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Januari 3007 Forssan Avussa, aloitti uusi duunari vatsakas, mustatukkainen Filippa Katainen. 
Hänen työtehtäväksensä tuli tavaroiden pakkaaminen sekä hoitaa asiakaslaskutukset. Aluksi oli 
tarkoitus, että Johanna hoitaisi laskutukset mutta ongelmaksi tuli hänen matemaattiset vaikeutensa 
sekä haluttomuus työskennellä numeroiden parissa. Muutama vuosi sitten kaupungintalollakin hän 
luovutti laskutusrobotin ohjelmoinnin, jota hän nyt katuu katkerasti. Jos hän olisi silloin suostunut 
jatkamaan laskutusrobottihommia, niin kenties hänet olisi palkattu digitaalikonttorin puolelle.  
Nyt Forssan Avussa hän teki saman virheen ja pian katui päätöstään, kun Filippa otti työtehtävän 
vastaan, jolloin ohjaajat alkoivat tätä kehua ekonomiteknikoksi, vaikkei neiti Katainen sellainen 
olekaan. Johanna tuli erittäin mustasukkaiseksi ja piilotteli Filippan työpöydällä olevia laskupinoja.  
Jonkin aikaa Johanna ja Filippa jakoivat työhuoneen, huone, jota Johanna on kutsunut  
VIP-ruokasaliksi. Kerta Johanna teki mustasukkaisuuttaan tällaisia pikkutyttöjen hommia, niinpä 
Filippalle järjestettiin oma työnurkkaus lepohuoneesta. Huone jaettiin sermillä; etuosa on lepokäytössä 
ja takimmaisessa osassa on Filippan työpiste, jossa hän hoitaa laskutukset, kirjanpidon sekä 
tavaroiden pakkaamisen. Johanna jäi yksin VIP-huoneeseensa. Hän viihtyy hyvin omissa oloissaan 
mutta nyt hän hiffasi, että kuinka sopimattomasti oli käyttäytynyt. Ohjaajat eivät kertaakaan nuhdelleet 
häntä, kun ei ollut vedenpitäviä todisteita mutta tietenkin epäilivät häntä, kun aikaisemmin Johanna on 
tehnyt käytännönpiloja.  
Nyt Johanna saa kaikessa rauhassa sanella kertomuksiaan ja siinä välissä ohjelmoida 
avustajarobotteihin päivittäistavaratietoa. Lisäksi hän ohjelmoi robotteihin ylitekoälyä, joka ei kuuluisi 
hänen työtehtäviinsä. Ohjaajat ovat tietämättömiä tästä.  
Se on todella kummallista, kun ohjaajat eivät nuhdelleet häntä Filippan työtehtävien vaikeuttamisesta. 
Ilmeisesti Anton-Kari ja Juha lässyttävät Johannalle, kun tämä osaa luoda moniulotteisia kertomuksia 
sekä on ihastunut Juhaan. He näyttelevät tietämätöntä Johannan ihastumisesta, sillä Juha on 
katselemassa uusia tehtäviä yläkerran hoivahallinnosta.   
 
Ennen kuin Filippa aloitti Forssan Avussa, niin hän oli pätkätöissä Hirvisuon ohjelmatalossa, ihan 
kävelymatkan päässä Rixum alueelta, jossa Voimalatalo sijaitsee.  
 
Hermanni Kuusikumpu istuu toistaiseksi Callcenter huoneessa vastaillen asiakkaiden tilauspuheluihin.  
Ohjaajat katselevat hänelle uusia työtehtäviä, kun tämä on kyllästynyt istua kommunikaatiolaitteen 
ääressä. Hermannille on vaikea löytää työtehtäviä, kun tällä on yksi toimiva sormi.  
 
Kevättalvella Anton-Kari tiedotti duunareille, että piakkoin ryhmässä aloittaa parin viikon työharjoittelija, 
joka tulee Korjaajaryhmästä.  
Daily Activityssä kutsutaan tutustumisvierailijoita työharjoitteluksi. Tavallaan eräänlaista kusetusta ja 
aivopesua, jotta toimintarajoitteiset olettaisivat, että kysymyksessä olisi merkittävä uraputkessa 
eteneminen.  
Anton kertoi, että työharjoittelijan sukunimeä on vaikea lausua, kun se on venäläinen. Hän yritti 
ääntää, muttei kyennyt: ”Hän on Anatoli Meteli… ei kun Mettevi… Äh, en osaa, Haha!”  
 
Työharjoittelija on syntynyt Pietarissa toinen Aprillia vuonna 2983 mutta asunut suurimman osan 
elämästä Forssassa. Hänellä on muutamaa vuotta nuorempi Downin syndroomaa sairastava veli, joka 
on Kulttuurikeskuksella.  
Anatolilla on pystyyn kammattu kastanjanruskeatukka sekä jykevä leuka, sellainen, joka helposti 
kääntää naisten päät. Hän puhuu äidinkielenään venäjää mutta osaa sujuvaa suomea, esperantoa 
sekä englantia.   
Anatoli on kihloissa Matleena Vuorion kanssa, joka asuu Jokioisissa. Anatoli tapaa yöpyä kihlattunsa 
luona ja joka aamu käy bussilla töissä, vaikka hänellä on kaksio Kaarlon kaupunginosassa, ihan 
kävelymatkan päässä työpaikalta. Hän ei halua virallisesti muuttaa kihlattunsa luokse koska silloin 
menettäisi asumistuen mutta käytännössä hän asuu tyttöystävänsä luona Jokioisissa.  
Lisäksi Anatolilla on kiivas temperamentti ja helposti palaa käämit mitättömästäkin syystä. Hän itse 
sanoo, että sytytyslangan lyhenemisen syynä on koulukiusaaminen. Hänen oman kertomansa mukaan 
Riihimäen kansankorkeakoulussa häntä on haukuttu mieshuoraksi sekä ryssitelty. Hänen mukaansa 
pääkiusaaja kansankorkeakoulussa oli Timo-Markus. Näin hän puhua pulputti Forssan Avun 
keittiössä. Johannasta Anatoli vaikuttaa komealta eurokarjulta eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman 
pitää. Hänestä pojan etunimi vaikuttaa jännittävältä sekä samalla ujostuttavalta, sillä nimihän 
muistuttaa äidin etunimeä, miespuolinen Anna, ajatteli Johanna.  
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Kansankorkeakoulussa Anatoli ja Timo-Markus olivat riidelleet tytöistä. Timppa katseli sillä silmällä 
Matleenaa mutta Anatoli oli nopeampi ja onnistui hurmaamaan tytön eroottisilla runoilla. Anatoli väittää 
myös, että lukiossakin häntä kiusattiin ja uhkailtiin laserleikkurilla. Pääkiusaaja oli suurikokoinen Juha 
Laitinen, ainakin Anatolin kertoman mukaan.  
Kansankorkeakoulussa hänen pinnansa lyheni niin, että hänen parhain kaverinsa, Marko Jussila alkoi 
enemmän ja enemmän kaihtaa hänen seuraa ja alkoi veljeillä Juhan kanssa. Tästä Anatoli ei pidä, 
muttei tietenkään voi päättää kenen kanssa kukin haluaa olla. Anatoli haluaisi päättää kaikesta eli 
hänellä lienee narsistin piirteitä. Näyttää siltä, että hän ja Matleena ovat täydellinen pari, sillä tyttö 
tuntuu ymmärtävän poikaystävänsä ongelmat ja käsitellä tämän happamuuskohtauksia. He riitelevät 
paljon mutta sitten kuitenkin löytävät yhteisen sävelen. Voi olla myös niin, että Matleena on 
poikaystävän tossun alla eli sairaalloisen ylikiltti, tyypillinen narsistin uhri. Näin moni on ajatellut, joiden 
joukossa Marko Jussila.  
Anatolin työharjoittelun päädyttyä hän palasi takaisin Korjaajaryhmään. Koko harjoittelun aikana hän 
on inissyt ja moittinut Korjaajaryhmän ohjaajia, kun he eivät anna hänen leikkiä takkipuhelimellaan 
vaan on mentävä vessaan lukkojen taakse räpläämään.  
Kummallista, kun Anton-Kari ja Juha eivät puhaltaneet tätä selkään puukotusta poikki.  
Syy, että Korjaajaryhmässä ohjaajat komentelevat häntä, on tietenkin jätkän laiskuus. Hän on 
melkoinen laiskapötkylä, pötkylä hyvinkin, sillä hänellä on valtava takapuoli ja kävelee ankkamaisesti 
vaakkuen. Osa syynä on synnynnäinen lonkkavika, joka pahenee liikalihavuuden myötä. 
 
Korjaajaryhmän ohjaajien on pakko patistella herra Medvedevin hommiin. Anatoli ei ymmärrä, ettei 
työpaikka ole mikään väsyneiden miesten lepokoti. Näin ohjaaja Pertti Anttila tapaa sanoa.  
Toinen ohjaajista, Esa Hirvi, tapaa usein auttaa Anatolin pikkuveli Sergeitä, kun tällä on Downin 
syndrooma. Hän alkaa kyllästyä Medvedevin perheeseen, kun vanhemmat eivät saa kuritonta Anatolia 
ojennukseen. Esalla on rankkaa, kun reumatismikin pukkaa päälle.  
 
Työharjoittelun aikana Anatoli huomasi Forssan Avun liberaalisen ilmapiirin ja sen vuoksi haluaisi 
aloittaa tässä lepsukurisessa ryhmässä. Siellä takkipuhelimen räplääminen onnistuisi. Syynä on 
tietenkin se, kun Forssan Avussa duunarit työskentelevät työhuoneissaan, kun taas Korjaajaryhmässä 
on yksi iso huone eli ohjaajat pystyvät valvomaan lasiseinäisestä konttorinurkkauksesta.  
Anatolin harmiksi Forssan avussa ei ole yhtään vapaata paikkaa. Jos Johanna saisi päättä, niin hän 
saattaisi ilomielin lopettaa ja siirtyä informaatiopalveluun.  
 
Korjaajaryhmässä Anatolin pitää siivota ja pestä Honkamäen dementia-asuntolan pyykkiä. Kerran 
viikossa korjaajaryhmäläiset käyvät Honkamäeltä hakemassa ja viemässä pyykit sekä leivonnaisia, 
joita myös leivotaan. Honkamäen dementiakeskukselle on ihan kävelymatka Rixum-alueelta. Ensin 
kävellään Rixumin katua Ari Vatasen kiertoliittymälle ja sitten käännytään oikealle, josta alkaa 
Sairaalatie. Tien nimi viittaa entiseen Forssan sairaalaan, joka on Honkamäen vieressä. 
Sairaalarakennuksessa on tätä nykyään kunnallinen aikuiskoulutus sekä hoitolukio. Rakennus on 
nimeltä Finnburg Center. 
Honkamäen aulassa oli ennen hoivareformia Café Sunerin edeltäjä, Café Kuukukka. Nyt aulassa on 
ainoastaan automaattikahvila, joka yhä on Kuukukan nimellä. Aulassa usein pidetään 
hartaustilaisuuksia sekä pienkonsertteja.  
 
Pertti Anttila on lähellä eläkeikää ja on hyvin energinen ja tapaa valmistaa erilaisia ravintolisiä sekä 
vitamiinitabletteja omassa pienessä kotilaboratoriossaan, joita hän kauppaa työpaikallaan.  
 
Esa Hirvi asuu samassa korttelissa kuin Johanna mutta eri talossa. Talojen välissä on vain yksi 
kerrostalo.  
 
Anatolin naapuri, Kari Erkkilä, on vihjannut hänelle, että tämän kannattaisi puhua työtilanteesta 
hoivahallinnon kanssa, että haluaisi vaihtaa ryhmää. Kari ei tiedä, että millainen vetelys asuu 
naapurissa. Myös Kari haluaisi aloittaa Forssan Avussa, kun haluaisi kehittää avustajarobotteihin 
viittomakieltä. Se olisi haastava tehtävä, kun ensin pitää robottien kädet vakautettua sekä tehdä 
sormia muistuttavat ulokkeet.  
Karilla on toimintarajoite, CVI - Cerebral Visual eli kuurosokeus. Hän ei ole täysin sokea eikä 
kuurokaan vaan heikentynyt näkö ja kuulo. Hän on monesti kritisoinut Voimalan lasiseiniä koska 
kuurosokeat voisivat kävellä päin lasiseiniä niin, että otsaan tulisi patti. Tämän vuoksi lasiseiniin on 



laitettu puoliksi läpinäkyviä teippejä.  
Kari on lukemattomia kertoja valittanut Sunerin pääjohtaja, Pentti Ruuskaselle, mutta huonoin tuloksi. 
Pena on loppuun palamisen partaalla eikä jaksa kuunnella tämän kverulantin ininöitä, sillä talon 
rakentaminen tuli hyvin kalliiksi. Nyt Ruuskanen yrittää kaikkensa, jotta Sunerin aurinkopaneelit menisi 
kaupaksi. Paneeleita valmistaa älykkäimmät toimintarajoitteiset. Homma sopisi Johannalle kuin 
nakutettu mutta harmi vaan, kun Sunerin johto ei tiedä hänen valmiuksiansa. Johannalla on 
ennakkoluuloja neljännen kerroksen Sunerin aurinkopaneeliyksiköstä.  
Sunerin aurinkopaneeliyksikkö on nimeltä Elater. Suner on yrityksen emoyhtiö. Elater kehittää ja 
valmistaa ainoastaan aurinkopaneeleita Suomessa ja Skandinaviassa.  
Forssan yksikössä, Voimalan neljännessä kerroksessa, istuu Jore Tervomaa. Muutaman kerran 
Johanna on nähnyt häntä Café Sunerissa. Ihan mukiin menevä miekkonen, kuten Johanna on itse 
mielessään vatuloinut. Hän ei uskalla heittää flirttiä, kun pelkää, että myös tällä olisi joku lesbon retale 
vaimona.  
 
Piakkoin Kari Erkkilä muuttaa Forssan keskustaan, Jokiylänne areenaa vastapäätä, kun siellä olisi 
parempi ja suurempi asunto. Hän tarvitsee ison asunnon, kun käyttää motorisoitua rollaattoria.  
CVI:n lisäksi hän helposti saa psykoosin. Riittää edes pieni järkytys, niin heti alkaa jalat vispaamaan.  
Tämän vuoksi hänellä on aina mukana apumoottorilla varustettu rollaattori.  
Muutama vuosi sitten hän oli psykiatrisessa pakkohoidossa. Hoidon jälkeen hän osti valkoisen 
erikoisohjelmoidun viihderobotin, jonka päällä on sininen täplä. Sininen väri auttaa häntä löytämään 
robottinsa. Robotti auttaa häntä ottamaan rauhallisesti. Laitteen hän on nimennyt Beethovenin 
mukaan, kun on aivan hulluna tämän muinaisen säveltäjämestarin tuotoksiin.  
 
Oikeastaan Johannankin tulisi hankia viihderobotti koska tämä on paljon yksikseen vapaa-ajalla. Hän 
on tottunut yksinoloon. Yksin ollessa on mukava sanella kertomuksia. Myöhään illalla hän joutuu 
kirjoittamaan näppäimistöltä, ettei vain alakerran Masi häiriintyisi. Johanna pelkää naapurin miestä, 
vaikka sydämessään rakastaa tätä. Pelkääminen alkoi kevättalvella 3003, jolloin Masi Jussila oli 
valittanut taloyhtiön puheenjohtajattarelle, joka puolestaan soitti Johannan isälle.  
Hän ei enää koskaan halua sellaista sotaa Siivekkääntie kuuteen, jollainen oli vuonna 3003 
keskiviikkoiltana. Sen kertaisesta kainuulaisen historiallisen tv-sarjan katsomisesta ei tullut mitään. 
Myöhemmin Johanna sekä vanhemmat joutuivat katsoa tv-sarjan kyseisen televisiokanavan 
suoratoistopalvelusta. Onneksi kyseinen tv-sarja oli katsottavissa koko Suomessa.  
 
Silloin tällöin Johannalle pukkaa hali pula ja alkaa haaveilla poikaystävästä kuten Juha Janatuisesta 
tai Elmosta.  Viimeksi mainittua hän ei ole nähnyt sitten viime kevään. Johanna kaipaa pojan ihanaa 
naurua sekä leveää hymyä mutta tälläkin jäbällä on jo lesbon retale, kuten Johanna itse mielessään 
surkuttelee. Sama juttu myös Juhan suhteen.  
Lemmentuskissaan Johanna katselee vasenta käsivarttaan, jossa hänellä on paljon luomia ja 
ajattelee, että hänen käsivarressaan on pieni näyte Elmosta.  
 
Tässä hiljattain Johannakin on tilannut Kainuun koostetelevisiokanavan, jotta olisi helpompi katsoa 
synnyin maakunnan ohjelmia.  
Eräänä iltana hän huomasi TV Kainuussa kuntoiluohjelma, Elmoimen, joka kuuluu Kainuun 
suurimman kaupallisen TV Kolomosen ohjelmistoon. Osa sen suosituimmista ohjelmista on koottu 
julkisenpalvelun koostekanavalle, jotta ulkokainuulaisetkin voisivat niitä katsoa.  
Tietenkin Johannan ajatukset menivät Elmo Yrjölään ja tunsi, kuinka munasolu alkoi aktivoitua.  
 
Johanna on löytänyt netin syövereistä teinilaulaja Elmo Fransun biisin nimetä Kukkubum, josta hän 
saa assosiaatioita Elmo Yrjölään. Elmo Fransu muistuttaa melkoisesti Yrjölää mutta tukka on värjätty 
violetiksi sekä ilman kaula luomia. Jos Johanna tapaisisi molemmat kaimat, niin todennäköisesti hän 
ihastuisi Fransuun, sillä tämähän ei ole toimintarajoitteinen, ei ainakaan Johannan tietääkseen.  
Kappaleessa Kukkubum Fransu rallattelee tähän malliin; Jos etsit mua, niin Kukkubum tässä mä oon, 
kukkubum… Kappale on tyypillinen purkkapopbiisi, sellainen korvamatoa aiheuttava renkutus.  
Johanna kopioi biisin musiikki-USB-kalikoille sekä takkipuhelimen musiikkisoittimeen. Kappaletta 
kuunnellessaan hän kuvittelee Elmo Yrjölän laulavan ravintolankeittiössä rummuttaen suuriin 
kattiloihin. Toinen Elmo Fransun biisi on nimeltä Super Boy mutta Kukkubum on parempi, ainakin 
Johannan mielestä.  
 
 
 



Kerran kuussa kotiin mennessä Johanna tapaa käydä kaupungintalolla tervehtimässä Leenaa ja 
samalla moikkaa ravintolaryhmäläisiä. Silloin Elmo ilahtuu ja haluaa joka kerta kuulla kainuulaisia 
rallatuksia. Elmo sekä kokit kaipaavat Johannaa takaisin. Elmo ei osaa aavistaakaan, että noin viiden 
vuoden kuluttua heistä tulee taas työkavereita eikä Johannakaan osaa aavistaa tulevasta. 
Kun Johanna rupattelee tiskin ulkopuolella Elmon ja kokkien kanssa, niin silloin hänen mielestänsä 
jätkä näyttää suloiselta, kun tämä nallemaisesti katsoo ravintolantiskin takaa eikä osaa aavistaakaan, 
että seuraavalla vuosikymmenellä sama jätkä on kuin iso nalle.  
Elmolla päässään on tummansininen Restaurant Kaupunginkellari lippalakki, jossa lukee 
kullanvärisellä tekstillä ravintolan nimi. Lippalakkia on hieman päivitetty; ravintola on korvattu 
englanninkielisellä Restaurant sanalla. 
Kokeilla on perinteiset kokkipäähineet. Johannalla on yhä kotona eteisen kaapissa ravintolaryhmästä 
lainausmerkeissä pöllimä lippis, jota hän tulee käyttämään lomamatkoilla. Kotirintamalla hän ei sitä 
uskalla käyttää koska silloin olisi vaarana, että kokit tai Pekko sattuisi näkemään ja ehkä 
huomauttaisivat, että lippis pitää palauttaa. Tuskinpa niin kävisi. Lippalakithan ovat henkilökohtaisia, 
kukapa nyt haluaisi käyttää käytettyä täistä reuhkaa.  
 
Alkukesästä Juha Janatuinen sai uusia työtehtäviä hoivahallinnosta. Hän tulee suunnittelemaan 
lukulaitteiden ja tablettitietokoneiden sovelluksia yhteistyössä Forssan Apu resurssikeskuksen kanssa. 
Muutaman vuoden kuluttua Keijo Jokinen pääsee eläkkeelle, jolloin Juha voisi ottaa ohjakset käsiinsä.  
 
Johannan sydän itki, kun tämä kuvankaunis eurokarju lopetti. Toisaalta tämä on helpotus koska 
kyseessähän oli onneton rakastuminen. Juuri sen vuoksi Juha siirtyi uusien työtehtävien pariin. Syytä 
hän ei paljastanut Johannalle eikä muillekaan duunareille. Olisi ollut sääntöjen vastaista olla duunarin 
seksiobjektina, saati sitten paljastaa, että työpaikan vaihto johtuisi duunarin rakastumisesta. Ehkä 
muutenkin Juha olisi siirtynyt uusiin työtehtäviin.  
 
Vapaa-aikana Juha Janatuinen maalailee taidetauluja. Erilaisia kuvioita eri väreissä. Muutaman taulun 
hän lahjoitti Forssan Avulle muistoksi. Lisäksi hän koristeli paperipusseja, jotka ovat ryhmän pienessä 
myymälässä.  
 
Juhan lopetettua oli useita lyhytaikaisia sijaisia. Anton-Karilla on todella rankkaa, kun sijaiset eivät 
tiedä paljoakaan apuvälineiden teosta sekä niiden hintatiedoista niin, että kotisivulle tulee virheellisiä 
tuotenumeroita sekä hintatietoja.  
 
Johanna ei tunne yhtään lemmentunteita Antonia kohtaan, sillä tämähän on vanha, hieman 
rupsahtanut miekkonen, tosin erittäin lapsenmielinen.  
 
Kesälomien jälkeen Pertta Lehmusoksa sairastui dementiaan ja muutti Honkamäen dementia-
asuntolaan vastahakoisesti. Hän ei enää tuntenut omaa edunvalvoja Seppo Jussilaa, jolle hän alkoi 
ärhennellä. Kaikkein vähiten hän tunsi avustavaa edunvalvoja, Huugo Hippiä.  
 
On suunnitteilla, että Suner rakennuttaisi Voimalatalon viereen suuren ryhmäasuntola keskittymän, 
jotta duunareilla olisi lyhyt matka työpaikalle. Ensin pitää huolellisesti katsoa, että olisiko tähän 
projektiin vara, sillä Voimalatalon rakentaminen tuli hyvin kalliiksi, sillä samoihin aikoihin Suner 
rakennutti samanlaisen talon Tvåstadiin.   
 
