa Oilin selkään puukotus.  
 
Eräänä juni päivänä Johannan kauhuksi turvallisuusyritys S-L Safetyn tytäryhtiö Verisure Directas 
asensi tukkuvarastolle etäohjattavan vartiointirobotin. Tietenkään Johanna ei vastustanut eikä 
mieltään osoittanut tälle monikansalliselle hälytinfirmalle. Johanna ajatteli itse mielessään, että Mauno 
ja Oskari ovat mielikuvituksettomia, kun päätyivät tähän suureen dominoivassa markkina-asemassa 
olevaan yritykseen, vaikka olisi muitakin hälytinfirmoja. Johanna tykkää kaikista muista hälytin- ja 
turvallisuusfirmoista paitsi Verisuresta tai sen emoyhtiöstä.  
 
Kun kaksi robottiteknikkoa ohjelmoi vartiointirobottia, niin silloin kaikkien piti hetkeksi mennä ulos, ettei 
robotin tutka häiriintyisi lämpöä säteilevistä olennoista. Maunoa alkoi hieman kaduttaa, että oli valinnut 
tämän kummallisen turva-alan yrityksen mutta nyt on myöhäistä katua, kun sen teknikot ovat 
hommissa.  
Mauno ja Oskari valitsivat kyseisen firman umpimähkään, koska viime aikoina iltaisin nuoriso on 
töhrinyt rakennuksen ulkoseiniä ja on tapahtunut jopa murtoyritys mutta onneksi murtovarkaat olivat 
jotain säikähtäneet ja paenneet paikalta niin, että sorkkarauta oli jäänyt ulko-oven viereen. Sitä ei 
voinut antaa poliisille, sillä Ralle oli ehtinyt sitä kosketella niin, että sormenjäljet olivat pyyhkiytyneet 



pois. Mauno suunnittelee myös tontin aitaamista mutta tuskin sellaiseen aika riittäisi.  
 
Koulujen päättäjäisten aikaan tukkuvaraston parkkipaikka oli täpösen täynnä niin, ettei Johanna ja 
Ralle löytäneet vapaata parkkipaikkaa. Onnelan koululla on aivan liian pieni pysäköintialue. 
Tukkuvarastolla on isompi parkkipaikka koska tiloissahan on aiemmin ollut ruokakauppa.  
Onneksi he löysivät pienen rakosen risteyksessä olevan automaattikioskin vierestä.  
 
Junin lopulla Johanna sai olla Oskarin kyydissä ja viedä tavaraa Loimaan sekä Forssan myymälöihin. 
Forssan myymälän alapuolella on suuri pysäköintihalli, joka oli Johannalle uutta. Ei kyllä uskoisi, että 
keskustakorttelien alla on paljon parkkihalleja, ajatteli Johanna samalla, kun Oskari pysäköi Daimlerin 
lähelle Kama & Nippeli myymälän maanalaista lastauslaituria. 
Forssan myymälässä työskentelee Maunon vaimo eli Oskarin tytär.  
Loimaan myymälä sijaitsee lasitetun kävelykadun kulmauksessa ja on myymälöistä suurin. 
 
Viimeinen juni Johanna päätti lopettaa tukkuvarastolla monestakin syystä. Ensinnäkin siellä on hänen 
mielestänsä liian rauhallista, kun on tottunut satunnaisiin kävijöihin. Toiseksi työmatka oli hänen 
mielestänsä liian pitkä, kun on tottunut kävellä töihin sekä autoa saisi olla jatkuvasti lataamassa ja 
sähkön hinta on nousussa. Bussimaksutkin ovat melko korkeita ja nyt kuun vaihteessa päättyy valtion 
palkkatuki, joka on oikeastaan myönnetty hänen entiseen työpaikkaansa, sillä palkkatuen virallinen 
nimike on julkinen suojattu palkkaus.  
Kolmanneksi hän kaipasi takaisin informaatiopalveluun. Jos hän tietäisi mitä tuleman pitää, niin hän 
olisi taatusti päättänyt pysyä tukkuvarastolla.   
Julin alusta lähtien Johanna liittyi ensimmäistä kertaa City Workersin työttömyyskassaan, jotta saisi 
edes pienen korvauksen.  
 
Viimeisellä työpäivänä Mauno maksoi pimeästi 500 euroa, koska Johanna on ollut hyvin ahkera. Hän 
on muun muassa pessyt tukkuvaraston julkisivulla olevat suuret ikkunaruudut sekä pessyt varaston 
kivilattian perinteisellä ämpäri ja moppimenetelmällä, vaikka olisi ollut moderni siivousrobotti mutta 
tietenkin mopin kanssa tulee puhtaampaa ja moppi mahtuu sellaisiinkin paikkoihin jonne robotti ei 
pääse. Varastosalissahan on puupallirivistö eli siivousrobotti ei olisi mahtunut siivoamaan.  
Julkisivun ikkunoita pestessä Johannalle tuli mieleen Sote hallinnon potkujen aika, jolloin silloinen 
pomo oli sanonut, että hän on liannut viraston näyteikkunan ulospäin. Nyt hän ei ainakaan ole 
likaamassa tukkuvaraston näyteikkunaa, ajatteli hän.  
Johanna otti kiittäen vastaan viidensadan setelin ja sujautti sen oranssinväriseen lompakkoonsa. Hän 
ei aio kertoa tästä työterapeutille, ettei vain tarvitsisi maksaa veroa tai Mauno joutuisi ongelmiin. 
Johanna kannattaa pimeää palkkaa tiettyyn rajaan asti; jos hän itse saa palkan pimeästi niin se on 
ihan okei mutta jos joku toinen saisi, niin sehän olisi moraalitonta, ajatteli hän.  
 
Ankki Romson oli hyvin järkyttynyt, kun Johanna ei halunnutkaan jatkaa tukkuvarastolla. Hän ei edes 
halunnut ymmärtää, kun Johanna yritti perustella syytä, ettei halua jatkaa tukkuvarastolla. Johannan 
on vaikea kertoa, että kaupungintalolla eräs rykijä on kiusannut häntä eli todellista 
työpaikkakiusaamista. Johanna ei tiedä kuinka kertoisi, jotta työterapeutti ymmärtäisi. Tietokannoissa 
on yhä merkintä Sote keskushallinnon potkuista eli todennäköisesti työterapeutti olettaa, ettei Johanna 
kykene työskentelyyn. Se on täysin väärä oletus.  
Ankki luovutti tapauksen kollegalleen Erkki-Eenokki Kapplanile, joka ilmoitti Johannalle, että katsotaan 
työtilannetta syksymmällä. Ensin Work Office Rehab osaston on saatavat käsitellä asiaa kaikessa 
rauhassa ja toiseksi lomakausikin pukkaa päälle.  
 
Vanhemmille Johanna kertoi, että tukkuvarastolla hän ei kerta kaikkiaan tiennyt mitä tehdä, kun siellä 
on vain yksi duunari. Kerrankin hän kykeni sanoa työkaverinsa nimen, sillä tämähän on naispuolinen 
ja melkein isän ja äidin ikäinen. Antti ja Anna nauroivat nimelle Ralle, kun se kuulostaa tosi hassulta.  
Vanhemmille Johanna kertoi pimeästä viisisatasesta, sillä he eivät ainakaan ilmianna Maunoa 
verovirastolle.  
 Monesti Johanna on aprikoinut, että jos Leenalla olisi valtaa, niin silloin tämä aivan varmasti antaisi 
rykijälle potkut, jolloin voisi palata takaisin. Nyt kun hän on avoimesti työtön, niin takaisin paluu olisi 
mahdollista, ajatteli Johanna.  
Kerran viikossa Johannan pitää postittaa työttömyyskassan lipuke oikein ruksattuna. Sitä ei voi 
lähettää sähköisesti. Tätä moni työtön onkin päivitellyt. Paperilipukkeen postittamisen ideana on 
tietenkin työttömien aktivointi, edes postilaatikolle kävellessä he saisivat liikuntaa ja raitista ilmaa. Liian 
helppoa ei saa olla, kun on työttömänä, on herrat päättäneet.  



 
Julin lopulla digitaalikonttorin päällikkö Krista soitti Johannalle ja pyysi parin viikon lomittajaksi 
informaatiopalveluun ja tällä kertaa tuntipalkalla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Johanna saa ihan 
oikeaa palkkaa, ei julkista suojattua palkkatukea vaan tuntipalkkaa aikuisten oikeasti, kuten Johanna 
itse mielessään riemuitsi.  
Sanni ei ole ollut vuoteen kaupungintalolla, kun on aloittanut pappisopinnot. Tämä tietenkin ilahduttaa 
Johannaa, kun saa olla todellinen aputyttö Anni.  
 
Augustissa, vähän ennen työn päättymistä, Johannan espressokone meni epäkuntoon. Ei auttanut 
muu kuin mennä Ollikaisen tavarataloon ja ostaa uuden modernin vislaavan espressokoneen, joka 
viheltää pienen sävelmän, kun kahvijuoma on valmis. Onneksi Johannalla sattuu olemaan hyvästi 
kahisevaa säästötilillään, mutta työpaikka pitäisi löytää tai muuten tilille ei tulisi rahaa.  
Kun äiti oli kuullut tyttären uudesta espressokoneesta, niin silloin hän sanoi, että halvemmalla olisi 
sellaisen saanut halpahalli Y & Y:stä. Ollikaisella on sikakallista, jossa hinnat päättyvät yhdeksään.  
 
Syksyllä Johannan piti useita kertoja käydä Work Office Rehabissa keskustelemassa työasioista 
työterapeutti Erkki-Eenokki Kaplanin kanssa, joka kyseli juurta jaksaen, että minkä ihmeen takia hän 
halusi lopettaa tukkuvarastolla. Työterapeutti kuulusteli enemmän kuin isotissinen rikoskyttä, ajatteli 
Johanna. Hän sai lukemattomia kertoja selittää, että syynä oli työmatka, firman pienuus yksitoikkoisine 
työtehtävineen sekä vaara kolauttaa pää pakettiauton matalaan kattoon. Työterapeutti ei 
halunnutkaan ymmärtää ja kysyi, jos varaisi ajan neurologille, jonka kanssa voisi perusteellisesti ruotia 
ongelmaansa. Johanna hätkähti ja sanoi, ettei ole mitään ongelmaa vaan ainoa ongelma on nimeltä 
Oili Lehmusvuori. Hänen on vaikea saada työterapeuttia ymmärtää, että Oili on syypää tähän 
työrumbaan koska työterapeutit eivät tunne sitä rykivää akkaa. Oikeastaan pitäisi kutsua Leena 
todistamaan Oilin kotkotukset mutta sellaiseen sirkukseen Johanna ei jaksa ryhtyä.  
Johanna vaati saada kopiot kaikista hänestä kerätyistä tiedoista. Totta kai työterapeutti tulosti noin viisi 
sivua Johannan tietokannasta koska klientillä on täysi oikeus saada tietää omat tietonsa. Johanna 
hätkähti, että työterapeutti oli merkinnyt harrastukseksi kertomusten sanelun. Johanna vaati kyseisen 
kohdan poistamista. Kertomusten luonnilla ei ole mitään tekemistä työnhakemisen kanssa. 
Työterapeutti teki käskettyä ja poisti kaikki ne kohdat, jotka Johanna pyysi. Johanna ajatteli itse 
mielessään, että onneksi työterapeutti ei tiedä taannoisesta poliisin esitutkimuksesta tai muuten sekin 
olisi tietokannassa. Olipa hyvä, kun en tunnustanut, ajatteli Johanna.  
 
Octoberissä Erkki-Eenokki ilmoitti, ettei ole yhtään vapaata työpaikkaa ja suositteli lämpimästi  
Daily Activity paikkaa koska siellä ohjaajilla olisi aina aikaa ja hänen itsetuntonsa kohentuisi. 
Heti kun Johanna oli kuullut sanahirviön; Daily Activity, niin silloin pitkä suora oljenvaalea tukka nousi 
pystyyn; tuleeko nyt minusta päivätoiminnan vakiotursake, joka heiluttaa velttoa kättä rinnan päällä ja 
päästelee kummallisia kurkkuääniä, ajatteli Johanna samalla, kun kauhistuneena kuunteli 
työterapeutin tuomiota. Se on jopa vankilaakin kauheampi, ajatteli Johanna. Kurkkuääniä on jo tullut 
päästettyä, mutta kättä ei ainakaan vielä ole tullut heiluteltua rinnan päällä, ajatteli hän samalla, kun 
istui Erkki-Eenokin konttorissa, joka on karumpi kuin Ankki Romsonin. 
Järkyttynyt Johanna sai sanotuksi: ”Ööh, oon epäileväinen tosta Daily Activitystä koska siellähän 
tuntisin tosi vaivaiseksi…”. Työterapeutti keskeytti: ”Tuo näkemys on vanhakantainen, sillä moderni 
Daily Activity on paljon parempi, melkein kuin tavallinen avoin työpaikka.” Hän otti esiin Voimalatalon 
lukulaite-esitteen ja antoi sen Johannalle, jotta tämä voisi kaikessa rauhassa tutustua talon ryhmiin.  
Johannalle muistui mieleen Messenger Servicen duunarit, jotka ovat melkoisia tursakkeita mutta tätä 
itse keksimää tursake diagnoosia, hän ei tietenkään sanonut ääneen. Kohteliaisuuden vuoksi Johanna 
kysyi lisätietoa Daily Activityn työtehtävistä. Erkki-Eenokki osoitti lukulaite-esitettä, joka oli Johannan 
kädessä ja suositteli kolmea ryhmää; Café Suner, Messenger Service sekä Forssa Apu.  
Johanna luki lukulaite-esitteestä, että Forssa Apu ohjelmoi avustajarobotteja, valmistaa 
kalenterisovelluksia sekä myy joitakin apuvälineitä helpottamaan arkea. Hän hieman kiinnostui 
ryhmästä, kun siellä ohjelmoidaan robotteja mutta huonona puolena on, että kyseessä on 
suojatyöpaikka. 
Johanna sanoi ääneen, että tuo Messenger Service vaikuttaa mielenkiintoiselta koska se on 
kaupungintalolla. Hän ajatteli, että sieltä käsin olisi sopivasti tyrkyllä informaatiopalveluun heti kun 
rykijä jäisi eläkkeelle. Tätä hän ei sanonut ääneen, sillä tuskin työterapeutti olisi ymmärtänyt.  
Johanna lupasi miettiä asiaa. Seuraavalla viikolla hän ilmoitti, että hän valitsee Messenger Servicen 
koska se on lähellä kotia sekä tutussa talossa.   
Parin viikon kuluttua työterapeutti ilmoitti, ettei kyseisessä ryhmässä ole vapaita paikkoja, mutta 
Forssa Apu ryhmässä kaivattaisiin intellektuellia duunaria. Työterapeutti on lukenut Johannan 



tiedoista, että hän on hyvin ahkera ja älykäs nuori nainen, niinpä tällä tavoin houkutteli hänet 
valitsemaan kyseisen apuvälineryhmän. Lisäksi työterapeutti kutsui ryhmää apuvälinefirmaksi.  
Johanna nyökkäsi hyväksyvästi ja sanoi, että saattaisi kokeilla Forssa Apua, koska siellä näyttää 
olevan konttori- sekä robottihommia. Työterapeutti nyökkäsi hyväksyvästi, että hänkin on varma, että 
Forssa Apu sopisi hänelle kuin nakutettu. Sitten työterapeutti sanoi, että ensin pitää käydä 
lääkärintarkastuksessa, jotta lääkäri kirjoittaisi Insurance Cashiin työkyvyttömyystodistuksen, jotta 
myönnettäisiin työkyvyttömyyseläke. Johannan selkäpiissä kulki vilun väre, kun on saamassa 
uudelleen pässinpaperit. Hän kysyi vielä kerran: ”Täytyykö miun aina mennä lääkäriin?”, johon  
Erkki-Eenokki vastasi: ”Kyllä olisi suositeltavaa tai muussa tapauksessa saat anoa sosiaalikorvausta.” 
Johanna koki tämän painostamisena, mafiamenetelmää, ajatteli hän.  
Ei auttanut muu kuin antaa työterapeutin varata aika lääkäriltä. Sosiaalikorvaus olisi Daily Activityä 
huonompi ja nolompi vaihtoehto koska silloin pahimmassa tapauksessa joutuisi luopumaan 
omistusasunnosta sekä autosta. Johanna ei todellakaan halua muuttaa vuokra-asuntoon. Halvimpia 
vuokra-asuntoja on Eurolan lähiössä koska harva kantaväestöön kuuluva sinne haluaisi Abdullahin 
naapuriin.  
Muutaman viikon kuluttua Johanna meni Maria Allun terveyskeskukselle, jonka piiriin Johanna kuuluu.  
Piirilääkäri, Tapani Kaikkonen, teki perinpohjaisen lääkärintarkastuksen Johannalle, jonka jälkeen 
kirjoitti lääkärintodistukseen latinaksi; Patientes estote ad aries post tergum arietem inter has, quas 
operatus est, non vitae, joka tarkoittaa, että potilas on pässi mikä pässi, eikä tästä blondista ole enää 
työelämään. Johanna ei osaa latinaa mutta arvaa, että teksti tarkoittaa pässeyttä.  
Sitten hänen itse piti viedä lääkärintodistus Insurance Cashin konttoriin, joka on kaupungintalon 
tiloissa, jonne pääsee talon takakautta. Hän lukaisi todistuksen, ennen kuin astui Insurance Cashin 
tiloihin, että millaisia tietoja hänestä levitellään. Siinä luki erilaisia termejä kaiken maailman 
syndroomista ja kehityshäiriöistä. Hänen teki mieli työntää todistus Oilin perseen reikään, niin paljon 
häntä vitutti mutta pakkohan se on viedä Insurance Cashiin, jotta saisi fyrkkaa. Ei loputtomiin 
työttömyyskassasta saa rahaa, ellei satu olemaan sosiaalisammakko, kuten Eeka Palmunen sekä 
Nukkun perhe. Johanna ei missään nimessä halua sosiaalisammakoksi, vaikka siltä on vähän 
vaikuttanut, kun on tyrmännyt ehdotetut työpaikat. Tämä ei johdu siitä, etteikö hän haluaisi 
työskennellä vaan katkeruudesta kuntaa kohtaan. Kunta, joka liikaa lässyttää sille vitun rykijälle, 
ajatteli Johanna samalla, kun astui Insurance Cashin liukuovesta sisään.  
Hän lohdutti itseään, että kaikki nämä höpinät toimintarajoitteesta olisivat pelkkää pötyä, jotta hänelle 
myönnettäisiin työkyvyttömyyseläke, eräänlainen poliittisesti korrekti kultainen kädenpuristus, ajatteli 
Johanna.  
 
Septemberin puolivälissä oli kauan odotettu kansanäänestys global-valuutasta, että pitäisikö Suomen 
liittyä global valuutta-alueeseen. Kansan tuomio oli tyrmäävä monen globalin kannattavan harmiksi. 
Muualla euroalueilla päätettiin olla järjestämästä kallista kansanäänestystä ja odottaa uuden 
yhteisvaluutan kannatuksen nousua. Euroopassa on jatkossakin kaksi valuuttaa, kun taas Afrikassa 
ainoastaan global. Myös Euroopan global-alueilla globalin vastustajat alkoivat ehdottaa siirtymistä 
takaisin tuttuun turvalliseen globaliin. Siihen global-alueiden osavaltiot sekä Euroopan liittovaltio ei aio 
suostua. Miten markkinatkin reagoisivat, kuten Euroopan presidentti, Dagobert Hello, on 
kommentoinut. Hän astui presidentin virkaan vuonna 3000. Sitä ennen oli lihavahko Martin Achtung, 
jonka suupielet ovat jatkuvasti vinossa. Ehkä läskit vetävät suupieliä vinoon, kuten journalistit ovat 
irvailleet. Nykyisellä presidentillä on porkkanan värinen, hieman sipulimainen tukka, sekä suorat 
kuminauhamaiset huulet.  
 
Viikkoa ennen kansanäänestystä Euroopan ulkoministeri Aksel Tilio puukotettiin kuoliaaksi Brysselin 
Stockmannilla. Ulkoministeri oli kivenkova globalin kannattaja ja on kierrellyt euroalueilla 
tiedottamassa kansaa tästä uudesta yhteisvaluutasta. Ehkä se provosoi puukottajaa, joka paljastui 
muutaman päivän kuluttua murhasta meksikolaiseksi Michaela Tranĉiloksi. Hän on monesti pyrkinyt 
psykiatriseen hoitoon mutta ainaisen resurssipulan takia ei otettu sisään ja nyt pimu teki sen 
vihoviimeisen tempun ja puukotti kuoliaaksi suositun poliitikon. Aksel kuului Workers Partyyn. Oli 
tarkoitus, että hänestä tulisi uusi pääministeri Annki Eaglen seuraajaksi.  
Puukottaja pidätettiin nopeasti, kiitos valvontakameroiden.  
 
Michaela karkotettiin Mexico Cityyn, jossa hänet vangittiin moneksi vuodeksi ja vankilassa hänen pitää 
tehdä sosiaalista harjoittelua.  
 
Ministeri Aksel haudattiin Brysselin hautausmaalle, samalle, jossa lepää murhattu pääministeri Uno 



Cactus. Haudalle pystytettiin pronssinen näköispatsas, joka pitelee kämmenessään kultaista global 
tunnusta. 
 
Johanna alkoi ihannoida Skandinaviaa sekä Afrikkaa koska siellä globalit ovat ainoa käypä valuutta. 
Hän saattaisi jopa muuttaa Skandinaviaan mutta se olisi aivan liian iso askel konservatiiviselle 
naiselle. Tornio-jokilaakson autonomisessa tasavallassa on rinnakkain nämä kaksi valuuttaa.  
Jos Johanna olisi jämerämpi, niin ehkä hän saattaisi muuttaa Eurocityyn, joka on autonomisen 
Meänmaan pääkaupunki.  
Johanna kadehtii Jessica Stenigiä, kun tämä asuu ihanalla global valuutta-alueella. Harmi vaan, kun 
nainen ei halua chattailla. Johanna tyytyy ainoastaan lukemaan Jessican blogia sekä katsomaan 
hänen filmaamiaan videoita Stenig Playssä. Johanna ei uskalla kommentoida neiti Stenigin tuotoksia, 
kun pelkää kuin ebolaa jos tämä laittaisi hänet estolistalle. Facebookissa Jessica ei ole hyväksynyt 
kaveripyyntöä. Johanna kovasti ihmettelee, kun neiti Kivinen ei millään suostu chattailemaan.  
 
