
Johanna jälleen kyyditsee Anatolin ja Matleenan ruokakauppaan. Tällä kertaa he tekevät 
ruokaostoksensa Ylicityn Coop Forum suurmyymälässä, joka on entinen Coop Huom! joka äskettäin 
vaihtoi nimensä Forumiksi.  
 
Anatoli ja Matleena ostavat muun muassa japanilaisia piirakoita, olutmarinoituja 
hanhenmaksapalleroita sekä ison korillisen Ugri Colaa. He ovat koukussa tähän suosittuun ugrilaiseen 
kolajuomaan, jota myytään vain suomalais-ugrilaisilla kielialueilla sekä rajaseuduilla.  
 
Anatoli tahtoisi päästä irti kolakierteestä, mutta se on vaikeaa, kun tyttöystävä jatkuvasti on 
lipittämässä tätä voimakasmakuista kolajuomaa. Siinä ei ole alkoholia, mutta huhujen mukaan siinä on 
hieman kokaiinia sekä muita riippuvuutta aiheuttavia aineksia.  
 
Johanna löysi Coop Forumin keksihyllystä skandinaavisia Åsakan pikkuleipiä. Viimeksi hän maistoi 
niitä vuonna 2995 Skandinavian lomalla, kun isä ja äiti hetken mielijohteesta käväisivät uteliaisuuttaan 
tuntemattoman Stenigin perheen luona.  
Muutaman kerran Johanna on yrittänyt lähestyä Stenigien vanhinta tytärtä mutta tämä näkyy 
ujostelevan Johannaa. Ehkä Jessicaa ujostuttaa heidän samannäköisyytensä. He ovat todella 
kaksoisolentoja.  
Johanna kadehtii Jessicaa, kun tämä asuu global valuutta-alueella. Hän haluaisi, että Suomikin liittyisi 
global valuutta-alueeseen mutta se vaikuttaa olevan toiveajattelua, sillä vuoden 3003 
kansanäänestyksessä suomalaiset tyrmäsivät globalin ja puoli vuotta aikaisemmin saman teki myös 
virolaiset. Skandinaviassa ei koskaan järjestetty kansanäänestystä ja sen vuoksi oikeistopopulistit 
hyppivät poliitikoiden silmille. Kaikkea tätä Johanna ajatteli samalla, kun kierteli Coop Forumin hyllyjen 
välissä.  
 
Ruokaostosten jälkeen Johanna, Anatoli ja Matleena söivät makoisat grillatut geenimuunnellut 
hampurilaiset pikaruokala Burger Presidentissä, joka on muutama vuosi sitten valmistuneessa  
Kivi & Vool talossa, Ylicityn suurin ja mahtavin kauppatalo. Talossa on suuri palatsimainen aula 
valtavine panoraamaikkunoineen. Burger President on aulassa.  
 
Syönnin jälkeen he kävivät samassa kauppakeskuksessa olevassa halpahalli Rustassa.  
Johanna ei tehnyt löytöjä mutta Anatoli ja Matleena ostivat makeisia, kun ovat herkkusuita.  
 
Sitten Johannan piti kyyditä Anatolin ja Matleenan Jokioisiin, Raatimiehenkadulle. Nyt Johanna näki 
ensimmäisen kerran missä neiti Vuorio asuu. Raatimiehenkadun koillispuolella on junaratasilta, jonka 
takana on vastarakennettu Hämeen alueen Alue arkisto. Ehkä Johannankin työpaikka, jos ei olisi 
hommannut itselleen potkuja silloisesta Hämeen Sotehallinnosta.  
 
Anatoli näytti Johannalle, että missä Marko ja Juha asuvat vaikka he ovat varta vasten kieltäneet 
häntä kertomasta kenellekään heidän kotiosoitettansa. Anatoli ihan vittuillakseen näytti jätkien talot 
Belfastin kadulla. Sitten Johanna kurvasi Raatimiehenkadulle, punatiilisen kolmekerroksisen talon 
edustalle. Autossa Anatoli istui takapenkillä, jotta olisi mahdollisimman kaukana ihanan kauniista 
Johannasta. Silti häntä kiihotti, kun koko ajan Johannan moottoriturpa kävi. Hän kommentoi kaikkea 
matkan varrella olevaa. Onnelan kohdalla hän kertoi, että tuolla jossain on tukkuvarasto, jossa oli 
työharjoittelussa vuonna 3003. Johanna on aina tarkka vuosilukujen kanssa.  
 
Junin alussa oli Daily Activityn jokavuotinen ulkoilupäivä Tasankokorven virkistysalueella, joka ei ole 
kovin viihtyisä paikka. Pururadan varrella on paljon kuusimetsää.  
 
Kuten Johanna oli luvannut, hän kyyditsi Anatolin ja Filippan virkistysalueelle. Matkakeskuksen 
edustalla Filippa nousi kyytiin ja sitten Johanna ajoi kaupunginosa Kaarloon, kirkon edustalle, josta 
Anatoli konkkasi kyytiin. Auton musiikkisoittimessa pauhasi Otso Ruusuvirran kappaleet. Anatoli osaa 
jo ulkoa laulujen sanat. Sitten Johanna ajoi Kännälän läpi kohti Tasankokorpea.  
Perillä Johanna pysäköi auton soraiselle parkkipaikalle, aivan Tasankokorven virkistysalueen 
alapuolella, mäenrinteessä. Mäenrinteeseen on rakennettu säänkestävät liukuportaat.  
 
He kokoontuivat hiihtotuvan edustalle, jossa oli odottamassa Café Sunerin Jesse. Hän alkoi rupatella 
Anatolin kanssa. Johannaa jännitti, jos Anatoli läpättäisi poskipususta omine versioineen niin, että 
Johanna joutuisi outoon valoon ja menettäisi viimeisetkin toiveet saada Jesseltä munaa.  



Anatoli ei halua kenellekään muulle kuin tyttöystävälle kertoa poskipususta koska silloin joutuisi kertoa 
lisää Johannasta ja kiihottuisi entisestään.  
Johanna ujostelee kuvankaunista Jesseä. Muutaman kerran töissä, kun Johanna on ollut menossa tai 
tulossa postihuoneelta, niin Jesse on flirttaillut kahvilantiskin takaa. Johanna on tullut ujommaksi nyt 
poskipusukahakan jälkeen.  
 
Nyt kun Anatoli ja Jesse rupattelivat, niin Johanna salaa ihaili Jessen jykevää mutta siroja 
kasvonpiirteitä. Hänellä on seksikkään vaalea siilikampaus, ainakin Johannan mielestä. Johanna pohti 
itse mielessään, että kuinkahan Jesse reagoisi poskipusuun. Hän vaivihkaa vertaili Anatolia ja Jesseä. 
Kyllä Jesse on komeampi, melkein kuin Juha Janatuinen, ajatteli Johanna. Ei kyllä uskoisi, että Jesse 
Jussila on toimintarajoitteinen, ajatteli hän. Jessellä on tyylikkäät Biogas alumiinifarkut. Johanna 
huomasi, että Anatolilla seisoi, muttei uskaltanut katsoa pitempään tämän housunhalkoa.   
Sivukorvalla Johanna kuuli, että Jessellä on tyttöystävä Visbyssä, Gotlannissa. Johanna itse 
mielessään kiroili; vitun persun perse, kun myös tällä jätkällä on lesbon retale tyttöystävänä.  
Johanna on nähnyt Jessen Facebook profiilista, että tämä on syntynyt vuonna 2986, samana vuonna 
syntyi myös Elmo ja Anatolin lesbon retale, ajatteli Johanna. Anatoli on syntynyt samana vuonna kuin 
Jeesus serkku. Johannaa ikäero alenevaan suuntaan kiihottaa, muttei milloinkaan ylöspäin. 
Kopiointiteknikko Leenalle Johanna on kutsunut vanhempia miehiä parasta ennen päiväyksiksi.  
 
Kun kaikki ulkoilupäiville osallistuneet Daily Activity ryhmät ohjaajineen olivat kokoontuneet punaisen 
hiihtotuvan edustalle, niin silloin alkoi veikkauskävely. Tänä vuonna oli visaisempia kysymyksiä kuin 
edellisinä vuosina. Johannasta suurin osa kysymyksistä oli helppoja. Hänen joukkueeseensa kuului 
Anatoli, Lasse ja vastikään aloittanut sijaisohjaaja Simo Erkkilä. Hän tulee Kulttuurikeskukselta. Aluksi 
Johanna oli hyvin lähellä ihastua Simoon koska tällä on pystyyn kammattu oljenvaalea siilitukka, 
kunnes huomasi ihilistisiä piirteitä miehen asenteessa. Simo on muutamaa vuotta Anatolia vanhempi. 
Simo on naimisissa mustapitkätukkaisen Sofian kanssa.  
 
Anatoli on jo ehtinyt arvostella Johannalle Simon ankaruutta. Johanna puolestaan on opettanut 
idolilleen, että Simon ja Pekon kaltaiset auktoritaariset henkilöt ovat ihilistejä. Tämän Johanna on 
sanonut ainoastaan, kun he ovat istuneet kahden kesken robottihuoneessa sekä autossa matkalla 
kauppaan. Ensimmäisen kauppareissun jälkeen he ovat käyneet kuukausiostoksilla kahden kesken.  
 
Johannan joukkue sijoittui veikkauskävelyssä kolmannelle sijalle. He saivat valita hiihtotuvan pöydältä 
haluavansa palkintotavaran. Johanna otti Eurooppa-lippiksen. Anatoli ja Simo ottivat hopeanvärisen 
työkalupakin, merkkiä Harjakainen Tools. Lasse otti geelikyniä mutta pian katui valintaansa ja olisi 
halunnut vaihtaa Simon kanssa mutta Simo ei halunnut luopua hienosta pakkilaatikosta. Loppu päivän 
Lasse mökötti happamana ja vilautteli keskisormeaan.  
 
Erkkilät asuvat Torronsuon pitäjässä, lähellä mystistä metsätietä, pienessä omakotitalossa. Simon 
vaimo on ammatiltaan hammaslääkäri. Heillä on kaksi varhaisteini-ikäistä lasta; Emma ja Chisu.  
 
Televisio-ohjelma, Simon enkelit, Johannalle tulee mieleen Simo Erkkilä ja hänen lapsensa. Tästä 
Johanna on silloin tällöin vitsaillut herra Erkkilälle, muttei uskalla kovin usein, kun tämä on ohjaaja-
pedagogiteknikko eli saattaa kirjoittaa duunareiden tietokantoihin kummallisia diagnooseja. Tietenkään 
Simo ei sellaista tee eikä hänellä ole lääkärin valtuuksia.  
 
Pekko Anttila sai vakituisen viran Kulttuurikeskuksen sisäisestä Leivos ryhmästä, jossa nimensä 
mukaisesti leivotaan vanhusten palvelutaloille. Korjaajaryhmä leipoo dementiakeskukselle sekä Café 
Sunerille yhteistyössä Korjaajaryhmän kanssa.  
 
Veikkauskävelyn palkintojen jaon jälkeen Viihdepartion ohjaaja Leena Lennukainen säesti 
nestekaasukitaralla samalla, kun ryhmän duunarit lauloivat vanhoja suomalais-ugrilaisia 
iskelmärenkutuksia.  
Johannaa kyllästyttää nämä ikivanhat renkutukset mutta parhain niistä on 2970-luvun Danny, jonka 
alun perin on esittänyt muuan Leila Hannula niminen iskelmälaulajatar. Laulussa ylistetään jotain 
Danny nimistä kahvilatyöntekijää ja pyydetään lisää kahvia sekä murua rinnan päälle. Laulusta 
Johannalle tulee mieleen kahvilan duunari, Jesse Jussila, ja kiihottuu valtaisasti.  
 
Johanna ehdotti Leena Lennukaiselle flunssalääke Ibren-Mobilaatti mainoskappaletta, joka on viime 
aikoina pyörinyt TV4:llä. Mainosvideossa tabletiksi pukeutunut hahmo, hieman muinaista Munamiestä 



muistuttava, laulaa sairaiden postiluukuista ja ikkunoiden raoista mainoslaulua. Laulu on korvamatoa 
aiheuttava. Tätä kappaletta Johanna toivoi Viihdepartion Leenalta, joka vaikuttaa melkein yhtä 
hassulta kuin kopiointiteknikko Leena Lehto. Kerta Lennukainen on ohjaaja, niinpä Johanna ei uskalla 
samalla lailla pelleillä tämän kanssa. Johanna pelkää kaikkia ohjaajia, vähiten Anton-Karia ja Juha 
Janatuista. Heillekään hän ei oikein uskalla kertoa kaksimielisiä vitsejä. 
 
Johannan harmiksi Leena Lennukainen ei osannut soittaa mainoskappaletta mutta lupasi opetella ensi 
kevääksi. Hän, kuten moni muukin, on lukemattomia kertoja nähnyt kyseisen tv-mainoksen, muttei 
kuitenkaan näin äkkiseltään osaa sitä soittaa. Sanat ovat tosi helppoja muistaa, joissa hoetaan 
erilaisia vaivoja sekä särkyjä, jotka Ibren-Mobilaatti tabletti parantaa. Viihdepartion duunarit lauloivat 
ilman säestystä kyseisen mainoslaulun. Päällimmäisenä kuuluu Kari Laaksokiven möreä pornoääni. 
Koko ukko erottuu selkeästi, kun on tankkimaisen lihava kaksoisleukoineen päivineen. 
 
Viihdepartion toinen ohjaaja on Tuomas Kasa, jonka sukunimestä Johannalle tulee mieleen se 
isorintainen rikoskyttä. Hän on monesti pohtinut, jos Tuomas ja Jaana-Olga ovat sukulaisia, ehkä. 
Tämän vuoksi kannattaa käyttäytyä hillitysti, kun Tuomas on läsnä, kaiken varalta. Joskus Johannalle 
on tullut ajatuksen tynkä, että ehkä Tuomas Kasa on poliisin huippusalainen agentti, joka olisi saanut 
tehtäväksi pitää häntä silmällä, on Johanna vatuloinut. Tuskinpa poliisilla olisi resursseja tällaiseen.  
 
Ulkoilupäivän jälkeen Johanna kyyditsi Filippan ja Anatolin koteihinsa, tässä järjestyksessä, jotta saisi 
olla mahdollisimman pitkään idolinsa kanssa samassa autossa ja rupatella. Myös Anatolille pukkasi 
kiima heti, kun Filippa oli poistunut autosta. Hänen mielessänsä alkoi kuulua päänsisäinen ääni; 
autossa liikkuvassa sua halusin… Häntä olisi haluttanut ottaa Johanna syleilyyn, muttei uskaltanut 
antaa himolleen valtaa. Sitten tyttöystävän läsnä ollessa olisi hirveitä omantunnon tuskia, ajatteli 
Anatoli.  
 
Seuraavana päivänä Anatoli ilmoittautui sairaaksi. Syyksi hän laittoi migreenin, vaikka kyseessä on 
kiima, rakkaudentauti. Hän ei olisi pystynyt katsoa työpaikan kaunista blondia silmiin.  
Hän tuntee pääkopassaan kasvavaa painetta. Sydän tahtoisi vaihtaa Matleenan Johannaan mutta 
järki heittää kapuloita rattaisiin muistuttaen kihlauksesta ja mieshuoran maineesta. Anatoli hiljaa itse 
mielessään itkee. Hän on lukemattomia kertoja itse mielessään päivitellyt, ettei olisi pitänyt mennä 
kihloihin.  
 
Kotona ollessa Anatoli missasi Forssan Avun työtreenaaja, Risto Tillin syntymäpäivän. Hänellä olisi 
ollut tarkoitus käydä Johannan kanssa ostamassa kukkakimpun Ristolle mutta suunnitelmiin tuli 
rakkauden kokoinen muutos. Tätäkin hän ajatteli kotona maaten sängyssään ja kiihottui entisestään, 
kun mieleen tuli taas Johanna.  
Samaan aikaan robottihuoneessa Johanna muisti Riston synttärin ja meni Anton-Karin luokse 
kysymään, jos he kävisivät ostamassa Ristolle synttärikukkia. Antonistakin ideassa oli munaa. 
Johanna kertoi, että oli tarkoitus Anatolin kanssa käydä ostamassa mutta kun tämä on sairaana.  
Johanna kävi ohjaajansa kanssa Kulttuurikeskuksen kukkakaupasta ostamassa pienen ruusukimpun. 
  
Risto tykkää kovasti Anatolista ja Johannasta koska he ovat työpaikan ainoat selväjärkisimmät 
duunarit. Riston mielestä ärsyttävin on talvella aloittanut Esa Paddington, joka tapaa jatkuvasti 
jankuttaa Ristolle, että haluaisi kahvitella töiden jälkeen. Risto ei halua kahvitella naamavikaisen 
piipittäjän kanssa.  
Esa on aivan hulluna hienojen erikoisteejuomien perään ja haluaisi pitää työpaikalla teemaistiaiset. 
Ohjaajat ovat luvanneet, että joku kerta voi hyvin tuokiossa tämä voisi pitää teeluennon.  
 