Nyt kun Pertta on lopettanut Forssan Avussa, niin avautui yksi duunaripaikka.  
Kerta Anatoli niin kovasti haluaisi aloittaa tässä liberaalisessa ryhmässä, niinpä hän sai tahtonsa läpi.  
Viimeisenä työpäivänä Korjaajaryhmässä hän päästi äänekkään pierun Esan ja Pertin edessä. Totta 
kai siitä seurasi melkoinen saarna, ettei noin saa tehdä ihmistenilmoilla. Anatoli vilautti keskisormea ja 
sitten oikein juoksujalkaa meni ryhmän ulko-ovelle. Oven avattuaan häntä vastaan tuli kahvilan 
ohjaaja Markus Anttila, joka tarttui häntä olkapäistä ja kehotti rauhoittua. Anatoli alkoi itkeä: ”Mun koti 
ei ole täällä, mun koti ei ole täällä…” Markus yritti halata mutta Anatoli rimpuili itsensä irti ja itki.  
Korjaajaryhmän muut duunarit pudistivat päitään suuressa salissa, lasiseinän takana.  
Kun Anatoli oli rauhoittunut, niin hän pääsi lähteä kotiin. Ryhmässä on sovittu, ettei pahoissa mielin 
lähdetä kotiin koska silloin on vaarana vihakirjoittelu.  
 
Kun seuraavana päivänä Anatoli Medvedev aloitti Forssan Avussa, niin silloin hän oli kuin uusi mies 
eikä osaa aavistaakaan millainen rumba alkaa ensi vuonna.  
Kahvitauoilla hän kertoi avoimesti kauhutarinoita Korjaajaryhmästä sekä Pertin terveystuotteiden 



myynnistä. Tämä vain siksi, jotta hänen uudet työkaverinsa tuntisivat sääliä häntä kohtaan. Hän on 
tottunut saamaan tahtonsa läpi ja haluaa, että toiset ihmiset lässyttäisivät hänelle.  
Hän kertoi myös lapsuuden aikaisesta nurmikolla liukastumisesta, joka tapahtui Pietarissa mummon 
luona. Silloin hänet kiidätettiin ambulanssilentokoneella Suomeen sairaalahoitoon.  
Tämän tarinan hän kertoo aina vaan yhä uudelleen, jotta saisi sympatioita puolelleen, ilmiselvä 
narsisti. 
 
Anatoli on kiitollinen Karille, että hän vinkkasi Forssan Avusta. Kyllä hän itsekin tiesi, että siellä on 
vapaampi ilmapiiri.  
 
Anton-Kari on hyvin kiltti, ylikiltti, eikä aseta paljoakaan vaatimuksia. Duunarit saavat elää kuin 
pellossa. Korjaajaryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Café Sunerin kanssa koska ryhmähän leipoo paljon 
ja näin kahvila saa tuoreita leivonnaisia. Loput viedään Honkamäen dementia-asuntolaan. Osa 
leivoksista laitetaan Honkamäen automaattikahvilaan, jossa kuka vain voi ilmaiseksi herkutella.  
 
Anatoli ei pidä kahvilan ohjaajasta koska Markus on yhtä temperamenttinen kuin hän itsekin.  
Marcus ei siedä kaksimielisiä vitsejä ja on monesti saanut toppuutella Jesseä, kun tämä on innostunut 
kertomaan rivoja kaskuja. 
 
Jesse Jussila on kova flirttailemaan Facebookissa. Hän on melkoinen tyttömagneetti, kovempi kuin 
Jilly Tuppurainen. Jilly ei enää ole Forssan Avussa, kun halusi vaihtaa ryhmää. Hän aloitti 
Ympäristötiimin Car Wash ryhmässä, jossa pestään kunnan ja Sunerin autoja.  
Myös Anni Mattila on lopettanut ja aloittanut koko päiväisesti Liesjärven ruokakaupassa. Kyseessä on 
niin kutsuttu ulkoinen ryhmä. Forssan kaupungin ainoa Daily Activity, joka on jäljellä suuren 
hoivareformin jälkeen. Kyseessä on suojattu työpaikka tavallisessa työpaikassa. 
Johanna on hyvin kateellinen, kun tursake Anni sai töitä tavallisesta työympäristöstä mutta hän joutuu 
kituuttaa itseään Daily Activityssä. Hänen katkeruutensa Oilia kohtaan kasvaa kasvamistaan. 
 
Uuno Kiukku on kahvilan ahkerin ja tunnollisin duunari. Lisäksi hän on hyvin stressinkestävä. Samaa 
ei voi sanoa Sylvesteristä. Aamuisin työpaikalle tultuaan Sylvester takkipäällä innostuu ylikierroksilla 
säkättämään ohjaajalleen. 
Uuno ei juuri koskaan kiroile, sillä hän on luonteeltaan mamis, melkoinen itkupilli, joka ärsyttää häntä 
itseään. Joskus hän kiroilee, ettei haluaisi olla tällainen mamis. Lisäksi Uunolla on voimakas rintojen 
kasvu sekä kilkattava naismainen puheääni. Se johtuu lapsuudenaikaisesta narkolepsia lääkkeistä. 
Itse sairaus poistui mutta sivuvaikutuksena hän sai naishormonia. Tämä on kiusallista, kun ihmiset 
luulevat häntä transuksi. Säännöllisesti Uuno käy sairaalassa, jossa saa hormonihoitoa; saa 
mieshormonia, jotta parrankasvu alkaisi ja saisi miehekkäämmän äänen. Uuno unelmoi tosi 
mahtavasta möreästä pornoäänestä.  
 
Sylvester asuu Kaarlontien ryhmäasuntolassa, viereisessä talossa asuu Anatoli. Herra Medvedev ei 
asu varsinaisessa ryhmäasuntolassa vaan tukiasunnossa, jossa tarvittaessa saisi apua mutta jätkän 
ylpeys ei anna periksi. Juuri sen vuoksi hänen kämppänsä on aina hyvin likainen; kuivuneita lautasia 
ja pikaruokapakkauksia lojuu siellä täällä.  
 
Heti kun Anatoli oli aloittanut Forssan Avussa, niin silloin Johanna alkoi kiintyä häneen, erityisesti 
eräänä syyspäivänä, kun äiti oli kertonut, että Jaana-Mari on löytänyt sen oikean; puolivenäläisen 
Juha Pajusen. Johannaakin alkoi haluttaa omaa kotiryssää ja sitten hiffasi, että työpaikallahan on 
sellainen, tosin kihloissa oleva mutta ehkä sen saisi omaksi, jos oikein flirttailisi, ajatteli Johanna. 
Avioliitto on Johannalle pyhempi kuin kihlaus. Johanna alkoi suunnitella hurmaoperaatiota, että miten 
onnistuisi hurmata tämä ihan mukiin menevän venäläisjätkän. Kyllä Johanna sen tietää, että Anatoli 
on duunari eli toimintarajoitteinen. Lisäksi jäbä on hyvin lihava, jopa läski. Ankkamaisesti vaappuva 
ihrakasa mutta Johannaahan on aina läski kiihottanut.  
Johanna päätti, ettei tekisi vanhoja mokia uudelleen kuten esimerkiksi tuijottaa ja perässä 
kyörääminen. Ehkä voisin kouluttaa Anatolista kelpo ukon, ajatteli Johanna.  
Koko syksyn hän onnistui salaamaan tunteensa tähän lyhytkastajanruskeatukkaiseen 
venäläispoikaan. Kyllä Anatoli alkoi vaistota, että taitaa tämä hassu blondityttö olla ihastunut, kun 
haluaa niin kovasti jutella. Muiden duunareiden kanssa Johanna ei juurikaan juttele paitsi hieman 
kujeilee.  
 



 
Rakkaus Elmoon käy säästöliekillä koska he eivät ole pitkään aikaan tavanneet lukuun ottamatta niitä 
lyhyitä hetkiä, kun Johanna käy kaupungintalolla rupattelemassa Leenan kanssa, jolloin samalla 
piipahtaa ravintolassakin.  
Johanna on löytänyt Elmon Facebookissa, muttei uskalla lähettää kaveripyyntöä, kun on ujo ja arka.  
Naamakirjassa Elmo on nimellä Rugbypoika, sillä hän harrastaa rugbyä. Joka tiistai-ilta hän käy 
rugbytreeneissä.  
Elmo on mukana Forssan Urheiluyhdistyksen toimintarajoitteisten jaostossa nimeltä Sankarit. Myös 
Filippa Katainen pelaa samassa yhdistyksessä.  
Anatolilla ei ole muuta harrastusta kuin Facebook pelit sekä tyttöystävän luona leffojen katsominen.  
Johanna on löytänyt myös hänen Facebook-tilinsä. Hänellekään Johanna ei uskalla lähettää 
kaveripyyntöä, ehkä jätkän kihlaus kummittelee mielessä.  
Johanna olettaa Matleenan olevan kehonrakentaja, joka saattaisi kopauttaa häneltä hampaat. 
Johanna on kuullut Anatolilta paljon juttuja Matleena Vuoriosta. Jätkä läpättää ihan kuin ei olisi 
alaleukaa.  
 
Mitä enemmän Johanna kuuli pikkusiskon poikaystävästä, sitä enemmän rakastui Anatoliin, vain sen 
vuoksi, kun jätkä on venäläinen. Johannalla on melkoinen ryssäbuumi, kuten hän itse mielessään 
tapaa vatuloida. Hänellä on unelma, että olisi kiva järjestää suuret suomalaisvenäläiset häät 
samanaikaisesti siskon kanssa. Johanna ei vielä ole tavannut pikkusiskon poikaystävää mutta 
kuvittelee tämän olevan tosi seksikäs. Tämän kuvitelman takia hän alkaa nähdä Anatolin seksikkäänä, 
vaikka onkin vaappuva läskikasa.  
 
Eräänä syyspäivänä Johanna sai auttaa Anatolia skannaamaan tietolehtisiä opasrobottien 
tietokantoihin. Pitää vain syöttää paperi robotin skanneriin, pitkulainen aukko. Anatoli ei osannut 
näinkin yksinkertaista tehtävää vaan yritti syöttää paperia sivuttain, jolloin aukko on liian kapea.  
Johannasta skannaus on erittäin yksinkertaista, ei edes Anton-Kari oikein osaa skannata niin, että 
robotti kykenee rauhallisesti lukea tekstin. Anton on vieläkin onnettomampi robottien ohjelmoinnissa. 
Tämän vuoksi Johannan salattu tekoälyohjelmointi ei ole paljastunut. Vaikuttaa siltä, että myös 
pedagogiteknikko Juha on melkoinen pässi robottiohjelmoinnissa, vaikka nyt parhaillaan pyrkii 
lukulaitteiden kehitystyöhön. Vaikka Johanna tietääkin Janatuisen huonot robottiohjelmointitaidot, niin 
silti hän ei halua itselleen myöntää jätkän olevan pässi. Sama juttu nyt Anatolin kohdalla. 
Rakastuminen Johannalle on sama kuin känniin tuleminen. Kiima on hänelle sama kuin viina.  
 
Nyt Anatoli katsoi huuli pyöreänä, kun blondi kädenkäänteessä skannasi paperin robotin muistiin ja 
samalla suu kävi: ”Näin yksinkertaista on skannaaminen, heleppoa kuin lettu!” Anatolin ajatteli itse 
mielessään, ettei ehtinyt oppia, kun blondi näytti niin nopeasti. Johanna ei ainakaan ole hidas 
hämäläinen vaan paremminkin itsepäinen kainuulainen.  
 
Anton-Kari yrittää pitää useita palloja ilmassa nyt kun hän on yksin. Sijaisohjaajat eivät tiedä ryhmän 
rutiineja. Kun puhelin soi, niin joka kerta kysytään Anton-Karia.  
Kun Anton esimerkiksi auttaa Johannaa hintatietojen tarkistamisessa, niin heti kun jonkin tuotteen 
hinnan tai tuotenumeron pitää käydä tarkistamassa toisaalla olevasta lähteestä, niin silloin lähes joka 
kerta hän erehtyy auttamaan jotain toista duunaria niin, että Johanna saa turhaan odottaa tuntikausia. 
Tällainen turhautuminen helposti aiheuttaa Johannalle kummallisia päähänpistoja. Tämän vuoksi 
Johanna järkevänä tyttönä alkaa sanella kertomustaan. Heti kun ohjaaja vihdoinkin tulee, niin silloin 
hän laittaa kertomus tiedoston sivuun ja sanoo: ”Haha, käsityöt sivvuun!” Anton naurahtaa 
vakiona: ”Eikö vieläkään ne keittiönverhot ole valmiit?”  
 
Anton-Karin on vaikea olla auttamatta toisia duunareita silloin, kun on auttamassa muun muassa 
Johannaa koska on sairaalloisen ylikiltti. Onneksi Johannalla on joka päivä mukana töissä USB-
muistitikku, johon hän sanelee Salatut elimet tai Aivot toivoa täynnä kertomuksia.  
Sanelu on nyt paljon helpompaa, kun hän on yksin työhuoneessaan.  
Nyt syksyllä Johanna sai jälleen vaihtaa työhuonetta ja tällä kertaa Sirkka-Oilin kanssa, kun tämä 
isorintainen suurikokoinen mörököllimäinen akka on liian laiska siivoamaan suurta huonetta. Isompi 
työhuone sopii Johannalle paremmin, kun sinne mahtuu paremmin ohjelmoitavat avustajarobotit.  
Huoneessa on pieni tuuletusparveke, joka on Voimalatalon sisäpihalle päin. Tuuletusparvekkeella ei 
mahdu oleskella, kun heti oven ulkopuolella on kaide. Ohjaajien konttorista menee ovi ulkoterassille, 
joka myös on sisäpihalla. Sirkka-Oilin työhuoneeksi tuli pitkulainen entinen VIP-ruokailuhuone, jossa 
viimeksi Johanna istui.  



 
Tässä uudessa työhuoneessa, jota pian alettiin kutsua robottihuoneeksi, Johanna teki itselleen 
työpisteen perimmäiseen nurkkaukseen, josta on suora näköyhteys ovelle, jotta nopeasti voisi lopettaa 
sanelun, kun ohjaaja tulee huoneeseen. Hänen takanansa on tuuletusparveke.  
Anatoli alkoi useammin istua Johannaa vastapäätä. Työpöytien välissä on suuri näyttöruutu. 
Johannan puolella on robottien ohjelmointilaitteisto. Anatoli istuu erikoisergonomisella tuolilla 
lonkkavian takia.  
Tuoli muistuttaa harppua, ainakin Johannan mielestä. Ihan ilmetty harppu, kuten Johanna tapaa 
vitsailla. Tähän Anton tapaa naurahtaa: ”Johanna, sä oot kyllä hauska!”  
 
Monesti Anton-Kari on vatuloinut, että miten ihmeessä Johanna on noin älykäs mutta silti Work Office 
Rehab passitti hänet Daily Activityyn. Johanna on lukemattomia kertoja kertonut työhistoriansa, että 
Work Office oli pakottanut hänet Daily Activityyn mutta huonoin tuloksin. Ohjaaja ei oikein ymmärrä 
häntä oikein. Vaikuttaa siltä, että Anton luokittelee kaiken pelkäksi ininäksi, kuten Johanna tapaa itse 
mielessään pohtia. Ehkä Anton mielellään auttaisi hänet takaisin informaatiopalveluun, jos olisi valta ja 
voima.  
Johanna alkaa enemmän ja enemmän humaltua Anatolista ja haaveilla suomalaisvenäläisistä häistä 
samanaikaisesti pikkusiskon kanssa. Tuskin Jaana-Mari pitäisi kirkkohäitä, kun on vapaa-ajattelija.  
 
Syksyllä Callcenter siirrettiin Jillyn entiseen huoneeseen koska siellä on hiljaisempaa ja kauempana 
ulko-ovesta.  
 
Myymälä siirrettiin viereiseen Callcenterin entisiin tiloihin. Myymälän entisiin tiloihin tehtiin 
esittelyhuone, jossa on apuvälineiden ja robottien näyttelyversiot. Keskellä huonetta on pitkäpöytä, 
jossa halukkaat duunarit voivat kahvitella ja lounastaa jos haluavat olla rauhassa.  
 
Joskus Johannalle tulee kauhistuttava, ahdistava tunne; tekeekö seura kaltaisensa eli alkaako hän 
muuttua tursakkeeksi, kun nyt on ihastunut kahteen duunariin; Elmoon ja Anatoliin? Pian 
lemmentunteet poistavat ahdistuksen ja entisestään syventää ihastusta nuoriherra Medvedeviä 
kohtaan. Elmo on jäämässä paitsioon, ainakin toistaiseksi.  
 
Muutaman kerran Johanna on käynyt Work Officessa kysymässä töitä. Työkkäri on vastikään 
muuttanut uusiin tiloihin, Forssan käräjätalon entisiin tiloihin. Käräjäoikeus on muuttanut Jokioisiin.  
Joka kerta, kun Johanna menee Work Officen tiloihin, niin silloin hänelle tulee mieleen se isotissinen 
rikostutkija, että täällä olisi saanut istua, jos silloin syksyllä 3000 ei olisi onnistunut valkoisissa 
valheissa sekä Leena ei olisi kavaltanut.  
Työnvälittäjät vastasivat, ettei häntä oteta vastaan, kun on kirjoilla Daily Activityssä eli ei ole 
työmarkkinoiden tavoitettavissa.  
Jos hän sanoutuisi irti Daily Activitystä, niin silloin tulot lakkaisivat eikä saisi senttiäkään 
työttömyyskassasta, kun ei ole ollut avoimilla työmarkkinoilla. Johanna tuntee itsensä suojatyöpaikan 
vangiksi ja Work Officen kusettamaksi.  
Juha, Elmo ja Anatoli ovat eräänlaisia lohtuja, pieniä lohtuja mutta jätkäthän ovat jo varattuja lesbon 
retaleille, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
 
Johannasta on tullut hyvin pidetty Forssan Avussa koska hänellä on hassuja sanontoja sekä 
vakioilmaisuja, jotka hän on oppinut Leenalta, Raijalta sekä itseltään rykijä pirulta.  
Kertomusten sanelu työpaikalla on ainoa asia, joka tuntuu positiiviselta. Tavallisessa työpaikassa ei 
oikein voi ja ehdi alkaa luomaan omia tarinoita. Johanna tapaa myös tulostaa kertomuksiaan paperille 
Sunerin piikkiin. Tätä hän itse mielessään kutsuu palkan lunastukseksi. Tulostukset hän suorittaa 
kaikessa hiljaisuudessa, ettei sijaisohjaajat huomaisi. He saattaisivat reagoita. Anton tuskin reagoisi, 
sillä hänestä on mukava, kun Johanna jatkaa kirjoittamista. Kun joku sattuu tulemaan tulostimen 
luokse, kun hän on tulostamassa, niin silloin hän sanoo, että pitää tulostaa lisää materiaalia ääneen 
lukuhetkeen, vaikka tulosteet hän vie kotiin. 
 
Hermanni on kyllästynyt istumaan Callcenterissä. Harmi vaan, kun luennoitsijan hommiakaan ei oikein 
ole. Ehkä hän voisi tehdä muutamalla toimivalla sormella nippelihommia sopivan apuvälineen avulla.  
On todella rankkaa istua Callcenterin tilauskommunikaatiolaitteen ääressä, kun jotkut asiakkaat 
puhuvat murteilla. Murteiden käyttö on lisääntynyt. Enää harva käyttää kirjakieltä.  
 
 



Filippa ei ehdi istua Callcenter huoneessa koska tämä hoitaa laskutukset ja laskujen skannaukset 
sekä pakkaamiset. Muut duunarit eivät ole kiinnostuneita Callcenterin työtehtävästä. Jokseenkin 
Johannaa työ kiinnostaisi koska silloin voisi rupatella asiakkaiden kanssa. Ehkä voisi tilauksia 
vastaanottamisen ohessa mainostaa kotisivujaan sekä Kivinen Areenaa. Hän ei kuitenkaan suostunut 
puhelintytöksi koska häneltä puuttuu hyvä radioääni, kuten hän asiaa perustelee ohjaajalle.  
Pian sanasta radioääni, tuli Forssan avun sisäpiirislangia. Päivän viimeisellä kahvitauolla sekä Voi 
hyvin tuokiossa, kun Anton ehdottaa Johannalle, että tämä itse lukisi ääneen kertomuksiaan, niin 
silloin Johanna vastaa vakiona: ”Mutta mulla ei oo hyvvää radioeäntä, mutta sullahan sellanen on.” 
Kerta kukaan duunareista ei halunnut ottaa Callcenterin työtehtävää, niinpä Anton-Kari kysyi muilta 
ryhmiltä, jos niissä olisi halukkaita kokeilla kommunikaatiolaitteeseen vastaamista.  
Kulttuurikeskuksen Kaapo Molotov kiinnostui työtehtävästä, vaikkei hänellä ole kaksinen radioääni 
vaan semmoinen itkua muistuttava änkyttävä puheääni. Ohjaajia ei tämä näy haittaavan, sillä 
kyseessähän on suojatyöpaikka. Oletetaan, että asiakkaatkin ymmärtäisivät, että Forssan Avun 
apuvälinetilauksia vastaanottava henkilö olisi toimintarajoitteinen.  
Callcenterissä pitää äänittää asiakaspuhelut, jotta jälkikäteen ohjaajat voivat helposti tarkistaa 
tilaustiedot.  
 
Motorisoidussa pyörätuolissa istuva CP-vammainen Kaapo on ollut Kulttuurikeskuksen pienessä 
käsityömyymälässä sekä joskus auttanut kukkakaupan puolella eli kokemuksia asiakkaista.  
Hänellä on vaalea pystyssä oleva siilikampaus. Hän on hyvin lihava, joka johtuu tietenkin 
pyörätuolissa istumisesta. Kerran viikossa hän saa seisontaharjoituksia, jotta olisi edes jonkinlainen 
toivo, että jalat alkaisivat kantaa.  
Kaapolla on vaikeuksia kontrolloida lihaksiaan. Puhuessaan hän puhkuu ja huitoo käsillään niin, että 
pyörätuoli ihan natisee ja mahaläskit pullistuvat. Hän on jokseenkin älykäs mutta hyvin 
temperamenttinen.  
Kaapo ja Anatoli ovat vanhoja koulututtuja. Hän on kihloissa Anatolin exhän, Pia-Anne Jaarlin kanssa, 
jota kutsutaan nimikirjainten mukaan PA:ksi.  
 
Kun Anatoli sai tietää, että Kaapo on mennyt kihloihin hänen entisen tyttöystävänsä kanssa, niin silloin 
hän pahoitti mielensä mutta rauhoittui vähitellen.  
Anatolin ja PA:n suhde päättyi, kun tyttö kyllästyi jätkän narsistisiin kujeisiin. Anatoli itse väittää 
suhteen päättymisen syyksi, että PA olisi halunnut liikaa passata häntä. Todennäköisesti Anatoli itse 
oli vaatinut palveluksia kuin paskaa tikun nokkaan. Nyt Matleena tapaa ostaa kihlatulleen Ugri Colaa 
heti, kun tämä valittaisi päänsärkyä.  
 