Lääkärintarkastuksen jälkeen Johannan piti muutaman kerran käydä työterapeutin luona juttusilla ja 
lopuksi käydä tutustumiskäynnillä Voimalatalolla. Johannaa kiinnostaa tämä upea 
kauppakeskusmainen Daily Activity talo. Käytävät muistuttavat kauppakeskusta lasiseinineen.  
 
Kun oli aika mennä Voimalatalolle tutustumiskäynnille, niin ensin hän meni hoivahallintoon, 
rakennuksen toisessa kerroksessa. Siellä hän tapasi Daily Activity päällikkö, Anton-Kalle Pummilan 
hienossa nykyaikaisessa konttorissa, jopa tyylikkäämpi kuin Ankki Romsonin työhuone. 
Toiseen kerrokseen Johanna kiipesi leveitä marmoriportaita pitkin, jotka ovat Voimalatalon 
pääsisäänkäynnin oikealla puolella. Vieressä on panoraamahissi mutta portaita pitkin on kätevin 
mennä, kun vielä ei tiedä missä mikin konttori sijaitsee.  
Rappusten ylätasanteella on talon ympäri menevä käytävä. Lähinnä portaita on hoivahallinnon tilat, 
joista vastaa Forssa kaupunki. Koulutusyhtiö Suner vastaa itse Daily Activity ryhmistä sekä 
kiinteistöstä.  
Hoivahallinnon sisällä on käytäviä ristiin rastiin, joiden varsilla on lasiseinäiset konttorit. 
Ensimmäisessä konttorissa istuu Johannan tuleva pomo, Anton-Kalle Pummila. Johanna koputti 
oveen. Vaalea siilitukkainen paksuhuulinen nuorehko mieshenkilö avasi oven ja toivotti Johannan 
tervetulleeksi Daily Activityyn. Hän kertoi, ettei tämä uudistettu päivätoiminta ole kuin aikaisemmat 
suojatyöpaikat, vaan monipuolinen voimanpesä, kuten rakennuksen nimikin kertoo, josta voi edetä 
ties, kuinka pitkälle, kunhan ensin nähdään mitä kukin osaa. Hän mainitsi myös ylimmän kerroksen 
Sunerin aurinkopaneeliyksikön.  
Sitten Anton-Kalle kertoi Forssan Apu ryhmästä sekä työajoista, että milloin Johanna aloittaisi 
ryhmässä. Hän aloittaa 19 februari.  
Lopuksi he kävivät tutustumiskäynnillä kyseisessä ryhmässä. He menivät suoraan hoivahallinnosta 
kierreportaita pitkin Forssan Apu ryhmän ohjaajien konttoriin. Virallinen tie on ala-aulan kautta. 
Anton-Kalle painoi punaista ovikellon nappulaa. Eikä aikaakaan, kun harmaatukkainen silmälasipäinen 
vanhahko ruipelomainen mies avasi oven ja toivotti Johannan tervetulleeksi Forssan Apuun.  
Mies esittäytyi Lyly Ilaskiveksi ja alkoi esitellä juurta jaksaen tätä pientä postimyyntiyritystä narisevalla 
ukkomaisella äänellä. Johanna epäili, että tämä harmaatukkainen ukkeli olisi kivenkova ihilisti, mutta 
pian huomasi, että ukolla on humoristisia taipuvuuksia.  
 
Esittelykierros alkoi luonnollisesti ohjaajien konttorista, jossa Lyly antoi Johannalle lukulaite-esitteen, 
jossa kerrotaan lisätietoa Forssan Apu ryhmästä. Lukulaitteella on esiteltynä kaikki myytävät 
apuvälineet sekä robotit. Johannan sormia alkoi kihelmöidä, kun alkoi tehdä mieli alkaa ohjelmoimaan. 
 
Lyly kertoi, että ryhmässä on kaksi ohjaajaa, Anton-Kari ja hän itse. Ryhmässä on myös avustajana 
työtreenaaja Sulo Putin. Sitten he poistuivat konttorista ja siirtyivät sen ulkopuolella olevaan pieneen 
kopiointi- ja skannaustilaan. Kopiointitilan vieressä on oviaukko keittiöön, jossa kahvitellaan ja 
lounastetaan. Keskellä keittiötä on neliönmuotoinen ruokapöytä 
Lyly esitteli keittiötä, jossa Sulo oli parhaillaan laittamassa avustajarobottia lataukseen. Lyly kertoi, että 
robotin käyttöjärjestelmän on valmistanut Marttojen talousseura sekä Forssan Apu resurssikeskus, 
jonka tilat ovat hoivahallinnossa, jonne pääsee käytävän toisesta päästä kierreportaita pitkin.  
Resurssikeskuksella työskentelee kaksi henkilöä; ohjaajatyöterapeutti Keijo Jokinen ja  
Anu Sandaali.  
 



Keittiön nurkassa seisoo suurikokoinen motorisoitu ruokavaunu, jolla päivän lounas haetaan 
lastauslaiturilta, joka on Voimalan pääkäytävän toisessa päässä, Korjaajaryhmän vieressä. Johanna ei 
tiedä mitään kyseisestä ryhmästä mutta on lukenut lukulaitteelta hieman tietoa talon ryhmistä.  
Lyly kertoi myös, että lastauslaiturille ruoka tulee Bilekeittolasta, joka on cateringfirma.   
 
Keittiön oviaukon oikealla puolella on pieni seinähyllykkö, jossa kiikkuu melkein C-kirjaimenmuotoinen 
vanhanaikainen älypuhelin. Lyly kertoi, että puhelinta saa lainata ainoastaan työasioiden hoitoon. 
Yksityispuheluista peritään 1 euron maksu. Johanna sanoi, että hän käyttää vain omaa takkipuhelinta. 
Keittiön seinillä on yksinkertaisia perinteisiä tauluja, jotka on lahjoittanut Hämeen alue eli entinen Sote 
keskushallinto. Johannalle muistui mieleen kyseisestä saadut potkut, mutta niitä ei kannata kertoa, 
ettei saisi tursakkeen leimaa, ajatteli hän.  
 
Seuraavaksi Lyly esitteli kaksi konttoria, jotka ovat ryhmän sisäkäytävän varrella, keittiötä vastapäätä.  
Yhdessä niitä työskentelee ruipelomainen mustalyhyttukkainen Jilly Tuppurainen, joka parhaillaan oli 
lepäilemässä huoneessa olevassa sängyssä. Viereisessä konttorissa istuu mustapeikkotukkainen 
Pertta Lehmusoksa, joka pelasi pokeria valkoisen pallopäiden viihderobotin kanssa. 
Lyly naurahti, että kylläpä Pertta jaksaa pelata yksitoikkoista pokeria robotin kanssa, kun robottia on 
mahdoton päihittää. Pertta on myös kivenkova numismaatikko ja keräilee vanhoja euro kolikoita ja 
tietää kaikki Euroopan keskuspankin johtajien nimet, kertoi Lyly Ilaskivi. Hän lisäsi, että Pertalla on 
Aspergerin oireyhtymä eli helposti unohtaa asioita sekä hetkellisesti hermostuu. Ainoastaan asiat, 
joista on erityisen kiinnostunut, hän muistaa kaiken yksityiskohtia myöten, kertoi ohjaaja Ilaskivi.  
Sitten Lyly esitteli Johannan Pertalle, että tämä on syntynyt Vattulassa. Pertta innostui puhumaan 
huonolla Kainuun murteella: ”Vai että ihan Kaenuusta, haha, Vai että Kaenuusta, haha!”. Tämä 
kuulosti Johannan korvissa hyvin koomiselta. Pertta itse on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta eli puhuu 
melkein Oulun murretta.  
Johanna ajatteli itse mielessään, että taitaa Pertalla olla samoja ulottuvuuksia kuin sillä rykijällä, kun 
on tuollaisia kummallisia hokemia. Hän itse mielessään nimesi Pertan Olga kakkoseksi, taitaapa 
täyttää jopa Olga ykkösenkin kriteerit, ajatteli Johanna Kivinen.  
 
Seuraavaksi Lyly esitteli ryhmän valokuvaaja Sirkka-Oili Jussilan, jolla on hyvin ryppyiset kasvot sekä 
musta sipulimainen kampaus sekä oikeat hevosen hampaat. Lisäksi naisella on valtavat riippurinnat, 
ilmeisesti ei käytä rintaliivejä, kun nännit näkyivät puseron läpi. Hänen työhuoneensa on hyvin 
sotkuinen. Johanna ajatteli itse mielessään, että tämä tursake täyttää leikiten Raija kakkosen kriteerit 
ja jopa ykkösenkin.  
 
Seuraavassa huoneessa istuu Jaana Tammi, Sirkka-Oilia lihavampi. Hän on jatkuvasti huonolla 
tuulella, joka johtuu huonoista munuaisista ja diabeteksesta. Jaana käy kerran viikossa dialyysissä. 
Nyt kun Lyly kurkisti Jaanan työhuoneeseen, niin silloin tämä oli torkkumassa mukavassa vihreässä 
sametti nojatuolissa huoneen nurkassa. Hänen sylissänsä on Forssa aviisi lukulaitelehti. Nainen puhisi 
ja tuhisi ihan kuin olisi höyryveturi.  
Jaana jakaa työhuoneensa ruipelomaisen Lasse Ladogaoksan kanssa. Lassen suupielet on jatkuvasti 
alaspäin, mutta ainoastaan perjantain viimeisellä kahvitauolla hän on ylipirteä ja ihan koko ajan 
räkättää ja hokee älyttömyyksiä. Johannasta Lasse vaikuttaa hyvin tutulta. Ihan oikein. Jäbä on lukion 
ja yläasteen aikainen luokkakaveri. Johanna ajatteli itse mielessään, että sattuipa paskatuuri, kun yksi 
työkavereista on kouluajan emätursake. Onneksi Johanna tapaa ajatella hiljaa itsekseen eikä ajattele 
ääneen, kuten muut toimintarajoitteiset. Jos hän ajattelisi ääneen, niin aivan varmasti saisi nuhteita.  
 
Lassen äiti on liittynyt enkelikuoroon mutta isä on vielä elämänsä vedossa. Hän on usein liikematkoilla 
niin, että Lasse on varttunut mumminsa kanssa Lempäälässä. Lasse asuu ryhmäasuntolassa 
Salomäen kaupunginosassa.  
 
Seuraavaksi Lyly esitteli pienen myymälähuoneen, joka on sisäänkäynnin vieressä. 
Myymälässä on paketointinurkkaus sekä pitkät seinähyllyt, joissa lojuu paljon erilaisia apuvälineitä.  
 
Keskellä huonetta seisoo rivissä neljä hopeanväristä telaketjuilla varustettua kartionmuotoista 
avustajarobottia myynti valmiina. Robotteihin on ohjelmoitu leivontaohjeita sekä muita talouteen 
liittyviä asioita.  
Myymälää vastapäätä on naisten vessa. Lyly kertoi, että kahvihuoneen vieressä on liikuntaesteisten 
vessa, jossa asioi ryhmän ainoa pyörätuolissa istuva Hermanni Kuusikumpu.  
Heti, kun Johanna oli kuullut, että ryhmässä on myös oikea rullatuoli-Aatu, niin hän hätkähti, kun on 



pyörätuolikauhu. Jostain syystä ei uskalla koskea pyörätuoliin tai siinä istuvaan henkilöön. Lukion 
ensimmäisellä luokalla oli pyörätuolissa istuva Elmo Alfsen, jota Johanna vierasti juuri pyörätuolin 
takia. Joskus Johanna leikillään kutsui tätä hylkeeksi. Onneksi Elmo oli humoristinen eikä välittänyt 
liikanimestään. Yhä Johanna saa assosiaatioita Elmo nimestä herra Alfseniin eikä osaa aavistaakaan, 
mitä tuleman pitää.  
Kainuussa kutsutaan tätä nykyään pyörätuolissa istuvia rullatuoli-Aatuiksi, oli henkilö mies tai 
naispuolinen.  
 
Käytävän päässä on vihreä puuovi, jonka takana on rappuset ylös Forssan Apu Resurssikeskuksen 
puolelle, jossa työskentelee ohjaajatyöterapeutti Keijo Jokinen sekä duunari Anu Sandaali.  
Anulla on lihasnykimisiä eli kiemurtelee kuin käärme mutta onnistuu mainiosta ajamaan 
erityissovelletulla autolla. Anun avopuoliso Kari Laaksokivi asuu samassa talossa kuin Johanna mutta 
viereisessä B-rapussa. Se on Johannan kannalta hyvä juttu, ettei mies ole kuullut hänen taannoisia 
örinöitänsä. Kari on hyvin lihava kaksoisleukainen ukkeli, joka muistuttaa melkoisesti muinaista Donald 
Trumpia. Kari on käy torstaisin keilaamassa Forssan keilahallilla. Hänellä on huonot käsivarret ja sen 
vuoksi keilaa niin kutsutulla G-rännillä. Myös Anu on aikaisemmin keilannut mutta kyllästynyt 
heittämään painavaa palloa kohti keiloja.  
Johanna on nähnyt Anun Sote keskushallinnossa syksyllä 2991, muttei seuraavana vuonna ja se on 
hyvä juttu, ettei tämä saanut tietää potkuista. Johanna sattuu tietämään, että Anun veli on pedagogi 
Gerhard Ryrri. Tämän hän kuuli jo syksyllä 2991. Anu on viisissä kymmenissä, vaikka on 
kolmekymppisen näköinen mutta kasvoissa on rupsahtamisen merkkejä.  
Keijo Jokinen puolestaan on kuusissa kymmenissä mutta on nelikymppisen näköinen. Ehkä se johtuu 
siitä, kun äijä on vegetaristi ja kieltäytyy täysin lihasta. Ulkonäön perusteella Johanna päätteli, että 
Keijo olisi pesunkestävä ihilisti eli hänelle ei kannata mennä kertomaan samanlaisia vitsejä kuin 
Leenalle, ajatteli Johanna samalla, kun Lyly oli esittelemässä Resurssikeskusta.  
 
Seuraavaksi ohjaaja Lyly Ilaskivi esitteli lepohuoneen, jossa on olohuoneen kalustus ruskeine 
nahkasohvineen sekä savunvärinen lasipöytä. Pöydällä näpöttää kukkamaljakko täynnä 
oikeannäköisiä muovikukkia, joiden joukossa vanha teleskooppiantenni.  
Lepohuoneen seinällä on suuri kuvaruutu, johon voi ladata tietokoneelta tekstiä ja kuvia. Parhaillaan 
taululla on mustavalkoinen videoklippi tuuhea mustaviiksisestä äijästä, jolla on pyöreät silmälasit. 
Miehen huulilla on paksu sikari. Johannaa huvitti miehen kuva. Lyly sanoi, ettei tiedä kuka on ladannut 
kyseisen videoklipin mutta epäilee kollegaansa.  
Lepohuoneen nurkassa kököttää vanhanaikainen litteä kuvaruutu sekä nestekaasukitara, jossa lukee 
kaunokirjoituksella; Wickholm's Friend. Leo kertoi, että joskus Anton-Kari tapaa rämpytellä kitaraa, 
sillä tämä on joskus nuoruudessaan ollut rock-bändissä.  
 
Sitten Lyly esittelee käytävän varrella olevia pukukaappeja, että jokaisella duunarilla on oma 
pukukaappi. Sitten hän esittelee pienen nikkariverstaan, jossa Jilly tapaa silloin tällöin tehdä 
linnunpönttöjä sekä vessakylttejä myyntiin. Nikkariverstaan vieressä on ohjaajien vessat, jossa 
duunarit eivät saa käydä tarpeilla koska silloin on vaarana, että pytyn rinki olisi jatkuvasti kusessa, 
kertoi Lyly hymy huulilla. Lopuksi hän esitteli Callcenterin, joka on ryhmän ulko-oven ja myymälän 
välissä. Huoneella ei ole ovea, jotta Hermannin täysautomaattinen pyörätuoli pääsisi esteittä 
kulkemaan.  
Hermanni istuu ei kykene muuhun kuin vastaamaan nappikuulokkeilla varustetun liivipuhelimen avulla 
sekä äänittämään tilauspuheluja suurilla napeilla varustetulla kommunikaatiolaitteella. 
Lyly kertoi, että Johannan työpiste tulee olemaan Hermannia vastapäätä. Johanna hätkähti, kun tulee 
päivittäin näkemään rullatuoli-Aatua. Tietenkään hän ei sanonut ääneen.   
Lylyn mukaan Johannan työtehtäväksi tulee avustajarobotin ohjelmointi sekä apuvälineiden 
pakkaaminen, kun tällä on kokemusta postinkäsittelystä. Johanna kertoi, ettei informaatiopalvelussa 
paljoakaan postia käsitelty vaan touhuttiin palvelimen kanssa sekä kärrättiin paketteja eri osastoille.  
Johanna sanoi, että hän kaipaa takaisin informaatiopalveluun.  
 
Sitten tämä pitkäksi venähtänyt tutustumiskäynti oli ohi ja Anton-Kalle toivotti Johannan tervetulleeksi 
Daily Activityyn 19 februari. Johanna ajatteli itse mielessään, että jopa oli härskisti sanottu, että oikein 
tervetuloa emätursakkeiden pesäkkeeseen. Häntä vitutti, kun perhanan Work Office Rehab passitti 
hänet surman suuhun.  
Hänelle olisi riittänyt mainiosti spesiaalikouluvuodet ja niissäkin oli puolet liikaa. Hän toivoo hartaasti, 
ettei hänestä tulisi Daily Activityn vakituista asiakasta eikä seura tekisi kaltaistansa. Toisaalta Johanna 
tuntee kiinnostusta tätä uutta hienoa Voimalataloa kohtaan.  



Olisi hyvä, jos Daily Activity ja kunnantalo vaihtaisivat rakennusta niin, että informaatiopalvelu 
muuttaisi tänne uusiin tiloihin, ajatteli Johanna samalla, kun lähti talsimaan kohti kotia.  
Hän käveli Rixum alueelta Ari Vatasen kiertoliittymälle ja sitten Pimunkadun vartta sen pohjoispäähän.  
 
Kerran kuukaudessa hän käy kaupungintalon kopiointikeskuksella tervehtimässä Leenaa mutta 
informaatiopalvelun puolelle hän ei juurikaan mene, kun ei siedä sen samperin rykijän pärstää.   
Leenan kanssa jutellessa Johanna haikailee takaisin entiseen työpaikkaansa, niin silloin Leena tapaa 
vitsailla, että siinä tapauksessa rykijälle pitää tarjota arsenikilla terästettyjä kanelipullia.  
Leena kertoi myös, että kaupungintalon isäntärobottia on jouduttu vaihtamaan koska entinen oli 
kertonut liian kaksimielisiä vitsejä: ”Taidanpa arvata kuka oli ohjelmoinut robotille kaikki ne 
hävyttömyydet, sillä sähän olit paljon vuosi sitten sen kimpussa.” Leena puisteli päätään ja hoki:  
”Mitä väkeä sitä onkaan!” Tietenkään Leena ei aio kertoa kenellekään epäilyistä sillä hän toivoo, että 
jonain päivänä Johanna palaisi takaisin, jotta saisi hupia. Leenasta Johanna on monta kertaa 
mukavampi juttukaveri kuin Oili.  
Johanna vastasi: ”Ei sutkauksien ohjelmointi kuulu miun harrastuksiini.” johon Leena:  
”Mä tunnen sut… mutta pääasiahan on, ettei kukaan muu hiffannut, että kuka oli ohjelmoinut kaikki ne 
hävyttömyydet.” Leenasta on todella harmi, kun Johanna joutui pois eikä Oili.  
Leena on monesti nähnyt, että Johanna on monta kertaa ahkerampi eikä tee mitään ylimääräistä, 
paitsi IP-estot mutta nämä Leenan mielestä on vain pikkujuttuja. Totta kai hän tietää, ettei niitä olisi 
pitänyt tehdä ja myös hän itse on tehnyt paljon sopimatonta kuten esimerkiksi kopioinut pizzalappuja 
sekä myynyt virolaista olutta työpaikalta. Poliisi esitutkinnassa hän syyllistyi väärään valaan, kun ei 
ilmiantanut Johannaa. Johannasta ja Leenasta on tullut tosi ystäviä, harmi vaan, kun Johanna ei ole 
tottunut olla vapaa-aikana kaveriseurassa. Syynä on se iänikuinen rillirumba.  
 
Nyt Johannan on vaikeampi tulla Back-up aputyttö Anni lomittajaksi, kun pian aloittaa Daily Activityssä 
sekä hänellä on työkyvyttömyyseläke eli ei ole työmarkkinoiden käytettävissä.  
Leenan ja Johannan mielestä Oili kuuluisi suojatyöpaikkaan, jos sinnekään. Leenan mielestä Oilin 
pitäisi passittaa vanha kunnon Niuvanniemen psykiatrisen sairaalan suljetulle osastolle pyöreään 
pehmustettuun huoneeseen.  
Oikeastaan informaatiopalvelu on melkoinen suojatyöpaikka; käsivammainen Kristian sekä rykivä Oili, 
jolle Leena on antanut uuden diagnoosin; CP, jonka tämä on kertonut ainoastaan Johannalle.  
Leenasta tuntuu hyvältä, kun Raija on keskusvarastolla, jossa hän ajelee Tontti Oy:n pakettiautolla. 
Kun Johanna kysyy Leenalta, että mitähän Raija tekee juuri nyt, niin silloin Leena vitsailee: ”Se 
todennäköisesti on syömässä niin, ettei Martti saa olla nälissään. Kun Johanna kysyy, että mitähän 
Raija olisi tuumannut tuosta sanomisesta, niin silloin Leena naurahtaa: ”Puoli seitsemän Siivekkääntie 
kuusi!” Kun Johanna kysyy Leenalta, että mitähän Oili tuumaisi jostain asiasta, niin silloin Leena imitoi 
Oilin rykimistä ja naurahtaa.  
 