Esa pitää kovasti Johannan tulevaisuuskertomuksesta ja kadehtii tämän kirjailijantaitoja. Hän itsekin 
tapaa sanella kertomuksia mutta ne ovat hyvin kuivaa kuultavaa, joissa kuvaillaan haavanlehden 
vienoa värinää kesätuulessa.  
Johannan kertomukset aiheuttavat paljon naurua viimeisellä kahvitauolla, kun Anton-Kari tai 
avustajarobotti lukee ääneen Aivot toivoa täynnä kertomusta, kun taas Esan kertomukset aiheuttavat 
haukotuksia ja levottomuutta. Kyllä herra Paddington tietää, että Johannan kertomuksen kaksimieliset 
kaskut ovat naurujen aiheuttajia. Johanna kirjoittaa sukupuolielimet niiden kansanomaisilla nimillä 
sekä kuvailee, kuinka siitin nousee pystyyn, kun nainen on lähellä. Esa on liian ujo ja 
silinterisetämäinen eikä suostu kirjoittaa seksistä, vaikka se elävöittäisi kertomusta.  



Anton-Kari tapaa sanoa piip heti, kun tulee eteen jokin tuhmasana. Jo sana piip, aiheuttaa naurua, kun 
kaikki tietää kyseessä olevan jotain härskiä ja silloin kuuntelijoiden likainen mielikuvitus lähtee 
laukkaamaan. 
 
Esa pitää kovasti Johannasta ja Anatolista mutta Anatoli inhoaa Esan piipittävää ääntä sekä tämän 
vislauksia. Johanna on opettanut idolilleen, että Paddington on kivenkova ihilisti. Anatoli on tartuttanut 
Johannaan Esa-inhon niin, että tämä välttää istuutumista Esan viereen.  
Esa on hieman kiintynyt Johannaan, kun taas Johanna ei voisi ajatellakaan suudella ja halata tätä 
naamavikaista jätkää. Jo ajatuskin yököttää häntä ja Esan makuiset oksennuspallot tahtovat nousta 
kurkkuun.  
 
Joka aamu Esa tulee töihin muutamaa minuuttia myöhässä ja sitten itkuisella äänellä alkaa pyytää 
ohjaajilta anteeksi. Ohjaajat ovat lukemattomia kertoja saaneet sanoa, ettei myöhästyminen haittaa, 
sillä kyseessähän on Daily Activity ryhmä eikä siellä ole mitään kellokallea.  
Esa kuvittelee olevansa tärkeä osa pientä koneistoa apuvälineiden valmistuksessa.  
 
Ohjaajien on pakko olla suvaitsevainen kaikkia duunareita kohtaan tai muuten tulisi virkavirhe. 
Esalla on pieni mutkainen suu ja kasvot ovat usein hyvin itkuiset. Hän on hyvin kateellinen, kun Risto 
tulee hyvin toimeen Anatolin kanssa ja on jo kahvitellut tämän kanssa vapaa-ajalla. 
 
Esa tapaa moittia Forssan Avun kahvilaatuja, ettei pitäisi ostaa keskipaahtoa koska se on hänen 
mielestänsä sakkamaista tököttiä. Hän on lukemattomia kertoja mainostanut tummapaahtoa eikä osaa 
ajatella, että suurin osa ihmisistä pitää keskipaahtoisesta kahvista.  
 
Esa Paddington on mukana paikallisessa citykeskustapuolueessa koska unelmoi 
maailmanparantamisesta ja fanittaa muinaista Oscar Gunwoodia, joka onnistui saamaan aikaiseksi 
pysyvän rauhan Lähi-itään.  
Puolueessa muut inhoavat Paddingtonin ininöitä sekä pitkiä moraalisaarnoja, jotka vievät aikaa muilta 
asioilta. Puolueessa on alettu katsoa sopivaa saumaa erottaa tämä piipittävä jätkä. Se olisi haastava 
toimenpide, kun Esa on jokseenkin älykäs ja todennäköisesti menisi läpättämään tiedotusvälineille.  
Hän tapaa lähes päivittäin itkeä pillittää ohjaajien konttorissa. Yleensä Anton-Kari on kuuntelijana, kun 
on sairaalloisen ylikiltti.  
 
Esa pääsi Daily Activityyn sosiaalilain kautta, kun taas suurin osa duunareista on tullut tuki- ja 
palvelulain kautta. Ne duunarit, jotka ovat tuki- ja palvelulain piirissä, saavat habilitointikorvausta. 
Kaksi heistä ovat Johanna ja Anatoli.  
 
Silloin tällöin töiden jälkeen Anatoli tapaa tekstiviestitse keventää sydäntään Johannalle, että häntä 
tekisi mieli muotoilla Esan pärstä uuteen uskoon. Johanna on opettanut idolilleen, että Esa kuuluu 
osaksi työpaikan vakiotursakkeita, oikea emäihilisti. Hän ei vieläkään hiffaa, että myös Anatoli on 
melkoinen tursake, sillä yhä rakkauden huuma on päässä.  
 
Eräänä päivänä Sirkka-Oili sattui töksäyttämään, että Johannasta ja Esasta voisi tulla hyvä pari, niin 
silloin Johannaa alkoi oksettaa ja oli pakko juosta vessaan antamaan ylen. Oksentaessaan hänen 
mieleensä tuli mieleen Euroopan julkisenpalvelun mediayhtiö EBU. Hän ei käsitä, että miksi.  
 
Kun Johanna juoksi vessaan spuglaamaan, niin silloin muut duunarit nauroivat katketakseen ja luulivat 
blondin vain pelleilevän.  
Loppupäivän Johanna pysytteli visusti robottihuoneessa, ettei näkisi naamavikaista jätkää. Hän yritti 
puhdistaa ajatukset ajattelemalla Anatolia, Elmoa sekä kahvilan Jesseä.  
Johanna yhä tykkää serkkupojistaan ja tuntee jännitystä, kun Eekan nuorimmainen James tulee 
täysikäiseksi. Siihen ei ole kovin montaa vuotta. Johanna pelkää kuin Ebolaa, että Jameksesta tulisi 
ainakin yhtä komea kuin Joonaksesta. 
 
Muutaman kerran nettikaveri TASS on järjestänyt Johannalle epävirallisen ja laittoman 
nettikuuntelulinkin Radio Pooliaan, jotta tämä saisi tarpeekseen Poolian lyhyistä soittolistoista.  
 
Eräänä päivänä Johanna kuuli Pooliasta erään nuoren meksikolaislaulaja, Paul Rubion läpimurtohitin, 
jossa kertosäkeessä mainitaan jotain Jameksesta, jolloin Johannan ajatukset assosioituivat 
serkkupoikaan ja kiihottui valtaisasti, vaikka tämä on vielä sakkolihaa.  



Tuskin meksikolainen Paul laulaa kaukaisen piskuisen Vattulan pojan nassikasta. Johanna kiihottuu 
helposti kaikkien hemaisevien jätkien kaimoista. Eniten hän kiihottuu laulaja Joonas Lakkamaasta.  
Lakkamaa on äskettäin alkanut uudelleen levyttää ja tällä kertaa hän laulaa melkoista rämärokkia.  
James diggailun Johanna pitää visusti omana tietonaan koska poikahan on sakkolihaa. Johanna ei 
todellakaan halua puumanaisen mainetta koska silloin itse olisi kuin se paskaniminen terraristien 
murhaama pedofiilipedagogi, kuten Johanna tapaa usein itse mielessään vatuloida. Hän ei edes 
ajattele nimiä Inkeri, Inger, Pulliainen-Bulle.   
 
Johanna muistaa vuosien sumuverhon läpi nähneensä Esa Paddingtonin yläasteella. Välitunneilla 
Vironmäenkoulun käytävillä Esa tapasi maleksia lukulaitteet kainalossa ja valokynä sormien välissä.  
Ehkä valokynä aiheutti huhupuheita, että hän olisi tökkinyt ihmisiä valokynällään takapuoleen. Kukaan 
muu kuin Esa itse tietää, jos huhussa olisi perään. Mikä hassuinta, Johanna on ihan oikeasti tökännyt 
Oili Lehmusvuorta geelikynällä takapuoleen.  
 
Torstai-iltapäivällä, tuntia ennen kotiinlähtöä, Anatoli soitti Johannalle ja kysyi jos he voisivat tehdä 
kuukausiostokset. Johanna kysyi, jos kävisi kello neljä, sillä hän on vielä työpaikalla, robottihuoneessa. 
Johanna oli sanelemassa kertomustaan muistitikulle, joka nököttää USB-portissa, robottien 
ohjelmointipöydän kulmassa.   
Onneksi hän ei ollut ehtinyt mennä keittiöön kahville, jolloin Anatoli olisi paljastunut, että migreenistä 
huolimatta jaksaa lähteä meluiseen kauppaan. Jos Simo olisi tämän kuullut, niin silloin Medvedevillä 
olisi ollut selitettävää. Johannan näkökulmasta olisi ollut hyvä, jos Anatoli olisi kärähtänyt. Nyt Johanna 
ei uskalla sanoa idolilleen vastaan koska hänelle on kehittynyt hapankauhu.  
 
Anatoli pitkään pohti, jos soittaisi sille ihanalle blondille, että tämä kyyditsisi hänet kauppaan ja samalla 
voisi ihailla tämän kaunista vaaleaa kasvoa, pulleita poskia.  
 
Johanna käveli suorinta tietä autolle, joka on pysäköity kotitalon toisessa päädyssä. Hän ei malttanut 
käydä kotona kahvilla ja huilata ennen kuin lähti kuskaamaan työkaveriaan. 
 
Kun Johanna ilmestyi autoineen Anatolin parkkipaikalle, talon eteläpäädyssä, niin silloin parkkipaikalla 
Anatoli ja Matleena olivat odottamassa. Matleena istuutui etupenkille ja Anatoli työntyi takapenkille, 
apumiehen taakse. Olisi tehnyt mieli olla kuskin takana mutta sitä hän ei uskaltanut tehdä, kun 
tyttöystävä on läsnä.  
 
Matleenan piti kyyditä matkakeskukselle, sillä hän menee juhannukseksi kasvatuskotiin Riihimäelle 
tervehtimään siskoaan. Anatoli ei halua olla tekemisissä tyttöystävän ylipuheliaan siskon kanssa, 
siispä Matleena menee yksin junalla. Autosta poistuessaan Matleena kehotti Johannaa pitää seuraa 
Anatolille. Tietenkin Johannasta tuntuu hyvältä, kun Matleena luottaa häneen. Anatoli kiihottui, kun jäi 
blondin kanssa kahdestaan.  
Johanna ei uskalla edes hipaista työkaveriaan nyt, kun tämä on toipunut poskipususta. Anatoli turhaan 
odotti, että blondi antaisi uuden pusun. Häntä kadutti, kun suuttui niin paljon. Oikeastaan hän ei 
halunnut suuttua vaan suuttuminen oli teeskentelyä, jotta rakastuminen haihtuisi pois mielestä.  
 
Johanna ja Anatoli sopivat, että lauantaina he katsoisivat leffaa. Johanna päätti näyttää työkaverilleen 
erään kainuulaisen perheleffan, joka kertoo näädän ja tytön ystävyydestä. Anatolille käy leffa mikä 
leffa, kunhan vaan saa olla kahdestaan rakkaan Johannansa kanssa, kuten hän itse mielessään 
ajatteli. Ääneen hän ei uskalla sanoa, kun sattuu olemaan kihloissa sen samperin rentun kanssa. 
Anatoli on alkukesän aikana itse mielessään pohtinut, jos surmaisi tyttöystävänsä ja sitten naisi 
Johannan mutta niin härski hän ei halua olla mutta ehkä tilaisuuden tullen voisi tehdä sen, kuten hän 
monesti vatuloi itse mielessään samalla, kun istuu Johannan kyydissä.  
 
Heti kun he olivat jättäneet Matleenan matkakeskukselle, niin silloin Johanna kaasutti Ylicityn 
kauppakeskukselle Tallilan sillan kautta. Joka kerta Johannalle tulee mieleen äidin paniikki, kun tulee 
puheeksi tämä pitkä valtatiesilta. 
Anna ei uskalla yksin ajaa tätä valtavaa vilkkaasti liikennöityä siltaa pitkin vaan ajaa keskustan 
läppäsillan kautta Ylicityyn.  
 
Anatoli halusi käydä Coop Forumissa, kun siellä on paljon erikoistarjouksia. Johannastakin kyseinen 
suurmyymälä on hyvä, kun kaikki tavarat löytyvät samasta paikasta sekä siellä on paljon kainuulaisia 
elintarvikkeita.  



 
Lopuksi Johanna käytti työkaveriaan Lidl Marketissa koska aikaisemmin tämä ei ole siellä käynyt, kun 
muut kaverit eivät pidä halpahalleista.  
Johannallekin Marko Jussila on sanonut chatissa, että Lidlin kahvi maistuu vanhoilta sukilta. Johanna 
ei ole samaa mieltä ja on aivan hulluna tähän ikivanhaan saksalaiseen ruokakauppaketjuun. Joissakin 
osavaltioissa on samankaltainen libyalainen ruokakauppaketju Choice House, muttei Suomessa. 
Johanna on nähnyt netistä sekä kuullut skandinaavisilta nettiradioista Choice Housen mainoksia. 
Häntä innostaa skandinaaviset radiomainokset, kun niissä kuulee ihanasta global valuutasta. Hän on 
myös lukenut Jessica Stenigin blogista, että Choice House on tullut myös Tvåstadiin. Vieläkään Jessie 
ei suostu chattailemaan. Jessica on ainoa naispuolinen, johon Johanna tuntee kiintymystä ja ehkä olisi 
valmis tulla ulos kaapista, jos Jessie ottaisi ensi askeleen. Muuten Johanna on erittäin homofobinen.  
 
Lidl Marketin parkkipaikalta Anatoli soitti naapurilleen, Albertille, jotta tämä tulisi auttamaan 
kauppakassien kantamisessa, vaikkei ollut kovin paljon kannettavaa. Anatoli esitteli Albertin, että 
kyseessä on Bosnian serbi, Milosevic, jolloin Johanna muisti, että kyseessä on sama häiskä, joka oli 
jonkin aikaa Restaurant Kaupunginkellarissa ja sitten mieleen tuli suloinen Elmo.   
 
Kohteliaisuuden vuoksi Johannakin auttoi kassien kantamisessa, jotta Albert saisi positiivisen kuvan 
hänestä ja ehkä kertoisi Elmolle, että hassu blondityttö on todella kiltti. Albert on lopettanut 
ravintolaryhmässä samasta syystä kuin Johanna ja Pekko. Lisäksi Albertille oli rankkaa, kun 
ravintolassa paloiteltiin valtavia sianruhoja ja kaiken kukkuraksi hän sattuu olemaan kivenkova 
muslimi.  
 
Kun Johanna ja Albert olivat kantaneet ruokakassit Anatolin keittiöön, niin silloin hän lähti kotiin 
lepäämään. Hänellä on ollut rankkapäivä; ensin töissä ja sitten vielä käyttää Anatolia kaupassa. Toki 
itsekin Johanna osti valmisruokia sekä makeisia tv-iltaa varten. Tänä illallahan on draamasarja 
Ravustamo. Piakkoin sarja päättyy kokonaan.  
 
Poistuessa Anatolin kämpiltä Johanna sanoi, että nähdään sitten lauantaina. Anatoli punastui ja 
käänsi päänsä poispäin, ettei vain naapurinmies huomaisi ihastusta. Se olisi kiusallista, kun kaikki 
tietää hänen olevan kihloissa.  
 
Perjantai-illalla kun Johanna oli tavalliseen tapaan vanhempiensa luona katsomassa  
TV Kainuuta ja samalla siinä sivussa lueskeli kainuulaista viikkolukulaitelehteä, Ympäri vuojen.  
Isä ja äiti ovat myös tilanneet kainuulaisen kuukausilukulaitelehti Virneen. Jonkin aikaa he tilasivat 
kainuulaista juorulukulaitelehteä Seittämän mutta lukulaitelehden maksu oli tehty vaikeaksi 
maksettavaksi, kun laskussa oli kainuulaisia byrokraattisia termejä Kainuun murteella niin, ettei sitä 
pystynyt maksamaan nettipankissa, kun maksupalvelun kirjakielinen automatiikka ei hyväksynyt 
kyseistä murretta. Kainuulaispankeilla on omat maksupalvelut. Sitä moni onkin päivitellyt.  
Antti ja Anna tilaavat myös ulkokainuulaisten viikkolukulaitelehteä Uudenmaan kainuulainen koska 
siinä on TV Kainuun ohjelmatiedot.  
 