Nyt kun Kaapo aloitti Forssan Avussa, niin silloin Johannaa alkoi ärsyttää jätkän itkumainen puhetyyli 
ja silloin tällöin käytävällä vastaan tullessa tuhahdella. Tietenkään Johanna ei mieltään osoita 
ohjaajien läsnä ollessa vaan ainoastaan heidän selkänsä takana. Jos ja kun Kaapo alkaisi 
kostomielessä haastamaan riitaa, niin silloin Johanna inisee ohjaajille, että Kaapo on epäreilu, vaikka 
itse on kerjännyt vastareaktioita. Hän ei myöskään mieltään osoita Kaapolle Anatolin läsnä ollessa, 
ettei vain menettäisi toiveita saada munaa, kuten Johanna tapaa ajatella.  
 
Johannan ainoat työtehtävät ovat avustajarobottien ohjelmointi, keittiön ja robottihuoneen siivoaminen.  
Siivouspäiväksi on tullut torstai. Maanantaina ei oikein ehdi siivota, kun aamupäivällä on 
maanantaipalaveri, joka usein venyy ylipitkäksi, kun aina joku duunari innostuu puhua pulittamaan.  
Joka aamu sekä iltapäivisin Johannan pitää hakea ja viedä postihuoneelle paketteja ja kirjeitä. Tämä 
tehtävä on hänen mieleensä, kun muistuttaa informaatiopalvelun työtehtäviä. Samalla ohi kulkiessaan 
näkee kahvilan jätkiä.  
 
Johanna on äskettäin kuullut, että Sylvester on aiemmin ollut töissä Ylicityn suurmyymälä Coop Huom! 
lounasravintolassa, muttei pitänyt työstään, kun se oli hänen mielestänsä liian stressaava. Tämä 
nykyinenkin kahvilatyö on Delorsille stressaavaa, kun itse yrittää pitää useita palloja ilmassa. Hän 
kuvittelee itse mielessään olevansa ohjaaja ja kotona tutkii pedagogiteknikoiden kotisivuja.  
 
Tässä joku aika sitten suurmyymälä Coop Huom! vaihtoi nimensä Coop Forumiksi, jotta kuulostaisi 
enemmän kansainvälisemmältä. Joillakin pienillä paikkakunnilla saattaa vielä olla yksittäisiä Coop 
Domuksia ja Coop Huom! tavarataloja mutta osuuskunnallinen yhdistys tulee pikkuhiljaa uudelleen 
profiloimaan kaikki myymälänsä.  
 



Jaana Tammi on paljon sairaana, sillä tämän lihavan naisen munuainen on poksahtamassa ja saa 
dialyysihoitoa. Tämän vuoksi hänen työhalunsa, siis lainausmerkeissä työhalut, ovat vähentyneet 
entisestään. Hän mieluummin on kotona ja leikkii pienen kissankokoisen viihderobotin kanssa. Hän ei 
ole kovin hyvä robottien ohjelmoinnissa, mutta onneksi on myytävänä valmiita data-USB-kalikoita, 
jotka laitetaan robotin USB-porttiin.  
Jaana Tammi ja hänen avopuolisonsa, Onni Laukkanen, asuvat Hirvelän ryhmäasuntolassa, 
Teknikonkadulla. Hirvelän tiloissa on myös lounasravintola, joka on alkanut toimittaa ruokaa 
Voimalatalon ryhmille, kun moni duunari ei pitänyt Bilekeittolan ruuista  
 
Hirvelän ryhmäasuntolat ovat kaksi kerroksisissa pienkerrostaloissa, samannäköisiä kuin Vironmäellä 
Vanha Tammelantien varrella.  
Teknikonkatu menee Hirvisuonkadun ja Kulmakadun välillä. Korttelin länsipuolella on ylempi 
Pimunkatu.  
Teknikonkadun pohjoispäässä, Kulmakadun toisella puolella, on TLNA yhdistyksen tilat, jossa Jaana 
ja Onni tapaavat silloin tällöin piipahtaa, jos Jaanan vointi niin sallisi. He tapaavat myös käydä 
Hirvisuonkadun varrella olevassa Perusta yhdistyksessä. Perusta-yhdistyksen Forssan osasto on 
perustettu Eurolassa mutta muutama vuosi sitten yhdistys löysi paremmat tilat Hirvisuon 
kaupunginosasta.  
 
Onni Laukkanen on yksi Forssan Avun uskollisista asiakkaista ja tapaa kerran kuussa tilata laminoituja 
kuukausi kuvia sekä kellotauluetikettejä ilman viisareita, jotka hän kiinnittää kalentereihin. 
Useimmiten Johanna saa tulostaa kuukausikuvat, jotka sitten Anatoli laminoi. Johanna ei oikein pidä 
kuukausikuvien tulostamisesta koska ensin pitää koota kuvat ärsyttävän yksinkertaiseen 
tietokoneohjelmaan, Picture Factory, jossa on runsaasti ohjelmointivirheitä. Johanna onkin kritisoinut 
tätä bugista ohjelmaa mutta huonoin tuloksin. Ohjelman tekijä on Resurssikeskuksen Kimmo Jokinen, 
joka ei oikein pidä, kun sovellusta moititaan.  
 
Johannasta tuntuu hyvältä, kun pahantuulinen Jaana on lopettanut. Ennen Jaanan lopettamista, 
Johanna tapasi vaivihkaa provosoida tätä ylipainoista naista, jotta sitten voisi valittaa ohjaajille. 
Tarkoituksena oli tietenkin Jaanan saaminen psykiatriseen hoitoon mutta huonoin tuloksi. Sen sijaan 
rouva Tammi päätyi dialyysihoitoon.  
Johanna ei sano ääneen, että on mukava, kun Jaana on kotona koska tällähän on munuaisongelmia 
sekä diabetes. Tietenkään Johanna ei iloitse toisen sairauksista vaan tämän poissaolosta. Varmasti 
myös Antero Hopea toivoi samaa. Johanna on monesti itse mielessään ajatellut, että Antero teki 
väärin, kun vaihtoi ryhmää kyseisen läskikasan takia. Olisi mieluummin vaatinut Jaanan pakkosiirtoa. 
Tätäkään Johanna ei voi sanoa ääneen. Tuskin ohjaajat haluaisivatkaan ymmärtää.  
 
Jaanan ja Lassen työhuoneesta tuli Lassen reviiriä. Tässä kerran Lasse löysi Jaanan nojatuolin takaa 
puolillaan olevan viskipullon. Ilmeisesti rouva Tammi on tissutellut uutislukulaitetta lukiessa. Lasse 
laittoi viskipullon työsalkkuunsa. Hän ei malttanut olla ottamatta ryyppyä työajalla ja Anton-Kari tunsi 
viinanhajua, jolloin Lasse väitti käyttäneensä käsidesiä. Lassella on alkoholistin geenit, sillä hänen 
vanhempansa ovat rapajuoppoja. Äiti on aikoja sitten liittynyt enkelikuoroon mutta isä on vielä 
ryyppykunnossa ja asuu Äänislinnassa. Lasse on kasvanut ukkinsa kanssa.  
 
Vuoden viimeisenä työpäivänä, ennen jouluvapaalle siirtymistä, Johanna rohkaistui ja antoi 
jouluhalauksen Anatolille. Jätkän suu loksahti auki ja naurahti Antonille: ”Haha, mä sain halauksen 
Johannalta!”, eikä osaa aavistaakaan, että tämä on osa suurempaa offensiivia, kun blondin kiintymys 
kulminoituisi. Hän olettaa ja haluaa luulla, että blondi olisi niin järkevä miltä tämä vaikuttaa; avulias ja 
verbaalinen eikä kävisi hyökkäykseen. Kyllä Johanna onkin järkevä ja osaa pitää tunteensa aisoissa, 
ainakin pystyi Juhan ja Elmon kohdalla. Saa nähdä miten pimun käy nyt Anatolin kohdalla, kuten 
Johanna itse asiaa pohtii.  
  
Jouluaattona Johanna ja Jaana-Mari olivat vanhempien luona viettämässä perinteistä joulua. 
Joulupäivänä Johanna teki pienen kinkunsulatus kävelylenkin Kardaanitielle, Honkalehdon ja 
Vironmäen länsipuolella. Johanna ei aktiivisesti ajattele kilojaan vain silloin kun, äiti kehottaa ajatella 
muotojaan. Johannalla alkaa olla melkoiset jenkkakahvat, jotka häntä itseään kiihottaa mutta on 
kuitenkin tietoinen liikalihavuuden terveyshaitoista. Hän ei ole mikään läski mutta helposti sellaiseksi 
tulee, jos ei liiku mutta napostelisi paljon suklaata. Johannan suosikki suklaa on Farsanin suklaat.   
 



 
Johannasta Kardaanitien lenkki on sopiva, kun siellä on katseltavaa; erilaisia yrityksiä. 2980-luvulla 
Johanna, pikkusisko ja serkut kävivät usein Pokavirran tukkukaupan roskiksella, josta löytyi 
käyttökelpoista tavaraa. Yksi niistä on massiivinen valkoinen yölamppu, joka on Johannan yöpöydällä.  
 
Maassa on ohut lumikerros. Johanna kävelee Kardaanitien varrella olevalla pyörätiellä. Hän on 
kuorma-autokeskuksen kohdalla. Ohitse ajaa S-L Safetyn valkoinen henkilöauto. 
Johanna nostaa kätensä ylös ja näyttää keskisormea, kun vihaa tätä monikansallista vartiointiyritystä.  
Nyt keskisormen näyttö on helppoa, kun on runsaasti pakoteitä. Autolla ei pääse pyöräteille.  
S-L Safetyn vartijateknikko painaa jarrua ja hieman peruuttaa keskisormen näyttäjän kohdalle mutta 
nainen lähtee hurjaa vauhtia juoksemaan kohti Tallilan teollisuusaluetta ja tietenkin pyörätiellä. Sitten 
kääntyy pyörätiellä kohti etelää. Hän juoksee puuskuttaen kohti tennishallia ja Nokia-Siemensin 
rakennusta kohti ja sitten kääntyy takaisin Kardaanitielle menevälle pyörätielle mutta sitten yhtäkkiä 
tekee täyskäännöksen, kun pyörätien suulla, Kardaanitien puolella, vartijateknikko pysäyttää autonsa 
ja kuuluttaa kaiuttimesta: ”Stoppa jee, tule takaisin! Come Here!” Nainen lähti pinkomaan henkensä 
edestä kohti valtatie kakkosta ja sitten kääntyi etelään, Vironmäen puolelle.  
Vartijateknikko ei voinut lähteä perään koska nainen oli pyörätiellä eikä kyseessä ollut murtovaras, 
vaan ainoastaan vartijalle mielenosoituksellinen kiusoitteleminen. Sinänsä ei lainvastaista mutta 
mielivaltaista kiihkotoimintaa.  
 
Johanna juoksi sydän kiivaasti hakaten kohti Vironmäen Puro-onnela korttelia koska sinne vartijan on 
vaikeampi ajaa autolla, kun siellä on paljon puomeja sekä kiveyksiä. Sisäpihalla Johanna alkoi kävellä, 
ettei herättäisi turhaa huomiota. Hän ajatteli, että kestäisi aikansa, kun vartija kiertäisi valtatie 
kakkosen kautta Vironmäelle. Kardaanitieltä ei mene autoteitä mutta pahimmassa tapauksissa vartija 
saattaisi ajaa pyörä- ja kävelyteitä pitkin Itäiselle Margariinitielle ja sitten ajaa Puro-Onnelan ympäri 
niin, että hän olisi pussissa. Onneksi näin ei käynyt. Johanna käveli joka suuntaan katsellen kohti 
Floorantietä ja sitten Itäiselle Margariinitielle. Kardaanitielle hänellä ei ole asiaa, sillä silloin vartija voisi 
huomata hänet. Joissakin kohti olisi mahdoton pinkoa pakoon koska eri firmojen ympäri on 
verkkoaidat. Perääntyminen olisi mahdotonta, kun autolla tavoittaisi leikiten ja sitten mahdollisesti 
bodattu vartija juoksisi hänen peräänsä. Näin Johanna vatuloi samalla, kun käveli Itäistä 
Margariinitietä pohjoiseen. Vasemmalla puolella on tyhjillään oleva entinen Daily Activityn tilat. Täällä 
on ollut muun muassa Kulttuurikeskus ennen hoivareformia. Oikealla puolella on kunnan 
keskusvarasto, johon kohta puoliin aletaan rakentaa omakotitaloja.  
Seuraavaksi oikealla puolella on Vironmäentie, jonka puolivälissä asuu serkkutyttö Janette ja Olli-Kari.  
Johanna vilkuili joka suuntaan samalla, kun käveli kohti pohjoista, ettei vain näkyisi S-L Safetyn autoa 
tai poliiseja. Hänen mieleensä putkahteli sen isotissisen rikoskytän muotokuva samalla, kun kiireesti 
asteli kohti Itäisen Margariinitien pohjoispäätyä, jossa on Tasankovuorentie sekä Vironmäenkoulu.  
Johanna käveli koulunpihan läpi, yläasteen ja keskiasteen rakennusten välistä kohti koulun 
rugbykenttää. Sitten hän kääntyi vasemmalle ja käveli suuren voimistelusalin edestä kohti länttä ja 
sitten voimistelusalin ja kotitalousrakennusten välistä pitkulaiselle nurmikkoniitylle, joka tähän aikaan 
vuodesta on lumipeitteen alla. Hän käveli pyörätietä Honkalehdon omakotialueelle, jossa kääntyi 
Hornet kortteliin siltä varalta, ettei mahdollisesti vartijateknikko näkisi häntä. Olisi todella huono tuuli, 
jos hän kävelisi Honkalehdontietä kohti Siivekkääntietä ja S-L Safetyn auto ajaisi ohitse ja alkaisi 
seurata ja tulisi vanhempien talolle. Millainen sota alkaisi, kun ja jos isä ja äiti saisivat tietää tyttären 
keskisormen näyttämisestä, ajatteli Johanna samalla, kun käveli Hornetin korttelin läpi, punaisten 
parakkimaisten nuortenaikuisten asuin moduulien välistä. Korttelin itäpäässä hän kiireesti käveli 
Honkalehdontien yli kohti Siivekkääntietä ja pian oli turvallisesti vanhempien talolla.  
Keskipäivällä, kuten Kivisillä on tapana, kun on vapaapäivä, syötiin lounas. Nyt joulupäivänä pöydässä 
oli jouluaaton tähteitä. Iltapäivällä Johanna lähti kotiin lahjojensa kanssa. Myös Jaana-Mari lähti 
ajelemaan kohti Turkua. Juha ei ollut mukana, kun he ovat äskettäin tavanneet.  
 
Edellisellä vuosikymmenellä Johanna tunsi hieman ihastusta Olli-Karia kohtaan mutta onnistui hyvin 
peittää lämpimät ajatuksensa. Hän kirjoitteli hassuja runoja omaan henkilökohtaiseen elektroniseen 
kirjoituslaitteeseen. Yksi hassuimmista runoista meni tähän tyyliin; Konnat ampuivat kovilla ja jätkällä 
oli maskikasvoillaan, jolloin kyllästyi S-L Safetyn työhön vittumaiseen… 
Koko joulunajan hän unelmoi Anatolista niin paljon, että tämän nimi alkoi erotisoitua ja jätkän 
tursakemaisuus poistui mielestä.  
 
Jaana-Marin ihastus, Juha Pajunen, on töissä biokaasupullottamossa, joka sijaitsee Taalintehtaan 



ulkopuolella. Hän itse asuu aivan Taalintehtaan keskustassa, pienessä rivitalonpätkässä. Talo on 
hyvin kulunut.  
Jaana-Mari on alkanut suunnitella muuttavansa poikaystävänsä luokse, jotta seksin harrastaminen 
olisi helpompaa. Turun Lyhytlaaksossa asuu paljon kummallisia tursakkeita.  
 
Johanna vietti uuttavuotta vanhempiensa kanssa, kun taas pikkusisko biletti ystävättärien ja 
poikakaverinsa kanssa maineikkaassa legendaarisessa seurusteluravintola Uudessa apteekissa 
Turun Kaskenahteessa. Jaana-Marilla on aina tapana ottaa ravintoloista juomalasit mukaansa 
muistoksi. Jo lapsuuskodissa asuessa hänen huoneessansa oli paljon drinkkilaseja. Vanhemmille hän 
vitsaili Kivinen tyyliin: ”Äh, ne olivat erikoistarjouksessa E-Storessa!”  
 
Koulutusyhtiö Suner ja kunnan hoivahallinto eivät ole löytäneet Juha Janatuisen seuraajaa, jotta 
Anton-Karin työtaakka kevenisi. Lyhyt aikaiset sijaiset eivät luonnollisesti voi tietää Forssan Avun 
tavoista. Heti kun oppivat työtehtävät, niin silloin sijaisuus päättyy. Janatuinen olisi ollut hyvä ohjaaja 
mutta harmi vaan, kun Johanna ihastui häneen, vaikkei paljastanut tunteitaan mutta kuitenkin oli 
läpinäkyvää.  
 
Talvella Forssan Avussa aloitti Pekko Anttila, joka on lopettanut ravintolaryhmässä samasta syystä 
kuin Johanna; rankkaa seistä kivilattian päällä. Lisäksi Pekko alkaa olla vanhamies mutta kuitenkin 
hyvin energinen.  
Ennen hoivareformia Pekko ja Anton-Kari ovat työskennelleet Vironmäen Day Centerissä, jossa 
Forssan Apu perustettiin ja perustajina olivat Anton-Kari ja Keijo Jokinen. Sitten vähän ennen reformia 
ryhmä oli jonkin aikaa Arttu Lehto-oksan lukion tiloissa. Pekko sai töitä sijaispankista, josta sijaisia 
välitetään eri ryhmiin. Pekon sijaisuus kestää alkukesään asti. 
 
Vastikään Olli-Kari Kivinen-Jussila on saanut hoivahallinnon sijaispankin päällikönviran. Hänellä on 
konttori hoivahallinnossa. Kun Johanna oli saanut tietää, että serkun aviomies työskentelee samassa 
talossa, niin silloin hän alkoi tuntea ylpeyttä, että nyt kaksi Kivistä on samassa rakennuksessa. Hän ei 
tohdi mennä Olli-Karin luokse rupattelemaan sen iänikuisen silmälasirumban takia. Toinen syy, miksei 
uskalla mennä tätä tervehtimään on tietenkin rakastumisen pelko; käsivarret todennäköisesti alkaisivat 
nykiä halaukseen. Johanna pelkää, jos runonpätkät sytyttäisivät suurkiiman serkun aviomieheen. 
Tästä huolimatta hän rustaili runoja Olli-Karista. Ilmeisesti Johanna haluaa olla kiimassa.  
 
Eräänä januari päivänä, vuonna 3008, Johanna ja Anatoli istuivat robottihuoneessa rupatellen 
tavalliseen tapaan niitä näitä. Johannaa kiihotti niin valtavasti ja munasolu oli jälleen aktivoitumassa.  
Kertomuksen sanelusta ei tule mitään, kun Anatoli istuu samassa huoneessa häntä vastapäätä.  
Johanna päätti kokeilla kepillä jäätä ja leikkimielellä mutta kuitenkin tosissaan, kosi Medvedeviä, jolloin 
tämä punastellen vastasi: ”Valitettavasti mä olen kihloissa Matleenan kanssa eikä tarvita kolmatta 
pyörää.” Johanna meni hiljaiseksi ja ajatteli itse mielessään, että miksi kaikilla ihanilla jätkillä pitää olla 
lesbon retale tyttöystävänä.  
Anatoli ajatteli, että mikähän tuokin oli olevinaan, onkohan se osa suurempaa offensiivia. Hän ei osaa 
aavistaakaan, että millainen lemmenrumba on edessä. 
 
Töiden jälkeen kotona Johanna väsäsi nettikääntäjällä venäjänkielisen rakkauskirjeen kyrillisine 
kirjaimineen, vaikka tätä nykyään Venäjällä on käytössä latinalaiset kirjaimet. Johanna päätti 
romanttisuuden nimissä laittaa käännösohjelmaan perinteiset kyrilliset kirjaimet. Tosi ryssien tulee 
osata kyrilliset, ajatteli Johanna.  
 
Aamulla töissä, vähän ennen ensimmäistä kahvitaukoa, Johanna antoi Anatolille rakkauskirjeensä, 
vaikka Santtu Koivulan tapauksen yhteydessä oli lukenut iltapäivälehden psykiatripalstalta, ettei 
rakkauskirjeellä pidä räväyttää. Johanna tunsi sisimmässään, että on pakko paljastaa tunteensa, kun 
Anatoli vaikuttaa fiksulta jätkältä eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää.  
Kirjettä ojentaessaan Johanna sanoi: ”Oho, tämmönen on tullut sähköpostitulostimesta…” Anatolin 
suu loksahti auki, kun otti vastaan A4-paperin, joka on kirjoitettu tietokoneella.  
 
Anatoli uskoi Johannan selitykseen, että kirje olisi tullut sähköpostitse ja pähkäili, että kuka kumma on 
lähettäjä. Hän osaa kyrilliset aakkoset eli ymmärsi leikiten viestin sisällön. Kirjeessä lukee; Minä 
rakastan Anatoli M niin paljon ja haluan mennä hänen kanssansa naimisiin ja sydän sanoo Bum-bum!  
Kirjeestä näkee selvästi, että kyseessä on onneton käännös, ilmiselvä konekääntäjän tulos mutta sitä 
Anatoli ei ajatellut vaan vatuloi, että kuka on lähettäjä. Hänellä kävi mielessä, että ehkä Johanna on 



kirjoittanut kirjeen mutta eihän tämä hassu kainuulaisblondi osaa venäjää.  
Hän luki kirjeen ääneen Forssan Avun keittiössä. Heti kun hän oli lukenut, että sydän sanoo Bum-bum, 
niin silloin pöydän ääressä istunut Sirkka-Oili alkoi nauraa. Nauru tarttui myös Johannaan. Anatoli 
alkoi epäillä Johannaa mutta sitten tuli taas ajatus, että miten tämä olisi osannut kirjoittaa venäjäksi ja 
kaiken kukkuraksi kyrillisin kirjaimin. Se on mysteeri, ajatteli Anatoli Medvedev.  
Johanna mukamas oli ääneen pohtivinaan, että kuka on voinut lähettää kirjeen ja sanoi, ettei osaa 
venäjää ja kenties lähettäjä on Venäjän lemmenmafia tai Pietarin nettitrolli. Sitten Johanna vitsaili, että 
ehkä bussipysäkillä kirjeenkirjoittaja levittäisi Venäjänlipun Anatolin eteen ja polvistuisi kosimaan.  
Tähän Anatoli vastasi: ”Se olisi kauheaa ja mitähän Matleena sanoisi…” 
Illalla Johanna oli intoa täynnä ja innoissaan väsäsi vielä toisen rakkauskirjeen eli pikkulappusen. 
Johanna ei näe rakkauskirjettään lapselliseksi pikkulappuseksi vaan sydämen äänen kuuntelemiseksi.  
  