Vuosi 3004  
Loppiaisista februarin puoliväliin Johanna oli ihan kotosalla ja keräsi voimia uuteen työpaikkaan. 
Hänen mielestänsä Daily Activity ei ole oikea työpaikka vaan pelkkää päivittäistä puuhastelua. 
Sellaista se itseasiassa onkin. Ohjaajat kutsuvat puuhastelua työskentelyksi ja Forssan Apua he 
kutsuvat apuvälinepostimyyntiyritykseksi koska tuotteita myydään juuri postitse. Kyllä paikan päälläkin 
voi käydä ostamassa. Joissakin tapauksissa apuvälineistä saa korvauksen Insurance Cashiltä sekä 
maakunnan sosiaaliterveyshallinnolta.  
 
Forssalaiset toimintarajoitteiset ovat onnellisessa asemassa, että saavat eläkkeen lisäksi myös 
habilitointikorvausta, joka on tarkoitettu syömiseen. Se on vain 700 euroa kuussa.  
Jos syö työpaikalla, niin silloin ruokamaksu peritään suoraan habilitointikorvauksesta. Jos syö kotona, 
niin silloin saa rahasumman pankkitilille. Johanna tulee lounastamaan kotona, kun asuu ihan 
kävelymatkan päässä. Hän ei saisi ruokarauhaa, jos joutuisi aterioimaan tursakkeiden keskellä, kuten 
hän itse mielessään vatuloi.  
 
Johanna keskusteli työasioista nettikaveri TASS:in kanssa, joka on sitä mieltä, ettei kannattaisi aloittaa 
Daily Activityssä vaan mennä Work Officen tavalliselle puolelle ja hakea omatoimisesti töitä. Johanna 
on samaa mieltä, muttei jaksa alkaa tappelemaan työkkärin byrokraattien kanssa.  
Johanna on alkanut kutsua viranomaisia enemmän ja enemmän ihilisteiksi.  
 
 



19 februari alkoi Johannan uusi työ Daily Activity ryhmä Forssan Apu ryhmässä.  
Päivämäärä on hänelle hyvin kiihottava, sillä sehän on Jeesus serkun syntymäpäivä. Hän on 
piirustuslaitteilla luonut kiihottavia radioaiheisia logoja. Jeesuksen logon hän teki muotoon JK83,3 
Vironmäen pulssi. Itselleen hän loi logon JK69,9 Forssan pulssi. Idean hän on ottanut radioasema Rix 
DAB:in mainoksesta, jossa radioaseman taajuus on esitetty juuri niin. Johannaa kiihottaa, kun 
Jeesuksella, Joonaksella ja hänellä itsellään on samat nimikirjaimet.  
Johannaa harmittaa se, kun hänellä ja Jeesuksella ei ole mitään yhteisiä juttuja. Jos hän ykskaks 
menisi tapaamaan serkkuaan, niin se herättäisi huomiota pojan vanhemmissa. Kyllä hän uskaltaisi 
soittaa tai lähettää viestejä suosikkiserkulleen mutta pelkää Kaarlon ja Fridan reaktioita. Aivan 
varmasti heillä ei olisi mitään häntä vastaan. Johanna on tulenpalavasti ihastunut Jeesukseen. Kyllä 
hän tykkää myös Joonaksesta mutta tämä asuu kaukana Centstadissa.  
Misha serkkua kohtaan hän tuntee yhä sekalaisia viharakkaus tunteita; kun Misha ei ole läsnä, niin 
silloin Johanna kiihottuu ja näkee tämän tosi seksikkäänä mutta heti, kun Misha on läsnä, esimerkiksi 
Siivekkääntiellä, niin silloin inhoreaktio ottaa vallan. Ehkä inhoreaktio on kuin onkin rakkautta, jonka 
ujo Johanna alitajuisesti naamioi inhoksi. Tämän vuoksi Anna ja Antti eivät kutsu Mishaa kylään, kun 
tytär on käymässä. Anna ja Antti olettavat tyttären oikeasti inhoavan serkkuaan eikä osaa 
aavistaakaan, että tämä on kuin onkin rakastunut, ihastunut ujosti.  
 
Johanna ja Jeesus eivät tiedä, että heidän välillänsä on eräänlainen näkymätön yhteys.  
Esimerkiksi vuosi sitten kevättalvella, kun Johanna sai rajun örinäkohtauksen, niin silloin Jeesukselta 
pääsi oksennus, joka meni vatsataudin piikkiin. Kun työrintamalla Johannaa on vituttanut, niin silloin 
Jeesusta on vaivannut masennus. He molemmat kiihottuvat j-kirjaimesta ja tapaavat käyttää 
nimimerkkinä nimikirjaimia JK. Jokin näkymätön voima pidättelee heitä aloillaan niin, ettei heistä 
kumpikaan ota yhteyttä toisiinsa. Jeesus on aina pitänyt kovasti Johannasta.  
 
Aamulla Johanna pakkasi kangaskassiin yhden kivennäisvesipullon, jota hän itse mielessään kutsuu 
ahvenvedeksi, etteivät entiset työmuistot unohtuisi. Pullon lisäksi hän otti evääksi yhden mansikka 
jogurttipurkin. Johannan uusi työ alkaa puoli yhdeksän eli hän saa nukkua tunnin pitempään kuin 
kaupungintalolla, jossa työ alkoi puoli kahdeksalta ja päättyi puoli viiden maissa. 
 
Voimalatalolle hän kävelee Käräjälän tietä Pimunkadulle, josta suoraan kadun eteläpäähän. 
Puolivälissä on Adjutantintori. Sitten hän ylittää Torikadun ja kävelee saman kadun vartta.  
Pimunkadun eteläpäässä, Ari Vatasen kiertoliittymässä hän kävelee suoraan Rixum alueelle. 
Liikenneympyrän eteläpuolella katu muuttuu Rixumin kaduksi.  
Pian oikealla puolella on valtava valkoinen jänispatsas, jonka takana on Forssan taidehalli.  
Johanna kävelee jänispatsaan ja taidehallin ohitse. Oikealla puolella on punainen tiilitalopitko, jossa 
on aikaisemmin ollut Suomen Tussarin verstaita. Nyt rakennuksessa on yrityshotelli pienine 
elektroniikkafirmoineen. Talopitkon eteläpuolella on valtava Voimalatalo. Pääsisäänkäynti on talon 
pohjoispuolella.   
Johanna menee sisään pääsisäänkäynnistä, jolloin tulee leveään eteisaulaan. Oikealla puolella on 
leveät marmorirappuset toiseen kerrokseen. Rappusten vieressä on kaksi panoraamahissiä.  
Johanna kävelee eteisaulan toiseen päähän, jossa on Café Suner.  
 
Kahvilan käynnistäjät olivat jonkin aikaa eläkeläispariskunta Aino ja Ensio Haavisto koska heillä on 
henkilökohtaisia suhteita Sunerin pääomistaja Pentti Ruuskaseen. Penan konttori on Tampereen 
Virtauksessa. Haaviston pariskunta asuu Forssassa, ihan kivenheiton päässä Lohkotiellä, vanhan 
sairaala-alueen takana.  Aino ja Ensio siirtyivät eläkkeelle, kun kahvilasta muodostettiin Daily Activity 
ryhmä. Kahvilan työnimenä oli Ainon ja Ension kahvila.  
Nyt Café Sunerissa on kolme duunaria; lyhyt ruipelomainen Uuno Kiukku, Pitkä laiheliini Jesse Jussila 
ja lyhyt ja lihava Sylvester Delors sekä ohjaaja tasapaksu Markus Anttila. Uuno asuu Haavistojen 
naapurissa. Hänen äitinsä on ammatiltaan hammaslääkäri ja isä konsultti. Äiti piakkoin jää 
vanhuuseläkkeelle, sillä hammaslekurikin vanhenee.  
Jesse asuu Lexuksen lähiössä, rivitalon pätkässä. Hänen vanhempansa ovat innokkaita keilaajia, 
niinpä pojastakin on tullut melkein keilailun ammattilainen.  
 
Sylvester asuu ihan kävelymatkan päässä, Kallelantien ryhmäasuntolassa. Silloin tällöin Sylvester käy 
ylikierroksilla. Hän on käynyt Johannan kanssa samalla lukioluokalla. Hänen lukiopedagoginsa oli 
Gerhard Ryrri. Marcus on joskus hyvin äkkipikainen ja erittäin auktoritaarinen. Uuno tulee hyvin 
toimeen auktoritaaristen henkilöiden kanssa koska on hyvin huolellinen, jopa pedantti.  
Jesse on monesti napit vastakkain ohjaajansa kanssa. Jesse on vähän samaa kaliiberia kuin Johanna 



eli heistä voisi tulla pari, jos Johanna pääsisi eroon turhista ennakkoluuloista. 
Nyt Voimalatalon aulaan astuessa hän ajatteli itse mielessään, ettei täällä kannata ihastua kehenkään, 
ellei ohjaajien joukossa satu olemaan eurokarjuja, ajatteli Johanna.  
Nyt kun hän ohitti kahvilan, niin silloin hän huomasi Sylvesterin ja tunnisti lukionaikaiseksi 
koulukaveriksi. Kouluaikaan tämä ei oikein uskaltanut puhua, kun vierasti Hämeen murretta. Sylvester 
on kotoisin Kainuusta ja sen vuoksi sai kotimurreopetusta. Hänellä ja Johannalla oli sama 
kotimurrepedagogi, kunnes Johanna lopetti kotikielentunneilla käymisen koska koki sen turhaksi. Hän 
ei unohda Kainuun murretta, kun kotona vanhempien kanssa käkättää Kainuuksi. Sylvesterille 
kotikielen opetuksesta oli hyötyä, jotta rohkaistuisi puhumaan edes kotimurteellaan. Pedagogit 
monesti olettivat hänen olevan autistinen, kun ei sanonut pihaustakaan silloin kun kotikielen pedagogi 
ei ollut läsnä. Hän kirjoitti paperilapuille sekä elektronisiin muistioihin sanottavansa.   
Sylvesterillä on tuuhea ruskea-afrokampaus sekä rupsahtaneet kasvot.  
Johanna ajatteli itse mielessään: ”Jaahas, toinen kouluaikojen tursake.” Sitten hän huomasi vaalea 
siilitukkaisen Jessen seisovan kahvilantiskin takana lyhytkasvuisen Uunon rinnalla. Johanna tunsi, 
kuinka rinnassa vihlaisi, kun näki tämän vaaleatukkaisen nuoren jätkän, melkein kuin Santtu, ajatteli 
Johanna. Sitten hän hiffasi, että jätkähän on toimintarajoitteinen eli tursake eli ei kannata ihastua, 
ajatteli hän. Hän ei tiedä kahvilan jätkien nimiä eikä osaa aavistaakaan, että mitä tuleman pitää.  
 
Vasemmanpuoleisen käytävän suulla on kahvilan U-kirjaimen muotoinen tiski, jonka takana on pieni 
henkilökunnan tila, jota kutsutaan konttoriksi. Siellä duunarit käyvät huilaamassa. Konttorin takana on 
Voimalan itäinen käytävä, jonka perällä on lastauslaituri ja Korjaajaryhmän tilat.  
Oikeanpuoleisen käytävän varrella on ryhmät Forssan Apu, Viihdepartio ja Vaihtoehtoryhmä. Tämän 
läntisen käytävän perällä on lasiovi, jonka takana on Praktinen lukio sekä Sunerin koulu. Viihdepartio 
tekee yhteistyötä Praktisen lukion ilmaisutaiteen linjan kanssa. Ryhmän tiloissa on lukion kanssa 
yhteinen balettisali, jossa harjoitellaan tanssiesityksiä sekä musikaaleja.  
Lisäksi Viihdepartion duunarit kiertävät vanhusten palvelutaloilla viihdyttämässä vanhuksia.  
Forssan Apu ryhmän vasemmalla puolella on Kulttuurikeskus ja kukkakauppa. Kulttuurikeskuksella 
duunarit tekevät käsitöitä, joita he myyvät myymälässään, joka on kukkakaupan tiloissa.  
Kulttuurikeskuksella on useita sisäisiä ryhmiä kuten esimerkiksi Taksvärkki, Leivos sekä 
Kukkakauppa.  
 
Johanna kääntyi oikeanpuoleiselle käytävälle ja käveli suoraan Forssan Avun ovelle, joka oli avoinna. 
Nyt ensimmäisellä työpäivänä hän soitti ovikelloa.  
Pian Lyly ja Anton-Kari tulivat katsomaan, että kuka tulee. Lyly toivotti Johannan tervetulleeksi ja 
esitteli hänet kollegalleen. Anton-Kari, lyhytvaaleakiharatukkainen ruipelomainen, ehkä hieman Lylyä 
lihavampi, muttei kuitenkaan mikään läski, ajatteli Johanna samalla, kun tervehti kädestä pitäen. 
Miehellä on veitikkamainen hymy.  
Anton-Kari esittäytyi ja sanoi, että häntä kutsutaan vain Antoniksi. Sitten hän opasti Johannan ulko-
oven oikealla puolella olevaan Callcenteriin.  
 
Hermanni ei vielä ollut tullut. Kuulokemikrofoni lojui kommunikaatiolaitteen päällä.  
Huoneen perällä Johannan tulevassa työpisteessä, ohjelmointipöydän vieressä seivoi 
kartionmuotoinen pienillä telaketjuilla varustettu avustajarobotti. Huoneen takaseinässä on pieni 
vessan kokoinen varastohuone.  
 
Anton-Kari sanoi Johannalle, että tämän työtehtäviin kuuluu myös postikierros. Aamuisin ja iltapäivisin 
hänen pitää hakea ja viedä paketteja ja kirjeitä Voimalatalon pääsisäänkäynnin yhteydessä olevaan 
postihuoneeseen. Sieltä postilaitos sekä Messenger Service käy hakemassa ja tuomassa postia. 
Anton-Karin kanssa Johanna kävi katsomassa postihuonetta. Se muistuttaa jonkin verran kunnan 
informaatiopalvelua mutta sähköpostipalvelin puuttuu, ajatteli Johanna. 
Anton-Kari kertoi myös, että aiemmin työtehtävät kuuluivat Antero Hopea nimiselle jätkälle, joka 
nyttemmin on Viihdepartio ryhmässä, kun ei tullut toimeen Jaana Tammen kanssa. Tämän Anton-Kari 
kuiskasi Johannalle, kun tätä ei olisi saanut kertoa, sillä ohjaajilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus. 
Anton-Kari päätti luottaa Johannaan, kun oli kuullut tämän aikaisemmin olleen töissä avoimilla 
työmarkkinoilla eli lähes normaalirajoitteinen, ajatteli Anton-Kari.  Sitten Anton-Kari ja Johanna menivät 
takaisin Forssan apuun. Aamuisin kokoonnutaan keittiöön, jossa lueskellaan vuorotellen Forssan 
aviisia, kunnes Jaana tulee ja kaappaa lukulaitteen kainaloonsa ja menee puuskuttaen huoneeseensa 
lukemaan ja samalla ottaa pienet tirsat nojatuolissaan. Huoneeseen mennessä hän tyrkkii kaikki auki 
olevat ovet kiinni.  
 



Aamuisin ohjaajat tekevät lounastilaukset. Anton-Kari kysyi Johannalta, että miten tämä aikoo 
lounastaa. Johanna vastasi: ”Mie syön kotona valamisruokia!”, siispä hänelle ei tarvitse tilata ruokaa 
eli saa habilitointikorvauksen rahana.  
 
Kahvipöydän takimmaisena istuu Pertta oman vakiokahvikuppinsa ääressä, jonka kyljessä on 
muusikko Mozzarellan kuva. Usein hän tapaa hokea kahvikupin historiasta, että siinä oli ostohetkellä 
suklaakuulia. Hänen edessänsä pöydällä on pitkä rivi vanhoja eurokolikoita, joita hän tutkii 
suurennuslasin avulla ja välillä kommentoi kolikoita. 
 
Maanantaiaamuisin duunarit siivoavat omat työhuoneensa siivousrobotilla. Johannan pitää siivota 
Callcenter koska vaikeasti liikuntarajoitteinen Hermanni ei siihen kykene. Huoneen siivoaminen pitää 
tehdä ensimmäisenä ennen kuin Kuusikumpu asettuu kommunikaatiolaitteen ääreen.  
Hänellä kaikki kovat äänet käyvät hermoon ja sätkäyttävät luissa ja ytimissä. Näin ohjaajat kertoivat 
Johannalle, jotta tämä tietäisi. Johannalle tuli mieleen äidin vastaava vaiva, varsinkin aamuvuoroiltana.  
Lukemattomia kertoja Annaa on sätkäyttänyt, kun tytär on örähdellyt huoneessaan.  
 
Johannalle siivousrobotin käyttö on helppoa; ensin vesisäiliöön kaadetaan vettä sekä 
lattianpesuainetta ja sitten robotti talutetaan siivottavaan huoneeseen. Ensin robotti imuroi isot roskat 
pois ja sitten se laskee lattianpintaan juuriharjat, jotka alkavat pyöriä kuin väkkärät. Samanlaisia 
siivousrobotteja Johanna on käyttänyt Sote keskushallinnossa. Nyt jälleen hänelle muistui mieleen 
potkut ja hänelle tuli katumus. Jos silloin 2992 olisi käyttäytynyt hyvin, niin kukaties nyt hän olisi 
ansiopalkattu jäykkäniskabyrokraatti muiden byrokraattien joukossa, ajatteli Johanna samalla, kun istui 
Forssan Avun keittiössä samalla, kun Anton-Kari kertoi ryhmän rutiineista.    
 
Siivouksen jälkeen Johannan pitää käydä postikierroksella postihuoneella hakemassa  
ryhmän postin ja sekä jättää lähtevät kirjeet ja paketit. Jokaisella ryhmällä on oma postivastuullinen.  
 
Kahvitauolla Anton-Kari istuu Sirkka-Oilin sekä Jaanan välissä koska ensin mainittu vaatii häntä 
vierelleen. Anton on Sirkka-Oilin yhteyshenkilö ja varainhoitaja. 
 
Nyt ensimmäisellä kahvitauolla Johanna istahti Pertan viereen koska ensivaikutelmalta tämä 
isorintainen nainen vaikuttaa kainuulaisystävälliseltä ja on kiinnostunut Vattulasta. Jo muutaman 
päivän kuluttua Johannaa alkoi vituttaa Pertan ääneen ajattelu. Hän pohti itse mielessään, että 
millainen rumba seuraisi, jos hän itse ajattelisi ääneen.  
Heti kun joku Pertan lähellä korostaa jotain sanaa, niin silloin hän alkaa toistaa kuulemaansa 
useamman kerran, kunnes joku sattuu korostamaan jotain muuta.  
Johannasta Jilly on duunareista selväjärkisin mutta pian paljastui tämän ärsyttävät piirteet kuten 
esimerkiksi takkipuhelimen ohjauspaneelilla räplääminen. Hän tapaa roikkua Facebookissa ja flirttailee 
jätkille. Naamakirjassa hänen nimimerkkinsä on Sieninainen.  
 
Maanantaisin, ensimmäisen kahvitauon loppupuolella, on lyhyt maanantaipalaveri, jotta kaikille 
selviäisi viikon työtehtävät sekä muut viikon aikana olevat tapahtumat. 
Sirkka-Oili lukee elektronisesta kalenterilaitteelta viikolle tehdyt muistiinpanot kuten syntymäpäivät. 
Johanna kuunteli kauhuissaan, että näköjään täällä hössötetään synttäreiden kanssa ja pitänee 
ainakin yrittää matalaa profiilia.  
Anton-Kari naputtelee tärkeimmät asiat kirjoituslaitteella. Jaana mököttää ohjaajan toisella puolella ja 
välillä läimäyttelee itseään läskiseen käsivarteen niin, että huoneessa kuuluu läskin läpsäys. Tämä on 
pakkoliike ja heti läpsäyksen jälkeen hän vetää paksut sormensa tuuhean tukkansa läpi ja sitten 
hetkisen istua mököttää ja taas läimäyttää käsivarteensa. Kokouksen päätyttyä hän ottaa 
voileipärasiansa sekä Forssa Aviisi uutislukulaitelehden ja nousee puhkuen ylös. Puhisten hän menee 
huoneeseensa lukemaan uutislukulaitetta.  
 
Johannalla on runsaasti luppoaikaa koska ohjaajilla ei ole paljoakaan aikaa hänelle, siispä Johanna 
päätti alkaa muokkaamaan kertomustaan. Onneksi työpaikan tietokoneessa on sama tekstinkäsittely- 
ja saneluohjelma kuin kotona. Sanelutoimintoa hän ei voi käyttää koska Callcenterissä on oltava 
hiljaa, jotta Hermanni kuulisi mitä langattoman toisessa päässä sanotaan. Asiakaspuhelu voi tulla 
minä hetkenä tahansa.  
Johanna joutuu kirjoittamaan näppäimistöltä. Kertomuksen muokkausta työpaikalla hän alkoi kutsua 
käsityöksi, jotta kuulostaisi perinteiseltä harrastukselta eikä työnantajan tietokoneen hyväksikäytöltä. 
Ohjaajat hyväksyvät kertomusten kirjoittelun koska sehän on itsensä kehittämistä. Johanna esitteli 



ohjaajille Akka Kakkanen kertomuksen koska se on sisäsiistein. Hän ei vielä uskalla lanseerata 
työpaikalla Jill-Arthur sekä Salatut elimet kertomuksia koska niissä on rohkeitakin seksikohtauksia. 
Johanna ei vielä tiedä kuinka ohjaajat reagoisivat härskeihin kohtauksiin. Pian hän huomasi, että 
ainakin Anton on hyvin humoristinen, melkein kuin Leena Lehto.  
 