Hetkisen kuluttua Johannan takkipuhelimeen tuli tekstiviesti Anatolilta; Valitettavasti huomenna ei 
voida tavata koska haluan pitää äijäiltaa Albertin kanssa. 
Juuri ennen viestiä Johanna oli ehtinyt kertoa vanhemmilleen, ettei huomenna tulekaan syömään kello 
13 koska oli luvannut eräälle työkaverille katsoa leffaa. Tietenkin Anna ja Antti olivat hyvillään, kun 
tytär on vihdoinkin löytänyt kaverin mutta tekstiviestin jälkeen he alkoivat epäillä sen työkaverin 
luotettavuutta, kun ykskaks peruu tapaamisen. He varoittivat tytärtään olla lainaamasta senttiäkään 
rahaa tuollaiselle ihmiselle koska rahanlainaamisesta helposti tulee tapa. Johanna punastui koska 
vahinko oli jo tapahtunut, sillä muutama viikko sitten kuukausimarkkinoilla Anatoli oli lainannut  
100 euroa, kun tahtoi ostaa krokotiilinnahkaisen salkun. Tietenkin rakastunut Johanna lainasi satasen. 
Anatoli lupasi maksaa sen heti kun työkyvyttömyyseläke olisi tullut. Silloin Anatoli itse mielessään 
pohti, että ehkä voisi maksaa velkansa luonnossa.  Sitä hän ei sanonut ääneen. Jo ajatus kiihotti 
Anatolia niin, että yritti ajatella Johannan sijasta tyttöystävänsä karvatupsua mutta se oli vaikeaa, kun 
koko ajan Johannan moottoriturpa kävi.  
Kuukausimarkkinoilla Johanna oli sanonut kuten isällä ja äidilläkin on tapana sanoa, ettei ole kiirettä 
maksun kanssa.  
 
Nyt perjantai-illalla Johanna ei uskaltanut paljastaa, että vahinko on jo tapahtunut eikä vielä 
juhannukseen mennessä ole saanut rahaansa takaisin. Hän sanoi isälle ja äidille lievästi änkyttäen: 



”Äh, en tietenkään oo lainannut, enhän oo mikkään pässi, että lainaisin tursakkeille.”, ja ajatteli itse 
mielessään, että miksi ihmeessä oli rakastunut tursakkeeseen? Onko seura tehnyt kaltaisekseen, 
ajatteli Johanna, ja salaa kuivasi kyyneltipan, joka oli ilmestynyt silmäkulmaan.  
Johanna päätti, ettei enää koskaan lainaisi Anatolille senttiäkään, ei ainakaan niin kauan, kun entinen 
velka on maksettu, ajatteli hän.  
 
Johanna ujostelee sanoa vanhemmilleen ihastustensa nimiä ja siksi kutsuu Anatolia työkaveriksi. 
Kouluaikaan hän kutsui luokkakavereitaan vastaavasti koulukavereiksi, Luokkakavereiksi tai 
luokkalaisiksi.  
Totta kai Anna ja Antti halusivat tietää työkaverin oikean nimen, jolloin Johanna nopeasti vastasi: ”No, 
se on Anatoli ja on kotosin Venäjältä ja se on kihloissa yhen Matleenan kanssa!”, johon äiti: ”Vai että 
ihan ryssäpoika, haha!” ja sitten muisti erään kainuulaisen lastenlaulun Matleena myyrästä, jota 
metsäneläimet etsivät ja epäilevät jos joku heistä olisi pukeutunut myyräksi ja alkavat ylläpitää 
myyräkirjaa. Anna lauloi pätkän tätä lastenlaulua. Johannaa alkoi naurattaa niin, että rinnat hytkyivät 
takkipuhelimen alla.  
Pian Antti ja Anna unohtivat nimen koska useimmiten Johanna kutsuu tätä vain työkaveriksi. He 
olettavat, että tytär vastasi rehellisesti, ettei ole lainannut rahaa ja sen vuoksi heistä on mukava, kun 
iso aikuinen nainen on löytänyt kaverin.  
 
Sunnuntai-aamupäivällä Johanna pirautti Anatolille ja kysyi, että miten äijäilta meni. Anatoli vastasi, 
että se oli erittäin hauska ja Albert oli näyttänyt serbialaisen romanttisen leffan. Sitten Anatoli pyysi 
Johannaa pitämään seuraa, kunnes Matleena tulee Riihimäeltä. Hän tulee kello 14, niinpä Johanna 
soitti äidilleen, että tulee kahden jälkeen syömään, kun pitää seuraa sille työkaverille.  
 
Johanna hyppäsi Hyundai Elektroon ja hurautti Anatolin talon eteläpäädyssä olevalle 
pysäköintipaikalle, ettei idolin tarvitse könkkästä huonolla lonkalla.  
Anatoli oli jo odottamassa parkkipaikalla. Kun hän on kahden kesken Johannan kyydissä, niin hän 
istuu apumiehenpaikalla. Häntä tekisi kovasti mieli laskea käsi blondin oikeanpuoleiselle polvelle, 
muttei uskalla. Se aiheuttaisi melkoisen kiimapuuskan ja sitten tyttöystävän läsnä ollessa omatunto 
alkaisi soida, kuten hän tapaa ajatella samalla, kun Johanna ajaa. Ihan solkenaan Johannan 
moottoriturpa käy ja siinä välissä toisen käden kämmenselkä käy suussa.  
Kämmenselän suussa uittamisesta on tullut tapa. Kynsien pureskelu on jäänyt vähemmälle mutta yhä 
sellaista esiintyy, varsinkin silloin, kun hän odottaa tietokoneen käynnistymistä.  
 
Johanna tarjosi työkaverilleen pienen autoajelun Forssan ulkopuolella. Hän ajoi mutkan Tammelassa  
ja sitten meni Ylicityyn. Hän pysäköi Kivi & Vool -kauppakeskuksen edustalle ja sitten kiertelivät tässä 
Forssan seudun suurimmassa kauppakeskuksessa.   
 
Anatoli osti kallista, hyvätuoksuista partavettä. Ihme kyllä hän maksoi itse eikä tarvinnut pummata 
Johannalta. Anatoli yrittää välttää lainaamista mutta se on vaikeaa, kun usein on persaukinen.  
 
Johanna osti Lyrecon huulikiillettä. Lyrecon huulikiille on laatutuote mutta hyvin halpa, tavallisen 
rahvaan laatumeikki.  
 
Sitten he menivät Johannan luokse surffailemaan nettiin sekä rupattelemaan. Leffaa ei ehdi katsoa. 
Anatolia ihmetytti, kun tietokoneen käyttöjärjestelmä Door XP on Kainuun kielinen. Hän katsoi 
vieressä, kun Johanna esitteli innoissaan tietokoneohjelmia. Häntä olisi tehnyt mieli laittaa käsi 
Johannan reidelle, muttei uskaltanut. Sitten hänen oli aivan pakko mennä vessaan, kun kiima alkoi 
ahdistella. Hän sanoi, että paskattaa, vaikka häntä nussitutti.  
 
Sillä välin, kun Anatoli oli vessassa onanoimassa, niin silloin Chat-ohjelmaan kirjautui Marko Jussila. 
Alkukesästä lähtien Johanna ja Marko ovat chattailleet. Marko haluaa olla ajanhermolla, että mitä se 
Medvedevin hulttio hommaa, muttei kuitenkaan halua olla suoraan yhteydessä. Juha on kieltänyt 
häntä olla yhteydessä siihen ryssän mulkkuun, kuten Juha tapaa kutsua Anatolia, jonka yleinen 
kutsumanimi on Ryssä-Anatoli mutta kaikki, jotka vihaavat häntä yli kaiken, kutsuvat tätä ryssän 
mulkuksi.  
Marko päätti käyttää Johannaa tietolähteenä. Alkukesästä Marko puoliksi vahingossa antoi Johannalle 
puhelinnumeronsa, kun oli yrittänyt turhaan tavoittaa Anatolia sekä tämän tyttöystävää. Sitten hän 
löysi Johannan numeron Enirosta ja tekstiviestitse kysyi, että miksei Anatoli vastaa. Johanna välitti 
tiedon työkaverilleen. Myöhemmin Marko kehotti Johannaa poistaa numeronsa, mutta sitä hän ei 



halua tehdä. Kun on saanut nuoren miehen yhteystiedon, niin siitä hän ei hevillä halua luopua.  
 
 
Heti kun Marko oli kirjautunut Chat-ohjelmaan, niin silloin Johanna huusi työkaverilleen, että Marko on 
linjoilla. Salamana Anatoli juoksi vessasta makuuhuoneeseen, jossa Johannan tietokone sijaitsee. 
Johanna ehti kysyä Markolta; Arvaa kuka on kylässä? Se ei ollut vaikea arvata, kun Johanna on 
päivittäin höpissyt hänestä. Marko on monesti yrittänyt Johannaa varoittaa luottamasta Ryssä-
Anatoliin mutta turhaan. Syksyn ja talven aikana Johanna ehti rakastua niin syvästi työkaveriinsa, ettei 
rakastumisesta hetkessä toivu.  
 
Anatoli alkoi chattailla entisen pitkäaikaisen kaverinsa kanssa. He molemmat haukkuivat toisiaan 
huima kakara sikiöiksi. Anatolin sanat satuttivat enemmän Markoa kuin toisin päin, sillä Anatoli on 
parkkiintunut kuulemaan rajujakin haukkumasanoja.   
Marko pahoitti mielensä ja laittoi Johannan estolistalle, vaikka tiesi, että haukkuja oli Anatoli mutta 
vaistomaisesti klikkasi Chat-ohjelman estolista-nappia. Muutaman kuukauden kuluttua hän alkoi 
jälleen chattailla Johannan kanssa, jotta saisi tietää sen ryssän tekemiset. Johanna pyysi Anatolin 
puolesta anteeksi. Marko alkoi enemmän varoitella Johannaa Anatolista ja kehotti tämän pysytellä 
kaukana siitä ryssästä.  
 
Kun Anatoli on kylässä, niin silloin Johannaa hirvittää, jos työkaveri tulisi happamaksi ja alkaisi karjua 
niin, että alakerran Masi valittaisi Lailalle ja sitten Siivekkääntiellä olisi taas hirveä sota.  
Viime aikoina kukaan ei ole valittanut eikä ole ollut aihettakaan. Johanna on pystynyt pitämään örinät 
ja ärinät mahassa. Tiedotusvälineetkään eivät ole enää höpisseet Pulliainen-Bulle tapauksesta. Kun 
hän kuulee muissa yhteyksissä paskanimiä, niin silloin hän menee vessaan pesemään kätensä ja 
hyvin hiljaa itse mielessään örisee.  
 
Tämän chattailun jälkeen Anatolille tuli haikea tunne ja alkoi kaivata Markoa, joka ei enää vastaa 
puheluihin, tekstiviesteihin ja sähköposteihin. Marko on poistunut Facebookin kaverilistalta ja laittanut 
Anatolin estolistalle.  
 
Aika riensi kuin hirvi. Kello 14 Johanna saattoi työkaverinsa matkakeskukselle, jonne on minuutin 
kävelymatka Johannan kämpiltä.  
Matleena oli odottamassa poikaystäväänsä matkakeskuksen edustalla. He halasivat vaikka Anatoli 
mieluummin halaisi Johannaa, muttei uskalla antaa himolle valtaa.  
Sitten Johanna meni vanhempiensa luokse syömään myöhäistä lounasta.  
 
Aamupäivällä, ennen kuin Johanna haki Anatolin, niin silloin hän kävi Lexuksen ostoskeskuksen 
automaattikioskilla lataamassa kainuulaisen Iltama lukulaitteen.  
Nyt iltapäivällä hän vei lukulaitteen isälle ja äidille luettavaksi. Ensin hän itse lukaisi sen entisessä 
huoneessaan, jota yhä kutsutaan Johannan huoneeksi. Nuorimmaisen huonetta kutsutaan yhä Jaana-
Marin huoneeksi, joka on yhdistetty vieras- ja tietokonehuone. Johannan huoneeseenkin voisi 
majoittaa vieraan mutta hyvin harvoin Annan ja Antin luona käy vieraita puhumattakaan yövieraista.  
 
Jos Lexuksen automaattikioskissa ei olisi jostain syystä saatavilla Iltama lukulaitelehti, niin silloin 
Johanna lataa lukulaitteeseen Iltama-aviisin sisällön. Ensin mainittu on Johannan mielestä parempi, 
kun siinä on joka numerossa iltapojan kuva, puolialaston jätkä.  
Antti ei käsitä, että miksi uutislukulaitelehdessä pitää olla alaston poika.  
 
Silloin tällöin Antti tilaa tilapäisesti miesten lukulaitelehden nimeltä Anatoli. Kyseessä ei ole mikään 
pornolehti vaan viaton miestenlehti. Johannaa kiihottaa lukulaitteen nimi, kun se on työkaverin kaima. 
Anatoli lukulaitelehdessä liikemiehet kertovat spermapankeista sekä spermanluovutuksista.  
 
Vuosiin Anna ei ole ostanut naisten pornolukulaitelehtiä. Hän on saanut pornosta tarpeekseen ja vielä 
aviomiehellä on toimivat vehkeet, kuten hän tapaa sanoa.  
 
Suurin osa isän ja äidin lukulaitelehdistä on olohuoneen lehtitelineen lukulaitetaskuissa, jossa ne 
latautuvat, ettei virta loppuisi, kun niitä alkaa lukea. Lehtitelineen vieressä on mukava hierova 
nojatuoli, jonka toisella puolen, seinän puolella, on monumentaalinen eritasopöytä, jonka vihreällä 
pehmustetulla keskitasolla on isän lukulasit.  
Annalla on jatkuvasti pidettävät silmälasit kuten vanhimmallakin tyttärelläkin mutta silti Johanna ei 



millään rupea pitämään rillejään vapaa-ajalla. Jos hän totuttelisi silmälaseihinsa kotioloissa, niin silloin 
olisi helpompi olla työkaverin kanssa kotona. Heti kun Anatoli tulee kylään, niin silloin Johanna laittaa 
rillinsä koteloon.  
 
Isän lukulasien vieressä on pieni ristikkosanastolukulaite, jota Antti ja Anna käyttävät ristikoita 
täyttäessä. Laitteen Johanna osti vanhemmilleen viime kesällä Sassnitzin risteilyltä.  
Monumentaalisen eritaso pöydän ylimmällä tasolla on kissankokounen viihderobotti, jonka Anna sai 
Fridalta joku aika sitten. Viihderobotti on oikeastaan Jeesuksen syntymäpäivälahja mutta hänen 
kiinnostuksensa lopahti, kun hän tapasi Daniellan. Anttia huvittaa, kun heidän viihderobottinsa tulevat 
aina pikkuveljen perheeltä. Tämä uusin viihderobotti on merkkiä Pipro, jossa on parempi tekoäly kuin 
taannoisessa Lasse Tronicissa.  
 
Maanantaina töissä Anatoli kysyi Johannalta, jos tämä kyyditsisi hänet Jokioisten keskustaan koska 
sunnuntai-illalla hänen takkipuhelimensa kastui kaatosateessa. Silloin hän oli tyttöystävänsä kämpillä 
Jokioisissa, kun alkoi tehdä mieli Ugri Colaa eikä tyttöystävän luona ollut pisaraakaan kyseistä limsaa. 
Niinpä Anatoli päätti käydä ostamassa Jonnan kaupasta. Hän ei kehdannut pukeutua päällystakkiin 
vaan takkipuhelin yllään kipaisi sisäpihan läpi suoraan korttelikauppaan. Kun hän palasi takaisin, niin 
silloin huomasi takkipuhelimensa olevan pilalla. Se ei enää toiminut, kun kosteus oli turmellut herkät 
elektroniikat ompeleiden sisällä. Anatolia alkoi vituttaa ja potki tyttöystävän keittiön kaapinovia ihan 
kuin se jotain auttaisi. Matleena otti poikaystävänsä syleilyyn ja vilautti daisareita, jotta tämä tulisi 
paremmalle tuulelle. Sitten Matleena kertoi kihlatulleen, että täällä Jokioisissa on käytettyjen 
takkipuhelimien myymälä, jossa saattaisi olla samanlaisia takkipuhelimia.  
Entisen korjuuttaminen olisi tullut hyvin kalliiksi eikä sellaiseen Anatolilla ole vara, vielä vähemmän 
Matleenalla.  
  