Seuraavana aamuna Johanna antoi uuden rakkauskirjeen Anatolille. Kirjeessä hän kirjoittaa venäjäksi;  
Vastaa sähköpostiosoitteeseeni roiske@aerosol.eu, ja kysy lisää minusta… Kyseinen 
sähköpostiosoite on Johannan anonyymi osoite, jota hän käyttää muun muassa tiedotusvälineiden 
palautteen ja vinkkien lähettämiseen. Idean anonyymistä sähköpostiosoitteesta hän on saanut 
sähköpostikirjeenvaihtaja, TASSilta, ettei pääosoite joutuisi roskapostittajien postauslistoille.  
Rakkauskirjeen hän allekirjoitti nimimerkillä; Ihailijanne. 
Kirjeen annettua Johanna meni nurkan taakse, kopiointitilaan, jossa hiljaa itsekseen nauraa kihersi. 
Jonkin ajan kuluttua Anton-Kari kuiskasi Johannalle, että tämä tunnustaisi kirjoittaneensa kirjeet. 
Anton on nähnyt läpi Johannan ihastuksen. Hänen mielestänsä Johanna ja Anatoli sopisivat hyvin 
yhteen. Hän on jopa rukoillut, jotta näistä kahdesta duunarista tulisi pari. Antonista olisi todella 
suloista, kun kaksi samankaltaista henkilöä löytäisivät yhteisen sävelen. Hän ei osaa aavistaakaan 
mitä tuleman pitää. Nyt, kun hän huomasi, kuinka Johanna innoissaan itse mielessään nauraa kihersi, 
haroen molempien käsien sormillaan nenänpäätä ja oli ihan kuin lentoon lähtisi. Hän arvasi, että kuka 
on rakkauskirjeiden takana. Kuka muukaan voisi saada tuollaisen idean kirjoittaa venäjänkielisiä 
rakkauskirjeitä kuin Johanna, ajatteli Anton-Kari.   
 
Johanna rykäisi pari kertaa ja meni keittiön puolelle ja sanoi Anatolille: ”Mie ne kirjeet kirjotin ja oon 
sanojeni takana, tehty mikä tehty!” Anatolilta pääsi räkänauru, kun epäilys kävi toteen. Hän on aina 
vaistonnut tulevat tapahtumat, iloiset ja surulliset tapahtumat. 
Johanna pelkäsi, että työkaveri suuttuisi mutta siinä oli väärässä. Vaikuttaa siltä, että Anatoli on yhtä 
humoristinen kuin Leena Lehto, ajatteli Johanna eikä osaa aavistaakaan jätkän narsistisia 
taipuvuuksia. Sitten Johanna sanoi, että pitää mennä postikierrokselle.  
Anatoli lähti mukaan postihuoneelle, jotta voisi kahden kesken keskustella tapahtuneesta. Johanna 
tunsi, kuinka munasolut alkoivat aktivoitua ja lemmenhumala alkoi nousta päähän.  
 
Postihuoneessa Anatoli sanoi, että he voivat olla vain kavereita, sillä hänhän on jo kihloissa Matleenan 
kanssa. Tämän litanian Johanna on kuullut liiankin monta kertaa, vai että lesbo Matleena, ajatteli 
Johanna itse mielessään. Hän toivoisi olevansa Matleenaa kovempi hurmuri, jotta hurmaisi tämän 
ihanalta vaikuttavan jätkän, sopivan lihava, ajatteli umpirakastunut Johanna.  
Johanna kysyi änkyttäen: ”No, pahastuitko siitä kirjeestä?”, johon Anatoli kohautti olkapäitään: ”Äh, se 
oli vain mukava juttu, erittäin hyvin kirjoitettu… Kuule, miten osaat venäjää?”  
Johanna paljasti luoneensa kirjeen nettikääntäjällä. Anatolista kirje oli taitavasti käännetty ja kaiken 
kukkuraksi kyrillisin aakkosin, joita enää käytetään vain Venäjän kulttuuripiireissä.    
Johanna alkoi olettaa, että Anatolilla olisi samanlainen henkilökemia eikä osaa aavistaakaan tulevaa. 
Myös Anatoli ihastui Johannaan, muttei voi vaihtaa Matleenaa Johannaan koska silloin kaikki kaverit ja 
vanhemmat alkaisivat päivitellä ja kutsua häntä mieshuoraksi. Jos hän ei olisi kihloissa, niin 
todennäköisesti aloittaisi seurustelut tämän ihanan, kauniin ja hassun kainuulaisnaisen kanssa, tytöksi 
tätä ei voi enää kutsua vaan naiseksi, kuten Anatoli itse mielessään vatuloi. 
 
Januari-Februari Pekko matkusti muutaman viikon lomalle Thaimaahan, pieneen moderniin 
espanjalaishenkiseen lomakylä Puerto Spiceen. Hänen lomittajaksensa tuli ruipelomainen, melkein 
Johannan ikäinen, vaaleasiilitukkainen Ali Tammsalu. Johannan mielestä äijä on tyypillinen Kainuusta 
poismuuttaja, joka on tullut leuhkaksi, oikeaksi silinterisedäksi eli miespuolinen kukkahattutäti. 
Johannasta Ali on emä ihilisti, vaikka silloin tällöin saattaa pelleillä hänen kanssansa.  
 
 
 



Eräällä tiistaikävelyllä, kun käveltiin Jätkänkadun eteläpäässä olevan kukkakaupan ohitse, niin silloin 
Anton-Kari leikillään sanoi Johannalle kehnolla Kainuun murteella: ”Johanna, tuukkaa miulle kukka!”, 
jolloin Johanna hätkähti, kun mieleen tuli vanhempien entinen naapuri, Nukkun perhe. Tietenkään 
Johanna ei alkanut läpättämään kyseisestä ruokakunnasta.  
Anton näki, kuinka Johanna hätkähti ja toisti saman, jolloin Johanna jälleen säpsähti. Anton 
kysyi: ”Kenties sun entinen ukkos on joku Tuukka, siksikö hätkähdit?”, johon Johanna: ”Kiitti, en 
kommentoi, Huu!”. Tästä lähtien Anton alkoi Johannalle leikillään toistaa repliikkiä. Joka kerta Johanna 
hätkähtää. Lauri alkaa joka kerta nauraa makeasti ja myös alkoi hokea Tuukkaa ja kukkia.  
Ali kertoi Antonille, että Tuukka on tavallinen miehen nimi Kainuussa, sillä myös hän on kotoisin sieltä. 
Virolaisesta sukunimestä huolimatta Ali on kantakainuulainen, muttei puheesta enää kuule Kainuun 
murretta. Johannan puheesta kuulee senkin edestä.  
 
Anatoli ei pidä Alin tyylistä. Usein kahden kesken robottihuoneessa hän haukkuu tätä orjapiiskuriksi. 
Umpirakastunut Johanna nyökyttelee, vaikka osittain pitää herra Tammsalun pelleilyistä.  
 Johanna on jo opettanut Anatolille, ettei kannata kerjätä työtehtäviä ohjaajilta koska silloin on suuri 
vaara saada pitkästyttäviä nippelihommia. Parempi istua täällä robottihuoneessa ja rupatella.  
Kerta Anatoli istuu samassa huoneessa, niinpä Johanna joutuu kirjoittamaan kertomuksia 
näppäimistöltä. Aivot toivoa täynnä kertomukseen hän on jo luonut Anatolia kuvaavan hahmon, 
naispuolinen Anna. Pitkään Johanna mietti hahmon nimeä koska Annahan on äidin nimi mutta lopulta 
päätti ottaa tämän nimen, kun hän on salannut JK Suora kotisivut perheenjäseniltä niin miksipä ei tätä 
nimeä, ajatteli Johanna. Kertomuksessa häntä itseään kuvaava hahmo Juha rakastuu jenkkityttö 
Annaan. Kertomusta kirjoittaessa häntä kiihottaa niin vietävästi, kun silloin mieleen jää rakas työkaveri. 
Hän ei uskalla näyttää kertomustaan Anatolille, kun ei tiedä kuinka tämä reagoisi hahmoonsa, joka on 
naismuodossa.  
Johannan sydän sanoo todella bum-bum ja on vaikea keskittyä kertomuksen naputteluun, kun 
vastapäätä, suuren näyttöpäätteen takana istuu hehkeä Anatoli, jonka suu käy ihan solkenaan. 
Tavallisesti Johanna ei tapaa rupatella mutta nyt rakastuneena hän posket punottaen ja sydän 
kiivaasti lyöden vastailee ja esittää kysymyksiä.  
Suurin osa keskustelun aiheista käsittelee muita työkavereita eikä suinkaan positiivisia adjektiivejä.  
He haukkuvat muun muassa Lassea, kun tämä koko ajan yrittää työkavereiltaan ja sijaisilta pummata 
rahaa sekä käydä takkien taskuilla. Onneksi Johannan lompakko on housujen takataskussa eli hänen 
lompakolleen Lasse ei noin vain pääse kajoamaan mutta Anatoli pitää lompakkoaan takkinsa 
povitaskussa, ja takki on käytävällä olevassa lukitsemattomassa pukukaapissa.  
 
Muutaman kerran viikossa Lassella on niin kutsuttu oma-aika, jolloin hän ohjaajien kanssa käy 
kävelyllä sekä pikkuostoksilla. Tätä Anatolin on vaikea ymmärtää ja haukkua räksyttää Lassea tämän 
selän takana Johannalle. Johanna kuuntelee ja nyökyttelee. 
 
Kahvitauoilla Lasse tapaa nauraa räkättää tai sitten mököttää omissa oloissaan. Toinen hermosaha on 
Filippa Katainen, varsinkin perjantaileffan aikana hän tapaa yhtäkkiä alkaa nauraa hirnua niin, että 
Anatolin verenpaine nousee maksimiin. Johannalla ei ole tapana katsoa perjantaileffaa koska silloin 
vain väsähtäisi. Hänen mielestänsä työpaikalla ei pitäisi katsoa leffaa koska sinnehän tullaan 
paiskimaan töitä, vaikka Forssan Apu onkin suojatyöpaikka, joka tarjoaa mielekästä puuhaa sekä 
sosiaalista harjoittelua. Tämän hän on sanonut Anatolille niin, että tämä oikein innostuu puhumaan 
enemmän eri henkilöistä heidän selkänsä takana. Tavallaan Johanna toimii eräänlaisena agitaattorina.  
 
Filippan äkilliset naurunhörähdykset on osa hänen toimintarajoitettansa eikä mahda sille mitään, mutta 
sitä Anatolin on vaikea ymmärtää, vaikka hänen veljellänsä on Downin syndrooma.  
Silloin tällöin Johanna kehuu Anatolin miehuutta, josta tämä selvästi nauttii, kun on narsisti.  
Lemmenhumalainen Johanna ei huomaa kaverin narsismia eikä edes vielä tiedä mitään narsismista. 
Kylläkin hän on joskus televisiosta kuullut puhuttavan tästä vaikeasta vaivasta.  
 
Muutaman kerran Anatoli varoitteli, että hänellä on lyhyt pinna ja pitää ajatella tarkoin mitä hänelle 
sanoo mutta Johanna olettaa, ettei heidän välillensä koskaan tulisi riitaa, niin syvästi hän on 
humaltunut työkaveriinsa.  
Anatoli syytti pinnan lyhenemisestä Riihimäen kansankorkeakoulun Timo-Markusta. Johanna ei vielä 
tiedä, että kyseessä on hänen entinen koulukaverinsa yläasteelta ja lukiosta koska Anatoli kutsuu tätä 
vain etunimellä. Anatoli kertoi, että kiusaaja Timo-Markus on siittänyt paljon lapsia mutta sitten jättänyt 
lapset äidin huostaan.  



Huhutaan, että Timo-Markus olisi tehnyt lapsen Tiina Kallelan kanssa. Johanna ei myöskään vielä 
tiedä, että myös Tiina on lukion aikainen rockfani.  
Viimeksi Johanna näki vilaukselta Timo-Markusta Ylicityn kauppakeskuksella muutama vuosi sitten. 
He rupattelivat hetkisen. Johanna lähetti terveisiä Roopelle. Johannalla ei ole koskaan ollut ongelmia 
herra Temapoegin kanssa.  
Nyt kun Anatoli kertoo Timo-Markuksen haukkumisista, niin Johanna ei osaa aavistaakaan, että 
kyseessä on sama jätkä, johon hänen ajatuksensa assosioituvat. Johanna ei tiedä, että Timo-Markus 
oli kouluaikaan ihastunut häneen, ehkä yhtä paljon kuin hän itse Anatoliin mutta tunsi samanlaista 
haikeutta, kun rakkauden kohteen huomio on toisessa henkilössä. Kouluaikaan Johanna ei ollut 
varattu vaan itsepäisesti yritti vikitellä koulukavereitaan.  
 
Robotti huoneessa Anatoli istuu häntä varten hankitulla erikoisergonomisella tuolilla. Tuoli muistuttaa 
sinistä harppua tai modernia taideteosta.  
Anatolilla on valtava perse, joka peittää kokonaan kapean erikoisergonomisen tuolin.  
Lihavuus johtuu Ugri Colan lipittämisestä. Hänellä on pulleat O´boy kaakao posket, joissa on jotain 
punertavaa ihottumaa.  
 
Lukemattomia kertoja Anatoli kertoi Johannalle, että kuinka hän ja Matleena tapasivat ja se tapahtui 
Riihimäen kansankorkeakoulussa. Matleena on kantasuomalainen eikä osaa sanaakaan venäjää. 
Anatoli puhuu hyvin äidinkieltään, muttei oikein osaa enää kirjoittaa, kun on asunut suurimman osan 
elämästään Hämeessä. Jotkut suomenkieliset sanat tuottavat vaikeuksia. 
Kansankorkeakoulussa hän onnistui hurmaamaan Matleenan eroottisilla runoilla. Monet 
kansankorkeakoulun tytöt pyörivät hänen ympärillänsä punottavin poskin mutta Matleena oli 
onnekkain. Myös Matleenalla oli ihailijansa, ja yksi heistä oli Timo-Markus, joka mustasukkaisuuttaan 
alkoi haukkua Anatolia mieshuoraksi ja päälle ryssitteli.  
Ennen kansankorkeakouluopintoja Anatoli oli Pia-Annin kanssa mutta heidän välinsä katkesivat, kun 
PA innokkaasti oli passaamassa herra Medvedeviä kuin paskaa tikun nokkaan. Todennäköisesti 
Anatoli itse vaati palveluita. Ehkä PA kyllästyi ainaiseen passuuttamiseen ja pisti välit poikki. Anatoli 
vierittää syyn Pia-Annille.  
Myöhemmin PA rakastui Kaapoon, koska häntä kävi sääliksi tämä pyörätuolissa istuva  
CP-vammainen jätkä, jota hän mieluummin passaa kuin läski-Anatalia.  
Matleena sopii hyvin Anatolille koska tämä on paksunahkainen eikä vähästä pahoita mieltään. 
Matleena on sairaalloisen ylikiltti.  
 
Matleenan kasvatti-isä, edunvalvoja Krisu ei oikein pidä Anatolista koska tämä on liian 
temperamenttinen ja helposti hermostuu. Lisäksi Anatoli usein riitelee kasvatusperheen lasten kanssa 
ja erityisesti Rico-pojan kanssa. Rico on kyllästynyt tämän lihavan pojan pärstäkertoimeen niin paljon, 
että on uhannut selkäsaunalla ja kopsauttaa pois hänen kanimaisen etuhampaansa. Tämän vuoksi 
Anatoli pelkää Ricoa, kirppumaisen laihaa jätkää, suurin piirtein Anatolin ikäinen. 
 
Matleenan biologiset vanhemmat ovat suvaitsevaisempia Anatolia kohtaan mutta he ovat antaneet 
kasvatusvastuun Krisulle, joka on Vuorioiden perhetuttu.  
Matleena on monta vuotta asunut kasvattikodissa biologisten vanhempien alkoholiongelman vuoksi. 
Tämän tähden Matleena pidättäytyy alkoholista koska alkoholismi on geeneissä ja on hyvin 
onnistunutkin mutta hän sekä Anatoli ovat koukussa Ugri Colaan, joka on melkein yhtä vahingollista 
kuin alkoholi mutta limsa ei tietenkään nouse päähän.  
Kaiken tämän Anatoli kertoi Johannalle Forssan Avun robottihuoneessa. Siellä he istuvat päivittäin 
rupatellen. Johannan lemmenhumala sen kuin kasvaa. Anatolin kanimainen etuhammas ihanasta 
korostuu. Kello puoli kymmenen he menevät keittiöön päivän ensimmäiselle kahville ja sitten 
vetäytyvät takaisin robottihuoneeseen odottamaan ohjaajaa. Nyt kun Anton-Kari on yksin 
sijaisohjaajien kanssa, niin Johanna ja Anatoli saavat kaikessa rauhassa rupatella. 
 
Johanna kiihottuu myös työkaverinsa valtavasta läskimahasta sekä suuresta takapuolesta. Sormet 
ovat kuin tikut, joilla hän on haka naputtelemaan tekstiviestejä takkipuhelimen langattomalla 
ohjauspaneelilla. Anatolilla on vaaleapunainen perustakkipuhelin merkkiä Samsung Anakonda. Usein 
takkipuhelin on latauksessa. Robottihuoneessa on hyvä ladata, sillä Anatoli ei uskalla ladata sitä 
käytävällä, kun siellä olisi suuri vaara, että Lasse menisi sitä näpräämään.   
 
Viikonloppuisin Johannan nakkisormet naputtelevat lukemattomia tekstiviestejä Anatolille, joissa hän 
valittaa yksinäisyyttä ja utelee, että mitä jäbä duunaa. Anatoli vastaa lyhyesti, että hyvin menee. 



Oikeastaan Johanna ei tunne oloaan yksinäiseksi, kun on tottunut olemaan omissa oloissaan mutta 
nyt lemmenhumalassa koko ajan ihanan lihava Anatoli pyörii mielessä eikä osaa aavistaakaan 
millaista rumbaa on käynnistämässä, herättämässä nukkuvaa karhua.  
 
 
Tietenkin Anatolia ärsytti, kun se Kainuun blondi tunkee hänen ja Matleenan väliin mutta samalla 
tuntee hieman ihastusta, vaikka itse on kihloissa. Tämä on hänen suurin salaisuutensa, jota hän ei aio 
paljastaa kenellekään, ei edes kihlatulle. Mitäpä suotta läpättää, kun ei ole ollut uskoton, kuten Anatoli 
Medvedev tapaa vatuloida itse mielessään.  
 
Todellisuudessa Johanna ei ole niin yksinäinen kuin olettaa työkaverilleen. Lauantai-iltaisin hän 
menee Siivekkääntie kuuteen saunomaan ja sunnuntaisin menee syömään äidin laittamaa kotiruokaa 
ja hakee puhtaat vaatteet, jotka isä on pakannut siististi Europower olkalaukkuun.  
 
Kotona Johanna haaveilee eroottisista koti-illoista ihanan Anatolin kanssa. Elmo Yrjölä ei ole ollut 
pitkään aikaan hänen mielessänsä paitsi silloin kun hän käy kaupungintalolla tervehtimässä Leenaa 
sekä katselee vasemman käsivartensa syntymämerkkejä, jolloin hänelle tulee mieleen vekkulimainen 
Elmo. Jos Elmo olisi Forssan Avussa, niin todennäköisesti Johanna ihastuisi häneen koska tämä on 
laihempi ja vekkulimaisempi.   
 
Joka kerta, kun Johanna katsoo TV Kainuuta ja alkaa kuntoiluohjelma Elmoin, niin hän kiihottuu 
valtaisasti ja kuulee korvissa Pekon äänen kutsuvan Elmoa. Johanna on ottanut selville, että mitä 
ohjelman nimi tarkoittaa. Elmoin on eräs laillinen hormonivalmiste, jota valmistetaan Karjalan 
Äänislinnassa.  
 
Eräänä februari maanantaina Anatoli ei päässyt töihin koska yöllä oli ollut melkoinen lumimyräkkä ja 
bussit olivat tupaten täynnä. Oikeastaan hänen luotansa ei olisi pitkä matka töihin, jopa lyhyempi 
matka kuin Johannan luota mutta kun on laiskapötkylä, siispä hän päätti pysyä kotona koko päivän. 
Johanna meni töihin perikainuulaisella sisulla.  
 
Edellisiltana Anatoli ja Matleena olivat olleet retkellä Hunnisalon virkistysalueella, jossa Matleena 
kadotti poikaystävänsä avainkorttinipun, jossa oli Anatolin vanhempien avainkortti.  
Heti kun Matleena sanoi, että avainkorttinippu on pudonnut, niin Anatoli hurjistui ja uhkasi purkaa 
kihlauksen. Matleena vakuutti, että kyllä kortit löytyvät huomenna, kun päivä on valjennut. Anatoli 
rauhoittui ja päätti pyytää huomenna kyytiapua Johannalta, kun tällä on ajokortti ja pelit.  
 
Yöllä valkoinen kurittaja riehui niin, ettei Anatoli kehdannut lähteä töihin. Hän ei jaksanut kahlata 
lumihangessa.  
Keskipäivällä, ruokatunnilla, Johanna lähetti tekstiviestin idolilleen, että miten hurisee, kun ei päässyt 
töihin. Anatoli ei vastannut mitään, kun oli hyvin pahalla tuulella. Häntä mietitytti isän ja äidin reaktio, 
kun tyttöystävä oli kadottanut avainkortit.  
Vasta myöhään maanantai-illalla hän vastasi Johannalle. Ensin pyysi anteeksi, kun vastaa näin 
myöhään ja sitten meni asiaan; Voisitko kyyditä minut ja tyttöystävän Hunnisaloon etsimään 
pudonneita avainkortteja? Johanna vastasi; Ei niitä kortteja löydy lumihangesta. Anatoli yritti 
houkutella Johannaa kyyditsemään hänet Hunnisaloon mutta onneksi sentään lemmenhumalainen 
onnistui ajatella loogisesti. Hän lupasi kuitenkin lähteä avainkorttijahtiin huomenna ehkä sillä välin, kun 
toiset ovat tiistaikävelyllä. Anatolistakin tämä kuulosti hyvältä idealta.   
 
Tiistaina töissä Anatoli ja Johanna kysyivät Anton-Karilta, jos he voisivat käydä etsimässä 
avainkortteja Hunnisalossa, jolloin Anton toppuutteli: ”Ei niitä kortteja löydy, kun sunnuntain ja 
maanantain välisenä yöllä oli lumimyräkkä eikä pikkuteitä ole edes aurattu. Myös sijaisohjaaja Pekko 
toppuutteli, ettei olisi mitään järkeä lähteä umpihankeen.  
 