Muokkauksen jälkeen Johanna kopioi kertomuksensa avustajarobotin tietokantaan, jotta iltapäivän 
kahvitauolla robotti lukisi ääneen hauskoja tarinoita Akka Kakkasesta.  
Ohjaajat ovat ihan haltioissaan, kun Johannalla on erittäin hyvä mielikuvitus ja kyky kirjoittaa 
moniulotteisesti.  
Ohjaajat ihastelivat myös Johannan kotisivua sekä Kivinen Areenaa. Tosin videosivusto ei ole 
yksistään Johannan vaan koko suvun yhteinen. Kun Anton-Kari huomasi Volmar enon keittiönverhot, 
niin silloin hän ihasteli kauniita porkkanakuvioita. Johannasta tämä oli hassua, kun äiti tapaa 
naureskella veljensä keittiönverhoille mutta ventovieras ohjaaja on ihan haltioissaan.   
 
Osa kertomuksista hän kopioi robotin salattuun muistiosioon ihan kuin kaupungintalon 
isäntärobottiinkin. Nytkin Johanna salasi robotin muistiosiossa kertomusmapin niin, ettei kaiken 
maailman kukkahattutädit ja silinterisedät niitä huomaisi. Hän teki samoin myös myytäviin 
avustajarobotteihin. Robotin ostaja ei osaa aavistaakaan, että robotti on älykkäämpi kuin hän osaa 
kuvitella eli sitä saa tuplasti mitä tilaa, on Johanna monesti virne suupielessä ajatellut. Ohjaajat eivät 
osaa aavistaakaan, että uusi duunari tekee roboteista yliälykkäitä. 
 
Aluksi myös työtreenaaja-avustaja, Sulo Putin, lueskeli Akka Kakkanen kertomusta ja sitten siirtyi Jill-
Arthur kertomukseen, kunnes tuli ensimmäinen seksikohtaus, jossa päähenkilö leikkii pumpattavan 
Aarnen kanssa. Silloin Sulo päätään puistellen lopetti lukemisen siihen paikkaan koska on 
äärivanhoillis-lestadiolainen, jopa enemmän uskovaisempi kuin Elisabeth-vainaa.  
Kyllä Sulo ymmärtää Johannan hyväntahtoisuuden, muttei kuitenkaan uskalla lukea enempää, ettei 
menettäisi taivaspaikkaa.  
 
Sirkka-Oili valmistaa pieniä, erimuotoisia tuoksusaippuoita myyntiin. 
Eräänä päivänä kevättalvella Johanna huomasi tuoksuöljypullot käytävän pöydällä ja sai idean hieman 
pilailla, kun oli toimettomana. Hän ripotteli salaa appelsiinin ja omenan tuoksuista tuoksuöljyä sinne 
tänne niin, että pian koko Forssan Apu tuoksui vahvasti. Totta kai ohjaajat sekä muut duunarit 
ihmettelivät, että mistä kummasta tuoksu tulee. Ensin he epäilivät tuoksun tulevan Café Sunerista tai 
Korjaajaryhmästä, joissa usein leivotaan eli eivät ajatelleet, ettei kyseessä ole leivän tuoksu.  
Anton-Kari ja Lyly eivät osanneet epäillä Johannaa koska tämä vaikuttaa yhtä selväjärkiseltä kuin he 
itsekin, jopa fiksummalta, kun osaa sujuvasti käyttää avustajarobotteja sekä luoda niihin hauskoja 
repliikkejä. He eivät tiedä, että Johanna on tarinansa salannut robottien kovalevyille ja ohjelmoinut 
laitteiden algoritmit oppimaan uutta. Sitä ohjaajat eivät osaa tehdä, saati sitten tarkistaa.  
 
Vanha Lyly kauhistui, kun huomasi pienen ruokasalin muovisella pöytäliinalla tuoksu öljyjen jättämiä 
rasvatahroja. Ruokasali on Sirkka-Oilin ja Jaanan huoneiden välissä. Johanna alkoi kutsua kyseistä 
huonetta VIP-ruokasaliksi koska se vaikuttaa loistokkaalta lounastuspaikalta.  
 
Johanna päätti jättää tuoksu öljy hyökkäykset vähemmälle, ettei jäisi kiinni. Tuskin täältä potkuja saisi 
vähässä kummassa mutta maineen menetys olisi paha juttu. Silloin olisi huonommat mahdollisuudet 
palata takaisin informaatiopalveluun, ajatteli Johanna samalla, kun seurasi ohjaajien reaktioita.  
Johanna ehti myös ripauttaa pari tippaa tuoksuöljyä Hermannin valkoisen alumiinisen talvitakin päälle 
niin, että alumiinipintaan jäi rasvatahroja. Takin pinnassa on ohut nylonkerros. Johanna kuuli, kun 
Anton ja Hermanni kauhistelivat öljytahroja takissa. He eivät osanneet epäillä Johannaa. 
Tällaiset käytännön pilat on tyypillistä Johannaa. Kun hän on toimettomana, niin silloin saa odottaa 
häneltä pikkutyttöjen temppuja. Vielä Forssa Avun porukka ei tunne häntä. 
 
Tiistaiaamupäivällä tehdään pieni kävelylenkki lähialueella. Aluksi Johanna vierasti kävelylenkkiä sen 
iänikuisen silmälasirumban takia; ajatella jos sukulaiset tulisivat vastaan, ajatteli Johanna samalla, kun 
ohjaajat valmistelivat kävelylle lähtöä. Jompikumpi ohjaajista pukee Hermannille takin, jonka hän joutui 
vaihtaa öljytahtojen takia.  
 
Johanna päätti kuitenkin lähteä mukaan tiistaikävelylle, kun sai päättää kävelyreitistä. Hän johdatti 
seurueen Loimijoen rantaan tai Hirvisuonpuistoon.  



Näissä paikoissa sukulaiset eivät tapaa liikkua tiistai aamupäivisin. Isä kaikkein vähiten, sillä tämä käy 
tyttären luona siivoamassa. Tästä on tullut tapa. Johannan muuttaessa kotoa, niin isä lupasi kerran 
viikossa käydä siivoamassa tämän kämpän, jotta saisi pehmostartin. Tämä on Johannan ja 
vanhempien huippusalaisuus, jota ei paljasteta edes nuorimmaiselle. Johanna ei uskalla kertoa tästä 
ohjaajille monestakin syystä. Ensinnäkin he alkaisivat saarnata, että jokaisen tulee siivota oma asunto. 
Toiseksi Johanna pelkää, jos ohjaajat soittaisivat vanhemmille ja kieltäisivät heitä moisen 
hyysäämisen.   
 
Joka toinen tiistai Anton-Kari ja Lyly vuorottelevat tiistaikävelystä. Johannasta on mukavampi, kun 
Anton lähtee kävelylle koska tämä on hyvin hauska, melkein yhtä hassu kuin Leena. Kyllä Lylykin on 
ihan mukava mutta tällä vanhalla miehellä on ripaus ihilismiä, kuten Johanna tapaa usein pohtia.  
Eräänä tiistaipäivänä, kun Lyly oli kävelyvuorossa, niin silloinkin he Johannan pyynnöstä kävelivät 
Loimijoen varrella. Pian he näkivät joutsenen, joka oli puoliksi sukelluksissa, jolloin Ilaskivi naurahti 
ukkomaisella hassulla pornoäänellä: ”Oho, joutsenko se siellä pyllistää, ja se on vain kumma juttu, kun 
joka kerta kun mä oon kävelyllä, niin heti joutsenet pyllistävät!” Johannaa nauratti niin, että rinnat 
hytkyivät. Hän ajatteli itse mielessään, että Raija olisi todennäköisesti sanonut näyttää persettä.   
Korkeakoulutettu Lyly Ilaskivi käyttää siivompaa kielenkäyttöä duunareiden seurassa. Ei koskaan tiedä 
millaisia ohjaajat ovat kotioloissa, sillä jokaisellahan on salattu elämä, ajatteli Johanna. Jokainen 
tällainen kokemus kartuttaa hänen kertomuksiansa. Tällä hetkellä Johannalla on työn alla Salatut 
elimet kertomus.  
Joskus Johannaa huvittaa Lylyn jutut ja toisinaan ne ovat hyvin kuivia, koska tämä ei milloinkaan kerro 
kaksimielisiä vitsejä. Anton-Karin seurassa on mukavampi vitsailla koska hänellä on samankaltainen 
huumori kuin Leenalla, vaikka onkin mies. Ihan kaikista naistenasioista ei tietenkään miehen kanssa 
pysty puhua. Tätä nykyään naiset ovat miehiä härskimpiä.  
 
Tiistaikävelyillä Lasse alkoi inistä, että myös hän haluaisi päättää kävelylenkin ja käydä Käräjälän  
Second-hand myymälässä. Vapaa-ajalla hän ei saa liikkua yksikseen eikä hänen yhteyshenkilönsä 
viitsi eikä jaksa lähteä jokaiseen paikkaan. Sen vuoksi hän tapaa inistä ohjaajille, että he käyttäisivät 
häntä kyseisessä myymälässä, vaikkapa tiistaikävelyllä. Tietenkin ylikiltit ohjaajat passaavat Lassea 
kuin paskaa tikun nokkaan. Second-hand myymälän vieressä on antiikkimyymälä, jossa on 
enimmäkseen romua. Samassa korttelissa on myös Käräjälähalli, jonka tiloissa on Forssan 
sulkapalloklubi sekä pikaruokala.  
 
Ohjaajat tekivät tiistaikävelylistan, että kuka päättää milloinkin kävelyreitistä. Kun on Lassen vuoro 
päättää, niin silloin kävely menee Käräjälän pienteollisuusalueelle Johannan kauhuksi, koska 
silloinhan on vaarana kohdata isän. Ajatella, isä tulisi vastaan, kun hänellä on silmälasit päässä, 
ajatteli Johanna. Tietenkään hän ei höpise ohjaajille silmälasirumbastaan. Tuskin he ymmärtäisivät, 
vaan räkättäisivät aivan kuten spesiaalikoulujen pedagogit. Ainakin Johannan lukionaikainen pedagogi 
ei erityisemmin vitsaillut, kun koulumatkalle hän ei ottanut rillejä mukaan.  
 
Antiikkimyymälän kauppiaalla on kuparinvärinen pitkulainen viihderobotti, johon Lasse kiintyi ja haluaa 
joka tiistai nähdä tämän veikeän rallattavan robotin. 
 
Tiistaisin Antti käy tyttären luona siivoamassa ja vaihtamassa petivaatteet. Samalla hän kuulostelee 
rappukäytävässä naapurien reaktioita, että tulevatko he valittamaan tyttären örinöistä. Kertaakaan 
kukaan ei valita. Ehkä tyttö on sittenkin naisistunut, ajatteli Antti samalla, kun avaa tyttärensä asunnon 
oven. Totta kai tämä siivoaminen on karhunpalvelus, kun aikuisen tyttären ei tarvitse laitta rikkaa 
ristiin, kuten Antti tapaa ajatella samalla, kun hikipäässä siivoaa. Hän yrittää ehtiä siivota ennen kello 
kahtatoista, kun tyttö tulee kotiin syömään. Jos tytär olisi kotona samaan aikaan, niin silloin olisi hirveä 
hässäkkä, kun tämä koko ajan käkättäisi ja esittelisi tavaroitaan.  
 
Ohjaajat olettavat, että Johanna Kivinen olisi niin tolkku, että itse siivoaisi ja pesisi pyykit. Siinä he ovat 
väärässä. Johannan äiti tapaa pestä pyykit.  
 
Perjantai-iltaisin Johanna vie vanhempien luokse pyykkikassin, jonka hän hakee sunnuntaisin samalla, 
kun käy syömässä hyvää äidin tekemää kotiruokaa. Usein sunnuntaisin Anna itse tekee ruokaa ja 
antaa talousrobotin olla latauksessa. 
Johannan kellarissa olisi hieno täysautomaattinen pyykkitupa mutta silti hän vie pyykkinsä äidille 
pestäväksi, kun on tullut tapa.  



 
Sirkka-Oili ja Jaana eivät koskaan lähde tiistaikävelylle, kun heillä on liikaa ylipainoa vyötäröllä.  
Sen sijaan Sirkka-Oili on saanut luottamustehtäväkseen vastailla työpaikan matkapuhelimeen ja 
hakea lounas lastauslaiturilta. Kello yhdentoista maissa Bilekeittola tuo lounaan lastauslaiturille.  
Jokaisessa ryhmässä on ruoka- ja postivastuullinen, joka hakee postin ja ruuan. Forssan Avussa 
postivastuullinen on Johanna ja ruokavastuullinen on Sirkka-Oili.   
 
Johanna käy syömässä kotona, ettei tarvitsisi katsoa tursakkeiden porsasteluita, kuten hän itse 
mielessään ajattelee. Hän sanoo ääneen, että samalla saa raitista ilmaa ja liikuntaa.  
 
Tiistaikävelyn aikana Jaana torkkuu työhuoneen nurkassa olevassa nojatuolissa. Häntä kukaan ei 
uskalla komennella, sillä tämä lihava nainen on jatkuvasti hyvin pahalla tuulella. Kerran hän paiskasi 
oven kiinni niin, että Lylyn sormet jäivät ovenväliin, jolloin tämä tuskaisena sanoi: ”Hoi, ihminen on 
välissä!”  
 
Tiistai-iltapäivisin sekä keskiviikkoisin Forssan Avussa paiskitaan töitä oikein olan takaa. Johannan 
mielestä suojatyöpaikassa ei ole oikeita töitä, ainoastaan päivittäistä puuhastelua. Hän itse 
robottiohjelmoinnin ohessa kirjoittaa kertomustaan.  
 
Joka torstaiaamupäivä siivotaan yhteiset tilat, kuten käytävä, vessat ja keittiö. 
Johannan työtehtäväksi tuli keittiön siivoaminen. Eräänä torstaina hän lorautti siivousrobotin 
pesuainesäiliöön pyykkikoneen huuhteluainetta ja laittoi robotin kuuraamaan keittiön lattiaa. 
Huuhteluaineesta tuli ihana tuoksu ja se oli tarkoituskin, jotta ohjaajat alkaisivat kehua, että jopas 
puhtaalta tuoksuu ihan kuin hän itse kehuu keskiviikkoiltaisin isälleen.  
Työpaikalla Johanna kehui robotin työtä taivaisiin, jotta ohjaajat kiinnittäisivät huomiota tuoksuun. Niin 
kävikin, nimittäin Lyly hiffasi, että robotin pesuainesäiliössä on sinertävää vettä ja arvasi syyn. 
Hän alkoi päkättää, ettei huuhteluainetta saa laittaa robotin pesuainesäiliöön. Johanna yritti kiistää 
mutta turhaan, sillä Lyly ei ole mikään pässi, vaikka onkin jo vanha mies. Anton-Karikin katsoi päätään 
pudistaen ja oli järkyttynyt, että tämä hauska ja muuten niin älykäs nainen tekee tuollaista hullua, 
pikkutyttöjen hommia.  
Ohjaajat alkoivat epäillä taannoista tuoksu öljyjen ripotteluakin, että myös se saattaa hyvinkin olla 
blonditytön tekosia mutta todisteet puuttuvat. Se on Johannan kannalta hyvä juttu, sillä muuten hän 
ehkä joutuisi korvaamaan Hermannin takin puhdistuksen.  
Johanna päätti olla käyttämättä huuhteluainetta robotin pesuainetankissa, ettei tulisi ongelmia. Yhä 
hänen on riesana tällaiset hetkelliset päähänpistot. Yleensä hän saa kummallisia älynväläyksiä heti, 
kun on toimeton. Suojatyöpaikassa hänellä on vähän hommia. Hän on sanonut ohjaajille, ettei halua 
liian yksinkertaisia nippelihommia, kun silloin alkaa haukotuttaa. Myös silloin olisi suuri vaara, että hän 
tekisi jotain älytöntä. Robottiohjelmointi on Johannan mielipuuhaa mutta sitäkään ei ole kovin paljoa. 
Siispä on parempi, että hän keskittyy kertomusten kirjoittamiseen. Hänellä on paljon ideoita 
tulevaisuuskertomus Salatut elimiin. Jopa tuoksu öljy- ja huuhteluainehyökkäykset ovat päätyneet 
kertomukseen. Vielä hän ei uskalla antaa Antonille ääneen luettavaksi tulevaisuuskertomuksen 
loppuosaa eli juuri se kohta, joka kuvastaa nykyhetkeä. Tällä hetkellä Anton lukee ääneen Jill-Arthur 
kertomusta. Ääneen lukeminen tapahtuu usein päivän viimeisellä kahvitauolla. Vähän väliä Anton 
joutuu keskeyttää, kun matkapuhelin soi tai sitten taksikuskit tulevat hakemaan Hermannia sekä 
Lassea. Hermanni käy töissä Nurmijärven invataksilla Tavastia Regionin laskuun.  
 
Silloin tällöin Sulo auttaa Johannaa keittiön siivoamisessa mutta joka kerta hän ei ehdi, sillä hänen 
pitää auttaa muita duunareita kuten esimerkiksi Hermannia vessassa. 
Kun Sulolla ei ole aikaa auttaa siivouksessa, niin silloin Johanna leikillään ehdottaa Antonille:  
”No, siivotaanko Sulo-menetelmällä vaiko iliman?” johon Anton: ”Jospa siivottaisiin Johanna-
menetelmällä, kun se on niin hyvä!” Joka kerta hän tapaa nauraa niin, että tuuhea vaalea 
permanenttikampaus tärisee. Permanenttikampauksesta Johannalle tulee kummallisia assosiaatioita 
laivojen avokansiin sekä Tarja Porilaisen otsakiehkuraan.  
 
Hän ei tiedä syytä tälle kummalliselle mielleyhtymälle, ehkä hän on joskus lapsuudessaan nähnyt 
Davidin ja Tarjan häävideon, jossa he olivat häämatkalla risteilyaluksella. Silloin Tarja oli katsonut 
itseään hytin vessan peilistä, ja moottoreiden tahdissa otsatukka on värissyt. Tällaiset pienet 
yksityiskohdat luovat Johannalle assosiaatioita, jotka juurtuvat mieleen.  
 



Keittiön siivouksen jälkeen Johannan pitää kattaa ruokapöytä lounasta varten sekä ladata 
espressokeittimen.  
Eräänä torstaina hän päätti makeuttaa espressojuomaa lisäämällä sokeria kahvijauheeseen. 
Kyseessä ei ole kapselikone vaan tavallista kahvinkeitintä muistuttava kahvikone.  
Johanna ajatteli espressojauhetta makeuttaessaan, että ehkä näin hän saisi espressomestarin 
maineen ja kuka ties pääsisi näyttämään taitojaan Café Sunerin jätkille.  
 
Iltapäivällä, kello 13, kun hän oli palannut lounaalta, niin silloin Ilaskivi ilmi vihaisena heilutteli 
espressokahvisuodatinta Johannan edessä ja pauhasi: ”Mitä vittua tämä oikein tarkoittaa? Hienoa 
sokeria on sotkettu espressojauheeseen!” Tämä oli niitä harvoja kertoja, kun Johanna kuuli ohjaajan 
kiroilevan. Totta kai tämäkin tapaus päätyy ennen pitkään Salatut elimet kertomukseen.  
Johanna yritti kiistää kaiken, muttei onnistunut sillä aamulla Lyly oli tuonut keittiöön espressojauheen 
eikä silloin siinä ollut sokeria. Kerta on torstai, niin silloin espressokeittimen lataus on Johannan 
vastuulla eli oli helppo arvata, että kuka on syypää sokerointiin.  
Johanna päätti kokeilla itkukorttia. Sitä hän ei uskaltanut kokeilla silloin poliisiesitutkinnassa mutta nyt 
hän päätti kokeilla, jos itku auttaisi. Se ei todellakaan auttanut, kun Lyly tuhahti: ”Jäit kiinni, sillä itku on 
heikkouden merkki!” Johanna paljasti, että oli tarkoittanut vain makeuttaa espressoa erikoisen 
makuiseksi mutta selitys ei purrut Lylyyn koska ensin Johanna oli yrittänyt kiistää kaiken. Jos hän olisi 
kerralla tunnustanut, niin ehkä herra Ilaskivi olisi hyväksynyt selityksen ja ymmärtänyt, että kyseessä 
oli vain espressojuoman lisämakeutus. Nyt Lyly ymmärsi, että kyseessä oli kolttonen.  
Lylyä ja Anton-Karia ei voi kusettaa erilaisilla selityksillä, sillä vuosien saatossa he ovat oppineet 
tuntemaan duunareiden selitykset.  
 
Päivän viimeinen kahvitauko on puoli kolmelta. Silloin Johanna tapaa juoda kivennäisvettä, jota hän 
kutsuu täällä uudessakin työpaikassa ahvenvedeksi, jotta vanhat työmuistot pysyisivät muistissa. 
Johannan on helppo muistaa vanhoja asioita kertomusten ansiosta.  Kertomukset ovat kuin 
päiväkirjoja mutta kaiken hän on kätkenyt fiktiivisten tapahtumien ja henkilöiden sekaan niin, että on 
vaikea tietää, että mitkä asiat ovat oikeasti tapahtuneet.  
Hän on parhaillaan aloittamassa toista tulevaisuuskertomusta, Aivot toivoa täynnä. Nimen hän on 
pöllinyt Euroopan kansalliseepos The Best Yearin alitarinasta Sydän tahtoa täynnä. Nimeä hän on 
hieman muokannut, ettei se liikaa muistuttaisi muinaisen anonyymi nettikirjailijan tarinaa.  
Aivot toivoa täynnä kertomuksen päähenkilönä on Johannan kaltainen Juha Soranen eli hän on pojan 
roolissa ihan kuin Salatut elimet kertomuksessa. Sukunimen hän on muuntanut suoraan omasta 
sukunimestä; kun kiven murskaa, niin silloin syntyy soraa. Näin Johanna ajattelee hahmojaan luoden.  
 
Perttaa huvittaa sana ahvenvesi. Johanna selitti, että kivennäisvesi voi olla ihan tavallista hanavettä, 
sellaista jossa muun muassa ahvenet uivat. Näin on Leena vitsaillut Johannalle. Ihme kumma, kun 
kalakauhuista Johannaa ei yhtään iljetä ajatus, että ahvenet ovat uineet kivennäisvedessä, jota hän 
ryystää kahvitauoilla.  
 