Maanantaina töiden jälkeen Johanna kyyditsi työkaverinsa Jokioisten keskustaan.  
Liikkuvassa autossa Anatoli salaa ihaili Johannan vaaleita käsiä, jotka lujasti puristivat rattia ja rinnat 
olivat melkein kiinni ratissa, hyvä kun eivät painaneet äänitorvea. Selvästi Johanna oli stressaantunut, 
vaikkei sitä myönnä. Itse asiassa Johanna oli väsynyt työpäivän jälkeen ja olisi halunnut kotiin 
lepäämään ja kuunnella radiosta Kainuun tunti ajankohtaisohjelman. Johanna on iloinen, kun enää 
siinä ei höpistä paskatapauksesta. Kohtapuoliin EBU Radio4:n Kainuun tunti vaihtaa nimensä Studio 
petuksi. Edellisen vuosikymmenen lopulla perustettiin kansallinen Kainuun kielinen täydenpalvelun 
radiokanava nimeltä EBU Radio7 Radio Pettu. 
Anttia vituttaa ja huvittaa, kun Kainuussa joka ikinen asia nimetään petuksi, mielikuvituksen puutetta, 
kuten hän on monesti todennut.  
Kainuulainen kansallinen radiokanavan tekninen nimi on Radio7 mutta DAB-radion näyttöruudussa 
lukee lisänimenä Radio Pettu, joka kuvastaa kainuulaista sisua.  
Radio Petun kello neljän ajankohtaisohjelma Kainuun tunti lähetetään yhä kansallisella Radio2:lla siltä 
varalta, jos ulkokainuulaiset eivät löytäisi omaa radiokanavaa. Radio7 Radio Pettu kuuluu koko 
Suomessa ja tietenkin myös netissä.  
Tänään Johanna ei pystynyt kuunnella kyseistä kainuulaista ohjelmaa, kun piti kyyditä idoliaan. 
Autoradiossa pauhaa joko Rix DAB tai Otso Ruusuvirran biisit.  
 
Johanna tuntee pakonomaista tarvetta kyyditä herra Medvedeviä, jotta tämä olisi hyvätuulinen töissä 
eikä mielenosoitukseksi kujeilisi Tatjanan kanssa. Mitä enemmän Johanna passaa työkaveriaan, sitä 
enemmän Anatoli rakastuu Johannaan.  
Johanna ajoi Jokioisiin valtatie 10 kautta, koska silloin ei tarvitse pysähtyä liikennevaloihin. Kymppitie 
menee Jokioisten eteläpuolelta ja sitten liittymät menevät suoraan kaupungin keskustaan. Käytettyjen 
takkipuhelimien myymälä sijaitsee Jokioisten uudessa keskustassa, Kannastiellä. Lähinnä toria 
Kannastie on lasitettu kävelykatu. Myymälä on kävelykadun varrella.  
 
Johanna pysäköi auton Kauppatorin laitaan. Sitten hän ja Anatoli istuutuivat torin laidassa olevalle 
puistonpenkille odottamaan Matleenaa. Penkin takana on hyvin hoidettu nurmikkoläntti, jonka keskellä 
on suihkuallas. Suihkualtaan takana on Kannastie, jonka toisella puolella on bulevardimainen 
puistokäytävä.  
Puistonpenkin molemmilla puolilla on kaksi grillikioskia; Grilli Iivari ja Kyöstin makkara. Kyöstin 
makkaran takana on torin bussiosio, jonne pian tulee Matleenan bussi.  
Matleena on vastikään saanut harjoittelupaikan Jokioisten kierrätyskeskukselta. On tavoitteena, että 
hän saisi sieltä vakituisen työpaikan.  



 
 
 
Nyt kun Johanna ja Anatoli istuivat vierekkäin puistonpenkillä, niin heitä kumpaakin himotti ja 
käsivarsia nyki halaukseen. Aluksi he yrittivät sinnitellä halujaan vastaan mutta lopulta Anatoli 
sanoi: ”Johanna… saanks mä halata sua?” Johanna suostui ja tunsi, kuinka munasolu alkoi aktivoitua.  
 
Myös Anatolin housuissa alkoi pullottaa ja pelkäsi jos vetskari aukeaisi. Anatoli painautui kiinni tyttöön 
ja painoi suunsa tytön suuta vasten. Sitten työnsi tytön jäykkien huulien läpi kielensä tämän suuhun.  
 
Johannasta tuntui ihanalta olla näin lähellä suosikkityökaveriaan ja tunsi, kuinka lemmenkrapula hellitti 
otettaan. Hän tunsi kasvoillaan idolinsa hengityksen ja pian tämän kieli pyrki suuhun. Johanna raotti 
huuliaan niin, että pojan kieli pujahti suuhun. Tämä oli Johannan ensimmäinen suudelma.  
 
Jonkin aikaa he suutelivat ja sitten Anatoli hätkähti, kun muisti, että ketä oli odottamassa. Onneksi 
tyttöystävä ei yhyttänyt heitä. Tuskin tämä olisi pahastunut, kun Matleena ei edes osaa suuttua, ajatteli 
Anatoli. Hänestä kihlattu on ärsyttävän lepsu, saamaton nahjus eli Marko oli oikeassa, ajatteli hän. 
Anatoli tunsi jälleen ahdistusta, kun ei uskalla purkaa kihlausta. Entä jos Matleena ratkeaisi 
ryyppäämään? Mitä hänen omat vanhempansa sanoisivat, kun ei tullutkaan häitä? Mitä muut kaverit 
sanoisivat? Mieshuora, ajatteli Anatoli ja siirtyi kauemmaksi Johannasta.  
 
Johanna ajatteli, kun poika ykskaks lopetti suutelun ja siirtyi kauemmaksi, että mikähän mielenhäiriö 
tuokin oli olevinaan vai onko Anatoli sittenkin rakastunut, ajatteli hän. Johanna ymmärsi idolinsa 
ahdingon, kun on kihloissa ja tämän vanhemmat odottavat häitä. Johanna päätti itse mielessään, ettei 
aio puuttua Anatolin ja Matleenan suhteeseen. Siitä ei hyvä seuraisi, ajatteli hän. Johanna ajatteli, että 
jos hän yrittäisi vikitellä Anatolia itselleen, niin silloin saisi vampin maineen, vaikka äskeinen spontaani 
suutelu oli Anatolin aloite.  
 
Pian Matleenan bussi saapui torille. Anatoli huokaisi helpotuksesta, kun tyttöystävä ei tullut muutamaa 
minuuttia aikaisemmin, jolloin hänellä olisi ollut selitettävää. Ehkä hän olisi syyttänyt Johannaa päälle 
karkaamisesta. Anatolin oli pakko halata tyttöystäväänsä, kun omatunto vaivasi. Tuli siinä muutama 
suukkokin. Johanna käänsi selän. Sitten Anatoli sanoi Johannalle, että myös tämä voisi tulla mukaan 
takkipuhelinostoksille, johon Johanna: ”Noh, kyllä kai vois tulla mukkaan ja kahtoo, että millaisia 
vekottimia siellä myyään!”  
He menivät sisälle lasitetulle kävelykadulle ja sitten nousivat pari kivirappusta sisälle Jacket Phone 
Bankiin. Vastapäätä tätä pientä myymälää, Kannastien toisella puolella, on suurikokoisten miesten 
erikoisvaatekauppa, La Carlos, jonka nimestä Johannalle tulee mieleen Kaarlo-setä. Vaatekaupan 
mainoksen Johanna on nähnyt paikallistelevisiosta, joka lähetti edellisellä vuosikymmenellä TV4:llä. 
Enää kanavalla ei ole paikallislähetyksiä. Ensin paikalliset makasiiniohjelmat lakkautettiin ja sitten 
paikallisuutiset. TV4:n Four Towns paikallisstudio oli Loimaalla ja nimi viittaa neljään lähikuntaan; 
Loimaa, Forssa, Jokioinen ja Salo.   
 
Jacket Phone Bank myymälässä on paljon halpoja käytettyjä filmi-USB-kalikoita. Johanna osti kaksi 
filmi-USB-kalikkaa; Burger Kong sekä skandinaavinen kauhuleffa Skriket. 
Burger Kong kertoo hirviöstä, joka ahmii paljon hampurilaisia ja juo litroittain limsaa. Kotelosta 
Johanna näki, että Burger Kong hirviö muistuttaa melkoisesti David Porilaista. ”Haha, jopas on ilimetty 
Daavid!”, hymähti Johanna niin, että Anatoli katsahti hänen suuntaansa ja kysyi: ”Kuka David?”, johon 
Johanna: ”Äh, se on yks vattulalainen perhetuttu!”  
Johanna päätti ostaa molemmat filmikalikat, jotta voisi niitä katsoa Anatolin kanssa maanantai-
iltapäivisin. Sitä Anna ja Antti ovat kovasti ihmetelleet, kun katsotaan leffaa keskellä kesäpäivää. 
Johanna perusteli vanhemmilleen, että lonkkavikainen ylipainoinen työkaveri ei oikein jaksa kävellä. 
Hän ei uskalla ja kykene kertoa isälle ja äidille poskipususta sekä spontaanista suudelmasta 
Jokioisten Kauppatorilla. Varmasti tulisi sanomisia, kun on suudellut kihloissa olevan jätkän kanssa, 
kuten Johanna tapaa itse mielessään ajatella.   
 
Johannan ja Anatolin kesäloma alkoi Julin alussa. Ensimmäisellä kesälomaviikolla Johanna sai olla 
seuraneitinä, sillä välin kun Matleena on töissä. Hänen kesälomansa alkaa seuraavalla viikolla. 
Anatolin oli aivan pakko saada olla tämän ihanan blondin seurassa. Leffaa katsoessa hän koko ajan 
pohti itse mielessään, jos käyttäisi tilaisuutta hyväkseen ja rakastelisi Johannan kanssa mutta päätti 
kuitenkin hillitä halunsa.  



Sitten tyttöystävän läsnä ollessa olisi hirveitä omantunnon tuskia, ajatteli hän. 
Anatolilla ei aika kuluisi yksin Matleenan kämpillä eikä hän enää ole tervetullut Markon luokse. 
Tyttöystävän työpaikallekaan hän ei halua mennä, kun siellä on ärsyttävä harmaatukkainen pomo, jota 
hän kutsuu harmaatukkaiseksi ukoksi.  
Anatoli ei osaa olla yksin. Yksin ollessa hän alkaa kuvitella kaikenlaista kuten esimerkiksi jos 
yliholhoava kummitäti tulisi ja pakottaisi siivoamaan asunnon. Hän pelkää ankaraa kummitätiään. 
Oikeastaan täti tarkoittaa pelkkää hyvää, kun komentelee Anatolia, mutta sitä tämä ei siedä. Hän ei 
kerta kaikkiaan siedä komentelijoita eikä saarnoja.  
 
Johannalla on päinvastainen ongelma, hän on tottunut olemaan yksin. Nyt hän saa eräänlaista 
sosiaalista harjoittelua. Harmi vaan, kun väärältä henkilöltä; varatulta narsistiselta umpirakastuneelta 
jätkältä, johon hän itsekin on yhä pihkassa. Voi sanoa, että Anatoli on kevytnarsisti; kyllä hän kykenee 
ottaa toistenkin tunteet huomioon mutta viiveellä. Kun Anatoli hiffaa olleensa epäreilu, niin silloin 
toinen osapuoli on jo ehtinyt monta kertaa pahoittaa mielensä. Näin kävi Markon kohdalla. Sitä Anatoli 
on nyt katunut katkerasti. Hän itse ei tiedä olevansa kevytnarsisti eikä edes tiedä mikä semmoinen 
narsisti oikein on. Tämä johtuu hänen lievästä kehityshäiriöstään, toimintarajoitteesta.  
 
Mieluummin Johanna haluaisi olla kotona sanelemassa Aivot toivoa täynnä kertomusta ja siinä välissä 
käydä vanhempiensa luona syömässä ja lukemassa Forssan Aviisi uutislukulaitelehteä.  
Tämä kesä ei ole Johannalle yhtä levollinen kuin aikaisemmat kesälomat.  
Hän on hieman itse mielessään päivitellyt, kun sattui rakastumaan emätursakkeeseen. Hän alkaa 
pikkuhiljaa nähdä Anatolissa tursakkeen ominaisuuksia. Hänellä on yhä rakkauden promillet veressä 
niin, ettei vielä järki pääse voitolle.  
 
Anatolinkaan kesäloma ei ole kovinkaan leppoisa, kun koko ajan ajattelee Johannaa ja samalla pohtii, 
että kuinka saisi tämän omaksi vai kannattaisiko käyttää tätä salarakkaana, on Anatoli lukemattomia 
kertoja pohtinut. Matleena on tietämätön poikaystävänsä ajatuksista.  
 
Kyllä Johanna jossain mielen sopukoissa elättelee toivoa saada Anatoli omaksi ja tämä purkaisi 
kihlauksen. Johanna ei osaa aavistaakaan, että työkaveri on sairaalloisesti rakastunut häneen. Jos 
tietäisi, niin silloin olisi naurettavan helppo saada munaa, kuten Johanna on vatuloinut samalla, kun 
istuu tietokoneensa ääressä.  
 
Joka päivä Julin ensimmäisellä viikolla Johanna ja Anatoli katsoivat filmiä Johannan olohuoneessa. 
Johannan luona siksi, kun siellä on hyvää kainuulaista pettuvodkaa. Johanna itse ei voi ottaa 
tippaakaan, kun on työkaverinsa hovikuskina.  
 
Iltapäivällä varttia vaille neljä Johanna kyyditsee Anatolin Jokioisiin odottamaan Matleenaa tämän 
työpaikan edustalle. Kierrätyskeskuksen ulkopuolella he istuivat autossa kuin agentit, kuten Johanna 
vitsaili. Anatolia kiihotti istua hehkeän blondin kanssa kahden kesken samassa pienessä 
keskiyönharmaassa Hyundai Elektrossa.  
Tyttöystävän työpaikan edustalla hän ei uskaltanut edes vilkaista Johannaa, ettei vain entisestään 
kiihottuisi. Taannoinen spontaani suudelma Jokioisten torilla on vaivannut Anatolia. Hän haluaisi sen 
unohtaa mutta se on vaikeaa, kun toinen on niin lutusen suloinen. Hänestä oli mukavampi suudella 
jäykähköä Johannaa kuin mallikasta Matleenaa. Se jokin kiihottaa Johannassa, on Anatoli monesti 
pohtinut.  
 
Loppujen lopuksi kierrätyskeskuksen pitkulaisen lastauslaiturin keskimmäinen ovi avautui ja sieltä tuli 
ulos Matleena, joka katseli ympärilleen ja sitten huomasi tummanharmaan Hyundain, jolloin hyppäsi 
lastauslaiturilta alas ja juoksi päätä pahkaa autolle ja asettui istumaan takapenkille poikaystävänsä 
taakse.  
 
Töissä Matleenan pitää lajitella vanhoja lukulaitekirjoja, jotka ihmiset jättävät keräyslaatikkoon 
kierrätyskeskuksen suluksi kutsutussa tavaranvastaanotossa. 
  
Kun Matleena oli tullut autoon, niin silloin Johanna kysyi, että minne nyt, johon Anatoli ja Matleena 
vastasivat yhdestä suusta: ”Raatimiehenkadulle!”, jolloin Johanna lähti ajamaan kohti Onnihimaa. 
Kun työkaveri ja tämän tyttöystävä oli poistunut autosta, niin silloin Johanna kaasutti hyvissä mielin 
kotiin Forssaan, kun oli ollut seuraneitinä. Ajaessa kohti Forssaa hän ajatteli, että olisiko Anatoli 
sittenkään se oikea? Hän on liian vaativa ja herkkähipiäinen. Johanna alkaa aavistaa, että työkaveri 



on rakastunut. Ajatus kiihotti mutta toisaalta hän pohti, että millainen Anatoli olisi poikaystävänä sitten, 
kun lemmenhumala laantuisi, ajatteli Johanna samalla, kun auto lähestyi Susisaarta. Jokioisten 
keskustaajaman ja Susisaaren välissä on teollisuusalue. Teollisuusalueen läpi menee Loimijoen 
luonnollinen uoma.  
Samalla, kun auto kääntyi Susisaaren kiertoliittymästä kohti Forssaa, niin silloin Johanna ajatteli 
aikaisempia idoleita. Hänelle muistui mieleen Nino Backman, jota hän rakastaa enemmän kuin 
Anatolia, sillä tämähän ei hänen tietääkseen ole toimintarajoitteinen. Hän fanittaa yhä myös Nino 
Järvimerkkiä. Muihin koulukavereihin hän ei enää tunne vetoa, liekki on sammunut, ajatteli hän. Sitten 
hän pohti, jos Elmo olisi se oikea. Ehkä, ellei tällä olisi sitä Loimaan Jenniä. Sitten taas mieleen tuli 
ihana herkku Backman, ainakin niin Johanna näkee entisen luokkakaverin. Hän ei ole vuosiin nähnyt 
vilaustakaan Backmanista. Mitähän Nino rakas puuhaa tätä nykyään, ajatteli Johanna samalla, kun 
auto ajoi pitkin Vanha Tammelan tietä kohti etelää. Susisaaresta päin ajettaessa, vasemmalla, 
keskellä peltoa olevalla kukkulalla on ringissä videotykkimonumentti, jonka vieressä on piskuinen 
metsäsaareke. Joskus 2980-luvulla Johanna on illalla sängyssä onanoidessa ajatellut, jos kyseisessä 
metsäsaarekkeessa vetäisisi itsensä hirteen. Tämä ajatus on alkanut kiusata häntä eikä enää sellaista 
ajattele, sillä hänelle elämä on hyvin arvokas. Ei voisi ajatellakaan päättää päiviään oman käden 
kautta. Silloin teini-iässä hän tapasi unelmoida itsetuhoisasti; joko hirttäytymisestä tai sitten joutua 
psykopaatin tappamaksi, joka paloittelisi hänet. Tällaisia sairaita unelmia pyöri teini-ikäisen Johannan 
päässä. Lisäksi niihin aikoihin onanoidessa hän tapasi pidättää hengitystä. Enää hän ei sellaista 
harrasta, vaikka pelkkä ajatus kiihottaa mutta huonona puolena on vanhempien järkyttyminen. 
Johanna on aivan liian älykäs murhaamaan itsensä. Nyt, kun hän ajoi videotykkien ohitse, niin tämä 
ajatus tuli mieleen. Hän örähti. Yksin autossa on hyvä öristä. Kukaan ei kuule. Kotona hän ei 
todellakaan enää uskalla öristä mutta heti, kun tietokone tai jokin muu kodinelektroniikka reistailee, 
niin hän tapaa itsekseen ääneen kiroilla. Onneksi pian järkiintyy, ettei alakerran Masi hermostuisi. Hän 
ei myöskään uskalla tömistellä, ettei sitten tarvitsisi pillittää katumusitkuja Siivekkääntiellä.  
 