Anatolin huoli vanhempien räjähtämisestä osoittautui aiheettomaksi. Anna ja Matias lohduttivat 
poikaansa, että sattuuhan sellaista ja olisi isompi ongelma, jos pankkikortti katoaisi.  
Onni onnettomuudessa, ettei avainkorteissa ollut osoitetietoja. Isä lupasi keväällä käydä 
katselemassa, jos sattuisi löytämään kortit. Totta kai pojan ja tämän tyttöystävän läsnä ollessa.  
 
Eräänä viikonloppuna, Mars kuussa, Anatoli ja Matleena olivat kylässä Marko Jussilan luona. Pian 
sinne tuli myös vanha koulukiusaaja, Juha Lassila. Anatoli kantaa yhä kaunoja tätä kohtaan, kun tämä 



on uhkaillut laserleikkurilla. Yläasteella Anatoli oli oikea itkupilli. Ehkä sen vuoksi Juha kiusasi ja 
uhkaili pillittäjä-Anatolia.  
Kansankorkeakoulussa Anatoli yritti ryhdistäytyä ja jättää pillitykset, ilmeisesti silloin hänelle kehittyi 
narsismi. Marko ei pidä Anatolin uudistumisesta ja haluaisi, jos tämä jättäisi Matleenan. Markoa 
häiritsee Matleenan junttimaisuus.  
Tämän toiveen hän on sanonut Anatolille, ettei usko Matleenan sopivan hänelle. Tästä Anatoli pahoitti 
mielensä niin, että heidän ystävyytensä on vaakalaudalla. Tämän vuoksi Marko alkoi enemmän ja 
enemmän kaveerata Juhan kanssa, kun heillä on enemmän intressejä kuin ryssä-Anatolilla, kuten tätä 
monesti kutsutaan. Tämän vuoksi Marko kutsui myös Juhan pääsiäiskahville.  
 
Juha Lassilalla on salaisuus. Hän epäilee olevansa biseksuaali. Hän on hieman ihastunut Markoon, 
vaikka tämä on hetero.  
Nyt Markon luona Juha alkoi irvailla Matleenalle, että tämä näyttää ihan räjähtäneeltä naiselta ja 
rinnatkin ovat rupsahtaneet. Tavallisesti niin rauhallinen Matleena raivostui ja antoi korvapuustin 
Juhalle eikä se ollut mikään kanelipulla.  Anatoli kehui tyttöystäväänsä ja kehotti antaa kunnolla 
turpiin. Juha marssi ulko-ovelle ja sanoi kuuluvalla äänellä: ”Tästä tulee poliisiasia ja saatte olla 
saakelin varma ja haluan myös sanoa tuolle ryssälle, että painuu takaisin Ryssänmaalle!” ja poistui 
ovet paukkuen. Siltä seisomaltaan Juha meni Jokioisten poliisitalolle tekemään rikosilmoituksen 
pahoinpitelystä. Poliisi lupasi aloittaa tapauksen tutkimisen syksymmällä, sillä juuri nyt on paljon 
asioita pöydällä eli ainainen resurssipula.  
Poliisitalon ulkopuolelta Juha soitti Markolle ja käski laittaa takkipuhelimesta kaiuttimen päälle, jotta se 
ryssä ja sen hulttiolikka kuulisi, että juttu on poliisin tiedossa.  
 
Anatoli hermostui ja päätti tyttöystävänsä kanssa häipyä Markon luota. Tämä oli viimeinen kerta, kun 
Anatoli oli kylässä. Aikaisemmin hän on jopa yöpynyt kaverinsa luona, joka nyttemmin alkaa olla 
entinen kaveri. Vihansiemen on kylvetty.  
 
Marko Jussila asuu Belfastin kadulla ja Matleena ihan kivenheiton päässä Raatimiehenkadulla. 
Välissä on vain kerrostalokortteli, jonka keskellä on laaja nurmikko.  
Markon rappua vastapäätä on Pizzeria Onnihima, joka on Matleenan ja Anatolin kantapaikka. 
Pizzerian edustalla on nurmikkotori, jonka toisella puolella on pieni sitoutumaton Jonnan kauppa.  
 
Muutama vuosi sitten Anatoli oli antanut Markolle pienen taskukokoisen viihderobotin, johon tämä 
kiintyi niin paljon, ettei siitä enää halua luopua, vaikka siitä nyt on kiusallisia assosiaatioita ryssä-
Anatoliin mutta silti Marko tykkää robotista kuin hampaaton mummo korpusta. Robottiin hän on 
ladannut paljon lyhytfilmejä. Robotin hän on nimennyt Robo-Eemeliksi.  
Facebookissa hän tapaa kehua Robo-Eemeliä sekä suosittua iskelmälaulaja Lore Niittyvuorta, jonka 
läpimurtohitti on Neljä Jenkkaa ja yksi Ugri Cola. Lore on juontanut deittiohjelmaa, Kuka ottaa kenet, 
kansallisella TV4:llä.  
Kiviset eivät oikein pidä Loresta, koska tämä on ylipirteä. He fanittavat samankaltaista kainuulaista 
deittiohjelmaa, Täysosuma, jota on esitetty Kainuun TV Kolome kanavalla. Ohjelman juonsi 
supliikkimies Karsu Salmonellainen, joka lähes jokaisessa lähetyksessä leikillään piikitteli 
syntetisaattorimiehelle. Molemmat deittiohjelmat on lopetettu, kun tv-yhtiöt haluavat uudistua.  
 
Marko Jussilan käyttäjätunnus Facebookissa on Robotti_82. Anatolin käyttäjätunnus on Masi2, joka on 
ex-tyttöystävä PA:n käsialaa. Hän ei jaksa eikä viitsi alkaa sitä vaihtaa. Salasanaakaan hän ei jaksa 
vaihtaa, jonka on keksinyt ex-tyttöystävä Pia-Anni.  
 
Kevättalvella Johanna löysi Markon ja Juhan Facebook-sivut ja lähetti kaveripyynnön, jotta oppisi 
tuntemaan Anatolin. Jätkät hyväksyivät Johannan kaveripyynnön, jotta näkisivät mitä ihmettä se ryssä 
oikein duunaa.  
Johanna lähetti kaveripyynnön myös Matleenalle, vaikka on kateellinen ja jopa pelkää idolinsa 
kihlattua. Ylikiltti Matleena hyväksyi kaveripyynnön.  
Johanna luki Matleenan Facebook-profiilista, että tämä rakastaa Anatolia koko sydämestä, jolloin 
Johannan mustasukkaisuus kohosi entisestään. Johanna ajatteli itse mielessään, että ehkä hän voisi 
käyttää hyväkseen Matleenan heikkouksia kuten alkoholistin geenejä. Ehkä voisi houkutella tämän 
vetämään lärvit ja sitten seuraavana päivänä tarjota krapularyypyt, ajatteli Johanna samalla, kun 
silmäili Matleena Vuorion Facebook-sivua.   
 



Anatolin sivulla lukee, että tämä on matkustellut lähes joka maassa, muttei yhdessäkään kuussa. 
Todennäköisesti liioittelua, ajatteli Johanna.  
Johanna huomasi, että Juha Lassila vaikuttaa kohtalaisen seksikkäältä, kun on lihavahko. Kaiken 
kukkuraksi tällä on eroottinen etunimi, ihan kuin Juha Janatuinen. Sitten Johanna hiffasi tosiasian; 
jätkähän on käynyt spesiaalikoulun eli täytyy olla toimintarajoitteinen toisin sanoen tursake.  
 
Hän ajatteli myös, että Lassila on myös pikkusiskon poikaystävän kaima eli ehkä olisi jännä juttu, jos 
myös minulla olisi samanniminen ukko, ajatteli Johanna samalla, kun skrollasi Lassilan Facebook-
sivua. Hän lähetti kysymyksen Juhalle ja Markolle, että missä he asuvat. Jätkät vastasivat, etteivät 
halua paljastaa turvallisuuden vuoksi. Oikeastaan Johanna tietääkin heidän osoitteensa, sillä Anatoli 
on kertoa läpättänyt kaiken oleellisen ja epäoleellisen heistä.  
 
Nyt kun Anatoli huomasi, että blondi on jätkien Facebook-kaverilistalla, niin häntä alkoi huolestuttaa 
koska silloin on vaarana, että tämä saisi tietää liikaa hänen kääntöpuolestansa mutta toisaalta siitä 
voisi olla hyötyäkin eli Johanna voisi tarvittaessa olla riidansovittelijana sekä tietokanavana, että mitä 
jätkät puuhaavat. Luonnollisesti Juha ei ole Anatolin kaverilistalla ja todennäköisesti pian Marko tekisi 
kaverilista Brexitit.  
 
Johanna kirjoitti omalle Facebook-sivulleen paljon lemmenrunoja sekä sykkiviä punaisia sydämiä, 
jotka hän salasi sukulaislista ykköseltä, jossa on kaikki lähisukulaiset. Ainoastaan serkut näkevät 
sydämet. Jos sattuisi niin, että Joonas tai Jeesus utelisivat sydämiä, niin silloin hän voisi väittää niiden 
sykkivän heille, ajatteli Johanna. Jos sattuisi ihme ja Anatoli rakastuisi häneen, niin silloin pikkuhiljaa 
hän voisi enemmän ja enemmän paljastaa sukulaisille. Totta kai ensin isälle ja äidille, ettei uteliaat 
sukulaiset, kuten Frida ja Kakadu menisi ensin utelemaan Annalta, että joko Johannallakin on ukko. 
Näin Johanna tapaa usein pohtia etukäteen.  
Nyt hän ei voi kertoa isälle ja äidille, että hän on rakastunut kihloissa olevaan jätkään. Todennäköisesti 
he nuhtelisivat häntä, ettei saa mennä vikittelemään varattuja poikia. Kyllä Johanna sen tietää mutta, 
kun on tulenpalavasti rakastunut, niin minkä teet.  
 
Anatolia huvitti, kun katsoi Johannan Facebook-sivua. Hän sanoi Matleenalle, että tämähän on 
muiden sisäelinten syrjintää, kun koko ajan se blondi ylistää sydämiä. Varmasti aivot, keuhkot, 
munuaiset ja maksa itkevät, kun sydän saa olla keskiössä nauroi Anatoli, johon Matleena lisäsi:  
”Niin, ja myös perseenreikä vollottaa, kun sitä ei oteta huomioon!” ja nauroi riippurinnat hytkyen.  
Kyllä he tietävät ketä Johanna Kivinen fanittaa. Anatoli ei osaa aavistaakaan kuinka tämä fanitus 
kulminoituisi ja milloin.  
 
Eräänä Mars päivänä robottihuoneessa Johanna esitteli idolilleen huumoritrubaduuri Otso Ruusuvirran 
kappaleita, jotka hän oli varta vasten koonnut takkipuhelimensa musiikkisoittimeen. Kappaleet hän oli 
muutama vuosi sitten saanut pikkusiskoltaan joululahjaksi. Tämä oli koonnut tuhdin 
musiikkikokoelman musiikki-USB-kalikalle. Kalikalla on myös kainuulaista bilemusiikkia nimeltä Kainuu 
Mania.  
 
Johanna soitti pätkän Ruusuvirran kappaletta Stay here Anatoli, jossa Otso laulaa jostain 
vekkulimaisesta Anatolista, joka leikkii kuurupiiloa. Kaikki kappaleet laulaja säestää 
nestekaasukitaralla.  
 
Anatoli Medvedeviä alkoi naurattaa nimikkobiisi ja kysyi jos Johanna voisi kopioida sen hänelle. Totta 
kai hän teki käskettyä ja kopioi Bluetooth-toiminnolla kappaleen työkaverinsa takkipuhelimeen.  
Johanna rakastui enemmän työkaveriinsa, kun huomasi, että heillä on samanlainen musiikkimaku. 
 
Tässä päivänä eräänä Anatoli pyysi Johannaa henkiseksi tueksi kodinkonemyymälä Lore Purchase 
ostamaan pölypusseja robotti-imuriin.  
Myymälä sijaitsee ydinkeskustassa, Yhdyskadun ja Itäisen pitkäkadun kulmauksessa.  
Anatoli ei tiennyt millainen pölypussi kävisi hänen robotti-imuriinsa. Hän soitti Matleenalle, jotta tämä 
katsoisi pölypussin numeron, muttei löytänyt sellaista. Sitten hän päätti käydä äidin kanssa 
ostamassa. Johanna siunaili, että on tosi vittumaista, kun kaikissa laitteissa on oma standarttinsa. 
Kaikilla valmistajilla tulisi olla yhteinen yleismaailmallinen standardi, sanoi Johanna. Anatoli nyökkäsi 
hyväksyvästi.  
 
Yhdyskatu alkaa Loimijoelta ja päättyy Adjutantintorille. Yhdyskadun ja Jätkänkadun 



vasemmanpuoleisessa kulmauksessa on eurooppalainen suurpankki, The Business Bankin konttori.  
Yhdyskadun puolivälissä, vasemmalla on eläinkauppa Fido’s Zoo. Eläinkauppaa vastapäätä on yksi 
kaupungin vanhimmista multimediamyymälöistä, Lehmus Multimedia. 
 
Viimeinen lauantai mars kuussa Anatoli Medvedev pitää pienimuotoiset 26vuotissyntymäpäiväkekkerit 
kavereilleen. Vieraat ovat Johanna, Marko ja Loimaalta muuan Toope.  
Totta kai tyttöystäväkin oli läsnä. Nyt Johanna tapasi Matleenan ensimmäisen kerran ja huomasi, ettei 
pimu olekaan bodari, ei yhtään väkivaltaisen näköinen vaan semmoinen ruipelomainen huolettoman 
näköinen nuori nainen, muutamaa vuotta Anatolia nuorempi.  
Vierailu on Johannalle ensimmäinen, kun on työkaverin luona tai ensimmäinen pitkään aikaan. 
Edellisellä vuosikymmenellähän hän käväisi Raija luona.  
Sitä edellisellä, 2980-luvun alussa, kävi ihan muutaman kerran Ninon luona. Sitä kertaa Johanna on 
kaiholla muistellut. Nyt hän hädin tuskin muistaa herkku Backmania, kun on humaltunut Anatoliin.   
 
Samana päivänä Johannalla olisi muutakin aktiviteettiä, nimittäin isä ja äiti koeajavat Brandia 
Automobilen vuokra-auton, Japanic Premium, japanilainen loistoauto, jolla on myös loistokashinta, jos 
sellaisen haluaisi ostaa omaksi. Koeajo ei maksa muuta kuin biokaasutankkauksen. Autonvalmistaja 
on Brandia Automobilen emoyhtiö, Fuji Heavy Industries.  
Jos Johannaa ei olisi kutsuttu Anatolin synttäreille, niin hän olisi ollut vanhempien mukana 
koeajamassa tätä upeaa vauhtihirmua. Sunnuntaina hän sai koeajaa korttelin ympäri, totta kai isä oli 
kyydissä.  
Maanantaina Antti luovutti takaisin Japanic Premiumin, kun se syö aivan liikaa biokaasua. Sen sijaan 
hän liisasi upouuden Brandia95 henkilöauton, biokaasukäyttöinen. Vuoden kuluttua 
leasingsopimuksen mukaisesti saa käyttöön uusimman automallin.  
 
Anatoli sai Johannalta kaksi lahjaa; musiikki-USB-kalikka, johon hän oli koonnut kaikki omistamansa 
Otso Ruusuvirran kipaleet sekä 500 euron setelin. Kyllä hän tietää, että rahalahja on aivan liian paljon, 
muttei ollut muutakaan vaihtoehtoa, kun Anatoli oli sanonut kutsun yhteydessä, ettei sitten mitään 
rehuja tai rihkamaa. Johanna olisi ihan hyvin voinut antaa pienemmän summan synttärirahaa mutta 
lemmenhumalassa tapahtui ylilyönti ja lisää on tiedossa.   
Johannan lähdettyä Marko sanoi Anatolille, että viisisatanen on liian paljon ja kehotti palauttaa sen 
mutta tietenkään raha-ahne jätkä ei sitä tee.  
Tämä oli viimeinen kerta, kun Marko oli Anatolin kämpillä. Vuoden aikana he riitaantuvat entisestään. 
Nyt Johanna ja Marko tapasivat toisensa ensi kerran. Johannan mielestä Jussilan ulkonäkö oli 
pienoinen pettymys, kun oli olettanut hänen olevan komeampi. Marko on hieman parannellut 
Facebookin profiilikuvaansa.  
 
Matleena kehui Otso Ruusuvirran kappaleita samalla, kun syötiin Anatolin äidin leipomaa täytekakkua. 
Johanna änkytti tavanomaisella Kainuun korostuksella: ”Ööh, mie sain kipaleet siskoltani!”. 
 
Matleena on innokas Zbox pelaaja ja olisi halunnut pelata synttärivieraiden läsnä ollessa mutta 
synttärisankari halusi näyttää lastenkomediamusikaalileffa, Caroline in Toffee Factory, jossa 
päähenkilöltä irtoaa hammaspaikka, kun erehtyy puraisemaan tahmeaa toffeeta ja sitten alkaa 
hammaslääkäriblues. Hammaslääkäri tuotti musiikkia porallaan ja siinä välissä naputteli koetinpiikeillä.  
 
Matleena meni mököttämään makuuhuoneeseen, kun Anatoli synttärivieraineen alkoivat katsoa leffaa 
olohuoneen suurelta kuvaruudulta, samalta, jonka ääressä Matleena olisi pelannut. 
  
Leffan aikana Johanna kytki päälle takkipuhelimensa multimediakameran, jotta Kivinen Areenalla 
nettikaveri TASS näkisi kyseisen leffan sekä hänen uudet kaverinsa, erityisesti rakkauden kohteen.  
Anatoli ihmetteli, kun Johannan takkipuhelimen rinnassa pyöri pienet punaiset merkkivalot. Johanna 
selitti änkyttäen, että ne kertovat vain, että takkipuhelin on valmiustilassa. Hän äänitti salaa 
kysymyksen, jotta voisi lähettää idolinsa ääninäytteen nettikaverilleen sekä siitä voisi olla hyötyä 
kertomuksia luodessa.  
 
Oikeastaan Anatolin syntymäpäivä on toinen Aprillia mutta hän päätti lauantaina juhlia kavereittensa 
kanssa. Hän asuu kolmekerroksisessa punatiilisessä kerrostalopitkossa. Talon edustalla on pieni 
mäntymetsikkö ja Kaarlon kaupunginosakirkko, jonka pysäköintialueelle Johanna pysäköi autonsa.  
Kaarlon kirkon tiloissa järjestetään usein hyväntekeväisyys kirpputoreja.  
Kirkkoa vastapäätä, Kaarlontien toisella puolella on Kaarlon koulu, jossa on ollut spesiaaliluokkia 



ennen hoivareformia.  
 
Anatoli haluaisi laihtua ja suunnittelee aloittavansa kuntosalilla, muttei ole vara.  
Voimalatalon vieressä olisi Forssan parhain ja kallein kuntosali, O2 Gym. Anatoli haaveilee 
äkkirikastumisesta, jolloin voisi alkaa käydä tällä kuntosalilla. Hän on kateellinen Café Sunerin 
Uunolle, joka käy siellä kaksi kertaa viikossa.  
Johanna ehdotti työkaverilleen, että tämä voisi treenata hänen talonsa kellarissa olevassa 
kuntohuoneessa. Se on täysin ilmainen talonasukkaille eli hänen seurassansa Anatoli voisi treenata 
niin, että Uuno tulisi vihreäksi kateudesta.  
 
Kuntohuoneessa on tietokoneistettu kuntopyörä ja lihastentreenauskone, minikeilarata sekä 
pingispöytä.  
Joka kerta, kun Johanna katsoo pingispöytää, niin silloin häntä alkaa naurattaa. Nimittäin 2980-luvun 
lopulla isä oli paloitellut sianruhon pingispöydällä, jonka hän oli saanut Brandcarin työläisten 
kuntosalilta, kun sinne hankittiin uusia laitteita eli ihan laillisesti eikä kyseessä ollut lainausmerkeissä 
E-Store löytö. Sianruhon paloittelun jälkeen pöytä oli käyttökelvoton, kun siihen oli tullut koloja. 
Monesti jälkikäteen Antti on vitsaillut, että Johannan talon kuntohuoneen pingispöytä olisi passeli 
sianpaloittelulle. Mitähän Laila Kilauttaja tuumaisi, jos sika paloiteltaisiin pingispöydällä, on Antti 
monesti pohtinut. Silloin rouva Kilauttaja saisi huvittavan kuvan Kivisistä; tyttö örisee ja isä paloittelee 
sian pingispöydällä, kuten Antti on itse mielessään naureskellut. Pitkään aikaan ei ole tullut valituksia. 
Se tuntuu hyvältä mutta samalla huolestuttavalta; kun valitus tulee, niin se tulee pommin lailla, on Antti 
ja Anna monesti pohtineet samalla, kun iltaisin katsovat telkkaria.  
Anna on vastikään päässyt varhaiseläkkeelle niskakulumien takia, joka on työvamma. Oli kova työ 
vakuuttaa Insurance Cash, että kyseessä on työvamma eikä johdu vuoden 2990 peräänajosta.  
 
Viime aikoina Johannaa ei ole erityisemmin örisyttänyt, joka johtuu tietenkin siitä, kun tiedotusvälineet 
ovat lopettaneet Pulliainen-Bulle tapauksen vatvomisen. Yhä häntä haluttaisi öristä heti, kun kuulee 
paskanimiä, joista ajatukset menevät paskatapaukseen. Kotona, kun televisiosta tai radiosta kuulee 
paskanimiä, niin heti hän menee vessaan käsienpesulle. Hän ei uskalla öristä, ettei alakerran Masi 
valittaisi. Johanna on alkanut pelkäämään alakerran härmän karjua. Ei taida Masi Jussila antaa 
munaa entiselle örisijälle, on Johanna kaihoisasti itsekseen vatuloinut.  
Käsienpesun ohella hän tapaa myös käsillään haroa kasvojaan, jotta paska-ajatus poistuisi mielestä.  
 
Maanantai-iltapäivällä, töiden jälkeen Johanna ja Anatoli menivät katsomaan kuntohuonetta. Ensin he 
kahvittelivat Johannan luona. Tämä oli historiallinen hetki, kun työkaveri tuli kylään. Jälleen Johannalle 
muistui mieleen Herkku Backman, joka tapasi silloin tällöin tulla leikkimään. Johanna ajatteli, että olisi 
kiva, jos Anatolin tilalla olisi hehkeä Nino. Kaikkea tätä hän ajatteli samalla, kun käveli idolinsa kanssa 
kohti Käräjälää. He kävelivät Pimunkadun vartta päästä päähän. Käräjäläntien risteyksessä he 
kääntyivät oikealle ja talsivat rinnatusten kohti harmaata kolmekerroksista kivitalopitkoa.  
Melkein perillä Johanna jättäytyi jälkeen ja onki povitaskusta punaisen silmälasikotelon ja sitten 
sujautti rillinsä koteloon, kun ei ole tottunut olla rillit päässä kotona. Häntä turhaan jännitti, jos työkaveri 
ihmettelisi rillittömyyttä. 
 