Päivänviimeinen kahvitauko päättyy kello 15, jolloin duunarit lähtevät koteihinsa. Ohjaajat ja Sulo 
auttavat Hermannia invataksiin sekä saattavat Lassen tavalliseen taksiin, kun tämä ei saa yksin kulkea 
bussilla. Bussipysäkki olisi aivan Voimalatalon lastauslaiturin vieressä mutta impulsiivinen poika 
saattaisi jollain pysäkillä jäädä pois bussista ja sitten mennä tuhlaamaan taskurahojaan. 
 
Silloin tällöin Lasse tapaa inistä ohjaajille, että hän haluaisi ostaa karjalankielisen pornolukulaitteen 
lähellä olevasta Vihreästä kioskista, joka on Ari Vatasen kiertoliittymän pohjoispuolella, 
Hirvisuonkadun risteyksessä. Kyseinen kioski myy myös täytettyjä rieskoja. Kioskin takana oli joku 
aika sitten elektroniikkafirma Tähti Neliö, joka äskettäin meni konkurssiin ja rakennus tullaan kohta 
puoliin purkamaan ja sitten maa saneerataan, kun rakennuksessa ennen elektroniikkafirmaa on ollut 
huoltoasema.  
Heti kun Lasse alkaa inistä, että haluaisi käydä kioskilla, niin heti jompikumpi ohjaajista lähtee 
tukkasuorana käyttämään häntä lehtiostoksilla. Lisäksi Lasse on hulluna arpojen perään. Erityisesti 
hän on hurahtanut sunnuntai-iltaiseen Bingolottoon. Kioskeista ja veikkauspisteistä voi ostaa 
Bingolottoarpoja, joita pelataan bingomaisesti television ääressä.  
Bingolotto lähetetään kansallisella TV4:llä. Bingolotto tv-arpajaiset alkoi edellisen vuosikymmenen 
alussa. Viime aikoina Bingoloton katsojaluvut ovat alkaneet laskea koska sen ensimmäinen juontaja, 
siilitukkainen Lauri Veturi Ollila, lopetti 2990-luvun lopulla koska netissä hänestä levitettiin ilkeitä 
pedofiili väitteitä. Seuraajaksi tuli vaaleatuuheatukkainen Laila Euronen, jota katsojat aluksi vierastivat 
mutta sitten vähitellen alkoivat pitää hänestä mutta sitten tuotantoyhtiö, Kansan pelit, vaihtoi juontajaa 



joidenkin erimielisyyksien takia. Uudeksi juontajaksi tuli Riku Ollila. 
Muutaman vuoden kuluttua Riku alkoi juontaa myös uutta tv-arpajaisohjelmaa nimeltä 
Postikoodiarpajaiset, joka perustuu postinumeroihin ja jatkotilauksiin. Rikun aikana myös Bingolotto 
muuttui oikeaksi rahanreiäksi, kun ohjelmaan tuli maksullisia kilpailupuhelinnumeroita.  
 
Lasse Ladogaoksa on Bingoloton uskollinen pelaaja. Bingolottoarpoja myy kioskien lisäksi eri 
yhdistykset. Voimalan innokkain Bingoloton myyjä on Viihdepartion Kari Laaksokivi, joka kiertää talon 
eri ryhmissä myymässä arpoja, vaikka arpojen myynti vaatii lisenssin mutta tässä tapauksessa ollaan 
harmaalla alueella, sillä Karin arpojen tuotto menee Forssan toimintarajoitteisten urheiluyhdistykselle.  
 
Lauri Ollilan aikaan myös Antti ja Anna pelasivat Bingolottoa mutta sitten juontajan vaihdon 
yhteydessä he kyllästyivät, koska arpajaislähetys muuttui pelleilyksi, jossa tanssiyhtyeet rämpyttävät 
nestekaasukitaroillaan ikivanhoja tangoja. Eniten voittoja oli Laurin aikaan. Nykyään kaikki pienvoitot 
on karsittu pois ja päävoittosummaa on korotettu pilviin. 
 
Eräänä päivänä, kello 15:n maissa, kun Johanna oli jäänyt yksin juomaan ahvenvettään työpaikan 
keittiöön eikä millään jaksanut juoda hiilihapotettua juomaa. Hän ei kehdannut ottaa sitä takaisin kotiin, 
kun kangaskassissa korkki olisi voinut aueta ja koko kassi kostunut. Kassissa hänellä on ilmainen 
uutislukulaitelehti, joita saa matkakeskukselta sekä torilta. Töihin mennessä hän ottaa oman 
kappaleensa koska iltapäivällä lukulaitelehdet voivat olla loppu. Hän ottaa kaksi kappaletta, joista 
toisen hän jättää työpaikalle luettavaksi.  
 
Johanna sai jälleen kummallisen päähänpiston kaataa kivennäisveden lopun tuohiseen sokeriastiaan. 
Seuraavalla aamulla kun hän oli tullut työpaikalle, niin silloin Anton oli hyvin vihainen, kun jälleen 
Johanna on tehnyt käytännönpilan ja kastellut palasokerit, niin Anton-Kari pauhasi Johannalle 
ohjaajien konttorissa. Hän tahtoi kuulla kunnon selityksen tai muussa tapauksessa uhkasi alkaa 
kirjoittaa ylös kaikki Johannan tekemät kolttoset ja sitten näyttäisi Johannan henkilökohtaista 
tietokantasivua Anton-Kalle Pummilalle. Johanna hätkähti hereille, ihan kuin olisi ollut jonkinlaisessa 
transsissa. Työterapeuttien ja Oilin temppuilut olivat vaivuttanut hänet transsikaltaiseen vitutustilaan.  
Nyt vihdoinkin Johanna havahtui ja hoksasi, että millaisia juttuja oli mennyt tekemään. Tällainen meno 
johtaisi hankaluuksiin ja sitten saisi itkeä pillittää isälle ja äidille, ajatteli Johanna samalla, kun Anton-
Kari pauhasi hänelle. Johannan polvia alkoi vapisuttaa, kun tuli mieleen, jos ohjaaja kirjoittaisi 
tietokantaan kaikki nämä pikkutyttöjen kolttoset, ajatteli Johanna. Ei tämmöisellä menolla päästä 
takaisin informaatiopalveluun, ajatteli hän ja tunsi selkäpiissään vilunväreet, että mitähän mahtaisi 
seurata, jos Pummila saisi tietää. Todennäköisesti edessä olisi lukemattomat istumiset psykiatrilla 
papiljottimaiset anturit päänahassa. Johannasta tuntui tismalleen samanlaiselta kuin silloin syksyllä 
3000 kun istui isorintaisen rikoskytän huoneessa. Onneksi tällä kertaa läsnä oli vain Anton-Kari mutta 
sekin voi olla liikaa, ellen naisistuisi ja ottaisi järkeä käteen, ajatteli Johanna. Onneksi sentään saarna 
tapahtui ohjaajien konttorissa niin, etteivät muut duunarit kuulleet. Johanna vannoi käsi sydämellä, 
ettei moinen enää koskaan tulisi toistumaan eikä tarvitse kirjoittaa tietokantaan. Lisäksi Johanna 
tunnusti huuhteluaine sekä sokerin lisäyksen espressojauheeseen, muttei kuitenkaan tuoksu öljy 
hyökkäystä, koska öljytipat olivat turmelleet VIP-ruokailuhuoneen pöytäliinan sekä Hermannin takin. 
Johanna pyysi anteeksi ja perusteli tekosiaan vain käytännönpiloiksi, jollaisia ne itse asiassa ovatkin. 
Anton lupasi painaa asian villaisella, jos tosiaan tällaiset jutut loppuisivat. Johanna vannotti, 
ohjaajaansa, ettei tämä kirjoittaisi tapahtuneista tietokantaan. Anton-Kari lupasi olla kirjoittamatta, jos 
ei tulisi uusia kujeita. Ainoa, joka tulee kirjoittamaan tapahtuneesta, on Johanna itse omiin 
kertomuksiin peitenimien turvin.  
Johanna päätti ryhdistäytyä, ettei häntä leimattaisi samanlaiseksi tursakkeeksi kuten esimerkiksi 
Lasse. Silloin tällöin Lasse tapaa salaa kaupata pornolukulaitteita toisille duunareille, jotta saisi rahaa 
arpoihin mutta aivan turhaan, sillä kaikki duunarit tietävät, ettei Lasselta saa mitään ostaa eikä tälle 
saa lainata rahaa. Kun työpaikalle tulee vierailijoita tai harjoittelijoita, niin silloin heti Lasse on 
pummaamassa rahaa tai sitten käy heidän takkien taskuilla. Tämä Johannaa pelottaa koska ohjaajat 
saattaisivat luulla hänen käyneen rahavarkaissa. Onneksi sentään ohjaajat tuntevat liiankin hyvin 
Lassen kleptomaanin kujeet.  
 
Julin lopulla Voimalan kaikki Daily Activity ryhmät suljetaan pariksi viikoksi, jolloin kiinteistön omistaja, 
TK Service, tekee huoltotöitä. Kyseessä on keskisuuri yritys, jolla on myös rekrytointipalveluita. 
Pääpaikka on Virtauksessa. TK Servicellä on aikomus laajentua myös Skandinaviaan.  
 
Kerta Johanna on vasta aloittanut Forssan Avussa, niin hän ei vielä tiennyt kesälomarutiineja. Hän 



erehdyksissä otti julin alussa pari viikkoa ja sitten kuun lopulla joutui pari viikkoa olemaan 
Nurkkaryhmässä, ainoa Daily Activity ryhmä, joka oli auki kesälomien aikaan. Syynä on tietenkin ne 
duunarit, jotka asuvat ryhmäasuntoloissa, joilla on henkilökohtaiset avustajat. Johanna olisi ihan hyvin 
voinut olla kotona mutta, kun oletti Forssan Avun olleen auki. Hänelle oli järkytys, kun 
Nurkkaryhmässä joutui tekemään nippelihommia, kuten esimerkiksi pussittaa leivin vuokia 
kuukausimarkkinoille. Vuokia valmistaa torronsuolainen firma, joka saa ilmaistyövoimaa Daily 
Activityltä. Johannan kanssa Nurkkaryhmässä oli myös Pertta ja Lasse.  
Nurkkaryhmässä oli kesälomittajana lihavahko Polli Salolehto, joka tavallisesti toimii avustajana 
toimintarajoitteisten urheiluyhdistyksessä. Polli on hyvin humoristinen ja hassutteli Pertan kanssa 
hokien pohjoispohjanmaalaisia murresanoja.  
 
Tänä kesänä Kiviset kokoontuivat Paraisten mökille, jossa Janette ja Olli-Kari Jussila menivät 
naimisiin. Olli-Kari päätti ottaa morsiamen sukunimen, kun hänen omaa sukunimeänsä irvileuat tapaa 
väännellä muotoon nussila. Kivinen vaikuttaa kovalta ja maskuliiniselta, kuten Olli-Kari on asiaa 
fundeerannut.  
Etäohjattava robottipappi vihki Janetten ja Olli-Karin avioliiton satamaan mökin edustalla 
multimediakameroiden ristitulessa.  
Paikan päällä oli kaikki Forssassa asuvat sukulaiset ja tuttavat, kuten esimerkiksi Nukkun perhe.  
 
Johannaa hieman jännitti, jos paikalla olisi Olli-Karin entisiä työkavereita S-L Safetysta, jolloin olisi 
vaarana, että he olisivat samoja henkilöitä, joille hän on vilautettu keskisormea kaupungilla.  
Johannan onneksi paikalla ei ollut ainoatakaan S-L Safetyn vartijateknikkoa. Vaikuttaa siltä, että myös  
Olli-Kari inhoaa entistä työnantajaansa sekä kollegoitaan. Hän on yhä syväkurkkuna Magnum 
Johanssonille ja on oppinut hyvää Skandinavian kieltä. Magnum on tutkinut Tvåstadin kaupungintalon 
informationsservice osastolla tapahtunutta IP-esto tapausta eli samanlainen juttu kuin Forssan 
kaupungintalolla. Olli-Kari ei osaa aavistaakaan, että vastaavaan on syyllistynyt hänen aviovaimonsa 
serkkutyttö. Magnum on umpikujassa IP-esto jutussa.  
 
Kukka Nukku seurasi vihkitoimitusta punavalkoraidallisesta riippumatosta ja välillä siemaili Power 
olutta ja röyhtäili niin, että Tuukkaa hävetti. Paikalla oli myös Tuukan isä ja äiti sekä sisaret.  
 
Vihkimisen jälkeen oli kahvitarjoilu suurella nurmikentällä, sama kenttä, jossa 2980-luvun alussa tytöt 
leikkivät Jasmiina Korhosen kanssa sotaleikkejä. 
Enää 33vuotiasta Janetteä ei sotaleikit kiinnosta vaan paremminkin lemmenleikit. Sotilasteltan tilalla 
on valkoinen bileteltta, jossa morsian suutelee pari vuotta nuorempaa Olli-Karia. Sulhasella on hyvin 
tukevahko kehonrakenne niin, että hänen rinnallansa Janette on kuin pikkuinen kirppu.  
 
Hääparin edessä on valtava häälahjapakettivuori. Pitkän kiihkeän suutelun katkaisi Janetten 
ystävättären ääni väkijoukosta: ”Älkää nyt sentään näyttäkö mitä teitte, kun tapasitte eka kerran!”, 
jolloin Janette naurahti: ”Ei piä näyttää ja nyt avataan lahjat!” ja tarttui sulhastaan kädestä ja toisella 
kädellä otti ensimmäisen paketin pöydältä. Paketteja avatessa hääpari vitsaili lahjoistaan.  
 
Antti, Anna ja Johanna olivat ostaneet yhteisen lahjan koska Johannalla on nyt pienentyneet tulot. Silti 
Johanna haaveilee autonvaihdosta, kun Volkkarissa on naarmuja, huolimattomuusnaarmuja. Isä ja äiti 
pelkäävät, että syynä on silmälasitta ajaminen. Monesti äiti tapaa päätään puistellen hokea, että jopas 
jo, kun puolisokeana ajetaan autolla.  
 
Antin, Annan ja Johannan yhteinen lahja hääparille oli huippumoderni espressokone, ei mikään 
kapselikone vaan kahvinkeittimestä seuraava. Johannalle tuli mieleen työpaikan sokerihyökkäys. 
Serkkutytön espressoa ei kannata mennä sokeroimaan, sillä tällähän on diabetes. Todennäköisesti 
Olli-Kari tykkäisi erityisen makeasta espressosta, kun on lihavan puoleinen.  
 
Jaana-Mari osti hääparille kengänpuhdistuskoneen, jonka hän oli löytänyt eräästä turkulaisesta 
halpahallista. Koneessa on pieni aukko, johon työnnetään kengänkärki ja sitten kone alkaa harjata ja 
kiillottaa kenkää pehmeällä harjalla ja samalla laittaa jalkineen päälle ohuen suojalakan. 
 
Häälahjojen avaamisen jälkeen Kaarlo käveli käsillään ja rallatteli hassun härskejä rallatuksiaan.  
Samaan aikaan Johanna salaa ihaili Jeesusta. He molemmat istuivat nurmikolle laitetun 
puutarhapöydän ääressä syöden karkkeja suuresta kulhosta.  



Myös Jaana-Mari naposteli Fazerin ihania suklaamakeisia. Tavalliseen tapaan Johanna istui isän ja 
äidin välissä, vaikka tekisi mieli istua Jeesuksen polvella. Sitä ei ujo tyttö uskalla tehdä. 
Todennäköisesti pikkusisko alkaisi vislata kuin Urpo.  
Jeesuksen ympärillä istui hänen äitinsä sekä sisarukset. Rico on monesti ihaillut Johannaa ja tahtoisi 
halata tätä ihanan lutusta serkkutyttöään, muttei kehtaa, kun serkku on niin ujo. Johannalla on melko 
neutraalit tunteet Ricoa kohtaan. Johanna ujosti fanittaa Misha serkkua. Jos hän olisi rohkeampi, niin 
todennäköisesti hän valitsisi Jeesuksen, sillä tämän nimi alkaa samalla kirjaimella. Johannalla on 
melkoinen J-kirjain fetissi, J-kiima.  
Johanna ihaili Jeesuksen vahvannäköisiä käsiä. Hän yritti oikein pinnistää itse mielessään 
lemmenloruja, jotta heidän välillensä muodostuisi telepaattinen yhteys. Hän ei tiedä, että sellainen on 
jo muodostunut. Telepatia muodostui edellisen vuosikymmenen lopulla, kun Johanna ihan järkenään 
unelmoi orpanastaan. Jeesus tunsi kuin kasvot olisivat tulessa ja mielessä pyöri Johanna-serkku. Hän 
ei käsitä yhtään, että mistä tämä johtuu. Heti, kun hän rentoutuu tai näkee Annaa ja Anttia, niin heti 
mieleen tulee heidän vanhin tyttärensä. Tietenkään hän ei tiedä, että Johanna on tarkoituksella 
yrittänyt ja onnistunutkin luomaan heidän välillensä telepaattisen yhteyden. Tämä on pahempaa kuin 
puhelinterrori mutta onneksi sentään Johanna-serkku on luotettava mutta toisaalta ei koskaan tiedä 
miten tämä reagoisi, jos he olisivat sataprosenttisesti kahden kesken autiolla saarella. Pystyisikö 
Johanna pitää näppinsä erossa serkustaan? Entä toisin päin? Näin he molemmat tapaavat usein 
iltaisin sängyssä ajatella.   
Nyt Paraisten mökin pihalla Jeesus huomasi Johannan katseet, muttei tohtinut antaa pientäkään 
vihjailevaa merkkiä. He molemmat ovat rakkaudensaralla ujoja, tosin Jeesus on hieman rohkeampi 
mutta ujostelee serkkurakkautta. Hänellä on tähtäimessä koulututtu, Daniella Tammilehto, jonka hän 
on tavannut tatuointiliikkeessä, joka on Arkadian kauppatalossa, jossa tyttö on töissä. Siellä Jeesus 
sai luvan teetättää napalävistyksen, jotta lävistysvillitys laantuisi. Ainakaan vielä Jeesus ei ole 
hankkinut tatuointia mutta todennäköisesti tulee sellaisen hankkimaan. Häntä kiihottaa tatuointi navan 
vieressä. Hän on jopa nähnyt unta tatuoinnista, jossa on Johannan kuva. Tämäkin uni johtunee 
todennäköisesti telepatiasta. Johannakin on huomannut, että hänen G-pisteensä on navan vieressä, 
muttei voisi ajatellakaan tatuointia. Joskus häntä kiihottaa ajatus sellaisesta mutta huonona puolena 
on se, kun tatuointi on ikuinen, ellei omista erittäin paksua lompakkoa. Muutama vuosi sitten Johanna 
tapasi nukkumaan mennessä kirjoitella mahaihoonsa serkkupoikien nimiä ja sitten sängyssä peiton 
alla pidätteli hengitystä. Hän ajatteli, jos sattuisi kuolemaan ja sitten isä ja äiti huomaisivat hänen 
ihollaan serkkujen nimet. Elävänä hän ei uskalla paljastaa vanhemmille rakastavansa Joonasta, 
Jeesusta ja hitusen Mishaa.  
 
Nyt Johanna, Jaana-Mari ja Jeesus syövät oikein urakalla makeisia. Varsinkin Johanna ja Jeesus ovat 
melkoisia herkkusuita, kun taas Jaana-Mari on maltillisempi karkin syöjä. 
Kummallista kun Jeesuksella ei ole liikakiloja. Se johtunee siitä, kun hän muutaman kerran viikossa 
käy pururadalla hölkkäämässä.  
Muutaman kerran hän on käynyt isän kanssa judosalilla kokeilemassa judoa, muttei oikein innostu. 
Kaarlo ei ole moneen vuoteen harrastanut judoa, kun ikä alkaa painaa. Hän on yrittänyt nuorimaista 
houkutella judon pariin mutta turhaan.   
Jeesus on myös kokeillut äidin kanssa Breakdancea mutta sekään ei oikein innosta, kun 
Breikkitroikassa kaikki pajattavat Kainuun murteella. Jeesus itse on sekakielinen tai paremminkin 
sanoen sekamurteellinen; hän sekoittaa Kainuun ja Hämeen aksentteja niin, että kuulostaa tosi 
hassulta.  
 
Hietalan perällä on hyvä valaistu pururata, jossa talvisin on hiihtolatu. Kuntoradan ja Hietalan omakoti- 
ja rivitaloalueen välissä kaartaa Kanervatie, jonka länsipäässä on Vanha Tammelantie ja 
lounaispäässä on Zumilan pienteollisuusalue.  
  
Jaana-Mari pani merkille siskonsa hellät katseet serkkupoikaan ja arvasi, että tämä on ihastunut 
ipanaan, joksi hän Jeesusta kutsuu, vaikkei jätkä ole aikoihin ollut ipana mutta Jaana-Marin silmissä 
poika on aina ipana.  
 
Jaana-Marilla on huvittunut suhde Jeesukseen tai paremminkin sanoen Jeesuksiin. Ehkä jossain 
sisimmässään myös hän on ihastunut serkkuunsa, muttei ylpeys anna periksi. Sama juttu myös 
Joonaksen suhteen. Saattaa olla, että Johanna ennemmin uskaltaisi paljastaa ihastumisensa 
serkkuihin kuin Jaana-Mari. Ehkä Silliä, joksi Jaana-Maria koulussa kutsuttiin, häiritsee ajatus 
sisäsiittoisuudesta.  
 



Kotioloissa Johanna kutsuu Jeesusta Kaarlon nuorimmaiseksi, kun taas Jaana-Mari kutsuu häntä 
ipanaksi, Kaarlon ipanaksi. Totta kai siskokset kutsuvat serkkuja oikeilla nimillä muiden sukulaisten 
kuullen, ja silloinkin nimet he sanovat nopeasti ja muodossa se Jeesus, Se Misha sekä Se Joonas. 
 