Johanna ei tiedä, että Nino Backman, Johannan Lappeenrannan aikainen luokkakaveri, on äskettäin 
päässyt töihin keskieurooppalaiseen Allan mediaan ja muuttanut Brysselin uuteen keskustaan. Hän on 
töissä Radio Poolian äänitarkkaamossa.  
Johanna ei myöskään tiedä, vaikka aavistaa pahinta, että Nino on jo naimisissa huippumalli Lotta 
Herbon kanssa. He molemmat esiintyvät yhteiseurooppalaisen ATV3 lauantai-illan viihdepläjäyksessä.  
He tapasivat työpaikalla, kun Lotta oli Radio Poolian haastattelussa, niin silloin Nino huomasi Lotan 
kauneuden äänitarkkaamon ja studiohuoneen lasiseinän läpi. Myös Lotta ihastui Ninoon, joka 
innoissaan vilkutteli äänitarkkaamosta.  
Nino on kiitollinen Nisse serkulleen, joka oli houkutellut hänet Brysseliin. Nissekin on töissä Allan 
median leivissä ja tekee iltapäiväohjelmaa Radio Pooliaan. Juontajaparina on harmaahiuksinen Anna 
magister Furu. Ohjelma on erittäin hauska niin, että äänitarkkaamossa Nino saa nauraa lukemattomat 
naurut, kun serkku hassuttelee suorassa iltapäiväohjelmassa. Joka arkipäivä on ääniarvoitus, 
mysteeriääni, jolloin kuuntelijoiden pitää arvata, että mikä ääntää. Lisäksi Nisse kiusoittelee Annaa, 
että meneekö tämä tänään salille, jolloin joka kerta hän sanoo jonkin verukkeen. Sitten lähtee soimaan 
erikoistunnari; Huomenna on salipäivä…  
Harmi, kun Radio Poolian kuuntelijat eivät tiedä äänitarkkailijoiden nimiä tai muuten Johanna aivan 
varmasti kiihottuisi. Tuskin hän edes uskoisi, että kyseessä on sama herkku Backman, jonka kanssa 
oli leikkinyt koskin viimeiseksi leikkiä Lappeenrannassa 2980-luvun alussa.  
Yhä Johanna kuuntelee Radio Pooliaa heti, kun siihen on mahdollisuus; jos 
sähköpostikirjeenvaihtokaveri TASS laittaisi radionvälitys palvelun päälle. Harmi myös, kun 
päiväsaikaan kaikki aika menee työkaverin kuskaamisiin.  
 
Julin toisella viikolla alkoi Matleenan kesäloma, jolloin he kolmistaan katsoivat filmiä Johannan luona 
ja muutaman kerran Anatolin kämpillä.  
Kun Johanna on kyydinnyt leffavieraat kotiin, niin silloin hän pyyhkii sohvan, jossa vieraat ovat 
istuneet, siitä on tullut tapa. Hän ei osaa maata omalla sohvallaan, jos ei ensin pyyhi vieraiden hajuja 
pois, vaikkeivat he olisikaan piereskelleet.  
Snapsilasia hän ei henno tiskata, kun se on ollut rakkaan Anatolin huulilla. Ruskeaa Pettuvodkaa on 
jähmettynyt lasin pohjalle niin, että näyttää siltä kuin lasissa olisi sitä itseään.  
 
Matleena ei halua eikä uskalla ottaa pettuvodka snapsia, kun geeneissä on alkoholismia. Sen sijaan 
Johanna antaa hänelle appelsiinimehua, kun hänellä ei ole Ugri Colaa. Mehuun hän salaa lorauttaa 
kossua, vain sen verran, ettei se maistuisi. Taka-ajatuksena on tietenkin kilpailijansa 
alkoholisoittaminen ja sitten ehkä Anatoli purkaisi kihlauksen. Tätä Johanna ei tietenkään sano 



ääneen, siitä se sota syntyisi, kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
Kotiin lähtiessä Matleena tapaa olla tietämättään pikku hiprakassa ja herkästi alkaa kikattaa. Hän eikä 
Anatoli osaa aavistaakaan, että blondi salaa lisää viinaa tuoremehun sekaan.    
 
 
Skriket leffan jälkeen trio katsoi kauhuleffasarjan, Printmaker, joka kertoo entisaikojen painajasta, joka 
ärtyy painostamaan kesätyöläistä kookkaalla hummerilla niin, että tämä rikkoi juoksun 
maailmanennätyksen.  
Johannasta Printmaker leffat vaikuttavat kauheilta koska hänellähän on kalakauhu. Leffoista hän saa 
myös assosiaatioita Raija Lillukkaan, vaikka Printmaker leffoissa kyseessä on miespuolinen painaja.  
 
Tässä päivänä eräänä Anatoli irtisanoi kalliin siivousavun ja sai idean, että Johanna voisi auttaa 
siivoamisessa. He alkoivat useammin katsoa leffaa Anatolin kämpillä, jotta ensin Johanna voisi siivota.  
Anatoli unelmoi tilanteesta, jolloin Matleena ei olisi läsnä ja Johanna olisi hänen luonansa siivoamassa 
ja siinä sivussa he voisivat kuherrella. Anatolin harmiksi tyttöystävä on jatkuvasti hänen luonansa, kun 
siellä on enemmän tilaa kuin tämän pienessä yksiössä.  
 
Anatoli oli mukamas pyyhkivinään pölyjä, kun Johanna tiskasi ja laittoi robottipölynimurin 
hyrryyttämään. Robotin oli vaikea imuroida, kun olohuoneen lattialla lojui peli- ja filmi-USB-kalikoita 
ilman koteloa. Ensin Johannan oli pakko siivota tai muuten työkaveri saattaisi pahoittaa mielensä.  
Matleena ei pistänyt rikkaa ristiin vaan odotellessa pelasi Zbox pelejä. 
Nyt kun kunnan siivousapu on irtisanottu, niin Anatoli säästää tuhat euroa. Johanna ei uskalla pyytää 
senttiäkään korvausta. Ehkä kahden kesken Anatoli saattaisi maksaa luonnossa.  
  
Sillä välin, kun Johanna siivoaa, niin Anatoli ja Matleena leikkivät Paintball pistoolilla niin, että seinille 
tulee punaisia läiskiä. Johannaa ärsytti, kun aikuiset ihmiset leikkivät Paintball pistoolilla niin, että joka 
paikka sotkeutui sitä mukaa kun hän siivosi. Hän ei uskalla moittia koska hänhän on idolinsa 
hapankauhuinen vieras. Verkalleen alkaa ihastus haihtua mutta vain hyvin hitaasti, hämäläisen 
hitaasti. 
 
Kuun puolivälissä Johanna kävi jälleen Sassnitzin risteilyllä. Hän kysyi, jos Anatoli ja Matleena tulisivat 
mukaan. He vastasivat, ettei ole vara. Nytkin Anatoli kiihottui ja olisi saattanut lähteä Johannan kanssa 
kahdestaan mutta sehän ei olisi ollut soveliasta, kun on kihloissa toisen naisen kanssa. Hänelle tuli 
kyynel silmäkulmaan, kun ehti mennä kihloihin. Olisi pitänyt odottaa ja katsella, aivan kuten Suomen 
senaattihallituskin on kommentoinut global valuuttaan menemisestä, ajatteli Anatoli. Hän ei tiedä, että 
kannattaisiko Suomen mennä mukaan globaliin. Hän ei äänestänyt kansanäänestyksessä, kun ei 
tiedä kantaansa eikä ole kiinnostunut politiikasta.  
 
Johannalla ei ole vara tarjota tällaisia kalliita risteilyitä. Se on Johannan onni, ettei tulisi tuhlattua vähiä 
rahojaan. Ehkä hän saattaisi tarjota vain Anatolille, jos tämä olisi sinkku, kuten hän ajatteli itse 
mielessään. Johanna ajatteli myös, että ehkä olisi hyvä, jos he lähtisivät mukaan, jolloin voisi 
vaivihkaa houkutella Matleenan juomaan viinaa ja sitten ryyppyputki hirttäisi päälle, ajatteli hän. Tätä 
hän ei todellakaan uskalla sanoa ääneen, hyvä niin. Lisäksi Johanna olisi aivan varmasti saanut olla 
kuin kävelevä pankkiautomaatti, ajatteli hän. Yksin on paljon rentouttavampaa matkailla.  
 
Ennen matkaa Antti ehdotti tyttärelleen, että tämä voisi kysyä Mishalta, jos tämä lähtisi matkaseuraksi. 
Heti tämän kuultua Johanna kiihottui valtavasti. Tämä oli parhainta mitä isä on koskaan ehdottanut, 
ajatteli Johanna ja päätti heti siltä istumaltaan lähettää tekstiviestin serkulleen. Hän istui vanhempien 
olohuoneessa, hierovassa nurkkanojatuolissa. Pian tuli vastaus; Valitettavasti en pääse lähtemään, 
kun on töitä, jossa on alimiehitys. Misha kirjoittaa kirjakielellä, kun on unohtanut kainuulaisen 
kirjoitustyylin mutta puhuu yhä Kainuun murteella, tosin sotkien hämäläisiä murresanoja. Sama juttu 
myös kummitäti Astan kohdalla. Heti tekstarin luettuaan Johanna sanoi isälle ja äidille, ettei hän pääse 
työkiireiden takia.  
Anna ja Antti ajattelivat itse mielessään, että kylläpä tyttö innostui ja taitaa tämä olla ihastunut 
orpanaansa. Tätä he eivät sanoneet ääneen, kun eivät halua entisestään kiihottaa. Olisi ehkä hyvä, 
jos tyttö rakastuisi serkkuunsa niin, että lopettaisi sen työkaverin kanssa kaveeraamisen, ajatteli Anna.  
Hän ja Antti alkavat aavistaa, että se työkaveri hyväksikäyttäisi tytärtä, kun heti ensimmäisellä 
lomaviikolla joutui olemaan seuraneitinä aikuiselle ukolle.    
 



Kotoa Johanna soitti Mishalle ja kysyi, jos sitten ensi kesällä tämä lähtisi mukaan. Misha vastasi, että 
ehkä voisi, jos työkiireet sallisi, sillä joka kesä töissä on alimiehitys. Hän on pedagogina Lexuksen ja 
Veemaan leikkikouluissa, joissa hän vuorottelee, vuoroviikoin. Lexuksen leikkikoulu sijaitsee 
ostoskeskuksen takana. Samoissa tiloissa on vapaa-aikatalo Lexington. 
Misha pahoitteli, kun ei pääse lähtemään. Hän haluaisi kovasti lähteä serkun kanssa risteilemään, sillä 
hän pitää kovasti Johannasta. Ehkä ei yhtä eroottisen palavasti kuin Johanna mutta saattaisi hyvinkin 
hellästi halata sekä antaa pari poskipusua, jos vain Johanna olisi rennompi ja normaalimpi.  
Misha Kivinen tilasi serkultaan Power Beer Six-Packin. Totta kai Johanna lupasi ostaa 
suosikkiserkulleen. Misha ei ole hänelle samanlainen suursuosikki kuin Joonas ja Jeesus mutta kyllä 
Mishakin on ihan mukiin menevä, kuten Johanna itse mielessään ajatteli. Hän ajatteli myös, että ehkä 
saisi maksun luonnossa. Tätä hän ei todellakaan uskalla sanoa ääneen.  
Johanna ei käsitä yhtään, että miksi hän tuntee viharakkautta serkkuaan kohtaan. Misha on erittäin 
rauhallinen poika, joka ei ryyppää eikä räyhää. Anttikin tykkää kovasti Mishasta, kun tämä on mukavan 
nössö, joka mielellään katselee hänen kanssansa pihakasveja.  
 
Johanna huippusalaisesti fanittaa James serkkua, muttei uskalla itsekään ajatella lempeästi, kun tämä 
on vielä sakkolihan puolella. Johanna tuntee pilluissaan, että Jameksesta tulee vielä samanlainen 
eurokarju kuin Joonaksesta. Nyt poika on seksikkään pullea, ainakin Johannan silmissä. Jameksen 
kaksoissisar Tena on laiharuipelo ja hyvin villi.  
 
Jos isä ei olisi ehdottanut tyttärelleen, että tämä voisi kysyä Mishaa matkaseuraksi, niin tuskin tämä 
olisi uskaltanut kysyä. Johanna toivoo kuin nousevaa kuuta, että isä ja äiti ehdottaisivat, että hän 
kosisi Mishaa. Silloin kosinta olisi helpompaa, kun olisi vanhempien siunaus eikä tarvitse pelätä, että 
tulisi sanomista.  
 
Soittaessaan Johanna oli rinnat paljaina, jotta olisi tarpeeksi kiihottunut. Paita päälläkin hän olisi 
kiihottunut mutta tuntui hyvältä olla topless, kun puhuu suosikkiserkun kanssa, ajatteli hän. 
Hän soitti takkipuhelimesta, ettei tietokoneen nettikamera näyttäisi rintoja, jolloin Misha voisi järkyttyä 
isoista daisareista, sillä tämähän on nynny, ainakin rakkausrintamalla. Muuten Misha on hitusen 
rohkeampi kuin Johanna. Mishalla ei ole ollut aikaa akkojen katselulle, kun on näin vaativassa työssä. 
Vapaa-ajalla kotona on mukava olla hiljaisuudessa, kun koko päivän joutuu olla mekastavien pentujen 
seassa. Lapset tykkäävät kovasti Mishasta ja monesti ihmettelevät tämän pieniä korvia.  
 
Joka sunnuntai-iltapäivä Misha tapaa käydä autobingossa, joka järjestetään Jokioisten keskustan 
kupeessa, Loimijoen rannalla. Ihan muutaman kerran hän on voittanut päävoittoja, jotka tapaavat olla 
konvehtirasioita. Ne suklaat, joita hän ei itse jaksa eikä halua syödä, hän vie työpaikalleen, jotta 
lapsoset saisivat herkutella.  
 
Silloin tällöin Misha tapaa silloin tällöin olla Vornasen Tatun kanssa. Joskus Misha on äidin veljen 
tytär, Teija Teppanan kanssa, joka asuu myös Forssassa, Salomäen kaupunginosassa.  
Teijan isä, Depe sekä tämän Manne veli ovat raggarigangstereita, poliisin vanhoja tuttuja. Teppanat 
viljelevät kannabista Salomäen luonnontilassa olevassa metsikössä. Teija on rauhallisempi kuin isä ja 
tämän torpedomainen veljensä. Teijakin on muutaman kerran leiponut kannabiskeksejä, jolloin hän 
tapaa kehua niitä Facebookissa, että keksit on leivottu Teijan keittiössä.  
Depe ja Manne ovat usein tapelleet somalikerjäläisten kanssa, jotka ovat viime aikoina ilmestyneet 
ruokakauppojen edustoille.  
Ennen kuin Janette tapasi Olli-Karin, niin silloin myös tämä tapasi veljeillä Depen ja Mannen kanssa 
niin, että lukemattomia kertoja isä Verneri on saanut nuhdella tytärtään, ettei niiden 
raggarigangstereiden kanssa pidä veljeillä. Tästä Asta ei tietenkään oikein pidä, kun tämän sukulaisia 
kutsutaan raggarigangstereiksi.  
 