Anatoli huomasi, kun blondi hiljensi vauhtia niin, että jättäytyi muutaman askeleen jälkeen. Pian tämä 
oli ilman silmälaseja, muttei kehdannut alkaa tenttaamaan. Hän itsekään ei oikein pidä, kun ihmiset 
utelevat asioita.  
 
Kun silmälasit oli kotelossa ja kotelo povitaskussa, niin silloin Johanna lisäsi vauhtia ja meni edellä  
A-rapun ovelle ja avasi sen idolilleen. Sitten hän kiireesti harppoi rappuset ylös toiseen kerrokseen ja 
otti housuntaskusta avainkorttinipun, jossa on muutama korttiavain; kotiin, vanhempien luokse, auton 
kortti. Tämän vuoksi housujen oikeanpuoleinen etutasku tapaa pullottaa ja monista housuista taskut 
ovat puhki, kun terävät korttien kulmat puhkoo taskuja.  
Johanna avasi kotioven ja toivotti työkaverinsa tervetulleeksi, aivan kuten äidillä on tapana tehdä 
vieraille. Anatoli kiitti ja riisui ruskeat tekonahkaiset kävelykengät eteiseen ja sitten riisui 
päällystakkinsa. Takkipuhelimen hän antoi olla yllään, joka hänellä tapaa aina olla päällystakin alla.  
Johannakin antoi olla oman takkipuhelimen yllään, kun pian he menisivät katsomaan kuntohuonetta ja 
sitten heittäisi työkaverin kotiinsa.  
 



Anatoli katseli ympärilleen ja kehui asuntoa. Asunto on todella viihtyisä, kun on päätyhuoneisto ikkunat 
kolmeen suuntaan. Johanna ajatteli hiljaa itse mielessään, että muuttaisi luokseni ja purkaisi 
kihlauksen. Tätä hän ei sanonut ääneen, sillä niin härski ei halua olla vaikka, kuinka tekisi mieli.  
Hän ei tiedä kuinka reagoisi, jos näin kävisi ja Anatoli tai joku toinen jätkä rakastuisi häneen ja haluaisi 
muuttaa hänen luoksensa. Todennäköisesti menisi shokkiin, kun yksityisyys olisi mennyttä. Hän itse 
joutuisi pesemään pyykit sekä siivoamaan asunnon, on Johanna monesti pohtinut samalla, kun ihailee 
jätkiä.  
 
Johanna oli hieman jännittyneen stressaantunut tästä historiallisesta hetkestä, kun työkaveri oli 
kylässä. Hän sai kuitenkin kysytyksi, jos saisi olla jotain suuhun pantavaa samalla, kun itsellä pyöri 
mielessä härskimpi versio, jonka toivoisi tulevan idoliltaan.  
Anatoli ei osannut vastata mitään, kun ei tiedä mitä blondilla on tarjottavana. Johanna kysyi sitten, jos 
olisi nälkä, että maistuisiko japanilainen jauhelihapiirakka, johon Anatoli nyökkäsi hyväksyvästi ja 
sanoi: ”Juu, se on erittäin hyvää!”  
Piirakan hän on ostanut Lidl Marketista, joka vuonna 3004 palasi takaisin Forssaan, Lukkarinniitylle, 
Eurolan ja Zumilan välissä, junaratasillan länsipuolella.  
Lidl Marketin vieressä aloitti halpahintarautakauppaketju, Cheapy, jota Antti ja Anna kutsuvat jostain 
syystä sipiksi.  
 
Johanna lämmitti japanilaispiirakan mikroaaltouunissa, sama uuni, jonka äiti sai 40vuotislahjaksi. Anna 
antoi uunin Jaana-Marille, kun tämä muutti pois kotoa, kun itsellä oli uudempi mikroaaltouuni, joka 
kuului talopakettiin. Pikkusiskon muuttaessa pois kotoa, isosisko oli hieman vastustellut 
mikroaaltouunin antamista, kun se on äidin lahja sekä etupaneeliin sisko liimasi Hämeen kielisen 
kosketintarran entisen Kainuun kielisen päälle.  
Myöhemmin, kun Johanna osti asunnon, niin uuni päätyi hänelle asunnon mukana. Harmi, kun 
Hämeen kielistä kosketintarraa ei voi poistaa, kuten hän itse on monesti surkutellut.  
 
Johanna näytti työkaverilleen kainuulaisen draamakomedian nimeltä Poitsu, sie oot tähti. Leffa kertoo 
nuoresta pojasta, joka unelmoi laulajanurasta mutta vanhemmat haluaisivat tämän opiskelevan 
lääkäriksi. Lopussa hänestä tulee menestyvä poplaulaja, kun eräs muusikko antaa laulutunteja.  
 
Anatolista leffa oli sikamakee koska siinä on runsaasti suutelua ja alastomuutta. Häntä olisi tehnyt 
mieli alkaa suudella Johannaa mutta harmi vaan, kun tämä istui stressaantuneena vaaleansinisessä 
pyörivässä nojatuolissa. Anatoli istui valkoisella samettisella nurkkasohvalla ja välillä söi piirakkaa.  
 
Leffan jälkeen, kun he alkoivat valmistella pois lähtöä, niin Johannaa pissatti niin vietävästi, muttei 
tullut pisaraakaan, kun oli jännittynyt.  
Lopuksi hän tarjosi työkaverilleen kainuulaisen pettuleivän makuisen vodkasnapsin. Anatoli ihastui 
snapsiin ja innoissaan kulautti snapsilasin tyhjäksi ja kysyi, että mitä se on. Johanna kertoi innoissaan:  
”Juu, tää on kainuulaista Kankienon viinatehtaan valamistama pettuleivän makuinen vodka!” 
 
Vodkapullon Johanna oli ostanut Sassnitzin risteilyltä. Sitä ei ole muualla saatavilla, kuin Kainuussa 
sekä laivojen Bordershopeissa.  
 
Anatoli on innoissaan, kun sai pitkästä aikaan viinaa. Tyttöystävän kanssa hän ei juo pisaraakaan 
alkoholia, kun tällä on alkoholistin perintötekijät. Olisi todella ikävää, jos Matleena pääsisi viinan 
makuun ja sitten ryyppyputki hirttäisi päälle, on Anatoli monesti sanonut Johannalle.  
Riittää mainiosti, että he molemmat ovat koukussa Ugri Colaan. 
 
Anatolia huvitti, kun Johannan jokaisessa laitteessa on Kainuun kielinen valikko. Jos ei Kainuuksi, niin 
englanniksi. Jopa tietokoneessakin on Kainuun kielinen Door XP. Hänellä itsellä on Hämeen kielinen 
käyttöjärjestelmä. Jos Anatoli olisi sinkku, niin ehkä venäjänkielinen.  
 
Sitten he menivät katsomaan kuntohuonetta, joka on C- ja D-rappujen välissä, kellarinkäytävän 
varrella, väestösuojan tiloissa.  
Anatolista kuntohuone on erittäin hieno. He päättivät alkaa treenata maanantaisin töiden jälkeen.  
Nyt Anatolilla ei ollut mukana treenausvaatteita. Johanna ajatteli itse mielessään, että ehkä voisi 
treenata yläosattomissa niin, että idoli näkee daisarit ja kiihottuisi. Sitten he voisivat harrastaa kiihkeää 
seksiä hänen sängyssänsä. Sänky ei vielä ole nähnyt seksiä, ei ainakaan Johannan aikana. 
Todennäköisesti pikkusisko on lukemattomia kertoja antanut pillua sängyssä, jossa nyt isosisko 



nukkuu ja unelmoi seksistä. Kaikkea tätä Johanna itse mielessään ajatteli samalla, kun Anatoli katseli 
kuntohuoneen kuntoilulaitetta, että mitenhän sitä käytetään. Kuntopyöräkin vaikuttaa liian 
nykyaikaiselta, ettei hän sitä osaa virittää käyttöön. He voisivat sentään pelata pingistä.  
Katosta roikkuu painava nyrkkeilysäkki. Anatolia kiinnostaisi opetella potkunyrkkeily koska parhaillaan 
työpaikalla oleva työharjoittelijatyttö sitä harrastaa.  
 
Kun he olivat katsoneet kuntoiluhuonetta, niin silloin Johanna kyyditsi työkaverinsa ensimmäisen 
kerran kotiinsa. Hän ei osaa aavistaakaan, ettei tämä suinkaan ole viimeinen kerta.  
Johanna ajoi suorinta tietä. Puolivälissä Anatoli keskeytti hiljaisuuden: ”Voisitko sä ajatella antaa 
vodkasnapsin Lasselle?”, johon Johanna naurahti: ”Haha, niin haaskaa ei pijä olla, entäs ite, voisit sie 
aatella antaa snapsin Filippalle?”. Anatoli vastasi samoin.  
Johanna ajoi työkaverinsa niin lähelle kotiovea suinkin mahdollista, takimmaiselle pysäköintipaikalle, 
Anatolin talon eteläpäädyssä.  
 
Anatoli on monesti kertonut Johannalle, että pyykkituvassa haisee hasis ja sen vuoksi pelkää olla 
yksin pyykillä. Hän pelkää myös viereisessä talossa asuvaa Pedraa, kun tämä pakkautuu väkisin 
kaveeraamaan. Jos hänen mieliksensä ei mene, niin silloin tämä joko alkaa pillittää tai sitten riehua. 
Lähes kaikki vihaavat Pedraa, joka on narsistimaisempi kuin Anatoli. 
 
Kotona Anatoli alkoi siivota, kun snapsista sai todellisen energiapotkun. Johanna on ainoa kaveri, joka 
on koskaan tarjonnut viinaa. Hän teki suursiivouksen pienessä kaksiossaan nyt kun tyttöystävä on 
kotonaan, Jokioisissa. Torstaina tulee kunnan siivousapu ja sen vuoksi on saanut töistä vapaata, sillä 
kyseessä on lyhyttorstai. Siivousavun jälkeen hän menee tyttöystävän luokse Jokioisiin.  
On hyvä, että asunto on siisti, kun siivouskonsulentti tulee niin, ettei heidän tarvitse moittia 
sekasotkua. Usein Anatolin kämppä on oikea sikolätti, kun hän ei jaksa laittaa tyhjiä 
pikaruokalaatikoita roskiin eikä jaksa tiskata. Tiskikonetta ei ole, sillä normaalisti parisuhteessa oleva 
ihminen jaksaisi tiskata muutama astia. Matleenakaan ei ole yhtään sen parempi siivouksessa.  
 
Tiistaina töissä Anatoli kehui Johannalle vodkasnapsia ja kysyi, että mitä se olikaan, kun antoi 
energiapotkun. Johanna vastasi innoissaan, että se on kainuulaista pettuvodkaa. Kehusta hän 
entisestään vauhkoontui ja lemmen humaltui. 
Tiistai-illalla hän lähetti syntymäpäiväonnitteluja Facebookiin sekä sähköpostitse. Viesteissä on paljon 
sykkiviä ja vilkkuvia sydämiä ja kirjoitti, että hän rakastaa koko sydämestä. Jos hän tietäisi millainen 
rumba odottaa seuraavana päivänä, niin olisi jättänyt lähettämättä.  
Jostain syystä Anatoli ei katsonut sähköpostia, saati käynyt naamakirjassa ja se on harmi.  
 
Keskiviikko iltapäivällä, viimeisellä kahvitauolla juhlistettiin Anatolia syntymäpäivän takia.  
Forssan Avussa on synttärikassa, johon joka kuukausi jokainen maksaa 20 euroa, niin silloin saa 
pienen syntymäpäivälahjan.  
Anatoli sai hopeisen solmioneulan sekä viskilasin.  
 
Kerta Johanna on vetänyt matalaa profiilia syntymäpäivänsä suhteeseen, niinpä hän ei ole saanut 
syntymäpäivälahjaa mutta on kuitenkin maksanut kaksikymppiä, ettei herättäisi huomiota.  
Jos joku muisti, että Johannahan täyttää vuosia, niin silloin hän väitti, että synttärit olisivat 
puolenvuoden kuluttua. Tämä on toiminut hyvin, erityisesti nyt kun Forssan Avussa on 
sijaisohjaajarumba. Anton-Karilla ei ole aikaa miettiä synttäreitä, kun on paljon muuta hommaa. Muut 
duunarit jatkuvasti höpöttävät ja hössöttävät synttäreistään ja merkitsevät digitaaliseen 
viikkokalenteriin merkkipäivänsä. Johanna ei niin tee.  
Syksyllä eräs sijaisohjaajista sattui merkitsemään Johannan syntymäpäivän digitaaliseen 
viikkokalenterilaitteeseen mutta onneksi Johanna huomasi ajoissa ja poisti merkinnän. Tämän jälkeen 
hän alkoi kutsua kyseistä sijaista Deletemaniksi. Tästä tuli lyhytaikainen vakiorepliikki.  
 
Forssan Avun keittiössä, kahvipöydän ääressä, Johanna istui tavalliseen tapaan Anatolin vieressä. 
Pöydän toisessa päässä istui Anton-Kari Sirkka-Oilin oikealla puolella.   
Kahvitauon lopulla, vähän ennen kolmea, Johanna sanoi ääneen, että illalla on keskiviikkosauna, 
johon Anatoli vitsaili: ”Heh, saanko mä tulla saunomaan?” Johanna vastasi: ”Juu, jos oisit mun 
poikakaveri!” ja ykskaks maiskautti poskipusun Anatolin vasempaan poskeen.  
Medvedev meni hämilleen eikä kyennyt sanoa mitään vaan itse mielessään ajatteli, että jos paikalla ei 
olisi muita, niin silloin blondi saisi korvapuustin. Hänestä oli kiusallista, kun kaikkien työkavereiden 
läsnä ollessa sai poskipusun. Onneksi osa oli jo ehtinyt poistua keittiöstä ja sen vuoksi oli pienoinen 



hälinä. Johannan onneksi Anton-Kari näki kaiken niin, että tarvittaessa saisi tukea. Hän ajatteli itse 
mielessään, että jopas jotain ja mitähän tästäkin seuraa. Hän toivoi, että Anatoli ilahtui mutta siinä 
Anton oli väärässä. Samaa toivoi myös Johanna.  
Kyllä Anatolista tuntui mukavalta, kun kaunis tyttö antoi poskipusun mutta samalla se oli kiusallista, 
kun kaikki työkaverit tietävät hänen olevan kihloissa toisen naisen kanssa.  
Mitä enemmän Anatoli ajatteli poskipusua, sitä enemmän hän meni pyörälle päästään ja pakotti 
happamuuden irti, jotta ihastuksen tynkä Johannaan sammuisi.  
Onneksi työharjoittelija Elias Vesterinen oli auttamassa Hermannia vessapuuhissa. Elias opiskelee 
Mauno Jokisen lukion hoitolinjalla, eli ei-tursake, kuten Johanna hänet näkee.  
Anatolia kiehtoo Eliaksen potkunyrkkeilyharrastus ja haluaisi itsekin tehdä samaa mutta sekin maksaa. 
Ei taida lihava lonkkavikainen jätkä jaksaa potkunyrkkeillä, on Elias monesti itse mielessään ajatellut. 
 
Anatoli Medvedev poistui allapäin, vähin äänin, työpaikalta ja samalla itse mielessään ajatteli, että 
hyvä kun huomenna hän on vapaalla, ettei tarvitse nähdä pussaavaa blondia. Hän miettii samalla kun 
talsii bussipysäkille, että mitähän tyttöystävä mahtaa tuumata poskipususta. Hän melkein arvaa 
tyttöystävän reaktion, vain lyhyt tuhahdus, ettei hyvä. Hyvin harvoin Matleena hermostuu.  
 
Koska idoli ei mitenkään reagoinut eikä torunut, niinpä Johanna oletti tämän vain hämmentyneen 
positiivisesti ja tästä saattaisi kehittyä vuosisadan rakkaustarina, ajatteli Johanna samalla, kun talsi 
kotia kohti.  
 
Anton-Kari vaivihkaa seurasi Anatolin reaktiota. Selvästi tämä oli allapäin.  
Pekko ei nähnyt poskipusua ja se on hyvä juttu, ettei vahingossa aiheuttaisi isompaa kohua.  
 
Torstai aamupäivällä Johanna sattui innoissaan ylpeänä sanomaan Anton-Karille, että ehkä Anatoli 
ilahtui poskipususta, johon tämä vastasi: ”Enpä usko, että se ilahtui, otti nokkiinsa… Kotiin lähtiessä se 
oli hyvin vaitonainen ja alla päin… Jos haluat, niin huomenna voimme kolmistaan keskustella 
tapahtuneesta.” Johanna kohautti hartioitaan: ”Äh, soitan hälle ja kysyn, että mitä se tykkäs 
poskipususta ja pyyän anteeksi!” Anton pelkäsi pahinta, muttei kuitenkaan kieltänyt soittamasta. Ehkä 
Johanna itse osaisi selvittää asian, ajatteli Anton-Kari. Hän on kuullut Korjaajaryhmän kollegoilta, että 
Anatolilla on hirveä temperamentti ja helposti polttaa päreensä. 
 
Johanna lähti kotiin, sillä tänään on lyhyttorstai. Ennen kuin soitti Anatolille, niin hän söi lounaan 
kaikessa rauhassa ja sitten pirautti idolilleen.  
Anatoli oli erittäin hapan: ”Vittu, mä en halua puhua kanssasi!” ja sulki puhelun. Sitten hän lähetti 
tekstiviestin; Tapahtuneesta seuraa allergioita. Johanna ei ymmärtänyt mitä hän tarkoitti sanalla 
allergioita. Aiheuttiko poskipusu jonkin allergisen reaktion vai tuleeko hän itse saamaan jonkin 
allergian jostain ihosairaudesta, ajatteli Johanna. Varmuuden vuoksi hän pesi kasvonsa, vaikka eilen 
illalla oli saunonut. 
Nyt hän hiffasi, että idoli pahoitti mielensä, kenties lopullisesti eli tästä lähtien saan istua yksin 
robottihuoneessa, ajatteli aivan shokissa oleva Johanna. Kyllä hän pärjää yksin työhuoneessaan, sillä 
ennen Anatolin aloittamista hän istui yksin sen jälkeen, kun itse oli tyhmyyttään ajanut Filippan pois 
huoneesta. Nyt sama toistui Anatolin kohdalla, jolle sydän yhä sanoo Bum-Bum.  
Talven aikana käydyt mukavat rupattelut sekä maanantainen kahvittelu ja filmituokio vilisi Johannan 
mielessä. Tämä veti mielen surulliseksi niin, että itkuhan siinä tuli.  
 
Johanna päätti mennä Anatolin luokse selvittämään tapahtuman. Hän pysäköi Kaarlon kirkon 
pysäköintipaikalle ja sitten käveli pienen männikkömetsikön läpi kohti työkaverin rappua ja kiipesi 
vapisevin polvin raput toiseen kerrokseen. Häntä jännitti, että onko idoli väkivaltainen.  
Oven edessä hän vapisevin sormin painoi ovikellonnappulaa. Kukaan ei tullut avaamaan. Johanna 
painoi korvansa ovea vasten. Ei kuulunut mitään. Näyttää siltä, ettei jätkä ole kotona tai sitten ei halua 
avata. Ehkä hän katsoo ovisilmästä, ajatteli Johanna. Hän lähetti Anatolille tekstiviestin; Oletko 
kotona? Pian työkaveri vastasi; En ole, olen Matleenan luona Jokioisissa. Johanna ei tiedä missä päin 
Jokioisia Matleena asuu, vaikka siitä on ollut paljon puhetta. Johanna ei tunne Onnihiman 
kaupunginosaa. Hän tietää vain, että siellä jossain päin on tai oli vastasyntyneiden ensikoti, jossa äiti 
oli pikkusiskon kanssa keväällä 2975.  
Vaikka Johanna tietäisikin osoitteen, niin tuskin uskaltaisi sinne mennä. Hän pelkää työkaveriaan ja 
tämän tyttöystävää.  
Kerta Anatoli ei ollut kotona, niinpä Johanna meni viikko-ostoksille vasta-avattuun Netto Marketiin. 
Ihan kävelymatka Anatolin kämpiltä mutta Johanna meni autolla, kun sattui olemaan autolla 



liikenteessä.  
 
Netto Market sijaitsee Lexuksen länsipuolella, Lexustien varrella. Kaupan länsipuolella menee valtatie 
kakkonen. Eteläpuolella on Shiia- ja sunnimoskeija. Itäpuolella, Lexustien toisella puolella on Kama & 
Nippelin myymälä, joka joku aika sitten muutti keskustasta tänne Lexukseen, kun entiset tilat 
irtisanottiin. Arkadian tiloihin alettiin rakentaa keilaravintolaa. Ravintoloitsija on entinen forssalainen 
rugbymestari, Heka Mieto.  
 
Edellisen vuosikymmenen alussa Heka Mieto pelasi Euroopan maajoukkueessa ja voitti Amerian 
joukkueen ja sen vuoksi Adjutantintorilla juhlistettiin häntä. Johannakin oli katsomassa tilaisuutta, 
vaikkei ole kiinnostunut Rugbystä. Kun Heka lähti torilta keltaisella Brandia avoautolla, niin silloin 
Johanna potkutteli potkulaudallaan auton perään. Välillä katsoi navigaattorilta, että missä päin 
rugbymestari asuu. Hän asuu Hietalassa, Lekkeritorpan paritalokorttelissa.  
Niinpä hän potkutteli pyörätietä pitkin rugbypelaajan kotikulmille. Pian keltainen Brandia saapuikin. 
Tietenkään Johanna ei mennyt sisälle, kun ei tunne koko äijää eikä edes pyytänyt nimmaria.  
 
Nyt Johanna tuntee ärtymystä Hekaa kohtaan, kun tämä vei Kama & Nippelin tilat, mutta toisaalta 
nykyiset tilat ovat paremmat; isommat ja paremmat sekä ilmaiset pysäköintipaikat. Nyt kun Netto 
Market valmistui, niin myös Kama & Nippelin asiakkaat voivat parkkeerata ruokakaupan parkkipaikalle.   
 
Johannaa kaduttaa, kun ei halunnutkaan jatkaa tukkuvarastolla ja nyt joutuu olemaan 
suojatyöpaikassa. Toisaalta jos hän olisi jatkanut tukkuvarastolla, niin silloin ei olisi tavannut Juhaa, 
Elmoa ja Anatolia.  
Johanna huolestui omasta mielenterveydestä, että tekeekö seura kaltaisekseen ja hänen tulisi järjen 
mukaan palata takaisin ihmisten ilmoille, informaatiopalveluun, mutta siellähän on toinen tursake, 
rykijätär.  
 