Yksi asia Johannaa ärsyttää nyky-Jeesuksessa; pikimustaksi värjätty tukka. Pojalla on luonnollisesti 
vaaleatukka, joka pitkään oli mallia siili. Ilmeisesti jätkällä on jonkinlainen goottibuumi menneillään, 
ehkä Daniella on tartuttanut häneen sellaisen.  
Jeesuksen ja Daniellan kohtaaminen saattaa olla Johannan ansiota, sillä vuosina 2999 ja 3000 
Johanna lähetteli kunnan sisäisessä postissa Mauno Jokisen lukiolle nimettömiä rakkausaiheisia 
postikortteja, jotka hän allekirjoitti nimimerkillä You Know Who. Ehkä Jeesus oletti ja olettaa yhä 
korttien tulleen Daniellalta. Tietenkin Daniella väittää lähettäneensä kortit, kun upea eurokarju lähestyi 
häntä. Tämä on kuitenkin kummallista, sillä postikorttien saatuaan Jeesus ajatteli serkkuaan mutta 
sitten hänelle tuli mieleen veitikkamainen Daniella, kun hiffasi, että Johanna-serkkuhan on ujopiimä, 
ilmiselvä toimintarajoitteinen.   
 
Syksyllä Forssan Avussa aloitti vaaleatukkainen nuori serbipoika Trajan Mladić, johon lähes kaikki 
naispuoliset duunarit ihastuivat. Myös Johanna kiihottui Trajanista, vaikka poika on vasta 
kuusitoistavuotias. Hän ei ole toimintarajoitteinen vaan työharjoittelija Mauno Jokisen lukiosta. Tämä 
seikka kiihottaa Johannaa. Hän päätti yrittää salata tunteensa koska muuten ohjaajat alkaisivat pohtia 
hänen oireyhtymäänsä.  
 
Ehkä Trajanista valmistuu ohjaaja tai sitten lääkäriteknikko mutta ensin hänen tulee kovasti miehistyä, 
sillä hänestä oikein paistaa lapsellisuus, kun antaa Jillyn ja Sirkka-Oilin nipistellä takapuolesta. Lisäksi 
poika on kevyesti pukeutunut niin, että napa näkyy. 
Trajanin pyllyä tuijottaa myös keväällä aloittanut duunari Anni Mattila. Hänellä on selkäongelmia ja 
käyttää tukiliivejä. Lisäksi Anni on oikea räkyttäjä, varsinkin Johannaa hän haukkuu Kainuun jeeveliksi. 
Tästä Johanna pahoittaa mielensä mutta toistaiseksi on onnistunut peittää kiukkunsa.   
Anni asuu Liesjärvellä ja silloin tällöin auttaa perhetutun ruokakaupassa.  
 
Anton-Kari ja Lyly ovat lukemattomia kertoja päivitelleet, kun tästä pienestä postimyyntiyritysryhmästä 
on tullut melkoinen bordelli, jossa ei enää muusta puhuta kuin seksistä ja seksistä ja vielä kerran 
seksistä. Johannalle muistui mieleen kesällä 2995 Åmålin Fucking Bordell, jonka omistaja on Suner 
Oy. Johanna on alkanut pohtia, jos uskaltaisi kertoa tästä ohjaajille. Hän myös saattaisi hakeutua 
töihin kyseiseen bordelliin mutta harmi vaan, kun ei osaa Skandinavian kieltä. Ehkä Jessica Stenig 
voisi opettaa hänelle kielen mutta tämähän ei halua edes chattailla. Johanna on jostain syystä 
kiintynyt tähän tuntemattomaan Jessicaan. Ehkä hänen sisällänsä asuu pieni lesbo, niin pieni, ettei 
haluta tulla ulos kaapista. Mieluummin Johanna haluaisi poikaystävän mutta se on tosi vaikeaa, kun 
kaikki jätkät vaikuttavat olevan varattuja. Tämän vuoksi hän helposti kiintyy serkkupoikiin, kun tietää 
heidän olevan sinkkuja mutta harmi vaan, kun ei uskalla ottaa ensi askeleita, kun nämä ovat vielä 
sinkkuja. Heti, kun serkut löytävät elämänkumppaninsa, niin Johanna itse mielessään surkuttelee ja 
kiroaa heidän tyttöystävänsä lesbon retaleiksi.  
 
Jopa kuusissakymmenissä oleva Sirkka-Oilikin on ihan lääpällään kuusitoistavuotiaaseen Trajaniin, ja 
kuvasi tätä työpaikan multimediakameralla. Filmauksen hän laittoi lepohuoneen kuvaruudulle.  
Trajan ei saa olla hetkeäkään rauhassa, kun aikuiset naiset koko ajan olivat nipistelemässä häntä 
pakaroista. Trajan ei edes reagoinut, kun itsekin on yhtä lapsellinen. Duunareiden lapsellisuus johtuu 
heidän toimintarajoitteestansa mutta Trajan on vielä huima kakara sikiö, vaikka ikänsä puolesta pitäisi 
olla aikuisuuden kynnyksellä 
 
Johanna istuu Callcenterissä Hermannia vastapäätä ja ohjelmoi robotteihin päivittäistavaratietoa, 
joiden sekaan hän tekee salattuja osioita kummallisine nimineen. Salatut osiot hän nimeää useimmiten 
kainuulaisten taukopaikkojen ja huvipuistojen mukaan. Ohjaajat ovat tietämättömiä robottien 
lisäominaisuuksista.  
 
Hermaniakin alkaa kyllästyttää, kun ei kuule nappikuulokkeista, että mitä asiakas sanoo langattoman 
toisessa päässä, eikä nauhoittamisestakaan tule mitään, kun kovalevylle tallentuu tausta melua. 
Muutenkin herra Kuusikumpua alkaa kyllästyttää istua kaiket päivät Callcenterissä koska huoneen ja 
käytävän välillä ei ole ovea. Ovettomuus tietenkin sen vuoksi, jotta hän itse pääsisi esteittä poistumaa 
työhuoneesta.  



Täysautomaattisen pyörätuolin ansiosta hän pääsee itse keittiöön kahville mutta tarvitsee apua saada 
kupillisen kahvijuomaa, jota hän juo imupillillä. Hän tarvitsee myös vessa-apua; ohjaajat tai Sulo 
nostavat hänet kakkimiskorokkeen päälle ja sitten takaisin pyörätuoliin. Hermannilla toimii ainoastaan 
muutama sormi ja nekin tahtovat usein olla tiukasti nyrkissä.  
 
Kello yhdentoista maissa Sirkka-Oili ottaa keittiöstä motorisoidun ruokavaunun ja lähtee möristen kohti 
lastauslaituria hakemaan ruokalaatikoita. Yleensä juuri silloin puhelin soi ja Hermannilta meinaa palaa 
käämit, kun ei kuule asiakkaan puhetta.  
Parhaillaan ohjaajat suunnittelevat Hermanille luennoitsijan hommaa, jolloin tämä kiertäisi Voimalan 
eriosastoilla ja koulun puolella kertomassa liikuntarajoitteisen elämästä.  
 
Kerta Johannan työpöytä on kommunikaatiopöytää vastapäätä, niin sen vuoksi hän näkee päivittäin 
Hermannin pyöreähköä ja pulleaa pärstää ja alkoi hieman tuntea ihastuksen esiasteita. Johanna päätti 
yrittää sinnitellä tunteitaan vastaan, sillä turhaan kiihottaisi tätä onnetonta poikaa sekä itseään. Ei 
seksistä tulisi mitään, kun henkilökohtainen avustaja joutuisi nostaa pojan hänen päällensä ja sitten 
pujottaa pippelin hänen sisällensä. Näin Johanna tapaa päivittäin ajatella eikä Hermanni osaa edes 
aavistaa blondin härskejä ajatuksia. Hyvä niin, tai muuten Johanna saisi härskihummerin maineen.  
Ihastusajatukset Johanna pyyhkii pois mielestään ajattelemalla, että Hermannihan on tursake eli 
hänenhän ei pitänyt ihastua tursakeihin. Trajan ei ole tursake, sillä tämähän on normaalilukion 
työharjoittelija mutta Johannaakin lapsellisempi.  
 
Trajan kutsuu Johannaa Pohannaksi. Ehkä hän ei osaa lausua nimeä oikein. Johanna ei kehtaa alkaa 
opettaa nimen oikeaa lausumista. Myös moni hämäläinen lausuu hänen nimensä Hämeen 
korostuksella, kun taas hän on tottunut omaa nimeään lausuttavan Kainuun murteella. Ero ei ole suuri 
mutta kuitenkin huomattava.  
 
Muutaman viikon kuluttua Trajanin työharjoittelu päättyi, jolloin Forssan Apuun palasi rauha.  
Johanna sanoi Anton-Karille, että ensi kerralla otettaisiin vain naispuolisia työharjoittelijoita, ettei sama 
hullunmylly toistuisi. Myös Anton on samaa mieltä, muttei pysty rajaamaan tiettyyn sukupuoleen koska 
silloinhan syyllistyttäisiin sukupuolisyrjintään. 
Ohjaajat eivät osaa aavistaakaan, että millainen hullunmylly odottaa muutaman vuoden kuluttua. 
 
Johanna esitteli ohjaajille pienen pätkän Salatut elimet kertomuksesta, jossa vuonna 4000 päähenkilö 
Jyri aloittaa vastahakoisesti tulevaisuuden Daily Activityssä ja sitten parantaa kaukoparannuksella 
Hermannia muistuttavan tytön. Ohjaajat olivat ihan haltioissaan, kun Johanna kykenee luomaan näin 
realistisia mutta huolellisesti naamioituja kertomuksia. Anton huokaisi, että toivottavasti Hermanni 
kokisi ihmeparantumisen, sillä lääkärit ovat sanoneet, että poika on tuomittu pyörätuoliin. Hermanni on 
aina istunut tuolissaan. Hänen lapsuutensa on ollut tosi järkyttävää, kun veli menehtyi 
sukellusonnettomuudessa.  
 
Viikkoa ennen joulua kaikki Daily Activity ryhmät kokoontuivat Café Suneriin pieneen joulujuhlaan, 
jossa oli joululahjanvaihto. Jokainen, joka halusi lahjan, toi pukinkonttiin 30 euron arvoisen paketin. 
Johannan panos oli skandinaavikirjailija Arnold Hällstenin Marsun vuosi lukulaiteromaani suomeksi 
käännettynä. Kyseinen lukulaiteromaani on myös filmatisoitu. Johanna näki leffan Savonlinnan 
koulussa, jolloin hän ihastui kyseisen kirjailijan tuotantoon. Hän on lukenut Arnold Hällstenin 
lukulaiteromaanit Marsun vuoden lisäksi Ada ja Elgar, Rutgersson pitkä ja pätkä sekä Hurmaava 
joukkopano.   
 
Joululahjanvaihdossa Johanna sai valonvoimalla käyvän joululampun, joka on todennäköisesti ostettu 
neljännen kerroksen Sunerin erikoismyymälästä, jossa myydään erilaisia lamppuja, joissa on 
aurinkokennot.  
Arnold Hällstenin lukulaiteromaanin onnellinen saaja oli Anton-Kari. Se ei ollut sattumaa vaan 
tarkoituksella merkitsi oikean paketin. Johanna oli ennen joululahjanvaihtoa kehunut Antonille 
kyseisen kirjailijan teoksia.  
Työtreenaaja Sulo sai pyllistävän tontun, josta hän ei ollut iloinen. Hän heitti sen päin seinää. Onneksi 
posliinitonttu osui tiiliseinään eikä kahvilan ja Kulttuurikeskuksen väliseen lasiseinään, jolloin herra 
Putinille olisi tullut kallis ikkunalasku.  
Sulo on konservatiiviuskovainen eikä voi hyväksyä tuollaisia mauttomuuksia kuin pyllistävä tonttu. Jo 
itse tontussakin olisi ollut aivan liikaa syntiä, saati sitten vielä tontun karvainen peffa, tuhahti Sulo. 
Tietenkin kaikkia läsnäolleita nauratti tämän vanhahkon lihavahkon ukkelin reaktio.  



 
Pukkina oli Sirkka-Oili, joka aina aluksi sanoo, ettei halua olla joulumuorina mutta heti kun ohjaajat 
alkavat pohtia, että kuka ottaisi tämän tärkeän roolin, niin silloin hän kuitenkin päättää olla 
lahjanjakajana.   
 
Sylvester Delors tuli juttelemaan Johannan luokse. Johannaa alkoi vituttaa jätkän puheliaisuus sekä 
yliaktiivisuus. Hän ajatteli itse mielessään, että vaikuttaa siltä, että Sylvesterillä on jäänyt lääkkeet 
ottamatta.  
 
Keväällä 3005 ohjaaja Lyly Ilaskivi jäi vanhuuseläkkeelle. Hän tulee paljon touhuamaan 
kotipuutarhassa vaimonsa Lillin kanssa.  
Johanna vitsaili hänelle, että eläkkeellä ollessa tämä olisi itsensä ohjaaja, jolloin olisi paljon 
päivätoimintaa, johon Lyly naurahti ukkomaisesti: ”Totta turiset, se on ihan totta!”  
 
Lyly Ilaskiven seuraajaksi tuli nuori kaksikymmentäviisivuotias, vaaleasiilitukkainen pedagogiteknikko 
Juha Janatuinen. Hän on avosuhteessa Jonna Jonassonin kanssa. Jonnalla on edellisestä suhteesta 
viisivuotias poika, Melvin. Parhaillaan Jonna on raskaana. Syksyllä hänelle ja Juhalle syntyy 
ultrakuvaääni tutkimusten perusteella poikalapsi.  
 
Kerta Juha on kasvoiltaan kaunis, niin Johanna silmittömästi ihastui häneen. Juha Janatuinen on 
todella komea eurokarju, johon tyttö kuin tyttö helposti ihastuu. Johannan ihastumista helpotti se, kun 
äijä on ohjaaja eikä tursake, kaukana tursakkeesta, kuten Johanna itse mielessään ajatteli.  
Johanna päätti pitää ihastumisen salaisuutena koska jätkähän on varattu, kuten tavallisesti eli myös 
herra Janatuisella on lesbon retale tyttöystävänä, kuten Johanna itse mielessään kirosi. Tässäkin 
asiassa on hyvä, kun Johanna ei ole kuin muut toimintarajoitteiset, että ääneen ajattelee.  
Joka kerta kun Juha auttaa Johannaa työtehtävissä, kuten avustajarobottien ohjelmoinnissa, niin 
silloin Johanna tuntee poskensa tulikuumiksi ja lämpimän aallon kulkevan ylitseen sekä munasolun 
aktivoituvan. Hänen on vaikea keskittyä katsomaan, kuinka robotteihin ohjelmoidaan tietoa 
päivittäistavaroista. Kyllä hän sen osaisi tehdä omalla tavallaan mutta se ei miellytä ohjaajia. Kaikkiin 
Forssan Avussa myytäviin robotteihin Johanna on salaa ohjelmoinut ylitekoälyä salattuun 
ylimääräiseen mappiin.   
 
Mitä Johanna ei tiedä, Juha ja Anton-Kari aavistavat, että hän on rakastunut, kun tuolla lailla punastuu 
heti kun Juha tulee hänen lähellensä. Lisäksi Anton on vastikään alkanut lukea Johannan uusinta 
tulevaisuuskertomusta, Aivot toivoa täynnä, jossa seikkailee pääroolissa Juha Soranen. Anton olettaa, 
että inspiraatio päähenkilön nimeen tulisi kollegasta. Näin ei todellakaan ole sillä Johanna on nimennyt 
päähenkilön ennen kuin edes tunsi herra Janatuista. Silloin hän ei vielä tuntenut ketään Juha nimisiä 
henkilöitä. Sitä Antonin ja Janatuisen on mahdoton tietää.  
 
Talvella 3006 Jeesus ja Daniella Tammilehto saivat potran pojan, joka sai nimekseen Liam Pingvino.  
Syksyllä he menivät kihloihin. Kihlajaiskahvia juodessa Jeesuksen mieleen putkahti jälleen Johanna-
serkku, jolloin häneltä pääsi örähdys.  
Frida kysyi kummissaan: ”No mutta pikkunen, mikäs toi oli olevinaan?”, johon Jeesus: ”Haha, kahavi 
meni vaan veärään kurkkuseen!”  Samaan aikaan Forssan Avun Callcenter huoneessa Johannalta 
pääsi pienoinen örähdys, jotta päästä poistuisi Hermanni-ajatukset ja yritti ajatella Jeesusta.  
Jeesus ei ollenkaan käsitä, miksi koko ajan Johanna pyörii hänen mielessänsä. Hän yrittää karistaa 
serkkutytön pois ajatuksistaan mutta se on vaikeaa. Hän saa jopa erektion, kun serkkutyttö tulee 
mieleen. Jos Johanna tietäisi, että heidän välillänsä on toimiva telepatia, niin hän voisi houkutella 
tämän kylään. Johanna olettaa, että telepatia on vain toiveajattelua.  
 
Jeesus ja Daniella aikovat myöhemmin mennä naimisiin, joka tapahtuu joskus lapsen synnyttyä.  
Kaarlo ja Frida ovat ylpeitä isovanhempia, kun nyt myös nuorimmainen on perustamassa perhettä. 
Mikaelalla ja Ricolla on jo kaksi lasta. Mikaela on naimisissa Akselin kanssa ja heidän jälkikasvunsa 
ovat Josefiina ja Jasseri. Ricon vaimo on Saimi Bergström ja heilläkin on kaksi lasta; Julle ja Olli. 
 
Kun Johanna oli kuullut, että nyt suosikkiserkullakin on lesbon retale tyttöystävänä, niin häntä alkoi 
vituttaa huono tuuri rakkausrintamalla. Nyt ainoa sinkkuserkku on Misha mutta miten kummassa 
pääsisi eroon ujoudesta ja viharakkaudesta, on Johanna lukemattomia kertoja vatuloinut. Kyllä hän 
tietää, että ujous on syypää viharakkauteen.  



Hänestä tuntuu haikealta, kun isästä ja äidistä ei millään tahdo tulla ukkia ja mummoa. Hyvät neuvot 
olisivat tarpeen, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
Häntä lohduttaa se, kun myös pikkusisko on vielä sinkku mutta se on vain ajankysymys, milloin Jaana-
Mari löytää ukon ja sitten pyöräyttää lapsia. 
Lukemattomia kertoja Jaana-Mari on katsellut ukkoja ystävättäriensä kanssa. Parhaillaan hän on 
muuttamassa pohjois-turkulaislähiö Lyhytlaaksoon, josta hän on ostanut asumisoikeusasunnon. 
Hienompi ja uudempi kuin se, jonka isosisko osti häneltä.  
 
Johanna on pohtinut, jos ostaisi seksirobotin, samanlaisen, jollainen oli isän Savonlinnan aikaisella 
työkaverilla mutta seksirobotit tahtovat olla tuhottoman kalliita Daily Activity duunarille. Ehkä hän saisi 
Insurance Cashiltä avustusta, aivan kuten isän entinen työkaveri. Johannan olisi helpompi saada 
yhteiskunnan avustusta, kun pässinpaperitkin ovat kunnossa. Johanna ei kehtaa moiseen rumbaan, 
sillä silloinhan tietokantoihin tulisi lisää pässeys merkintöjä, kuten hän itse mielessään tapaa ajatella.  
Töistäkin Johanna voisi ihan hyvin ostaa avustajarobotin, jonka hän itse voisi ohjelmoida uudelleen, 
mutta Forssan Avun robotit ovat liian kalliita yksityishenkilölle. Tarkoituksena on, että lääkäri kirjoittaisi 
reseptin, jotta Insurance Cash kustantaisi robotin.  
Johanna ei myöskään uskalla puhua vanhemmilleen, että he avustaisivat seksirobotin ostossa koska 
perheessä kaikki seksiin liittyvä ovat tabua. Tuskinpa isä ja äiti suostuisivat kustantamaan 
pornotuotteita tyttärelleen. He pelkäävät, että porno tekisi tyttären lopullisesti hulluksi.  
 
Eräänä tiistaikävelyllä käytiin keskustassa olevassa seksikaupassa, kun duunarit Johanna etunenässä 
niin tahtoi. Silloin kävelyvuorossa oli Anton-Kari, joka katseli naamapunaisena kaupan hyllyissä olevia 
pimperoita ja dildoja. Johanna huomasi hienon seksirobotin, jolla on myös erittäin hieno hinta; 
nelinumeroinen summa eli aivan liian kallis. Johanna päätti, että ehkä joku kaunis päivä löytäisi sen 
oikean ja tuskin se tapahtuisi työpaikalla. Hän ei todellakaan halua mennä naimisiin tursakkeen 
kanssa koska sellaista ei ilkeä näyttää vihkipallin päällä, kuten hän tapaa usein vatuloida.  
 
Aprillissa Johanna sai olla mukana käynnistämässä uutta Daily Activity ryhmää kaupungintalon 
kellariin, nimittäin lounasravintola Kreivisaaresta tuli osa Daily Activityä. Idean takana ovat kokit, Ankki 
Reetula ja Lotta Raivio, ettei keittiötä automatisoitaisi. Ravintola sai uuden nimen; Ravintola 
Kaupunginkellari, joka on osa Suneria ja hoivahallintoa, vaikka onkin Voimalan ulkopuolella. Nyt 
ulkopuolisia ryhmiä on kaksi; Messenger Service ja Kaupunginkellari. 
Digitaalikonttori luovutti ravintolavastuun Sunerin ja hoivahallinnon yhteiselle kommandiittiyhtiölle.  
 
Johanna ei halua juuttua mihinkään ryhmään, vaan haluaisi saada oikeita töitä, niinpä hän suostui 
edes kokeilemaan tätä uutta ravintolaryhmää, jota Anton hänelle ehdotti. Samalla olisin sopivasti 
tyrkyllä informaatiopalveluun, jos ihme tapahtuisi ja rykijä älyäisi lopettaa, ajatteli Johanna.  
 