Jos Jaana-Olga Kasa tietäisi, että Johanna on sukua kummitädin kautta näille kahdelle 
raggarigangstereille, niin aivan varmasti olisi tullut perinpohjainen rikostutkinta ja hänen olisi ollut 
vaikeampi kiistää tekoaan. Parhaillaan IP-estotapaus on laitettu jäihin, kun sitä ei pysty selvittää. Ehkä 
S-L Safety itse on mokannut ja olisi lähettänyt viestit väärään osoitteeseen, kuten rikostutkijat ovat 
vatuloineet. Muutaman vuoden kuluttua tapaus vanhenee ja toiseksi Jaana-Olga jää eläkkeelle.  
 
Kun Misha tulee Annan ja Antin luona käymään silloin, kun Johanna on läsnä, niin silloin Johanna 
hienotunteisesti mieltään osoittaen huokailee ja vilkuilee rannekelloaan, että serkku älyäisi lähteä. Hän 
ei uskalla reilusti vihjaista, että mihin aikaan serkku olisi kotona, jos nyt lähtisi. Silloin isä ja äiti 



nuhtelisivat häntä, että tuollainen käytös on tosi typerää. Totta kai se on typerää ja ennen kaikkea, kun 
on rakastunut serkkuunsa, kuten Johanna itse tapaa ajatella.  
Ehkä isä ja äiti hyväksyisivät tyttären ihastuksen, kun Misha on hyvä poika. Anna ja Antti olettavat 
tyttären Mishan välttelyn olevan vain kurinpuutetta eli taisi muutama piiskaaminen jäädä väliin, kuten 
he ovat monesti keskenään keskustelleet.  
 
Nyt kun isä oli ehdottanut Mishaa matkaseuraksi, niin Johanna kiihottuneena alkoi hieman toivoa, jos 
Misha olisi läsnä saunailtana, jolloin hän itse voisi olla yläosattomissa, jotta serkku kiihottuisi ja tulisi 
mukaan saunaan. Joskus tämä onkin vitsaillut, että voisiko tulla selänpesijäksi. Johanna ei tietenkään 
voi tietää oliko serkkupoika tosissaan. Mitähän Misha-serkku tuumaisi, jos Johanna vastaisi 
myöntävästi, on hän monesti vatuloinut.  
Johanna alkoi unelmoida ensi kesän risteilyä, jos serkku lähtisi matkaseuraksi. Hän unelmoi kuinka 
hytissä rakastelisi tämän kanssa. Jo unelma kiihotti häntä.  
Johanna alkoi pohtia, jos onnistuisi hurmata serkkunsa, niin silloin voisi jättää Anatolin pois mielestä. 
Kieltämättä Anatoli on hyvin kiihottavan lihava mutta hänen toimintarajoitteisuutensa häiritsee, ajatteli 
Johanna samalla, kun istui omassa olohuoneessaan puhelun jälkeen. Nyt hänen on helpompi soittaa 
serkulleen, kun isä oli ehdottanut kysyä tätä matkaseuraksi. Johanna päätti kerran viikossa pirauttaa 
rakkaalle Mishalle ja totta kai rinnat paljaina. Ehkä joku päivä voisi käydä tämän luona. Misha asuu 
Kultasateentiellä, talo, jonka aiemmin Verneri-isä omisti. Tässä joku aika sitten hän möi talonsa, kun 
siitä oli paljon huolta. Talonmyynnin jälkeen Misha joutuu maksamaan hieman isompaa 
markkinavuokraa. Hän asuu B-rapun ensimmäisessä kerroksessa, pienessä kaksiossa. Yläpuolella on 
vanha lapsuuskoti ennen Veemaan talon valmistumista. Talon toisessa päädyssä divarin entisissä 
tiloissa on videokuvausfirma. Kellarissa on yhä peruna- ja munakauppa.  
 
Johanna arvelee viharakkaussuhteen johtuvan Mishan vauvanaikaisesta hinkuyskästä, jolloin tämä oli 
vähällä menehtyä, ellei häntä olisi onnistuttu pelastaa lämpökaapin avulla. Hän joutui olemaan 
Jokioisten sairaalassa, kun silloin 2970-luvulla ei vielä ollut kahden kaupungin suursairaalaa.  
Lämpökaapissa pikku Misha taisteli hengestään. Hän oli hetkisen kuolleena, kunnes lääkärit 
onnistuivat hänet elvyttää.  
Lämpökaappi on moderni inkubaattori. Sen on kehittänyt muuan skandinaavinen lastenlääkäri Arvid 
Ylle. Hän nykyaikaisti perinteisen keskoskaapin eli hän on Skandinavian Arvo Ylppö. Laite nimettiin 
lämpökaapiksi koska siinä on parantavaa lämpöä.  
 
Pikku-Johanna vanhempiensa kanssa kävi muutaman kerran katsomassa Mishaa, joka oli hyvin 
valaistussa lasisessa lämpökaapissa, jonka sivuilla oli hoitoreiät. Johannan mielestä reiät muistuttivat 
mustasankaisia silmälaseja. Ehkä tämä assosiaatio lienee osatekijä hänen silmälasirumbassansa. 
Lisäksi Johanna järkytti mielensä, kun näki lämpökaapin. Iltaisin sängyssä häntä pelotti joutua 
lämpökaappiin, vaikka siellä olisi erittäin hyvä nukkua. Hän tapasi nukkumaan mennessä kokeilla 
seinää, ettei vain tuntuisi lämpökaapin laseja.  
Johanna ei vieläkään käsitä, että miksi hän on kaikki nämä vuodet kammoksunut lämpökaappeja, 
vaikka laite oli pelastanut suosikkiserkun hengen. Kaapissa Mishalla oli päänahassaan kiinni 
papiljottimaiset anturit sekä ravintoneula jalkapohjissa.  
Kun pikku Misha oli hetkisen kuolleena, niin silloin aivomonitorissa luki; Brain is shutdown. The brain is 
so far off. Heti kun hänet oli saatu elvytettyä takaisin elävien kirjoihin, niin silloin aivomonitoriin tuli 
ilmoitus; The brain will start after the current... Kuollessaan Misha näki edessään pitkän tunnelin, jonka 
sivuovista kurkki kummalliset sarvipäiset olennot, jotka esittäytyivät öhniksi.  
Misha tapaa kutsua kummallisia tursakkeita sekä mörköjä öhniksi, joka huvittaa Annaa.  
 
Johanna on varma, että viharakkaussuhde Mishaan johtuu juuri lämpökaappiassosiaatiosta. Pitkään 
varhaislapsuudessa hän näki melkein painajaisia lämpökaapeista ja herätessä oli pakko koskettaa 
seinää, ettei vain tuntisi lasiseiniä. Lukemattomia kertoja isä ja äiti ovat saaneet selittää pikku 
Johannalle, ettei lämpökaapissa ole mitään pelättävää ja ovat yrittäneet selittää, että tämä ajattelisi 
lämpökaappi-sanan sijasta sanoja happikaappi sekä keskoskaappi, sanoja, joista ensin mainittu on 
yleinen Kainuussa. Johanna säikkyi eniten sanaa happikaappi mutta myös keskoskaappi sana 
vaikuttaa kauhealta, ainakin Johannan mielestä. Vasta viime vuosina hän uskaltaa jopa lausua nämä 
sanat. Varhaislapsuudessa lämpökaappikauhu oli samanlainen trauma kuin tällä hetkellä Pulliainen-
Bulle tapauksen paskanimet.  
Kun Johanna unelmoi Mishan suudelmasta, niin silloin hän on tuntevinaan lämpökaapin hajun. Tuskin 
siellä olisi mitään erityistä hajua vaan ehkä vain desinfiointiaineen tuoksu, jos sitäkään. 
Desinfiointiainehan on useimmiten alkoholia ja Johannahan on aivan hulluna Pettu vodkan perään, 



jota on kulunut litroittain nyt kun hän on juottanut sitä Anatolille. Matleenan mehulasiin hän on 
lorauttanut halvempaa Koskenkorvaa.  
Antin ja Annan olisi hyvä tietää, että tyttö välttelee serkkuaan juuri lämpökaappikauhun takia mutta 
harmi vaan, kun eivät osaa lukea tyttärensä ajatuksia. Melkein he arvaavat tämän kummalliset ideat.  
 
Laivalta Johanna osti monta pulloa kainuulaista Pettu vodkaa, jotta voisi tarjoilla sitä työkaverilleen ja 
toivottavasti myös suosikkiserkulleen, jos tämä tulisi syksyllä katsomaan kainuulaista draamasarja 
Kauppakatua, joka on pyörinyt Kainuun julkisenpalvelun TV1 kanavalla, joka myös näytetään 
koostekanavalla. Muutama vuosi sitten Johanna alkoi seurata kyseistä tv-sarjaa, joka kertoo kahdesta 
naapuriperheestä. Antti ja Anna tapaavat tallentaa sarjan USB-kalikalle, jotta Misha voisi katsoa.  
2980-luvun lopulla Eeka tapasi tallentaa kainuulaisia viihdeohjelmia USB:lle, jonka hän lähetti Annan 
ja Antin perheelle. Nyt enää ei tarvitse ryhtyä tähän USB-kalikka rumbaan, kun Kivisillä näkyy  
TV Kainuu. Mishalla ei ole kyseistä kanavaa, kun ei ole kovin tekninen eikä tekniikka voisi vähempää 
kiinnostaa.  
TV Kainuussa pyörii myös TV Kolomosen humoristinen draamasarja, Kukkujan pesä, joka kertoi 
kimppa-asumisesta.  
Johannan sekä monen muunkin suomalaisen harmiksi Ravustamo-sarja on päättynyt kansallisella 
TV1 kanavalla. Tilalle tuli Lauttasaarelaiset sarja, joka pian päättyi, kun siitä ei tullut yhtä suosittu.  
 
Johanna toivoo hartaasti, että serkkupoika tulisi katsomaan Kauppakatu-sarjaa. Se olisi parasta 
lääkettä lämpökaappikauhulle. Ehkä erotiikka voisi poistaa kaikki turhat assosiaatiot, kuten Johanna 
tapaa iltaisin ajatella. 
 
Johanna kävi tänäkin kesällä yksin risteilyllä. Hyvänä puolena on tietenkin se, ettei tarvitse ketään 
odotella ja voisi kaikessa rauhassa kierrellä ja katsella Sassnitzin keskustassa.  
Todennäköisesti Misha ja Anatoli kiertelisivät enimmäkseen miesten vaatekaupoissa sekä 
työkalumyymälöissä. Johanna haluaa kierrellä viihdemyymälöissä. Hän ei ole kiinnostunut 
vaatekaupoista. Hänen mielestänsä vaatekaupoissa on kuivaa ja helposti alkaa väsyttää. Äiti ja isä 
tapaavat ostaa vaatteet tyttärelleen. Johanna tapaa ajatella muotinäytösmäisesti; minut on pukenut 
äiti.  
 
Johanna kertoi puhelimessa Mishalle kaiken Anatolista ja vannotti, ettei tämä kertoisi siitä 
kenellekään, kaikkein vähiten vanhemmille. Serkulle Johanna kykeni kertoa työkaverin nimen, kun 
taas isälle ja äidille hän ei pysty sitä sanomaan punastelematta vaan heille Anatoli on vain työkaveri. 
Mishasta tämä tuntematon Anatoli vaikuttaa ihanalta jätkältä ja toivoo, että serkkutyttö onnistuisi 
hurmaamaan tämän jännittävän jäbän. He rupattelivat kokonaisen tunnin niin, että Johannan rinnat 
olivat aivan hikisiä, kun kiihkosta hän hikosi. Rinnat paljaina Johanna kantoi kädessään takkipuhelinta 
samalla kun käveli huoneesta toiseen. Kun hän hieman rummutti rinnoillaan, niin silloin Misha 
ihmetteli, että mikä äänsi tuolla tavoin. Johanna vastasi, että lienee jotain vikaa mobiililinjoissa.  
 
Risteily alkoi kuten tavallisesti Forssan matkakeskukselta. Pikajuna kiidätti hänet Hankoon, aivan 
Brand Linen terminaalin edustalle, jossa odotteli Jet Baltican sisaralus Jet Nordica. Molemmat 
katamaraanit ovat samanlaisia jättiläisiä. 
 
Terminaalissa, jonottaessa alukseen pääsyä, Johanna näki lukionaikaisen luokkakaveri Mauno 
Piiraisen, joka oli isänsä seurassa, tai ainakin niin Johanna käsitti harmaatukkaisen vanhan herran. 
Mauno kävi lukiossa samalla luokalla, kun Johanna oli viimeisellä vuosikurssilla.  
Johanna ei ole koskaan tuntenut sutinoita tätä tuuhea vaaleatukkaista lihavaa jäbää kohtaan. Mauno 
on todella lihava. Johannan silmissä Mauno on emätursake, spesiaalikoulun vakioklientti. Mauno 
saattoi laukoa sopimattomia asioita, miten sattuu. Johanna muistaa erään koulupäivän, kun Mauno 
tokaisi Sylvesterille, että tämän isällä olisi AIDS. Tästä Mauno kuuli paljon nuhteita pedagogeilta, ettei 
tuollaisia saa sanoa edes leikillään. Tämän jälkeen Johanna alkoi saada assosiaatioita Aidsiin, kun 
näkee Maunon tai Sylvesterin eikä voisi ajatella edes halata näitä kahta lihavaa tursaketta.  
Muutaman kerran Johanna on nähnyt Maunoa Kulttuurikeskuksella. He eivät ole mitenkään 
tekemisissä toistensa kanssa, kun Johanna ei halua kaveerata tursakkeiden kanssa. On varsinainen 
ihme, kun hän on ihastunut kahteen duunariin; Elmoon ja Anatoliin. Daily Activityssä aloittaessa 
Johanna oli itselleen vannottanut, ettei sitten rakastuisi tursakkeisiin.  
 
Nyt terminaalissa Mauno ja harmaatukkainen vanhahkomies jonotti Johannan takana. Johanna mietti 
pitkään, että uskaltaisiko kysyä, jos jätkä todella on Mauno ja pohti myös, jos harmaatukkainen olisi 



tämän isä. Hän päätti kysyä, kun asia mieltä kaiversi: ”Ööh, onkos tuo Mauno Piirainen?”, johon 
mies: ”Juu, kyllä on.”, johon Johanna: ”Kiva, hän on miun lukionaikanen luokkakaveri.”  
Maunokin havahtui ja tervehti ja ehkä olisi halannut, jos Johanna olisi astunut lähemmäksi. Johanna ei 
halua halata tursaketta ja toiseksi AIDS-assosiaatio kummittelee.  
 
Johanna kertoi olevansa kolmen päivän risteilyllä. Mies oli Maunon puhemiehenä ja kertoi, että he 
käyvät Maunon kummisedän luona, joka asuu Sassnitzin ulkopuolella ja esittäytyi tämän isäksi eli 
Johanna päätteli ihan oikein. Sitten Johanna kääntyi selin, kun portteja alettiin availla. Johannaa 
ärsytti, kun terminaalin porteilla vartioi S-L Safety, muttei sille mahda mitään eikä uskalla osoittaa 
mieltä tai muuten häneltä evättäisiin laivaan astuminen. Se olisi tosi noloa ja ennen kaikkea raha 
haukkaisi paskaa, ajatteli Johanna. Ainoastaan kotirintamalla hän vilauttelee keskisormea kyseisen 
vartiointi- ja turvayrityksen teknikoille.  
 
Laivalla he eivät nähneet toisiaan koska Jet Nordica on valtava katamaraani. Päällepäin ei uskoisi, 
että alus on valtava sisältä. Keskellä, ponttonien välissä, on sisätori. 
 
Heti menomatkalla Johanna osti laivan Bordershopista kaksi Six-packiä Power olutta Mishalle, ettei se 
unohtuisi. Hän ajatteli, että kenties itsekin oppisi juomaan olutta rakkaan serkkupojan seurassa 
samalla, kun he katsoisivat Kauppakatu-sarjaa. Johanna odottaa innoissaan syksyä, kun sarja palaa 
kesätauolta. Hän melkein arvaa, että pupuhan pujahtaisi pöksyyn, kun Misha tulisi hänen luoksensa ja 
istuutuisi pyörivään nojatuoliin, kun taas serkku valkoiselle samettiselle nurkkasohvalle. Unelmissa 
Johanna olisi serkkunsa kainalossa ja pusittelisi heti, kun tv-sarjassa olisi suutelukohtaus.  
 