Johannasta keilailu vaikuttaa mielenkiintoiselta, muttei ole ketään, jonka kanssa mennä keilahallille.  
Forssaan on rakenteilla uusi keilaravintola. Kaupungin virallinen urheilullisempi keilahalli on Jokiylänne 
areenan kellaritiloissa. Ehkä hän voisi houkutella Anatolin keilaamaan mutta haluaisiko tämä enää olla 
minun kanssani, ajatteli Johanna samalla, kun kierteli Netto Marketin hyllyjen välissä. Kaupassa on 
hyvin sotkuista. Tyhjiä laatikoita lojuu joka paikassa, melkein kuin Anatolin luona, ajatteli Johanna 
kyyneltippa silmässä.  
Netto Marketissa hän tapaa käydä, joka toinen viikko, lyhyinä torstaipäisin. Viikonloppuisin hän Lidl 
Marketissa, Maamiehentien pohjoispäässä.  
 
Loppu päivän Johanna oli ihan kotosalla ja katui poskipusua samalla, kun kuunteli netistä karjalaista 
Itkelmäradiota, joka soittaa parhaimpia karjalaisia itkuvirsiä sekä muita kaihomielisiä lauluja, jotka 
jotenkin toivat lohtua hänen murheeseensa, jonka hän itse oli aiheuttanut lemmenhumalassa. 
 
Joka torstai kello 19 kansallisella EBU TV1:llä on draamasarja Ravustamo, joka kertoo ravustajien 
elämästä keskellä Itämerta. Leffassa kilpailevat ravustajat yrittävät sabotoida Laaksolan perheen 
kalastusaluksen toimintaa, jotta kilpailevalle Hopearavun ravustajille jäisi enemmän saksiniekkoja.  
Johanna on seurannut Ravustamoa aina ensimmäisestä jaksosta lähtien. Sarja alkoi edellisen 
vuosikymmenen alussa. Sarja kiinnostaa kala- ja rapukauhuista Johannaa mutta eihän katsojan 
tarvitse koskea rapuihin.  
Nyt itkuinen Johanna söi makeisjätti Farsanin Tjejens täytesuklaata. Vaaleanpunaisessa 
käärepaperissa on kauniin tytön kuva, melkein kuin Johannan kasvot. Johanna ei tiedä mitä sana 
Tjejen tarkoittaa, sillä hän ei osaa juuri lainkaan ruotsia eli Skandinavian kieltä. Hän haluaisi oppia 
kielen, jotta ymmärtäisi Jessica Stenigin blogikirjoituksen. Jonkin verran hän on pystynyt lukea neiti 
Stenigin blogia konekääntäjän avulla.  
 
Ravustamon jälkeen Johanna alkoi etsiä netistä deittisivustoja. Hän löysi nettiportaali Suihkeesta 
hyvän ja täysin ilmaisen Suihke Date. Hän rekisteröityi deittiosioon, sillä hänellä on jo Suihke.eu 
sivuston sähköpostitili eli kirjautuminen oli helppoa.  
Sitten hän selaili deitti-ilmoituksia. Umpimähkään hän lähetti tervehdyksen eräälle jokioislaiselle 
Markus Virtanen. Profiilikuvan mukaan jätkällä on punainen tukka eli Johannan mielestä 
epäeroottinen. Hän päätti ennakkoluulottomasti chattailla Markuksen kanssa. Nuori mies kertoi 
olevansa pätkätöissä paikallisella Activity Centerissä, mikähän sekin mahtaa olla, ajatteli Johanna eikä 
kehdannut alkaa utelemaan ventovieraalta.  



Markus kertoi, että hänen ex-tyttöystävänsä piakkoin synnyttää heidän yhteisen lapsensa mutta oli 
vakuuttunut, että Johanna viihtyisi hänen seurassansa. Johanna oli epäileväinen.  
Johanna vierastaa yksinhuoltajaa, koska silloin on vaarana, että lapsen äiti voisi tulla 
mustasukkaisiksi. Markus oli varma, että he tulisivat toimeen lapsen kanssa. Johanna päätti jonkin 
aikaa chattailla ja miettiä asiaa. Hän ei usko, että hän ihastuisi Markukseen, koska tällä on punertava 
tukka ja kaiken kukkuraksi tuleva isä. Johanna vierastaa punatukkaisia koska joskus on kuullut 
pikkusiskon vitsailleen, ettei punatukkaiset pääse taivaaseen. Tietenkään hän ei tätä mene sanomaan 
Markukselle.  
Johanna pohti, jos eräs toinen jokioislaistyttö olisi väkivaltainen, kun on mennyt pussaamaan tämän 
poikaystävää, ajatteli hän.  
 
Perjantaina Johanna, Anatoli ja Anton-Kari pitivät ohjaajien konttorissa sovittelukokouksen. Anatoli 
kehotti liennyttää rakkaustunteita ja kertoi ohjaajalle, että viikonloppuisin Johanna on liikaa tekstaillut 
hänelle niin, että tuntuu siltä, että hän änkeäisi hänen ja Matleenan väliin. Johanna lupasi lopettaa 
tekstailun, ellei ole tärkeää asiaa. Hän lupasi myös liennyttää lemmentunteitaan. Poskipusun Johanna 
selitti vain synttärisuukoksi, jolloin Anton puolusti Johannaa, että kyseessä oli vain väärinkäsitys. Itse 
asiassa kyseessä oli oikea rakkauspusu, mutta sitä Johanna ei uskalla myöntää. Parempi väittää sen 
olleen pelkkä synttärisuukko. Johanna sanoi, että Venäjällähän aikuiset ukotkin keskenään 
pusittelevat. Tähän Anatoli naurahti: ”Mutta kun mä en oo mikään ukko, vaan aikuinen poika ja toiseksi 
ei olla missään Venäjällä vaan keskellä Hämettä. Johanna pyysi käsi sydämellä anteeksi. Anatoli 
sanoi tarvitsevansa hieman aikaa sulattaakseen tapahtuneen. Lopuksi he löivät kättä päälle.  
 
Anatoli ajatteli itse mielessään samalla, kun poistui konttorista, että kyllä Johanna on ihana tyttö mutta 
harmi vaan, kun olen jo kihloissa. Tämä ajatus sotki hänen ajatuksiansa niin, että jälleen happamuus 
nousi päähän eikä kyennyt edes vilkaista Johannaa. Jos hän katsoisi Johannaa silmiin, niin silloin hän 
kiihottuisi ja käsivarret alkaisivat nykiä halaukseen ja suu suipistua suukkoon. Tämän vuoksi hän ei 
uskaltanut edes vilkaista työpaikan hehkeää blondia.   
 
Nyt Johanna voi hieman paremmin, mutta hän tunsi hieman jännitystä, jos tilanne normalisoituisi.  
Hän päätti itse mielessään unelmoida ja rukoilla, että korkeammat tahot yhdistäisivät hänet ja Anatolin 
yhteen. Johanna ei osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää ja kannattaako hänen tuhlata energiaansa 
ajatella Anatolia. Johanna on ensimmäistä kertaa astumassa sosiaaliseen elämään.  
  
Anatoli meni muiden duunareiden kanssa katsomaan perjantaileffaa. Johanna ei tapaa katsoa filmiä 
työpaikalla, koska hänen mielestänsä töissä ei pitäisi katsoa leffaa vaan paiskia töitä, vaikka Forssan 
Apu on suojatyöpaikka. 
 
Nyt olisi niin kiva nojata Medvedevin läskimahaa vasten, ajatteli Johanna samalla, kun meni 
robottihuoneeseen sanelemaan kertomusta. Nyt on hyvä tilaisuus, kun huoneessa ei ole ketään muita. 
Lähipäivinä Anatoli ei istu robottihuoneessa, kun koko ajan mielessä pyörii poskipusu. Jos hän olisi 
kahden kesken Johannan kanssa, niin turhaan kiihottuisi ja saattaisi kiihottuneena alkaa 
kuhertelemaan ja sitten tyttöystävän läsnä ollessa tulisi sarjakatumuksia.  
 
Johanna toivoo hartaasti löytävänsä sen oikean, jotta voisi jättää Anatolin pois mielestä. Kyllä hän 
tietää, että itse asiassa Anatoli kuuluu tursakkeiden joukkoon, mutta nyt lemmenhumala estää häntä 
ymmärtämästä tämän tosiasian. Nyt lemmenhumala on vaihtumassa lemmenlaskuhumalaksi ja sitten 
muuttuu lemmenkrapula-asteelle. Poskipusu oli lemmenhumalan huipentuma. Näin Johanna yrittää 
itse mielessään vatuloida.  
Poskipusu aiheutti hänelle pusukauhun ja nyt on vaikeampi mennä pussaamaan toisia jätkiä, kun koko 
ajan mielessä pyörii, että hekin saattaisivat pahoittaa mielensä. Mitä Johanna ei tiedä, Anatoli on 
rakastunut häneen. Se ei ole mikään ihme, kun Johanna on kauniimpi kuin Matleena. Neiti Vuorio on 
melkoinen kassi-Alman näköinen, rupsahtanut pimu.  
 
Talvella Forssan Avussa aloitti uusi duunari, pitkäkasvuinen ruipelomainen Esa Paddington. Häntäkin 
Anatoli oli Johannalle kahden kesken arvostellut ja selkään puukottanut, kun tämä kahvitauoilla 
tuijottaa Anatolia niin, että silmät melkein pulpahtavat ulos. Lisäksi Esa tapaa usein vislata kuin Urpo, 
vaikka onkin Esa. Johanna on kuunnellut idolinsa selkään puukotusta ja nyökytellyt hyväksyvästi. Kyllä 
Johannankin mielestä Esa on tursakkeiden tursake. Hän hoksasi, että yläasteella oli monesti nähnyt 
Esan maleksimassa koulun pitkällä käytävällä lukulaitteet kainalossaan. Silloin hän ei vielä tiennyt 
jätkän etunimeä mutta nyt ulkonäön perusteella hän muisti, että kyse on samasta jäbästä.   



Esa on jossain loukannut jalkansa ja kulkee hydraulisten kainalosauvojen avulla.  
 
 
Heti kun Esa istahtaa Johannan viereen, niin silloin tämä siirtyy poispäin ihan kuin toinen oli Ebola 
potilas. Tämä on tyypillistä Johannaa. Ei mikään ihme, kun on sinkku, kun käyttäytyy tuolla lailla. 
Lukiossa luokkakaverit vitsailivat, että Johanna pelkää poikabasilleja.  
 
Viikonloppuna Anatoli tekstasi Johannalle, ettei haluta treenata kuntohuoneella. Jos hän ei olisi 
kihloissa, niin silloin saattaisi hyvinkin ottaa Johannan akaksi. Sitä hän ei sano ääneen, ei ainakaan 
Johannalle ja Matleenalle. Anatoli perusteli, että haluaa keskittyä kämppänsä siivoukseen niin, ettei 
siivouskonsulentti räkyttäisi huonosta siivouksesta. Hän päätti yrittää siivota ilman viinasnapsia, vaikka 
kuinka teki mieli mennä bussilla blondin luokse snapsille. Silloin hän saattaisi liikaa kiihottua. Tämäkin 
ajatus teki hänet happamaksi. Anatoli tarkoituksella yrittää suuttua, jotta ihastus Johannaan haihtuisi.  
Anatoli pohti itse mielessään samalla, kun makasi omalla sängyllään, että ehkä voisi aloittaa O2 
kuntosalilla. Ehkä Uuno voisi auttaa häntä hankkia kuntosalikortin mutta mistä rahat. Hänen 
korvissansa alkoi kaikua hassu rallatus; Huomenna on salipäivä, huomenna on salipäivä… Hän ei 
käsitä yhtään tätä harhaääntä, sillä radiokaan ei ole päällä. On hiljaista. Hän on yksin kotona, kun 
tyttöystävä on työmarkkinakoulutuksessa.  
Sitten Anatoli hiffasi, että Zumilassa olisi halvempi kuntosali, Rasvis & Tervis. Ehkä siellä voisin alkaa 
treenata, ajatteli Anatoli. Oikeastaan Johannan kuntohuone ei ole mikään oikea kuntosali. Siellä on 
vain muutama hassu laite eikä asianmukaista ohjausta.  
 
Koko seuraavan viikon Johannaa huoletti, että onko hän menettänyt parhaan ystävän lopullisesti. 
Kaikki tuntuu hullulta; vain pieni viaton poskipusu, josta nousi hirveä haloo. Miksi ihmeessä annoin 
poskipusun, kun en edes halaa kotiväkeä, ajatteli Johanna samalla, kun istui kotona tietokoneensa 
ääressä. Olisi sittenkin pitänyt salata rakkaustunteet, ajatteli hän. Salaaminen onnistui mainiosti Juhan 
ja Elmon suhteen mutta miksi sekosin Anatolin kohdalla, ajatteli hän.  
 
Muutaman kerran Juha Janatuinen käy tervehtimässä Forssan Avun duunareita, jolloin Johannan 
silmät alkavat loistaa. Johanna kunnioittaa enemmän Juhan parisuhdetta kuin Anatolin. Ehkä hän on 
liian kiimassa Anatoliin, vaikka tuntuu siltä, että hän rakastaisi enemmän Juhaa, kun tämä ei ole 
toimintarajoitteinen, on Johanna monesti miettinyt.  
 
Silloin tällöin Johannan mieleen on putkahtanut Restaurant Kaupunginkellarin Elmo, että olisikohan 
hän se oikea ja onko tämä yhä parisuhteessa Jenninsä kanssa, tapaa Johanna usein vatuloida.  
 
Tiistai-illalla Anatoli lähetti tekstiviestin Johannalle; Mitä sanoisit, jos kuntohuoneen sijasta 
katsoisimme maanantaileffaa? Taka-ajatuksena oli tietenkin pettuvodka. Anatolin viinahammasta on 
alkanut kolottaa niin vietävästi. 
Totta kai tämä sopi Johannalle kuin nakutettu; parempi kuin sata jänistä, ajatteli Johanna Kivinen 
samalla kun naputteli takkipuhelimen ohjauspaneelin näppäimistöllä vastauksen; Kyllä se sopii. Sitten 
Anatoli kyseli, että mitä leffoja hänellä on, johon Johanna; Juu, minulla on muun muassa 
Murhaajasärki, Poitsu sie oot tähti, Näätä ja tyttö sekä Pahat tytöt. Anatoli kysyi tekstiviestitse, että 
pidätkö kauhuleffoista, johon Johanna; Kyllä, ne ovat ihan jänniä. Johanna ajatteli itse mielessään, 
että ehkä tarjoutuisi tilaisuus nojata jätkän pehmeätä läskimahaa vasten ja sitten tämä alkaisi pusitella, 
ajatteli Johanna. Hän ei enää uskalla mainita sanaa pusu työkaverilleen. Sanasta on tullut tabu 
Johannan ja Anatolin välillä.  
Seuraavaksi Anatoli esitti toivomuksen, että huomenna töissä Johanna ottaisi rauhallisesti hänen 
kanssansa koska silloin on sijaisohjaajana se työläs auktoritaarinen Ali Tammsalu, jota hän inhoaa yli 
kaiken. Jos Ali saisi tietää riidasta, niin silloin tämä saattaisi sekaantua. 
Anatoli on onnistunut tartuttaa Ali-vihan Johannaan niin, että tämä on itse mielessään alkanut kutsua 
tätä ihilistiksi.  Totta kai Johanna lupasi ottaa iisisti.  
Johannan on tärkeä yrittää pitää hyvät välit sijaisohjaajiin, sillä heidän esimiehensä on serkun 
aviomies Olli-Kari. Jos tämä saisi tietää, että sukulaistyttö haukkuu sijaisia ihilisteiksi, niin aivan 
varmasti ennemmin tai myöhemmin asia kantautuisi vanhempien korviin. Silloin Siivekkääntiellä olisi 
jälleen sota.  
 
Keskiviikkona Anton-Kari on robottiperuskurssilla, jotta oppisi enemmän ohjelmoimaan 
avustajarobotteja. Robottitekniikka kehittyy koko ajan niin, että pitää jatkuvasti olla ajan hermolla.  



Yksin robottihuoneessa Johanna tapaa yhä ohjelmoida robotteihin tekoälyä salattuihin mappeihin.  
 
Ali Tammsalun kanssa työskenteli Pekko Anttila. Johanna pitää hieman Pekosta koska hänestä 
ajatukset menevät superihanaan Elmoon.  
Anatoli on onnistunut tartuttaa Johannaan Pekko-inhon, ja sen vuoksi hän mielenosoitukseksi 
huokailee Pekolle, kun tämä tulee antamaan työtehtäviä, yleensä päivittäistavarakuvien tulostamista.  
 
Eräänä päivänä Johanna leikillään teki kuvamanipulaation vähissä pukeissa olevasta nuoresta 
miehestä, joka istui keinussa ja poltteli paksuja sikareita, jonka hän näytti Pekolle, kun kuvan mies 
muistutti juuri ja juuri Elmoa, ainakin Johannan mielestä. Pekko luuli Johannan liittäneen kuvaan 
Elmon pään ja tuhahti: ”Ei tuollaisia piloja saa tehdä!” Johanna oli vain piirtänyt piirto-ohjelmalla 
miehen päähän Kaupunginkellarin lippiksen. Pekko oletti Johannan liittäneen mieshuoran kehoon 
Elmon pään, kun kyseinen henkilö oli vaaleasiilitukkainen. Jos oikein tarkasti katsoo, niin henkilö ei 
muistuta yhtään Elmoa, ei sinne päinkään.  
 
Pekolla on vitivalkoiset hampaat, josta Anatoli on hyvin kateellinen. Hän haluaisi yhtä valkoiset 
hampaat, muttei ole vara hampaiden valkaisuun. Hänen hampaansa tummuu koska hän ja Matleena 
kittaavat iltaisin ja viikonloppuisin litroittain Ugri Colaa.  
 
Kyllä Pekolla on mukavakin puolensa kuten hersyvä huumorintaju sekä aurinkoinen elämänkatsomus. 
Hän on hyvin energinen. 
 
Keskiviikkona Johanna istui kuten tavallisesti robottihuoneessa. Abraham rupatteli Kaapon kanssa 
käytävällä, aivan robottihuoneen oven ulkopuolella. Oveen Johanna on joskus teipannut tiikerin kuvan, 
jonka hän on tulostanut kainuulaisesta iltapäivälukulaitelehdestä.  
 
Kaapo on kyllästynyt istumaan Kulttuurikeskuksen käsityömyymälän kassalla. Hän kiinnostui Forssan 
Avusta, kun siellä kaivataan reipasta puhelinpoikaa tilauspuhelimeen. Hermanni tätä nykyään tekee 
nippelihommia ainoalla toimivalla sormellaan.  
 
Nyt Kaapo ja Anatoli naureskelivat Pia-Annin valtaville meijereille. Anatoli on päässyt järkytyksen yli, 
että vanha koulututtu on parisuhteessa hänen exänsä kanssa.  
 
Koska oli kaksi sijaisohjaajaa, niinpä Johanna ei tiennyt mitä tehdä. Ainoa työtehtävä on käydä 
postihuoneella aamuisin ja iltapäivisin. Muulloin hän istuu robottihuoneessa sanellen kertomuksiaan. 
Postihuoneelle mennessä hänen on käveltävä Café Sunerin ohitse, jolloin hän huomasi Uunon ja 
Jessen ihailevat katseet.  
Eräänä päivänä hän pysähtyi kahvilan tiskille rupattelemaan kahvilan jätkien kanssa. Uuno vaikuttaa 
ujommalta kuin Jesse, joka hieman flirttaili Johannalle. Hän piiloutui kahvilan tiskin alle ja sitten 
yhtäkkiä nousi ylös sanoen: ”Kukkuu!” Tällainen flirttihenkinen pelleily kiihotti Johannaa, muttei 
uskaltanut kysyä mitä tämä tekee töiden jälkeen.  
Uunoakin nauratti kollegan flirttipelleily. Sylvester rehki naamapunaisena tiskikoneen kimpussa. Näkee 
selvästi, että hän stressaa.  
Vähän myöhemmin kahvilan ohjaaja Markus tuli ja sanoi Jesselle, että hänen pitää ryhdistäytyä ja 
kerätä kupit pöydistä. Sitten hän kääntyi Johannaan päin ja kysyi: ”Eikö sinun pidä olla Forssan 
Avussa?” Johanna vastasi, että on tulossa postihuoneelta ja päätti pysähtyä jututtamaan kahvilan 
jätkiä, johon Markus vastasi vittumainen ilme kasvoillaan: ”Rupatella ehtii tauollakin.”  
 
Johanna meni työpaikalleen päätään puistellen, kun kaiken maailman ihilistit aukovat päitään. Hän on 
sen verran järkevä, ettei ala riitelemään ihilistien kanssa, sen hän on oppinut vuosien saatossa. Hän 
muistaa erään lomamatkan, kun Savon ja Kainuun rajalla seisoi liittovaltion virkailija, joka pysäytteli 
autoja. Kivisiltä hän kysyi passia, vaikkei sellaisia tarvita Euroopan sisällä. Lisäksi virkailija uteli, että 
millä asialla sitä liikutaan. Antti vastasi asiallisesti, että ihan vaan lomamatkalla. Jälkikäteen Kiviset 
ovat kovasti ihmetelleet kyseistä virkailijaa, kun koko federaation alueella on vapaaliikkuvuus, 
vapaampi kuin entisaikojen Schengenissä.  
Kun virkailija oli päästänyt jatkamaan matkaa, niin silloin Antti sanoi perheelleen, että jo on markkinat, 
kun tuollaiset ihilistiset persun perseet leikkivät isoakin kihoa.  
 
Loppupäivän Johanna istui robottihuoneessa sanellen tulevaisuuskertomusta Aivot toivoa täynnä, 
jonka päättämisestä on tullut vaikeaa, kun koko ajan tulee nasevia ideoita. Hän on huomannut, että 



sanelu on hyvää terapiaa nyt kun Anatoli on hapan. Johanna ei tiedä, että idoli on itselleen pakottanut 
happamuuden, ettei vastarakkaus näkyisi läpi. Sanelun yhteydessä Johanna pohtii, että vaikuttaa 
siltä, että herra Medvedevillä on ihilistin kujeita, kun poltti päreensä onnittelusuukosta. Hän itse ei olisi 
pahastunut, jos saisi pusun joltain jätkältä. Todennäköisesti myös Johanna reagoisi vahvasti, jos 
vaikkapa Esa antaisi hänelle poskipusun. Ajatuskin oksettaa, kuten Johanna tapaa ajatella. Hänen 
unelmapussaajansa ovat Nino Backman, Joonas ja Jeesus serkut. Ehkä olisi kiihottavaa saada pusu 
Mishalta, kuten Johanna tapaa unelmoida. Heti kun Misha on läsnä, niin silloin pupu pujahtaa 
pöksyihin mutta omissa oloissaan kotona häntä kiihottaa, kun ajattelee serkkunsa nimeä. 
 