Ravintolaryhmässä aloitti vain kourallinen duunareita, joista yksi on vaaleasiilitukkainen kirppumaisen 
laiha, vekkulimainen Elmo Yrjölä, johon Johanna lähes heti kiintyi mutta päätti pitää ihastumisensa 
salassa koska poikahan on toimintarajoitteinen. Johanna ei osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää ja 
kuinka paljon aikaa hän tulee seuraavalla vuosi kymmenellä viettämään nuoriherra Yrjölän kanssa.  
Johannan harmiksi heillä on iso ikäero sekä pojalla on paljon syntymämerkkejä kaulassa ja 
käsivarsissa sekä kesakoita poskissa ja nenän päällä. Pikkuhiljaa Johanna alkoi tottua pojan luomiin ja 
jopa alkoi kiihottua pojan käsivarsien syntymämerkeistä. Johannalla itselläkin on vasemmassa 
käsivarressa paljon syntymämerkkejä, joista alkoi saada assosiaatioita 18vuotiaaseen Elmoon, joka 
on lopettamassa Praktisen lukion hotelli- ja ravintola linjalla ja ravintolatyöskentely on praktinen työhön 
orientointia. Syksystä lähtien hän aloittaa kokopäiväisesti Daily Activityssä eli hänellä on huonompi 
säkä kuin Johannalla. Hotelli- ja ravintola linja on entinen konsumtio-opintolinja, jonka nimeä muutettiin 
samoihin aikoihin, kun lukiospesiaalikoulu muutti Mauno Jokiselta Voimalatalon Praktiseen lukioon.  
Elmo on ehtinyt olla molemmissa kouluissa.  
 
Johanna ja Elmo tulevat hyvin juttuun. Johanna opetti pojalle hassuja kainuulaisia lastenlauluja, kuten 
Jänis istui maassa ja Hämähäkkilaulu Kainuun murteella. Johanna ei suinkaan rallattele alkuperäisillä 
sanoilla vaan hassun härskeillä sanoituksilla, jotka hän on oppinut Leenalta. Nyt Johannasta tuntui 
hyvältä, kun Leena Lehto työskentelee jälleen seinän takana, tosin kopiointikeskuksen toisella puolen.  
Forssan Avussakin hän silloin tällöin rallatteli näitä hassun härskejä rallatuksia, kun ohjaajat eivät 
olleet läsnä. Lasse tapasi nauraa kikattaa, kun Johanna oli niin rohkea, että uskalsi laulaa tuhmia.  
Hämähäkkilaulussa kohta, jossa hämähäkki kiipesi langalle, hän laulaa korkealta kuin mikäkin 
oopperalaulaja. Tämä kohta naurattaa Elmoa.  



Leena on opettanut Johannalle kyseiselle laululle uudet sanat; Hämä-hämähäkki kiipes langon 
kyrvälle… Tätä Johanna hoilasi oopperamaisesti ravintolan keittiössä niin, että kokkejakin nauratti.  
Päivän päätteeksi painepesurilla pitää pestä keittiön kivilattia. Tämä on Johannan lempipuuhaa ja 
alkoi kutsua painepesurin letkua letku-Oiliksi. Pian koko ravintolan väki alkoi kutsua painepesuria tällä 
hassulla nimellä eivätkä hiffaa, että Johanna tarkoitti informaatiopalvelun naista.  
 
Päivittäin Johanna moikkasi Leenaa, kun on jälleen naapuriosastolla.  
Leenakin oli innoissaan, kun tämä hassu blondi on taas talossa mutta vastakkaisen seinän takana ja 
harmi vaan, kun tämä ei enää voi olla aputyttö Annina, kun ei ole työmarkkinoiden käytettävissä. 
Johanna tapaa usein sanoa Leenalle, että hän kaipaa takaisin, johon tämä vastaa: ”Siinä tapauksessa 
sun pitäisi tehdä jotain sille rykijälle, jotta paikka vapautuisi!” Leena on todella kurkkuaan myöden 
täynnä Oilin rykimisiä ja murhaavia katseita, jotta tämä tanssisi hänen pillinsä tai pillunsa tahdissa, 
kuten Leena vitsaillen totesi Johannalle.  
Totta kai Johanna kehui Leenalle, että ravintolassa työskentelee upea härmän karju Elmo Yrjölä.  
Tähän Leena naurahti tavalliseen tapaansa: ”Voi mahoton sun kanssas, sä oot kyllä yliseksuaalinen ja 
rakastut jopa miesten polkupyöräänkin, no, Johanna-pohanna, joko oot saanut munaa?”, johon 
Johanna: ”En vielä, sillä Elemolla on joku perhanan lesbo tyttöystävänä. Kuulemma joku loimaalainen 
Jenni, jonka se on löytänyt netistä.” Leenaa nauratti kuten tavallisesti: ”Voit silti tarkistaa jätkän 
varustuksen, että onko sillä hyvät munat ja kamat!”, johon Johanna vastasi nyökkäyksellä: ”Kyllä, 
pittää tehä!”. Leena naurahti: ”Pelkäänpä, että housuihisi pujahtaisi pupu ja siellä taitaa asustaa 
melkoinen eläintarha!” ja nauroi rinnat hytkyen.  
 
Ravintolaryhmän ohjaajana on vanhahkon näköinen Pekko Anttila, joka on viisissä kymmenissä mutta 
ulkonäön perusteella luulisi olevan ikäloppu. Ulkonäkö pettää, sillä Pekko on hyvin energinen ja hänen 
sisällänsä asustaa pienoinen silinterisetä eli Kivisten sisäpiirislangilla ihilisti. Pekko on ankara mutta 
oikeudenmukainen ja jo lukemattomia kertoja hän on ärhennellyt Elmolle, kun tämä haluaisi lopettaa 
aikaisemmin, jotta tapaisi kavereitaan, muttei tietenkään ravintolan keittiöstä ei voi lähteä kuin 
torpasta. Lukemattomia kertoja Elmo on sydäntä särkevästi itkenyt niin, että Johannalla teki pahaa ja 
olisi tehnyt mieli lohduttaa. Hän ei osaa lohduttaa, kun on vieraantunut halauksista. Käsivarsi kuitenkin 
nyki halaukseen mutta hän onnistui pitää käsivartensa kurissa.  
 
Toinen ravintolaryhmän duunareista on lihavahko Simo Itälä, joka on hyvin rauhallinen mutta häntäkin 
usein naurattaa Johannan ja Elmon hassutukset. Jonkin aikaa ryhmässä oli myös bosnialainen Albert 
Milosevic, muttei oikein viihtynyt ravintolan keittiössä koska siellä usein paloiteltiin valtavia sianruhoja. 
Albert on kivenkova muslimi eikä siedä sian paloittelua koska silloin vatsa alkaa kurista ja tehdä mieli 
sianlihaa. Muutenkin Albert on laiskaa sorttia; mieluummin hassuttelisi naapurin Anatolin kanssa. Hän 
asuu Kaarlon kaupunginosassa, kolmekerroksisessa kerrostalopitkossa.  
 
Ravintolaryhmän apulaisohjaaja on silmälasipäinen Lordi Tomila. Ulkonäön perusteella Lordista voisi 
luulla, että tämä olisi tiukkapipo mutta ulkonäkö pettää. Hän on hyvin humoristinen ja nauraa ihan 
persettään repien Johannan sutkauksille ja rallatuksille. Lordi pitää kovasti modernista hevistä ja usein 
rallattelee tämän hetken suosituinta hevikappaletta nimeltä Hard Rock Jimmel. Kappaletta laulaessa 
pitää oikein kunnolla öristä niin, että nielurisat tahtoo revetä. Kappaleen esittäjä on karjalainen 
hevibändi Herra, joka voitti tämän vuoden Euroviisut.  
Afrikkakin haluaisi tulla mukaan Eurovision laulukilpailuun mutta silloin kilpailusta tulisi liian pitkä. 
Afrikassa on oma samankaltainen Afrovision Song Contest, jossa bongorummut pärisevät.  
 
Johanna päätti olla tässä pienessä ravintolaryhmässä kaksi ja puolikuukautta koska siellä on hyvin 
rankkaa mutta pienet liksat eli Forssa Avussa on helpompia hommia tuloihin nähden. Kaikkein 
mieluiten hän olisi tietenkin informaatiopalvelussa mutta sinne ei ole mitään asiaa niin kauan, kun 
siellä on rykijävittu, kuten Johanna itse mielessään vatuloi.  
 
Ravintolan kivilattialla jalat tahtovat väsyä, mutta muuten homma olisi mielenkiintoista. Mukavuutta 
kohottaa tietenkin lutunen Elmo sekä suosikkityöpaikan läheisyys. Johanna kuuli, että täällä 
ravintolankeittiössä on kummallinen sääntö, että jos käy ulkomaanlomalla, niin silloin pitää jättää 
ulostenäyte lääkärille. Johanna ei halua alkaa pelleillä paskojensa kanssa, niinpä hän päätti lopettaa 
ryhmässä ja samalla toivoa ihmettä, jotta pääsisi takaisin suosikkityöpaikkaansa. Kompromissina hän 
voisi aloittaa myös Voimalatalon neljännessä kerroksessa. Siellä hän on muutaman kerran käynyt 
tutustumassa. Mielenkiintoisia aurinkopaneeleita Forssan ja sen lähialueen markkinoille. Tampereen 
Virtauksessa on Sunerin pääkonttori. 



Johannaa kiehtoisi Sunerin reseptiotyö sekä jonkin verran itse aurinkopaneelien kehittäminen, ehkä 
paneeleihin voisi luoda tekoälyä, jotta ne varastoisivat jokaisen valopilkahduksen.  
Näillä näpöttimillä Johanna kuitenkin haluaa olla Forssan Avussa ja odottaa kunnes rykijä älyäisi jäädä 
eläkkeelle. Forssan Avussa ei tarvitse myöskään antaa ulostenäytteitä eli siellä on paljon aikaa 
kertomuksille ja siinä sivussa ohjelmoida robotteihin tekoälyä pienen lisäyksen kera, kuten Johanna 
tapaa pohtia. Lisäksi Forssan Avussa hän voi ihailla todellista Juhaa. Hän ei ainakaan ole tursake.   
Johanna on joskus miettinyt, että olisiko Café Suner hyvä työpaikka. Siellä on ainakin kaksi ihanaa 
härmän karjua, tosin toimintarajoitteisia. Sylvester ei ainakaan täytä härmän karjun, saati eurokarjun 
kriteereitä, kuten Johanna tapaa pohtia samalla, kun ostaa kahvia. Maksun vastaanottaja on yleensä 
Uuno tai Jesse. Ohjaaja Markus yleensä istuu Korjaajaryhmän konttorissa ja surffailee netissä. 
Sylvester on niin kehno rahojen kanssa, ettei saa ottaa maksua, hän ei edes osaa käyttää 
kassakonetta.  
 
Tosiaan, Forssan Avussa on runsaasti luppoaikaa kertomusten kirjoittamiseen. Vielä jos saisi oman 
työhuoneen, niin silloin voisi luppoajalla sanella, ettei tarvitsisi naputella aataminaikaiselta 
näppäimistöltä. Hän haluaa vihdoinkin laittaa pisteen Jill-Arthur kertomukselle ja sitten keskittyä 
Salatut elimet ja Aivot toivoa täynnä kertomuksille.  
Koko ajan hänen elämässänsä tapahtuu paljon asioita, jotka antavat lisää inspiraatioita 
päähenkilöiden Juha Soraselle ja Jyri Brickmountainille. Johanna ei osaa aavistaakaan, että lisää 
ideoita on luvassa eli kertomuksia ei vielä kannata päättää. Jill-Arthur kertomuksen voi huoletta 
päättää, kun se on hieman erikoinen, mafiatyyppinen mutta nämä kaksi tulevaisuuskertomusta ovat 
eräänlaisia salattuja omaelämänkertoja.  
Jill-Arthur kertomuksen loppuun hän on varastanut ideoita TV Kainuun historiallisesta tv-sarjasta, joka 
on myös päättynyt, kun Euroopan yleisradioliitto ei enää halua rahoittaa sarjan tekemistä. Alun perin 
oli tarkoitus jatkaa aina näihin päiviin saakka mutta jostain syystä EBU pisti rahahanat kiinni. TV-sarjan 
käsikirjoittaja on Kainuun ukrainalainen Carlos Paddington, jolla on tuuheat mursun viikset.  
Johanna kopioi kylmästi historiallisen tv-sarjan juonipaljastussivulta sarjan tapahtumat ja muokkasi 
tekstiä niin, että ne sopivat Jill-Arthur kertomukseen ja samalla muunsi historialliset tapahtumat 
kaukaiseen tulevaisuuteen. Näin kertomuksen loppu nivoutuu yhteen Aivot toivoa täynnä sekä Salatut 
elimet kertomusten kanssa, jotka alkavat vuodesta 3969, jolloin päähenkilö syntyvät.  
Kertomus päättynee 4000-luvun puolelle.  
Jill-Arthur kertomuksen pöllityn osion hän joutuu huolellisesti muokkaamaan niin, ettei se liikaa 
muistuttaisi tv-sarjan tapahtumia, ettei Carlos Paddington hiffaisi kertomusta, jos sattuisi eksymään 
Johannan kotisivulle. Muokkauksista huolimatta näkee helposti läpi tv-sarjan tapahtumat sekä 
roolihahmot. Jos mahdollinen nettilukija jaksaisi lukea kertomuksen kokonaan, niin loppu osa vaikuttaa 
enemmän ammattitaitoiselta kuin alkuosa. Lisäksi Johanna on sirotellut kaikkiin kertomuksiin otteita 
poliisikuulustelusta. Jos rikoskyttä Jaana-Olga eksyisi Johannan kertomussivulle ja jaksaisi lukea, niin 
silloin hänellä olisi kova työ arvella mitkä ovat tositapahtumia ja mitkä fiktiota.  
 
Ravintolaryhmäläiset tapaa lounastaa Messenger Servicen tiloissa koska sääntöjen mukaan ravintolan 
väki ei saa ruokailla ravintola-asiakkaiden keskellä.  
Johanna söi kotona ja sekin tuotti stressiä, kun joutui vaihtamaan työvaatteita. Ravintolankeittiössä ei 
tietenkään saa olla omat vaatteet päällä. Päässä pitää olla ravintolalle räätälöity lippalakki, jossa lukee 
kultaisella Restaurant Kaupunginkellari. Nyt kun Johanna lopetti ryhmässä, niin silloin hän kaikessa 
hiljaisuudessa päätti ottaa lippiksen itselleen eräänlaiseksi palkaksi. Kukaan ei hoksannut pyytää sitä 
takaisin. Hän ajatteli, ettei kyseessä ollut mikään varkaus vaan palkan lunastus tavarana eli perheen 
sisäpiirislangilla E-Store löytö.  
 
Eräänä kahvitauolla, kun Johanna ja Elmo olivat Messenger Servicen tiloissa, niin silloin duunari Tuija 
Salmenoksa esitteli löytöjä kaupungintalon kierrätyshuoneelta. Hän oli löytänyt kassillisen vanhoja 
USB-kalikoita. Tuija esitteli innoissaan löytöään ohjaaja Annika Tammesaarelle, joka torui Tuijaa, ettei 
kierrätyshuoneelta saa mitään ottaa ja käski viedä USB-kalikat takaisin.  
Johannalla oli kielen päällä käräyttää Oili samasta asiasta, sillä myös hän usein penkoo 
kierrätyshuoneella. Johanna päätti kuitenkin olla käräyttämättä, kun ei tiennyt kuinka esittäisi asiansa, 
jotta ohjaaja ymmärtäisi oikein.  
 
Tuija Salmenoksa on lyhyt ja lihava mustatukkainen. Posket pullottavat samalla lailla kuin Johannalla 
pienenä. Johannaa kävi sääliksi Tuija-rukka, kun tämä teki virheen, kun meni näyttelemään löytöjään. 
Olisi laittanut kassin kaikessa hiljaisuudessa pukukaappiinsa, ajatteli Johanna.  
 



Elmo kujeili Annikan kanssa. Vaikuttaa siltä, että jätkä tuntee suurimman osan Messenger Servicen 
duunareista sekä ohjaajan.  
 
Eräänä kevätpäivänä Annika kysyi jokaiselta duunarilta, myös Johannalta, jos joku haluaisi ostaa 
häneltä modernin älytakkipuhelimen. Johannaa olisi kiinnostanut, muttei tiedä kuinka sellaista 
käytetään ja maksaisiko älytakkipuhelimen käyttö, kun laite on jatkuvassa nettiyhteydessä.  
Johanna on huono uutuuslaitteiden kanssa mutta robotteja hän osaa liiankin hyvin ohjelmoida.  
Hän ei ole varma, jos hänen nykyisen takkipuhelimensa SIM-kortti kävisi modernin älytakkipuhelimen 
kortinlukijaan, joka on povitaskussa olevassa ohjauspaneelissa.  
 
Elmokaan ei ostanut Annikan älytakkipuhelinta koska hänellä ei ole tarpeeksi rahaa, sillä hänen 
vanhempansa hoitavat hänen käyttötiliään.  
 
Alkukesästä Forssan kunta vaihtoi vartiointiyhtiötä koska kunta kyllästyi S-L Safetyn kummallisiin 
rituaaleihin. Firman kauko-ohjatut yövalvontarobotit saattoivat lukita kesken kunnanvaltuuston 
kokouksen ulko-ovet niin, ettei kuntalaiset päässeet kuulemaan kunnallispoliitikoiden päätöksiä.  
Lisäksi S-L Safety lähetteli laskuja, miten sattuu niin, ettei laskut tulleet oikeaan aikaan.  
Lukemattomia kertoja kunnan turvallisuuspäällikkö Masa Koivu on yrittänyt saada selityksiä firman 
kummallisista rituaaleista. Hän alkoi epäillä, että taannoinen IP-esto olisi firman omamoka.  
Siispä päätettiin vaihtaa turvallisuus- ja vartiointiyhtiötä. 
Tästä lähtien Forssan kunnan turvallisuudesta vastaa Group4Hawk.  
Heti kun Johanna oli saanut tietää ilouutisen, että S-L Safety on menettänyt suuren asiakkaan, niin 
hän itse mielessään ajatteli, että ehkä hänen IP-estonsa johti vartiointiyhtiön vaihtoon. Hän tunsi 
ylpeyttä ja ajatteli, että nyt isotissinen rikostutkija sai pitkän nenän. Hän ajatteli myös, että toivottavasti 
seuraavaksi olisi rykijän vuoro, jotta hän pääsisi takaisin tutulle osastolle.  
 
Kevään aikana, kun Johanna oli ravintolaryhmässä, niin kaupungintalon ulko-ovien edustoilla peukalo 
nousi pystyyn ja sitten sormet muodostivat voitonmerkin, kun näki Group4Hawkin tarrat.  
Messenger Servicen tilojen perällä on Group4Hawkin robottiteknikon työnurkkaus, jonne duunareilla ei 
ole mitään asiaa. Johannakaan ei halua vaikeuttaa kyseisen firman toimintaa mutta tekisi kovasti mieli 
laittaa S-L Safetyn konkurssiin, niin paljon hän vihaa tätä monikansallista yhtiötä. Myös Group4Hawk 
on monikansallinen mutta silti Johanna tykkää siitä, ehkä sen vuoksi, kun yhtiö ei ole syyllistynyt 
rahojen kavaltamiseen. Äskettäin rikolliset hyökkäsivät Group4Hawkin Brysselin varikolle erikoisella 
tavalla, helikopterilla ja pystyivät paeta. Johannasta tämä on tosi harmillista, olisivat mieluummin 
hyökänneet S-L Safetyn varikolle, ajatteli hän. Onneksi rikostutkija Jaana-Olga ei kykene etälukemaan 
ajatuksia, kuten Johanna tapaa ajatella.  
 
Johanna iloisesti tervehtii suosikkiturvallisuusfirman vartijateknikkoa, suurikasvuinen nainen, jonka 
vihreän univormun hihoissa on firman logot, monta kertaa hienommat logot kuin S-L Safetyllä, ainakin 
Johannan mielestä. S-L Safetyn logossa on kolme punaista pistettä vaaka-asennossa mustalla 
pohjalla.  
 
Tässä eräänä iltana, kun Antti ja Anna olivat iltakävelyllä ja kävelivät Vironlehdon urheilukentän ohitse 
kohti Hietalan pururataa, jossa he usein ulkoilevat. Urheilukentän verkkoaidassa oli Group4Hawkin 
lennokas haukkalogo. Antti ihastui vartiointifirman kylttiin. Illan hämärtäessä hän meni tongien kanssa 
hakemaan kyltin, kun halusi talonsa julkisivulle haukan kuvan. Hän leikkasi laserleikkurilla haukan 
kuvan ääriviivoja myöden ja maalasi mustaksi. Sitten kiinnitti sen talon tiiliseinään, keittiönerkkerin ja 
autotallin väliin. Vieressä on kullanvärinen talonnumero.  
 
Vironlehdon urheilukenttä sijaitsee ihan kävelymatkan päässä Siivekkääntieltä, Vanha Tammelantien 
toisella puolella. Välissä on kaksikerroksisia asumisoikeuskerrostaloja. Urheilukentän eteläpuolella on 
Kanervatie ja länsipuolella on Puolikkaan tie, joka alkaa Vironmäen terveyskeskukselta ja päättyy 
Mormonikirkolle, keskellä Puolikasta. Mormonit ovat ottaneet uudelleen käyttöön vanhan nimensä. 
 
Keskiviikkoiltana, kun Johanna saapui vanhempien luokse saunomaan, niin silloin huomasi tutun 
näköisen haukan. Sisällä isä kertoi, että oli ihan itse pöllinyt, ei kun, löytänyt E-Storesta tyylikkään 
haukan kuvan. Johannaa ilahdutti, kun myös isä näyttää pitävän Group4Hawkin logosta mutta tunsi 
hieman sääliä yritystä kohtaan, kun isukki oli pöllinyt heidän kylttinsä.  
 