Äidille Johanna osti ison kartongin mietoja Tupolev sähkötupakkapatruunoita. Anna on alkanut 
vähentää tupakointia ja on tarkoitus yrittää lopettaa kokonaan mutta se on vaikeaa.  
Annaa kaduttaa, kun silloin 2960-luvulla tuli opeteltua sähkötupakan öyhyyttäminen. Tavallista 
perinteistä tupakkaa hän ei koskaan ole polttanut, kun sellainen tuntuu aataminaikaiselta. Hänellä on 
myös huono-omatunto, kun opetti myös Tarja Kantolan polttamaan sähkistä, kuten sähkötupakkaa 
kutsutaan. Kainuussa sähkis lausutaan, sähähkis, jota muualla päin Suomea ei osata lausua, kaikkein 
vähiten hämäläiset.  
2960-luvulla sähkötupakkapatruunoissa oli paljon enemmän nikotiinia ja ninniiniä kuin tänä päivänä. 
Silloin vielä sähkötupakkaa mainostettiin julkisesti kovien pimujen juttuna. Mainoksissa moottoripyörän 
päällä istuvalla tytöllä oli sähkötupakka suupielessä ja teksti kertoi; Real Girls smoke E-cigarettes. 
Nykyään sähkötupakkamainonta on kielletty koko liittovaltion alueella.  
 
Isälle ja pikkusiskolle Johanna osti suuria pulloja puolalaista AW Vodkaa. Etiketissä poseeraa lihava 
kastanjanruskeatukkainen tyttö. Johannaa huvittaa, kun lähes jokaisessa puolalaisessa tuotteessa on 
samannäköisen tytön hupakon kuva. Lienee puolalaista huumoria, kuten Johanna on asiaa vatuloinut.  
 
Johanna osti Anatolille miniviinapullon kainuulaista pettu vodkaa ja skandinaavisia lakritsapötköjä 
Matleenalle. Hän pohti, jos voisi huomaamatta täyttää lakupötköt viinalla mutta homma olisi mahdoton.   
 
Perillä Sassnitzissa Johanna teki tavallisen kierroksen matkakeskukselle, jossa söi lounaaksi valtavan 
saksalaisen makkaran ja sitten lähti talsimaan hissukseen kohti satamaa. Korvilla oli miniradion 
langattoman nappikuulokkeet, joissa pauhasi tietenkin Radio Poolia. 
Kello kahden maissa hän meni hyttiin lepäilemään, sillä jalat olivat ihan väsyneet. Katamaraanin 
lähdettyä, hän teki viimeiset meriostokset.  
 
Kotiin palattuaan Johanna pirautti Mishalle, että nyt olisi oluet kustavissa, johon Misha naurahti: 
”Mitä vittua varten sie veit kaljani Kustaviin?”, johon Johanna naurahti: ”Okei, kaljas on yhä 
jääkaapissani, tuutko hakkeen?”, johon serkku: ”Tuun ihan kohta!”. Johanna kertoi rappukäytävän 
ovikoodin. Tämänkin puhelun aikana Johanna oli rinnat paljaina. Heti, kun ovikello soi, niin silloin hän 
kiireesti puki paidan, ettei serkku järkyttyisi daisareista. Kieltämättä olisi kiva olla ilman paitaa, kun 
suosikkiserkku on läsnä, ajatteli Johanna ja samalla kiihottui.  
 
Johannan muuttaessa rappukäytävän ovi oli vuorokaudet ympäri auki mutta sitten taloyhtiö Novaraxan 
oli pakko asentaa koodilukot, kun kaiken maailman spurgut olivat yöpyneet rapussa.  
 
Misha tuli salamana hakemaan kaljojaan, sillä heti puhelinsoiton jälkeen hänen oluthammastansa 
alkoi jomottaa. Kultasateentieltä ei ole pitkästi Käräjäläntielle.  



Ding-Dong, sanoi ovikello. Johannan pulssi yltyi, kun avasi oven ja toivotti tervetulleeksi ja nopeasti 
näytti olohuoneen ja makuuhuoneen. Sitten johdatti serkun keittiöön, jossa avasi jääkaapin oven. 
 
Johanna antoi sixpäkin serkulleen. Misha kiitti ja otti vastaan olutpakkauksen, jolloin Johanna 
hetkenmielijohteesta antoi pikahalauksen, sellaisen poliisinpidätystä muistuttava rutistus. Leena Lehto 
kutsuisi tätäkin halausta niskojen vääntämiseksi, ajatteli kiihottunut Johanna.  
 
Misha meni hämilleen, kun yhtäkkiä serkku rajusti halasi. Koskaan aikaisemmin Johanna ei ole 
halannut häntä eikä hänen vanhempiansa. Kylläkin kummitäti Asta on yrittänyt halata mutta joka kerta 
kummityttö on rimpuilut irti halauksesta. Samoin kävi myös Hissu-mummon eläessä, joka myös yritti 
halata pojantytärtä. Misha ajatteli itse mielessään, että mitä ihmettä serkku duunaa. Totta kai hän 
ymmärsi, ettei serkku mitään pahaa tarkoittanut. Johanna on aina Johanna, ajatteli Misha.  
 
Heti halauksen jälkeen Johanna hätkähti. Ei kai serkku säikähtänyt? Ei kai tämä mene isän ja äidin 
tietoon, ajatteli Johanna. Hänellä oli kielenpäällä sanoa, ettei kertoisi kenellekään, muttei kyennyt 
järkytykseltään. Johanna oli yhtä hämillään, kuin Misha. Ei kai nyt palanut toiveet saada serkulta 
munaa, ajatteli Johanna? Haluaako tai uskaltaako serkku tulla katsomaan Kauppakatua, ajatteli hän.  
Johanna piipitti hädissään, että saisiko olla kahvijuomaa, johon Misha: ”Kiitti ei, pittää mennä 
syömään!” Johannaa alkoi huolettaa, että säikähtikö Misha rakas? Olisiko hän muuten jäänyt kahville, 
ajatteli Johanna, samalla, kun kurkkuun nousi pala.  
  
Päivä, jona Johanna tuli kotiin, oli sunnuntai. Loimijoen molemmilla puolilla, uudessa ja vanhassa 
keskustassa on joka vuotuinen kolmipäiväinen kaupunkifestivaali, Forssa Days. Tänään on festivaalin 
päätöspäivä. Heti, kun serkku oli lähtenyt, niin silloin Johanna soitti vanhemmille ja kertoi, että jehu 
kävi hakemassa kaljat. Isälle ja äidille Johanna tapaa kutsua Mishaa jehuksi, kun ei kykene lausua 
tämän oikeaa nimeä. Johanna sanoi, että tulee huomenna, kun kohta käy katsomassa Forssa Daytä.  
 
Rantakadulla, uuden keskustan puolella, on ravintolatelttarivistö. Ruoka ei ole pääasia vaan olut ja 
viina, vaikka ravintoloitsijat mainostavatkin ruokaa, sillä ilman sapuskaa ravintolateltat eivät olisi 
saaneet anniskeluoikeuksia.  
Joen länsipuolella on kesäravintola, se, jossa vuonna 3000 kaupunginkanslia tarjosi alaisilleen 
illallisen. Sitä aikaa Johanna muistelee kaiholla; oli palkkatukipalkkaus tavallisessa 
normaalityöpaikassa. Nyt jälkikäteen Johanna on miettinyt, että olisi pitänyt olla jämerämpi ja valittaa 
Oilin vittuiluista. Niihin aikoihin Oili oli palaamassa takaisin työelämään noidannuolensa takia.  
 
Joka kesä Johanna tapaa kierrellä festivaalialueella, kun asuu kävelymatkan päässä keskustasta.  
Adjutantintorilla on ilmaiskonsertteja. Tänä vuonna esiintyi forssalainen pop ja iskelmälaulaja Jesse 
Anttila, jokaisen tytön unelmajätkä numero yksi. Myös Johanna fanittaa Jesseä ja saa hänestä 
assosiaatioita kahvilan Jesseen. Nämä molemmat Jesset ovat Johannan mielestä erittäin seksikkäitä. 
Jos hän saisi valita, niin ilman muuta hän valitsisi Anttilan sillä tämähän ei hänen tietääkseen ole 
toimintarajoitteinen. Jesse Anttilan läpimurtohitti muutaman vuoden takaa on nimeltä Tule, joka kertoo 
tyttöjen katselusta. Muut kappaleet ovat kuivahkoja, tyypillisiä radiosoittokappaleita.  
 
Torilla katsoen hehkeä Jesse Anttilan laulamista, Johanna lähetti tekstiviestin Anatolille; Voisitteko 
tulla torille? Täällä parhaillaan esiintyy Jesse Anttila. Johanna usein kirjoittaa tekstiviesteihin 
kirjakielellä mutta puhuessa käyttää Kainuun murretta.   
Anatoli vastasi, että he tulevat kohta bussilla torille ja voisiko Johanna sitten kyyditä heidät Ylicityyn, 
kun parhaillaan tyttöystävän sisko on kylässä. Johanna lupasi kyyditä heidät Ylicityyn. Sovittiin 
tapaamisesta Torikioskin ja bussitorin välissä. 
 
Tunnin kuluttua Johanna meni odottamaan kioskin itäpuolelle. Pian kolmikko tulikin, jolloin Matleenan 
sisko esittäytyi Mariksi, melko lailla samannäköinen kuin Matleena mutta ehkä hitusen laihempi.  
 
Anatolia janotti eikä hänellä ollut sopivaa rahaa, niinpä hän joutui lainata Johannalta parikymppiä.  
Totta kai ylikiltti Johanna lainasi, vaikka työkaverilla entisetkin velat ovat maksamatta. Medvedev on 
velkaa noin 200 euroa.  
 
Torikioski on oranssinen pömpeli rakennettu laudoista sekä pellistä, jonka vieressä on samanlainen 
rakennus, jossa on Kolmen luukun grilli. Grillin erikoisuus on Tervispurilainen, johon kuuluu pihvin 
lisäksi keitetty nakki sekä minttutahnaa. Muutaman kerran iltakävelyllä Johanna on syönyt täyttävän 



Tervispurilaisen. Iltakävelyllä tulee helposti nälkä, kun lähes jokaisessa korttelissa on pikaruokala tai 
suurempi ravintola.  
Autolle kävellessä Johanna näytti työkaverilleen uusittua parkettilattiaa, jonka isä ja äiti olivat tehneet 
risteilynaikana. Matleena ja Mari odottivat A-rapun ulkopuolella, kun eivät jaksaneet kiivetä toiseen 
kerrokseen.  
Samalla Johanna antoi työkaverilleen risteilytulijaiset. Viinapullon hän kehotti piilottaa povitaskuun, 
ettei Matleena sitä näkisi.  
Anatoli ihasteli Johannan uutta parkettilattioita ja olisi tehnyt mieli alkaa lempimään mutta siihen ei 
ollut tilaisuutta, kun tyttöystävä odotteli ulkona. Hän kutsuu kihlattuaan tyttöystäväksi. Kaikki naiset 
eivät sietäisi ainaista tytöttelyä mutta Matleena on eri maata.  
 
Sitten Johannan piti kyyditä Marin Ylicityn kauppa-alueelle. Hän jäi pois kyydistä Mc Donaldin 
edustalla, josta kasvatti-isä tulee hakemaan Riihimäelle.  
Kun Mari oli poistunut autosta, niin silloin Johannan piti heittää Anatoli ja Matleena Anatolin kämpille. 
 
Matleena ilahtui lakritsapussistaan ja Anatoli innostui omasta pettu vodkastaan. Matleena kehui 
Johannaa reiluksi kaveriksi, jolla menee reilusti yli.  
 
Seuraavana päivänä Johanna kävi vanhempiensa luona viemässä tulijaiset sekä syömässä hyvää 
kotiruokaa.  
 
Jaana-Mari asuu yhä Turun Lyhytlaaksossa. Hän suunnittelee vakavissaan muuttaa poikaystävän 
luokse Taalintehtaaseen. Ensin hän aikoo katsoa jonkin aikaa, että miten suhde kehittyy, ennen kuin 
toteuttaa muuton. Suhde vaikuttaa hyvältä. Juha on kunnollinen työssä käyvä nuori mies. Joka kerta, 
kun Jaana-Mari näkee Juhaa, niin heti munasolu tuntuu aktivoituvan 
 
Johanna ei vielä ole käynyt pikkusiskon luona. Kaikki vapaa-aika menee Anatolia kuskaten. Johannan 
on vaikea sanoa ei, vaikkei enää ole lemmenhumalassa mutta krapulatila on yhä päällä. Yhä häntä 
kiihottaa, kun katsoo työkaverinsa pulleita poskia, pulleimpia kuin hänen omansa. Mitä enemmän 
Johanna kuskaa Anatolia, sitä enemmän Anatoli ihastuu häneen. Anatoli on kahden naisen 
lemmenloukussa. Matleenaa hänen on pakko rakastaa tai muuten saisi mieshuoran maineen.  
 
Jaana-Mari on tätä nykyään töissä Leiras Techissä, joka valmistaa sairaanhoitotarvikkeita. 
Lappeenrannassa on firman lääketehdas, kun taas Turun Möllinlaaksossa on 
sairaanhoitotarviketuotanto. Jaana-Mari on robottiteknikkona, joka korjaa ja huoltaa 
sairaanhoitotarvikkeiden valmistuskoneita. Päivittäin hän huoltaa lämpökaappeja. Jos Johanna olisi 
pikkusiskon housuissa, niin aivan varmasti saisi olla tukkapystyssä.  
Jaana-Marista tämä uusi työ on mielenkiintoisempi kuin entinen homma Bínaari Elektroniikassa, joka 
on uudistanut firmaa ja muuttanut Kardaanitien toiselle puolelle, Hetteenniitylle, lähellä Tallilan sillan 
itäpäätä, jossa on kiertoliittymä mutta ilman liittymää Binaarille, joka on firman nykyinen nimi.  
Hetteenniittyä Anna tapaa kutsua rikosperäksi, kun sieltä löytyy mielenkiintoisia kasveja, joita hän käy 
iltamyöhään kaivamassa omaan pihaan. Hetteenniityllä on joskus muinoin ollut maalaistaloja, jotka on 
purettu, kun aluetta alettiin kaavoittaa pienteollisuusalueeksi. Nyt Binaari Oy on rakentanut uudet tilat 
upeiden kasvien päälle.  
 
Eräänä Juli keskiviikkoiltana oli tarkoitus viettää leffailtaa Anatolin luona mutta viime hetkellä tuli 
muutos, kun isännältä paloi hermot.  
Kaikki alkoi, kun Anatoli käski Johannan ja Matleenan siivoamaan. Lattioilla lojui paljon avattuja peli- ja 
filmi-USB-kalikoita sekä vanhoja pizzalaatikoita. Suurin osa pelikalikoista oli Matleenan omaisuutta. 
Matleena ei pistänyt rikkaa ristiin vaan pelasi Zbox peliä Town hall Run, jossa pitää juosta pitkin 
kellarinkäytäviä ja samalla varoa lihavaa miehenkörilästä. Useita kertoja Anatoli kehotti 
tyttöystäväänsä lopettaa pelaaminen ja auttaa pelikalikoiden keräämisessä. Matleena vain 
mutisi: ”Vittu, mä pelaan!” Johanna istui divaanilla ja katseli sitä sekamelskaa eikä tiennyt mistä 
aloittaa, kun oli kylässä. Yksinkertaisesti ei tiedä missä on paljaana olevien USB-kalikoiden kotelot.  
Anatoli hermostui kihlattuunsa ja olisi tehnyt mieli alkaa suutelemaan Johannaa, muttei uskaltanut. 
Tuskin Matleena olisi reagoinut mutta sitä hän ei voi tietää. Hän tunsi, kuinka kiukku sumensi silmät ja 
meni makuuhuoneeseen pelaamaan tietokonepeliä, kun ei jaksanut olla olohuoneessa. Hän pakotti 
itsensä vihaamaan Johannaa, vaikka itse asiassa rakastaa tätä yli kaiken.  
 



Kun olohuoneeseen oli tullut hiljaisuus, niin silloin Matleena havahtui ja alkoi auttaa Johannaa 
pelikalikoiden järjestelyssä mutta liian myöhään. 
Poikaystävä oli sen verran hapan, ettei tätä enää haluttanut leffan katsominen. Matleena sanoi 
Johannalle: ”Anatoli vaikuttaa väsyneeltä, katsotaan leffaa huomenna iltapäivällä.” Johannasta 
ideassa oli munaa ja nousi seisomaan ja kurkisti makuuhuoneeseen, jossa näki Anatolin istuvan selkä 
ovelle päin. Johanna sanoi: ”Taijanpa lähtee, moido!”. Anatoli ei vastannut mitään. Matleena 
vastasi: ”Japp, huomenna nähdään!”  
 