Johanna inhoaa Kaapo Molotovia koska tällä on itkua muistuttava puheääni sekä luikertelee puhkuen 
motorisoidussa pyörätuolissa. Tälle Kaapo ei mahda mitään, sillä sehän on hänen 
toimintarajoitteensa, osa CP-vammaa.  
 
Kaapolla on huvittunut ärsyttävä suhde Johannaa, joka johtuu osittain hänen vammastaan sekä 
Johannan asenteesta häneen; yrittää vältellä sekä kohdatessaan tuhista mielenosoitukseksi eli 
Johanna saa syyttää itseään, kun on pilannut normaalisuhteen herra Molotoviin. Jos alusta pitäen hän 
olisi ollut asiallisempi Kaapon suhteen, niin silloin myös tämä vastaisi hänelle asiallisemmin; Niin 
metsä vastaa, kun sinne huudetaan, on Johanna hiffannut itsensä kannalta myöhään. Nippanappa 
Kaapon ulkonäkö kiihottaa Johannaa. Kaapo ja Anatoli ovat saman ikäisiä ja suurin piirtein yhtä 
lihavia.  
Kaapo tapaa komennella myös toisia duunareita, kuten esimerkiksi Filippaa, kun tämä 
maanantaipalaverin aikana torkahtaa, niin heti Kaapo itkuisella äänellä kehottaa heräämään. Tämä 
komennus hätkähdyttää muitakin duunareita.  
 
Talven aikana Johanna yritti pinnistää olla kärsivällinen Kaapon suhteen, ettei Anatoli huomaisi, että 
hän inhoaa kaveria.  
 
Kotiinlähdön aikaan Johanna päätti varovasti Anatolilta syyn happamuuteen: ”Kuule, mikä siinä 
poskipusu tapauksesta tekkee niin vaikean?” Anatoli hätkähti ja tuhahti: ”Siitä en halua puhua!”  
 
Anatoli itse mielessään itki, kun sattuu olemaan kihloissa eikä voi paljastaa ihastustaan. Hänelle on 
todella rankkaa näytellä hapannaamaa, jotta ihastus poistuisi mutta se on vaikeaa, kun toinen on niin 
kaunis.  Kotoa hän lähetti tekstiviestin Johannan takkipuhelimeen; Sä ei oo rakastunut minuun vaan 
sä haluat vain nussia... Häntä olisi tehnyt mieli kirjoittaa; Minä haluan nussia sinua, muttei kyennyt ja 
uskaltanut juuri kihlauksen takia. Kieltämättä olisi kiva panna sitä työpaikan blondia, ajatteli Anatoli 
samalla, kun puoliksi makasi divaanillaan samaan aikaan, kun tyttöystävä pelasi Zboxilla.  
 
Johanna hätkähti viestistä ja ajatteli, että nyt jätkä on käsittänyt ihan väärin, vaikka sisimmässään 
hänkin haluaisi seksiä. Johanna naputteli vastauksen; Nyt on tullut väärinkäsitys, haluan vain 
elämänkumppanin enkä mitään muuta.  
Anatolille tuli kyynelsilmäkulmaan, kun tuntee sisimmässään, että Johanna olisi mieluisin kuin 
Matleena. Hän tuntee voimattomuutta. Mitään ei ole tehtävissä. Miten Matleena reagoisi, jos hän 
purkaisi kihlauksen ja aloittaisi suhteen Johannan kanssa? Mitä isä ja äiti tuumaisivat, ajatteli Anatoli 
samalla, kun räpläsi takkipuhelimen ohjauspaneelia.  
Anatoli lähetti arabiankielisen viestin; دعني أكون Tietenkään Johanna ei ymmärtänyt mitään ja kysyi, että 
mitä viestissä luki, johon Anatoli vastasi; Vittu, opettele arabiaa! No, siinä lukee, että anna minun olla. 
Anatoli pakotti itsensä happamaksi, jotta lempeät ajatukset haihtuisivat. Totta kai hänellä koski 
sydämeen, kun kirjoitti kauniille ja ihanalle tytölle ruman sanan.  
 
Johanna päätti jättää rakkaan työkaverinsa rauhaan, ettei lopullisesti menettäisi toivoa saada munaa, 
kuten hän ajatteli itse mielessään. Mikä hassuinta, myös Anatoli ajatteli samaa; toivottavasti blondi ei 
loukkaantunut ja pian paniikissa pakotti happamuuden päälle.  
 
Torstaiaamupäivällähän Anatoli on vapaalla siivousavun takia. Pitkänä torstaina hän tulee töihin 
lounastunnin jälkeen kello 13.  
 
Johannan mielestä mitkään työpäivät eivät ole pitkiä, kun on ollut tavallisessa työpaikassa ja kaipaa 
takaisin entisiin hommiin. Nyt, kun Anatoli on äkeä niin hän enemmän kaipaa takaisin 
kaupungintalolle.  
Johanna kevensi sydäntään Anton-Karille ja Eliakselle, että on huolissaan Anatolin suhteen.  



Ihan hitusen Johanna on ihastunut Eliakseen, kun tämä on nuori jätkä ja ennen kaikkea ei-
toimintarajoitteinen mutta miehen pallomainen mustakampaus häiritsee lemmentunteita.  
Elias Vesterisen työharjoittelu päättyy huomenna perjantaina. Torstaiaamupäivällä hänen äitinsä kävi 
poikansa työharjoittelupaikalla ihan uteliaisuuttaan.  
Hän keskusteli Anton-Karin ja poikansa kanssa Daily Activity ohjaajan työtehtävistä. Hän kurkisti myös 
robottihuoneeseen, jossa Johanna oli sanelemassa kertomustaan. Onneksi työpiste on ovelle päin 
niin, ettei ulkopuoliset kuule sanelua.  
Eliaksen äiti kertoi olevansa Oulusta eli puhuu melkein samanlaista murretta kuin Johanna ja se 
lämmitti neiti Kivisen sydäntä. Kun Eliaksen äiti oli lähtenyt, niin silloin Johanna kevensi sydäntään 
Eliakselle, kun ennen pusurumbaa tämä on istunut robottihuoneessa Johannan ja Anatolin seurassa.  
Nyt Johanna kehotti Eliasta hienovaraisesti kertoa Anatolille, että hän haluaa olla vain kaveri 
kaveripohjalta. Vesterinen lupasi ottaa asian puheeksi Medvedevin kanssa. Johannaa jännitti, että 
miten idoli reagoisi. Tuskin asia voisi mennä huonommin, kun idoli on jo hapan, ajatteli Johanna 
samalla, kun keskittyi jatkamaan kertomuksen sanelua heti, kun Elias oli poistunut huoneesta.  
 
Perjantaina pidettiin Eliaksen kiitoskahvit ja hänelle ojennettiin muistoksi Forssan Avun ensimmäinen 
apuväline, mittasatsi eli värisine talousmittoineen. Kaikki harjoittelijat saavat läksiäislahjaksi 
mittasatsin.  
 
Perjantai-iltapäivällä Johannan kaislikossa alkoi kukkia, kun Anatoli yllättäen koputti robottihuoneen 
oveen ja kysyi: ”Voisitko ensi perjantaina kyyditä minut ja Matleenan Gunwood’s Cashiin viikko-
ostoksille?” Heillä ei ole ajokorttia. Anatoli hiffasi, että voisi hieman hyväksikäyttää blondia, joka on 
kiintynyt häneen. Myös hän itsekin haluaa olla tämän seurassa. Jos tyttöystävä on läsnä, niin silloin 
tämä ei tekisi väkinäisiä eikä minuakaan kiihottaisi, ajatteli Anatoli samalla, kun odotti vastausta. 
Johanna hämmästyneenä änkytti sekavaa ja sitten sai sanottua: ”Juu, kykykyllä se käypi!” Anatoli 
innoissaan naurahti: ”Jepulis, bussilla olisi vaikea tehdä viikko-ostoksia!”  
 
Johannakin oli intoa täynnä, kun idoli ei enää ole hapan. Hän päätti, ettei enää koskaan pussaisi tätä 
vaan toivottavasti seuraava pusu tulisi Anatolilta, ajatteli Johanna. Hän ei osaa aavistaakaan, että 
millainen kyyditsemisrumba on odottamassa.  
 
Anton-Karikin oli iloinen, kun nämä kaksi veikeää duunaria ovat jälleen sovussa. Ennen pusukahakkaa 
hän oli sanonut Johannalle kahden kesken, että hänen mielestänsä Johanna ja Anatoli sopisivat hyvin 
yhteen. Tämän hän sanoi, vaikka tiesi varsin hyvin jäbän olevan kihloissa eli tavallaan pusu on myös 
Antonin syytä eli eräänlainen agitaattori, kuten nyt Anton-Kari itse mielessään ajatteli.  
 
Antonilla on todella rankkaa, kun vieläkään ei ole löytynyt vakituista ohjaajaa. Juuri nyt sijaisohjaajana 
on Pekko Anttila, jonka sijaisuus päättyy Juni alussa, jolloin sijaiseksi tulee Kulttuurikeskuksen Simo 
Erkkilä, vaaleatukkainen pedagogiteknikko, jonka pitkähkö tukka on pystyyn kammattu. Lisäksi hänellä 
on kulmikas leuka, kulmikkaampi kuin Anatolilla ja Janatuisella.   
Erkkilä haluaisi vakituisen paikan Forssan Avusta, koska siellä on mielenkiintoisia avustajarobotteja. 
 
Viimeisellä kahvitauolla Anton-Kari ilmoitti duunareille, että Junin alussa on joka vuotinen Daily 
Activityn ulkoilupäivä Tasankokorven virkistysalueella. Anton kertoi myös, että ulkoilupäiville tulee 
lähes kaikki ryhmät paitsi Restaurant Kaupunginkellarin väki, koska ravintolaa ei voi noin vain sulkea. 
Ulkoilupäiville ei myöskään osallistu ne ryhmät, joissa on vaikeasti toiminta- ja liikuntarajoitteisia.  
Café Sunerista osallistuu ulkoilupäiville Jesse ja Sylvester. Uuno haluaa mieluummin olla töissä 
ohjaajan kanssa, kun ei siedä Messenger Servicen Pedraa. Muutama vuosi sitten, kun hänen 
luonansa oli kylässä muutama duunari Korjaajaryhmästä, joiden joukossa Pedran poikaystävä. Tämän 
vuoksi myös narsistinen Pedra oli läsnä ja koko ajan haastoi riitaa. Sen jälkeen hän päätti, ettei enää 
koskaan kutsu Pedran poikaystävä Erkkiä. Hänellä ei ole mitään Erkkiä kohtaan mutta automaattisesti 
tämän hullu tyttöystävä änkeää mukaan.  
 
Kun Anton-Kari alkoi kysellä duunareilta, että kuinka kukin menisi ulkoilupäiville, niin silloin Johanna 
lupasi kyyditä Anatolin ja Filippan. Viimeksi mainittu asuu lähinnä Johannaa eli tämä astuisi autoon 
matkakeskuksen edustalta. Varmuuden vuoksi Johanna lupasi kyyditä myös Filippan, ettei ihastus 
liikaa paistaisi läpi. Hän on päättänyt alkaa salaamaan ihastumisen, vaikka Anatoli sen jo tietää liiankin 
hyvin.  
 
Anatoli ilahtui, kun ei tarvitse ängetä huonolla lonkalla bussiin, sillä Tasankokorpeen ei mene suoraa 



bussiyhteyttä Kaarlosta vaan on tehtävä bussinvaihto torilla. Lähelle virkistysaluetta menee Kännälä-
Hietalan bussi. Oikeastaan ei olisi niin kauhea matka kävelläkään sinne mutta, kun Anatoli on 
laiskapötkylä niin minkä teet.  
 
Johanna lupasi soittaa autossa Otso Ruusuvirran kappaleita. Eliakselta pääsi räkänauru: ”Sitä mä 
pelkäsinkin!”, johon Anatoli: ”Otso Ruusuvirta on hiton hyvä laulaja!” 
Tämä oli Eliaksen viimeinen kahvitauko Forssan Avussa.  
 
Alkukesällä Elias ja hänen thaimaalainen tyttöystävänsä riitaantuvat Anatolin ja Matleenan kanssa. 
Syynä on rahakiista; Anatoli oli lainannut satasen Eliaksen tyttöystävältä mutta pahaksi onneksi 
Matleena ehti törsätä rahan Zbox peliin. Tästä Elias pahoitti mielensä ja pisti välit poikki Anatoliin ja 
tämän renttupimuun.  
Tämä oli kovapaikka Anatolille, kun on menettämässä toisenkin kaverin. Jo Markon tapauksessa olisi 
ollut kestämistä. Nyt hänellä on vain Johanna. Töissä hänellä on Kaapo sekä Kulttuurikeskuksen 
Tatjana. Kaapoa on vaikea kutsua kylään, kun asuu toisessa kerroksessa ilman hissiä.  
Tatjana puolestaan on jatkuvasti rauhaton eikä koskaan kykene olemaan aloillaan. Johannasta olisi 
hyötyä, kun tällä on auto ja ajokortti sekä paljon viinaa kotona, kuten Anatoli tapaa monesti ajatella. 
Ajatus kiihottaa niin, että sitten on kova työ yrittää häivyttää ajatusta.  
 
Lauantaiaamupäivällä Anatoli soitti Johannalle, että he hyppäisivät filmituokion yli koska silloin käy 
äidin kanssa ostamassa pölypusseja. Asian oikea laita on valtava Johanna-kiima. Hän ei kestäisi olla 
kahdestaan ihanan ja kauniin tytön kanssa. Kyllä ihan oikeasti hän käy äidin kanssa ostamassa 
pölypusseja.  
Tällä kertaa Johanna voi paremmin koska kyseessä oli äänipuhelu eikä tulikivenkatkuinen tekstiviesti. 
 
Maanantaiaamupäivällä Anatoli istui tavalliseen tapaan Johannan rattona robottihuoneessa. Töissä on 
helpompi istua samassa työhuoneessa, kun siellä ei oikein voi alkaa lempiä, vaikka kuinka mieli tekisi. 
Sitä Anatoli ei uskalla tehdä, kun silloin muun muassa Kaapo saattaisi huomata. Tämä 
todennäköisesti alkaisi saarnata, ettei saa olla uskoton kihlatulleen.  
 
Anatoli istui tavalliseen tapaan Johannaa vastapäätä erikoisergonomisella tuolillaan ja kertoi juurta 
jaksain hänen ja Matleenan lemmentarinan, että kuinka he tapasivat ja rakastuivat Riihimäen 
kansankorkeakoulussa. Tämän hän on kertonut lukemattomia kertoja mutta päätti kertoa vielä kerran, 
ettei totuus unohtuisi ja samalla yritti pitää ajatuksensa tyttöystävässään. Hän yritti välttää 
katsekontaktia. Hän ei kestäisi katsoa kaunista Johannaa silmiin.  
 
Tiistaikävelyllä Johanna, Anatoli ja Anton-Kari kävelivät kolmistaan muiden hännillä. Antonin pitää 
tukea Anatolia, kun tällä on lonkkavika. Todennäköisesti lonkkavika paranisi laihdutuksella. Ei mikään 
lonkka kestäisi hirveää rasvapainoa, kuten Johanna ajatteli itse mielessään. Tätä hän ei uskalla sanoa 
ääneen. Johanna ehdotti, että välillä hänkin voisi tukea, jotta ohjaaja voisi lepuuttaa käsivarttaan. 
Tähän Medvedev tuhahti: ”Njet, parempi, että Anton pitelee mua kädestä, sillä hänhän on mies!” 
Johanna hätkähti mutta pian rauhoittui, kun huomasi, ettei idoli tullutkaan happamaksi. Johannaa 
huvitti, kun Anatoli ja Anton-Kari kulkivat käsikynkkää kuin mitkäkin homot. Tätäkään hän ei uskaltanut 
sanoa ääneen kahdesta syystä; Anatoli olisi varmasti tullut happamaksi ja toiseksi ohjaaja olisi 
luokitellut hänet suvaitsemattomaksi. Parempi olla suvakki, kuten Johanna itse mielessään ajatteli.  
 
Kävellessä käsikynkkää Anatoli alkoi kertoa ohjaajalleen kontaktihenkilöstään, johon hän on 
tyytymätön, kun tällä ei koskaan ole aikaa pitää seuraa ja haluaisi vaihtaa kontaktihenkilöä.   
Avustajarobottia hän ei halua, kun ei oikein osaa sellaista käyttää. Johanna puuttui keskusteluun ja 
ehdotti, että hän voisi ruveta kontaktihenkilöksi, kun on ajokorttikin. Hän ehti ajatella itsekseen, että 
silloin palkkakin nousisi, kun kyseessä olisi normaaliansiotyö.  
Heti kättelyssä Anatoli lyttäsi idean: ”Ei mulla ole mitään sua kohtaan mutta kontaktihenkilön tulisi olla 
miespuolinen koska silloin uimahallilla voisi tulla miesten puolelle.” Hän kiihottui Johannan 
ehdotuksesta; kieltämättä houkuttava idea mutta ongelmana on kihlaus.  
 
Tiistai-iltapäivällä Anatoli osallistui Kulttuurikeskuksen äijätreffiin, jossa keskustellaan miesten asioista.  
Sillä välin, kun idoli oli naapuriryhmän tiloissa, niin silloin Johanna tunsi olonsa levottomaksi, kun 
mielikuvitus alkoi laukata. Kulttuurikeskuksella työskentelee vallaton ja lapsellinen Tatjana Niilola, 
oikea flirttiperse, joka on muutaman kerran nyt alkukesästä ollut työharjoittelussa Forssan avussa. 
Johanna pelkää kuin ebolaa, että Tatjana vikittelisi Anatolin itselleen eikä osaa aavistaakaan, että 



myös Anatoli inhoaa tätä naamavikaista likkaa ja salaa ihailee häntä itseään eli oikeastaan Tatjanan 
tulisi olla kateellinen hänelle.  
 
Töiden jälkeen Johannaa teki kovasti mieli lähettää tuhansia lemmenloruja idolilleen, mutta sitä hän ei 
enää uskalla tehdä, kun on saavutettu sopu. Johannahan on luvannut liennyttää lemmentunteitaan. 
Rakastuminen alkaa pikkuhiljaa muuttua lemmenkrapulaksi.  
Anatoli puolestaan on ympäri kännissä Johannaan mutta yrittää pyristellä irti rakastumisesta. Hän 
tuntee rakastavansa Johannaa enemmän kuin kihlattuaan. Koko ajan neiti kivinen pyörii mielessä ja 
munakin on pystyssä.  
 
Tekstiviestien sijasta Johanna yrittää saada aikaiseksi telepaattista yhteyttä työkaveriinsa. Siinä hän 
onnistui niin, että iltaisin Anatolilla on täysi helvetti, kun pää on Johannaa täynnä. Hän ei uskalla 
kertoa tyttöystävälleen, että on rakastunut siihen kainuulaistyttöön. Hän yrittää pelehtiä ja suukotella 
Matleenaa, jotta Johanna-ajatukset poistuisivat mutta turhaan. Anatolista tuntuu vastenmieliseltä 
pussata kihlattuaan ja toivoisi hänen tilallansa olevan neiti Kivisen.  
Anatoli on toden teolla rakastunut Johannaan, ja sen vuoksi on ilmoittanut itsensä sairaaksi. Hän ei 
kestäisi nähdä lutusta tyttöä työpaikalla. Ohjaajille soittaessa hän väittää, että on hirveä migreeni, 
vaikka onkin rakkaudentauti. Oli pakko ilmoittautua sairaaksi, kun ei kestäisi voimakasta ihastusta. 
Anatoli ei henno pakottaa happamuutta esiin, kun sydän rakastaa niin paljon, että tekee kipeää ja 
munakin on jatkuvasti pystyssä.   
 
Mai kuussa Johanna ja Anatoli ovat taas sovussa. Kuun ensimmäisenä maanantaina töiden jälkeen 
he katsoivat leffaa Johannan luona. Matleenakin oli mukana. Se oli Anatolin toivomus, jotta tuntisi 
olonsa turvalliseksi ja toiseksi tämä oppisi paremmin tuntemaan neiti Kivisen. Asian oikea laita on 
tietenkin Anatolin ihastus, ettei tunteet pääsisi irti. Hän istui kihlattunsa vieressä kuin liimattuna eikä 
uskaltanut mennä lähellekään Johannaa, vaikka kuinka teki mieli. Matleenan läsnä ollessa Anatoli ei 
voi ottaa viinasnapsia.  
 
Johanna ajatteli itse mielessään, että uskaltaisiko antaa snapsin Anatolille ja Matleenalle, vaikka 
Anatoli on kieltänyt ottamasta viinapulloa esiin tyttöystävän läsnä ollessa. Sitten hänelle tuli 
kuningasajatus; salaa juottaa Matleenalle viinaa.  
Johanna kysyi vierailtaan: ”Saiskos olla appelsiinituoremehhuu?”, johon Anatoli ja Matleena yhdestä 
suusta: ”Juu, kyllä kiitos!” Johanna otti baarikaapistaan vaivihkaa minivodkapullon ja meni keittiöön.  
Hän kaatoi Matleenan mehulasiin Koskenkorvaa, kun ei raskinut käyttää pettuvodkaa, kun sitä ei saa 
Forssasta. Anatolin lasiin hän kaatoi vain tuoremehua. Sitten kantoi hopeatarjottimella, sama tarjotin, 
jonka hän voitti silloin 2990 Perustan bingoillasta. Siitä on ehtinyt kulua monta moninaista vuotta, 
ajatteli Johanna samalla, kun tasapainotteli olohuoneeseen tarjotinta kantaen. Hän piti koko ajan 
silmällä neiti Vuorion lasia, ettei vahingossakaan lasit sekoittuisi. Hän kun on luvannut kyyditä heidät 
kotiin. Ajatella jos hän vahingossa joisi viinaa ja sitten joutuisi poliisiratsiaan, ajatteli Johanna.  
Johanna laittoi juomalasin Matleenan eteen ja sitten antoi toisen työkaverilleen. Heti Matleena 
hörppäsi mehulasin tyhjäksi ja kehui mehua. Hän kysyi mehun nimeä. Johanna vastasi, että hän tapaa 
ostaa Lidl Marketista Lidlin omaa mehumerkkiä. Tietenkään Matleenan lasissa ei ollut niin paljon 
viinaa, että tämä humaltuisi. Johanna itse mielessään toivoi, että Vuorion viinageenit aktivoituisi ja 
sitten ratkeaisi ryyppäämään. Sitten olisi mahdollisuus, että Anatoli purkaisi kihlauksen. Tätä ei parane 
sanoa ääneen. Jo ajatuskin puistattaa Johannaa. Ei alkoholistiksi tulla ykskaks vaan pikkuhiljaa, 
ajatteli hän.  
 

Jatkoa seuraa...  
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