Alkukesästä Group4Hawk fuusioitui madagaskarilaisen turvayritys Safetycolin kanssa, joka on Afrikan 
suurimpia yrityksiä. Fuusion jälkeen firmojen nimeksi tuli G4 Safe. Haukkalogo poistui käytöstä. 
Firman uusi logo, suuret punasiniset kirjaimet G4 valkoisella pohjalla ja oikealla puolella lukee 
pienemmällä Safe. Johannasta logo on ihan tyylikäs, tyylikkäämpi kuin paska S-L Safetyn räpellys, 
kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  Johanna toivoisi, että tämä uusvanha yritys ostaisi S-L 
Safetyn kokonaan tytäryhtiöineen päivineen ja tumppaisi nimen mutta ensin rekisteröisi itselleen, ettei 
kukaan hörhö sitä ottaisi uudelleen käyttöön. Hänen harmiksensa näin ei vaan tapahdu. Johanna on 
lukenut netistä tietoa eri yrityksistä. S-L Safetyn omistaa joku Göranssonin suku, jossa on osakkaana 
myös Örjanssonit. Ketä lieneekään, kuten hän on pohtinut. Vaikuttaa skandinaaveilta.  
Joku aika sitten Johanna huomasi, että S-L Safety on muuttanut Poppilan Three Town Centeristä 
Forssaan, Kardaanitielle, Puolikkaan länsipuolelle. Lähes kaikki yrityksen kyseisen tien varrella ovat 
ostaneet vartiointipalveluita paska S-L Safetyltä, joka potuttaa Johannaa. Ihan muutama luottaa 
G4Safeen. Johanna epäilee, että S-L Safetyn mafiosot käyvät aggressiivista markkinointia 
kauhutarinoiden kera, miksi muuten firma on onnistunut saamaan asiakkaita saman kadun varrelta.  
 
Group4 Hawk ja Group4 Safe eriytettiin niin, että vanha puolisko vanhalla nimellä erikoistui 
ambulanssi- ja pelastustoimintaan, kun taas uusi puolisko vastaa ainoastaan vartioinnista ja 
hälyttimistä. Group4Hawkilla on yhä käytössä tuttu haukkalogo.  
 
Junin alussa Johanna palasi takaisin Forssan Apuun, vaikka ravintolaryhmäläiset yrittivät pidätellä 
häntä koska Johanna oli hyvin ahkera ja taitava tiskikoneen lataaja. Ravintolaryhmäläiset pitivät 
kovasti Johannan rallatuksista niin, että Elmo oli erityisen iloinen. Myös hän on varsinainen ilontuoja, 
kun sattuu sille tuulelle. Elmo helposti hermostuu, jolloin hänen käsivarsiansa nykii sivuille ja alkaa 
kiroilla. 
 
Totta kai ravintolaryhmässä ymmärrettiin, että työ on rankkaa. Vähän ennen Johannan lopettamista, 
ryhmässä aloitti toinenkin ohjaaja-assistentti, tukevahko Kullervo Olsson, jolla on huvittava 
ilmekasvoillaan, ihan kuin olisi kuullut pierun paukahtavan. Kullervo on ajoittain erittäin humoristinen 
mutta toisinaan liian silinterisetämäinen asenne.  
 
Vähän ennen ravintolaryhmässä lopettamista Johanna työskenteli vuoropäivin molemmissa ryhmissä, 
kun ei oikein tiennyt kummassa olisi. Mieluiten hän jättäisi molemmat ryhmät ja aloittaisi 
informaatiopalvelussa, jos se rykijä älyäisi lopettaa. Johanna vitsaili Leenalle, että toivottavasti 
siperialaiset hakisivat Oilin ja laittaisivat tämän hajusäkkiin, johon Leena: ”Sullapa leikkaa, sä olet tosi 
leikka!”.  
 
Tämä vuoropäivin työskentely molemmissa ryhmissä osoittautui huonoksi ideaksi, kun silloin Forssan 
Avussa ei oikein pysty aloittaa mitään työtehtävää, kun seuravana päivänä hän on kaupungintalolla.  
 
Kokonaan hän ei halua lopettaa Forssan Avussa, kun silloin ei näkisi Juhaa, vaikka tämä on kihloissa 
samperin lesbon kanssa, kuten Johanna itse mielessään tapaa kiroilla. Hän on kertonut Leenalle 
ohjaaja Juhasta, että se on tosi seksikäs mutta tällä on jo lesbon retale tyttöystävänä, johon Leena 
esitti tutun vakiorepliikin: ”Nyt toinen lesbon retale on onnettomana!” Johanna on myös kehunut Elmon 
kauneutta, johon Leena: ”Oot sä testannut sen varustuksen?”, johon Johanna: ”Juu, lukemattomia 
kertoja!”, johon Leena: ”Näytä kielesi, hyh, se on pikimusta eli sä valehtelet, voi verraton sentään!”  
Kun Johanna oli kertonut Leenalle ravintolaryhmän ohjaajan, niin silloin Leena mukamas oli väärin 
kuulevinaan: ”Mitä, Vittu Kanttila?”, jolloin Johanna nauroi rinnat hytkyen: ”Haha, ei kun Pek-ko Ant-ti-
la!”  
 
Forssan Avusta Johanna pölli Sirkka-Oilin saippuanvalmistukseen tarkoitetun tuoksuöljypulloja ja 
seuraavana päivänä otti sen mukaan ravintolaryhmään ja teki pienen käytännönpilan ravintolan 
pienessä ruokavarastossa ja ripotteli appelsiininhajuista tuoksuöljyä ympäriinsä hyllyjen taakse.  
Kokit ja apulaisohjaajat ihmettelivät, että mistä kummasta appelsiinin tuoksu tulee. He epäilivät 
appelsiinimehupullojen vuotavan mutta kummallista, kun itse mehua ei näkynyt missään. He eivät 
osanneet epäillä Johannaa koska tämä vaikuttaa hyvin fiksulta ja intellektuellilta. 
Johannan käytännönpila onnistui parhaiden täällä ravintolankeittiössä mutta hän päätti lopettaa pilailut 
hyvänsäänaikaan, ettei paljastuisi. Silloin maine menisi ja samalla palaisi viimeisetkin toiveet päästä 
suosikkiosastolle sekä saada munaa Elmolta, kuten Johanna itse mielessään vatuloi samalla, kun 
latasi lautasia suureen automaattiseen tiskikoneeseen.  
 



Kun Johanna lopetti ravintolaryhmässä, niin totta kai tuntui haikealta jättää ihana Elmo 
ravintolankeittiöön eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää.  
 
Kun Johanna oli palannut takaisin Forssan Apuun, niin silloin kevättunteet Juhaa kohtaan heräsivät 
jälleen. Hän rakastaa Juhaa enemmän kuin Elmoa koska Janatuinenhan on ohjaaja eikä 
toimintarajoitteinen eikä hänellä ole kesakoita ja luomia. Tietenkään Johanna ei voi tietää, että onko 
Juhalla luomia selässä ja mahassa. Häntä tekisi kovasti mieli ilkosillaan pelehtiä herra Janatuisen 
kanssa mutta sitä hän ei tietenkään sano ääneen.  
 
Johanna ei halua kutsua Elmoa tursakkeeksi, vaikka jätkässä on jonkin verran tursakkeen piirteitä 
sekä on toimintarajoitteinen. Johanna päätti pitää salaisuutena nämä kaksi ihastusta.  
 
Koko syksyn Johanna työskenteli eli puuhasteli punottavin poskin Forssan Avussa ja ihmeen kaupalla 
onnistui salaamaan lemmentunteensa, ainakin oletti niin. Hän sai auttaa Juhaa kokoamaan 
pedagogiteknikkojen ammattiyhdistyksen lukulaite-esitettä, kun on taitava kirjoittamisessa.  
 
Pedagogiteknikko on sosiaalikasvattajien uusi titteli, josta käytetään myös nimikettä robottipedagogi 
mutta pedagogiteknikko on yleisin.  
Juhan mielestä jokaisessa Daily Activity ryhmässä tulisi olla ainakin yksi pedagogiteknikko. Hänellä on 
myös tarkoitus keskittyä lukulaitesovellusten kehittäjäksi ja siirtyä hoivahallinnon tiloihin. Ensin pitää 
katsoa, jos olisi ylimääräisiä tiloja. Ideassa olisi munaa koska Johanna näyttää olevan umpirakastunut, 
jonka hän ja Anton-Kari ovat huomanneet. He eivät sitä paljasta, sillä duunareita ei saa järkyttää.  
Myös Antonilla on suunnitelmissa alkaa etäopiskella keskustelupedagogiksi. Etäopiskelu tuli 
tapahtumaan iltaisin kotoa käsin.  
 
Johanna tutki huolellisesti lukulaite-esitettä ja ihaili Juhan nimeä, josta hän kiihottui entisestään. 
Kotona hän saneli lyhyitä kertomuksia supersankarista JJ, joka seikkailee kummallisten tursakkeiden 
pesäkkeessä. 
 
Juha on aivan haltioissaan, kun Johanna osaa luoda suurenmoisia kertomuksia, joissa on paljon 
moniulotteisia oivalluksia. Harmi vaan, kun tyttö on umpirakastunut, on Juha Janatuinen monesti 
pohtinut samalla, kun istuu Johannan kanssa tietokoneen ääressä.  
Äskettäin Johanna on saanut ihka oman työhuoneen. Hänen nimeämästä VIP-ruokailuhuoneesta 
tehtiin konttori, kun huone on suurimman osan päivästä käyttämättömänä. Hyvin harvoin Keijo ja Anu 
siellä ruokailevat.  
Nyt kun Johanna sai oman työhuoneen, niin on helpompi sanella kertomuksia, myös 
pedagogiteknikkojen ammattiyhdistyksen lukulaite-esitteitä.  
 
Novemberin alussa Jonna Jonasson synnytti hyvinvoivan pojan, joka nimettiin John-John Janatuinen-
Jonassoniksi. Poika saa kaksoissukunimen. Lapsi ei saa kirkollista kastetta, sillä perhe on vapaa-
ajattelija eli ateisti. Tämä on ainoa asia, joka ärsyttää Johannaa mutta sehän ei ole hänen asiansa. 
Tietenkään hän ei alkanut moralisoimaan idolilleen.  
 
Jonna Jonasson on varastoteknikkona meikkifirma Walic Make Up’in suuressa varastoterminaalissa, 
Tallilan teollisuusalueella. Varasto sijaitsee Tallilan eteläpuolella, rahtisataman kupeessa. Satama on 
hyvin hiljainen. Satamassa käy pieniä jokirahtilaivoja, joista suurin osa kuljettaa autonosia Brandia 
Automobilelle sekä meikkifirma Walic Make Up’ille.  
 
Syksyllä Johanna vaihtoi autoa, kun volkkarissa alkoi olla liikaa naarmuja, itse aiheutettuja, kun hän 
usein lähtee liian innoissaan liikenteeseen. Vanhempien autotallinluiskaan hän ajaa kovaa vauhtia 
niin, että vanhemmat odottavat kauhuissaan, että auto menisi pahki päin autotallinovea. Ihme kyllä 
näin ei ole käynyt, ehkä vauhtia hieman hidastaa autotallinluiskan pienoinen vastamäki.  
Johannan auton naarmut ovat tulleet pysäköintipaikoilla. Kun hän itse huomaa töytäisseen jotain 
autoa puskuriin, niin silloin hän nopeasti katsoo ympärilleen, jos joku näki. Useimmiten hänellä on ollut 
onnea, kun kyseisten autojen omistajat eivät olleet läsnä. Johanna kaikessa hiljaisuudessa pysäköi 
autonsa kauemmaksi töytäisypaikasta, ettei paljastuisi.  
Kerran omaan parkkiruutuun ajaessa auton puskuri osui vieressä olevan auton kumipuskuriin ja 
autonomistaja huomasi pikkunaarmun puskurissa, jolloin vaati vahingonkorvausta. Henkilö asuu 
samassa talossa. Johanna maksoi siltä seisomaltaan viisisataa euroa, ettei menisi bonukset tai tieto ei 
menisi julkisiin tietokantoihin. Kaikkein vähiten hän haluaa vanhempien saavan tietää töytäisytyksistä.  



Kun isä huomaa naarmun tyttären autossa, niin silloin Johanna väittää, että joku juuttaan näköinen 
kusiturkki olisi naarmuttanut jollain parkkipaikalla.  
 
Pitkän suostuttelun jälkeen isä ja äiti antoivat periksi ja hyväksyivät autonvaihdon, sillä Johannalla on 
hyvästi fyrkkaa tilillään. Osa rahoista on Rikituksen myyntirahoja. Koiran myynnistä on kulunut monta 
moninaista vuotta mutta Johanna on elänyt hyvin nuukasti niin, että Volmar eno saisi olla kateellinen. 
Viikonloppuisin Johannahan käy syömässä vanhempien luona ja arkena syö ainoastaan valmisruokia, 
jotka lämmitetään mikroaaltouunissa.  
Antti ja Anna pohtivat, että ehkä olisi hyvä, jos tyttö vaihtaisi autoa ja samalla pankkitili hieman 
pienentyisi, ettei vain verokarhu sitä äkkäisi.  
 
Johanna vaihtoi Volkswagen Boulen upouuteen keskiyönharmaaseen Hyundai Elektroon. Kuten 
autonmallista voi päätellä, niin kyseessä on sähköauto. Hienompi kuin Johannan kaksi edellistä autoa. 
Tässä uudessa autossa on parempi musiikkisoitin sekä helpompi automaattiohjaus. Paikallisajossa 
hän tulee käyttämään manuaaliohjausta, kun autopilottiin ei voi luottaa kaupunkiajossa.  
 
Auton hän osti Moottorikeskukselta, joka on paikallinen Hyundai jälleenmyyjä. Autokauppa sijaitsee 
keskellä Zumilaa, Enteriä ja kierrätysasemaa vastapäätä. Autokauppa on Värkkimestarintien ja 
Katsastajantien kulmauksessa.  
 
Syksyllä Suomen senaattivaaleissa Workers Party kärsi rökäletappion. Vaalien suurin voittaja on 
Coalitions Party. Senaattoriksi tuli siilitukkainen Filippa Reinikainen, jolla on usein surullinen ilme.  
 
Johanna alkoi turhaan toivoa, että porvarit toisivat Suomeenkin Radio Poolian sekä liittäisi Suomen 
global valuutta-alueeseen. Coalitions Party ainoastaan poisti kaupallisten radioasemien stoppilain, 
jonka Workers Party oli säätänyt.  
 
Myös Skandinaviassa porvarit voittivat senaattivaalit ja siellä suurimmaksi puolueeksi tuli 
citykeskustapuolue. Senaattoriksi tuli hintelän oloinen Mats Gammelsson. Heti vaalien jälkeen 
senaattorin pallilla ehti istua jonkin aikaa naissenaattori, Anneli Sopbacka, mutta hän joutui eroamaan, 
kun oli vahingossa lähettänyt alastonkuvan Venäjän presidentti Jurij Puskij juniorille. Tästä tuli 
melkoinen mediahässäkkä, kun Anneli änkytti naamapunaisena, että se oli pelkkä vahinko. Hänen 
oman selityksensä mukaan hänellä oli tarkoitus lähettää humoristinen kuva pornolukulaite Jennan 
toimitukseen. Huumoriveikot alkoivat kutsua Annelia enkelikasvoiseksi, kun selittäessä häneltä vierähti 
kyyneleet. Annelin seuraajaksi valittiin umpimähkään Mats Gammelsson. Aluksi Mats sanoi, ettei 
haluaisi senaattoriksi mutta muut poliitikot rohkaisivat häntä asettumaan senaattoriksi: ”Ethän ole 
mikään akka, sillä senaattorinvirka on niitä asioita, joissa otetaan miehestä mittaa!”, sanoivat muut 
skandinaavipoliitikot.  
 
Matsilla on perhosia vatsassaan koska istuu usealla tuolilla; pienyrittäjäin liitossa, jossa hän on saanut 
ilmaiseksi rakennusmateriaalia kesämökin remonttia varten. Tämä voidaan luokitella lahjukseksi, 
vaikkei silloin hän vielä ole ollut senaattorinvirassa. Äijä on myös innokas nettideittailija.   
  
Juha Janatuisen isyysloman aikana sijaisena oli useita henkilöitä. Osa sijaisista ovat nuoria miehiä eli 
Johannan mielestä todellisia euro- ja Global karjuja.  
Sulo Putin ei ole enää Forssan Avussa. Hän sai kokopäivä työn kunnan omistamasta kodittomien 
kahvilasta, Itäisellä pitkäkadulla, joka kohta puoliin muuttaa Puolalan kadulle. Tiloissa on muutama 
vuosikymmen sitten ollut Telian paikallinen operaattorikeskus.  
Vanha kunnon Teliasta on tullut Euroopan johtava teleoperaattori. Toiseksi suurin on Tele2, jonka 
jälkeen tulevat muun muassa vanha kunnon Moi Operator, joka on levittäytynyt koko Euroopan 
liittovaltion alueelle ja tällä uudella kansainvälisellä nimellä. TV-mainoksissa yhä puhuu sama hassu 
punainen pallo kuudenkymmenen euron ja kuuden globalin simmeistä.  
 
Sulon jälkeen työtreenaajaksi tuli ruipelomainen nelikymppinen Suffeli Anttila, joka on kova 
sähkötupakkamies ja käyttää tosi vahvoja nikotiini- ja ninniinipatruunoita. Sussu-vaimo monesti yrittää 
rohkaista miestään lopettamaan tupakoinnin mutta turhaan, sillä Suffeli on itsepäinen kuin synti.  
Sussu on apupedagogina Kansalaisopistossa.  
Suffeli on innokas nestekaasukitaristi. Monesti kahvitauoilla hän rämpyttää Forssan Avun 
nestekaasukitaraa niin, ettei Anton-Kari pysty lukemaan ääneen Johannan kertomusta. Tämä ärsyttää 
Johannaa, kun ei kuule palautetta.  



Kun työkaverit nauravat jollekin kohtaukselle, niin se tarkoittaa sitä, että kyseinen kohta on hyvin 
hauska. Yleensä naurun remakka syntyy pikkutuhmista kohdista sekä sukupuolielinten nimistä.  
Johanna ei kiihotu Suffelista koska mies on oikea suupaltti. Hänestä lemuaa sähkötupakanhaju niin, 
että ihan oksettaa. Muutenkin Johannan mielestä nimi Suffeli on epäeroottinen, tulee suttuinen olo, 
ainakin Johannan mielestä. Jokunen vuosikymmen sitten on ilmestynyt kansanomainen 
iskelmärallatus Suffeli nimestä, jonka kertosäe menee tähän tyyliin; Suffelin ei pidä sureman…  
Nimestä Johannalle tulee mieleen Lappeenrannan aikainen raggaripoika Suffeli Kantola ja sitä kautta 
mieleen tulee superseksikäs Nino Backman. Johanna yhä rakastaa herkku Backmania ja kiihottuu yhä 
kaikista hänen kaimoistansa. Hän ei osaa aavistaakaan, että Korjaajaryhmässä on duunari nimeltä 
Nino Alppila. Syy, että miksei Johanna ole häntä hiffannut, on tietenkin duunareiden välttely. 
Ainoastaan pienessä ravintolaryhmässä hän hassutteli Elmon kanssa niin, että ihastui. Aivan varmasti 
Johanna ihastuisi myös Korjaajaryhmän Ninoon, jos tapaisisi hänet ja kuulisi etunimen.   
 
Ainoa Suffel niminen jätkä, johon Johanna voisi retkahtaa, on edellisellä vuosikymmenellä tapaama 
Suffel Norman Tallinnan puoleisella metroasemalla. Silloin Johanna oli vanhempiensa kanssa 
päiväretkellä Tallinnassa. Jostain syystä Suffel tunnisti Johannan Jaana-Marin isosiskoksi. Ilmeisesti 
aikanaan Vironmäenkoulussa huhupuheiden perusteella Johanna on noussut pienoiseksi julkkikseksi. 
Tämä tietenkin johtui Johannan läpättämisistä ja pelleilyistä muiden oppilaiden kanssa niin, että moni 
katsoi koulukuvalukulaitteelta, että kuka on se hassu blondi.  
Tallinnan metroasemalla Suffel Norman lähetti terveisiä Jaana-Marille. Johanna itse ei tuntenut 
kyseistä punertava tukkaista poikaa mutta tunsi hieman ihastuksen esiasteita.  
Jälkikäteen Johanna on yrittänyt etsiä Enirosta Suffel Normania mutta huonoin tuloksin, sillä 
Forssassa on paljon Suffel Normaneja, joista osalla nimi on muodossa Suffeli.  
 
Myöhäissyksyllä 3006 Suffeli Anttila menehtyi sisäisiin verenvuotoihin. Aamulla Sussu näki järkyttävän 
näyn; aviomies makasi kivikuolleena verisellä tyynyllä.  
 
Seuraavana päivänä Anton-Kari ja Juha kertoivat varovaisesti ja hienotunteisesti duunareilleen, että 
Suffeli on kuollut. Johannan oljenvaaleatukka nousi pystyyn, sillä häntä on aina kammottanut sisäiset 
verenvuodot.  
Johannaa harmitti Suffelin yllättävä poismeno koska muutamaa päivää ennen tämä oli vahingossa 
antanut Hermannille hänen ulkotakkinsa. Kotiin lähtiessä Johanna kyseli takkiaan ohjaajilta, jotka 
kertoivat, että Suffeli oli vahingossa pukenut Hermannille väärän takin. Ei auttanut muu kuin 
puserosillaan hakea takin Hermannin luota. Onneksi tämä asuu ihan kävelymatkan päässä, Isokadun 
pohjoispäässä, keltaisessa tiilitalossa. Onneksi Suffeli oli yhä Hermannin luona ja sai oman takkinsa. 
Kotona Johanna kostoksi kirjoitti lyhyitä ilkeitä novelleja Suffelista, että työtreenaajien tulisi olla 
huolellisempia. Suffelin kuoleman jälkeen Johanna poisti kertomuksen kotisivultaan, kun ei halunnut 
rienata vainajaa. Kuolleet ovat aina Johannalle erittäin pyhiä eikä voisi ajatellakaan tehdä piloja 
Raamatusta. 
Samoin tapahtui myös Oskari-ukin kuoleman jälkeen. Ennen kuolemaa Johanna oli ehtinyt piirtää 
piirustuslaitteilla pilakuvia ukistaan ja kirjoitti kuvatekstiksi; Läski ukki. Vaarin kuoleman jälkeen hän 
poisti piirroksen. Silloin hän ei ollut ehtinyt sitä laittaa Kivinen Areenalle.  
 
Syksyllä, syntymäpäivälahjaksi Johanna sai vanhemmiltaan uuden takkipuhelimen merkkiä Jolla-Doro. 
Takkipuhelimen Antti osti Brandia Automobilen henkilöstökaupasta, jossa voi maksaa aloitepisteillä.  
 

Jatkoa seuraa... 
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