Heti kun Johanna on lähtenyt, niin silloin Anatoli tuli makuuhuoneesta ja saarnasi tyttöystävälleen, että 
tämänkin tulisi auttaa siivoamisessa. Matleena nyökytteli samalla, kun keräili USB-kalikoita lattialta.  
Anatolilla oli huono-omatunto, kun joutuu pakottaa kiukun kanavoitumaan ihanan blondin kautta. Hän 
ei uskalla kiukutella tyttöystävälleen, ettei tämä jättäisi ja sitten joutuisi outoon valoon. Sinänsä olisi 
hyötyä, jos Matleena jättäisi niin, että voisin alkaa seurustella Johannan kanssa, ajatteli Anatoli.  
 
Seuraava päivä oli torstai, kun iltapäivällä Johanna palasi Anatolin kämpille katsomaan leffaa. 
Keskipäivällä hän kävi syömässä vanhempien luona ja samalla lukaisi uutislukulaitelehti Forssa 
aviisin.  
Johanna painoi työkaverinsa ovikellon nappulaa. Oven avasi Albert, jonka perässä Anatoli tuli ulos 
päällystakki päällä. Jätkät ovat lähdössä jonnekin. Johanna änkytti: ”Eiks meijän pitäny kattoo leffaa?”, 
johon Albert: ”Me käydään kävelyllä mutta sä voit pitää tyttötuokion Matleenan kanssa.”. Johanna 
katsoi tumput suorina, kun ovi paiskautui kiinni. Hän vaistosi, että työkaveri oli yhä hapan. Johanna ei 
ole tottunut tyttötuokioihin, kun ei osaa Small talkia.  
Johanna riisui kengät eteiseen, vaikka Anatolin kämppä on hyvin likainen niin, että sukat likaantuvat 
hetkessä. Hänet on kasvatettu, että kylässä aina riisutaan kengät.  
Johanna sipsutteli sukkasillaan makuuhuoneen ovelle. Matleena oli pelaamassa tietokoneella 
klassista kaupunginrakennuspeliä Sims City3000.  Hän oli niin keskittynyt, ettei ollut aikaa eikä 
kiinnostusta vieraalle. Vastaili vain lyhyesti Johannan kysymyksiin, että kyseessä on sikamakee peli. 
Johanna nyökkäsi, vaikkei toinen sitä nähnyt, kun kasvot olivat tietokoneeseen päin. Johanna istahti 
sängyn päälle ja hetkisen katsoi pelaamista. Hänkin haluaisi samanlaisen peli mutta kopiointi olisi 
mahdotonta, kun nykyisissä tietokonepeleissä on vahvat kopiointiestot. Peli on hyvin kallis, yli 500 
euroa, ajatteli Johanna. Tietokoneessakaan ei taida olla tarpeeksi puhtia, ajatteli hän ja sitten siirtyi 
olohuoneeseen istumaan divaanille. Olohuone oli hitusen siistimpi kuin eilen. Ilmeisesti Anatoli oli 
pakottanut tyttöystävän siivoamaan, ajatteli hän.  
Matleena laittoi kaukosäätimestä television päälle. Kanava, joka sattui olemaan kohdalla, on 
yhteiseurooppalainen uutiskanava Euronewsin ajankohtaisohjelma Mediastream. Parhaillaan 
haastateltavana oli skandinaavinen bisnesnainen, Jessica Tegelson, joka omistaa valtavia 
liikekeskuksia ympäri Skandinaviaa ja tavoitteena on avata Skandinavian ulkopuolellakin kuten 
esimerkiksi Suomessa.  
Johannalle tuli mieleen Jessica Stenig ja alkoi miettiä, että miksei tämä suostu chattailemaan. Stenigin 
kaima on melkein samannäköinen, samannäköinen kuin Jessica Stenig ja minä, ajatteli Johanna ja 
kiihottui niin, että korvissa kuului harhaääni, ihan kuin komeron ovi narahtaisi auki. Jopas Tegelson on 
komea, ajatteli Johanna ja kaivoi esiin takkipuhelimen ohjauspaneelin. Hän surffasi Stenig Play 
sivustolle ja vertasi Jessicaa Tegelsonin kaimaan. Tegelson vaikuttaa hitusen lihavammalta ja hieman 
vanhemmalta, ajatteli Johanna. Hänelle tuli mieleen, että näyttäisikö hän itse tuollaiselta sitten 
vanhana.    
Johanna tunsi olonsa nuhaiseksi. Se voi johtua Anatolin kämpän pölyisyydestä. Oikeastaan Johanna 
saa kiittää onneaan, kun työkaveri ei tarjoa ruokaa, kun ruokailuvälineet ovat huonosti tiskattuja, jos 
sitäkään. Ties minkälaisen mahataudin saisi, ajatteli Johanna.  
Hän odotteli noin puolituntia, jos Anatoli tulisi ja sitten voitaisiin katsoa leffaa, mutta häntä ei vain 
kuulunut. Johannaa alkoi väsyttää ja tunsi itsensä kuumeiseksi. Hän meni makuuhuoneen ovelle ja 
sanoi Matleenalle: ”Taijanpa lähtee kottiin, kun nuhakin tuntuu pukkaavan peälle!” Matleena vastasi 
lyhyesti tietokoneen äärestä: ”Se olisi hyvä idea, moido!”  
 
Kotona Johanna otti Ibren-Mobilaatti tabletin, kun oli nuhainen olo. Hän on oppinut äidiltä, että heti kun 
tuntee nuhan ensioireita, niin pitää ottaa Ibren-Mobilaatti tabletti, niin olo paranee.  
Perjantaiaamulla olo oli jo parempi. Ei yhtään nuhan tunnetta, ihme lääke, ajatteli Johanna.  
 
Iltapäivällä Anatoli soitti ja kysyi jos tämä voisi tulla Öhmanin toiseen kerrokseen pitämään seuraa, kun 
hän ostaa kumipallon. Johanna ajatteli itse mielessään, että kumma kun yhden pallon ostaminen vaatii 



seuraa, muttei kyennyt kieltäytyä. Hän oli juuri tullut Siivekkääntieltä ja oli aloittamassa kertomuksen 
sanelua.  
 
Anatoli on saanut päähänsä alkaa pompotella kumipalloa, joka on Albertin idea. Kun hän oli kertonut 
kumipallon pompottelusta tyttöystävälle, niin tämäkin innostui.  
Perillä urheilukaupassa hän huomasi, ettei rahat riitä, niinpä hän pyysi sitä kilttiä blondia 
maksunaiseksi.  
 
Johanna meni juoksujalkaa kauppakeskus Öhmanin toisessa kerroksessa olevaan Kesportiin 
aavistamatta, että työkaverilla on oma lehmä ojassa.  
Johannahan asuu ihan kivenheiton päässä Öhmanista, niin sinne pääsee nopeasti.  
Anatoli ja Matleena odotteli Kesportin ovella. Heti Anatoli kysyi, jos Johanna voisi lainata satasen. 
Tietenkin ylikiltti lemmenkrapulainen tyttö kaivoi kuvettaan ja ojensi sata euroa. Anatoli lupasi maksaa 
syksyllä koko velkasumman kerralla. Hän on velkaa noin 200 euroa.  
 
Kumipallo, jonka Anatoli ja Matleena ostivat, on jalkapallon kokoinen oranssinvärinen, jossa lukee 
pallon valmistajan nimi; Ricoco. Johannalle tuli mieleen koripallo mutta pallo on umpikumia.  
 
Urheilukaupan edustalla, keskellä Öhmanin kerrostasannetta, on kahvilaravintola, Café Jenny’s, jossa 
tarjoillaan perinteistä kahvia. Hienompi ja kalliimpi kahvila on pääsisäänkäynnin yhteydessä.  
Joka kerta kun Johanna on Öhmanin toisessa kerroksessa, niin silloin häntä alkaa himottaa koska 
siellä työskentelee serkkupoika Jeesus. Nyt serkkua ei näkynyt eli ehkä tämä on kesälomalla tai 
toisessa vuorossa, ajatteli Johanna. Hän ei myöskään tiedä miltä serkkupoika näyttää tätä nykyään, 
sillä viimeksi hän näki tätä muutama vuosi sitten Janetten ja Olli-Karin häissä. Jos olisi nähnyt ja 
tunnistanut, niin tuskin olisi tervehtinyt, kun silmälasit ovat päässä. Rillit hän sujautti päähänsä, kun oli 
kauppakeskuksen ulkopuolella, kun työkaveri odottaa sisällä.  
 
Nyt kun oli jälleen lainannut Anatolille rahaa, niin hänelle tuli mieleen isän ja äidin kehotus olla 
lainaamatta rahaa. Johannalle tuli kyynel silmäkulmaan, kun ei kykene olla lainaamatta eikä vielä ole 
saanut rahojaan takaisin. Hän alkaa pikkuhiljaa käsittää, että on työkaverinsa koukussa.  
Myös Anatoli on koukussa Johannaan ja jatkuvasti ihaillen ajattelee tätä. Samalla, kun meni kassa-
automaatille maksamaan pallonsa, niin hän pohti, jos Johanna ottaisi maksun luonnossa, kun ei 
kykene maksaa rahana. Sitten hänelle muistui mieleen mieshuoran maine.  
 
Septemberin alussa Anatoli menee isän ja pikkuveljen kanssa pyhiinvaellusmatkalle Valamon 
luostariin, Karjalaan. Luostarisaari on demilitarisoitu ja on yhteiskäytössä Karjalan, Venäjän ja Suomen 
ortodoksien kanssa.  
Pyhiinvaellusmatkan järjestäjänä on Hämeen venäläinen ortodoksikirkko, jossa Medvedevin perhe on 
jäseninä. He eivät kuulu Euroopan kirkkoon, joka on evankelisluterilaisen kirkon moderni nimi, 
viralliselta nimeltä European Church. Kiviset kuuluvat tähän eurooppalaiseen valtakirkkoon, vaikkeivat 
ole aktiivisesti uskovaisia. Monesti eläessään Elisabeth yritti houkutella tytärtään alkaa käydä 
Jumalanpalveluksissa. Annaa ja Anttia ei oikein kirkonmenot kiinnosta, kun ovat maallistuneita. Anna 
ja Johanna ovat perheen ainoat, jotka saattavat rukoilla. Antti ja Jaana-Mari ovat täysin vieraantuneet 
uskonnosta ja kokevat kaiken hölynpölyksi.  
 
Kun Anatoli oi ostanut kumipallon velkarahalla, niin sitten he menivät Johannan luokse katsomaan 
leffaa. Tällä kertaa he katsoivat elokuvan The Last Contract, joka kertoo pääministeri Uno Cactuksen 
murhaajasta. Leffa on oletus, murhateoria, joka saattaa olla totta yhtä hyvin kuin satua. Ainoastaan 
murhaaja itse tietää, kuka murhasi Euroopan pääministerin vuonna 2986, saman vuoden 10 
Novemberiä, vuonna 2986, syntyi Matleena Vuorio alkoholistiperheeseen.  
Matleenasta oli mielenkiintoista nähdä hänen synnyin vuonna tapahtunut murha. Anatolia se ei 
kiinnosta, kun leffassa enimmäkseen puhua pulistaan.  
Filmin aikana Anatoli ja Matleena istuivat sylikkäin Johannan sinisessä samettisessa pyörivässä 
nojatuolissa, joka natisi uhkaavasti, kun tuolissa oli liikaa painoa. Johannaa jännitti, jos tuoli menisi 
rikki, kun teurasjätteen painoinen Anatoli istui ja välillä hyväili tyttöystäväänsä. Johannaa pelotti, jos 
tuoli menisi rikki ja sitten isä ja äiti luulisivat hänen rikkoneen tuolin, kun ovat huomanneet, että hän 
istuu kummallisessa asennossa; jalat tuolilla ristissä ja koko ajan nytkyttelee sivuttain ja eteen päin.  
Tuskin isä ja äiti uskoisivat, että tuolin rikkoja olisi se työkaveri ja tämän tyttöystävä, ajatteli Johanna.  
Matleenaa Johanna kutsuu vanhemmilleen työkaverin pimuksi. Joskus on sanonut oikean nimen, 
jolloin Annalle tulee mieleen lastenlaulu Matleena myyrä.  



 
 
Loppu kuusta Anatoli irtisanoi kunnan siivousavun koska se oli hyvin kallis. Hän sopi Johannan 
kanssa, että tämä voisi tarvittaessa käydä auttamassa siivouksessa, kun se ei maksaisi mitään. 
Johanna ei uskalla ottaa maksua, kun taas Anatoli saattaisi maksaa luonnossa, jos uskaltaisi.  
Anatoli vannotti Johannaa, ettei tämä kertoisi siivousavusta kenellekään. Ainoastaan Matleena tietää 
mutta tämä ei välitä, vaikka siivousapu on täysin järjetöntä. Matleenahan hyötyy, kun blondi käy 
auttamassa poikaystävää siivoamisessa niin, ettei hänen tarvitse alkaa hyrryyttelemään.  
 
Anatoli lupasi vanhemmilleen itse alkaa siivoamaan kämppänsä, siis hän valehtelee isälle ja äidille 
päin naamaa. Aikaisemmin Anatoli on hyväksikäyttänyt Markoa ja antanut viihderobotin palkaksi.  
 
Johannalle Anatoli ei ole tarjonnut mitään muuta kuin pienen palan seuraa mutta Johanna pärjää 
ilmankin, sillä hän on tottunut olemaan yksin. Nyt Johanna on tottumassa seuraelämään eli hänen 
yksinolotaitonsa on murenemassa. 
 
Anatoli hyötyy leffailloista, koska Johannalla on aina tapana tarjota jotain. Sen hän on oppinut 
vanhemmiltaan, että vieraille pitää aina tarjota parasta, jopa tehdä paistin naapurin kissa parasta, 
kuten Antti tapaa vitsailla. 
Kun leffailta on Anatolin luona, niin silloin ennen filmiä tämä määrää Johannan siivoamaan. Sillä välin, 
kun Johanna siivoaa, niin hän itse pelleilee tyttöystävänsä kanssa hernepistoolilla. Aikaisemmin he 
leikkivät Paintball pistoolilla, mutta väripallot ovat tuhottoman kalliita niin, että hernepistoolin herneet 
ovat halvempia.  
 
Augustin ensimmäisellä viikolla Anatolin kesäloma päättyi. Johanna ehti huokaista helpotuksesta, että 
vihdoinkin pystyy sanelemaan kertomuksia ja rentoutumaan ennen kesäloman päättymistä. Johannan 
työt alkaa toisella viikolla.  
Anatoli oli töissä vain yhden päivän koska selkä oli kipeytynyt. Hän syyttää tyttöystävän vuodesohvaa. 
Hänen ei olisi mikään pakko olla Jokioisissa, kun jätkällä on oma asunto Forssassa. Nyt viime aikoina 
hänen on aivan pakko olla tyttöystävän luona, jotta olisi mahdollisimman kaukana siitä hemaisevasta 
blondista. Niin vaan siinä kävi, että jätkä ei malttanut olla soittamatta Johannalle ja pyytää kyyti kotiin.  
Ihan hyvin hän olisi voinut mennä bussilla mutta, kun sydän sanoo Bum-Bum. Tämä lause on 
iskostunut Anatolin mieleen Johannan rakkauskirjeestä.  
Johanna suostui hakea työkaverin Jokioisista asti, kun vielä on lemmenkrapulaa jäljellä ja rakastaa 
puoliksi työkaveriaan.  
 
Anatoli pyysi Johannaa pitämään seuraa sängyn reunalla samalla, kun hän lepäilisi. Lisäksi Anatoli 
pyysi Johannaa hakea hampurilaisen Öhmanin Maxias hampurilaisravintolasta. Tietenkin ylikiltti 
nainen teki käskettyä ja kävi hakemassa purilaisen työkaverilleen ja kaiken kukkuraksi omilla rahoilla. 
Anatoli ei antanut rahaa, kun on jatkuvasti persaukinen saituri. Kyllä hänellä olisi ollut sen verran 
fyrkkaa. Johanna ei uskaltanut pyytää rahaa. Hän itse ei halunnut syödä, kun aikaisemmin oli käynyt 
syömässä vanhempien luona. Toiseksi Johanna yrittää laihduttaa. 
 
Sillä välin, kun Johanna kävi ostamassa purilaisen, Anatoli makasi sängyssään, vaikka selkäkivussa 
tulee liikkua niin paljon kuin mahdollista. Sitä laiskajaakko ei tee. Hän vain kävi päästämässä 
Johannan takaisin sisälle, kun tämä tuli purilaisen kanssa.  
 
Anatoli söi purilaisen sängyssään ja samalla rupatteli Johannan kanssa, joka istui sängynreunalla. 
Johanna olisi tahtonut olla kotona kertomusta sanellen. Häntä hieman himotti ja olisi halunnut halata 
lohduksi, muttei uskaltanut, kun keväällä poskipususta tuli hirveä metakka. Myös Anatolia kiihotti 
blondin läheisyys ja pohti jos maksaisi luonnossa. Sitä hän ei uskalla edes ehdottaa, kun silloin tulisi 
mieshuora-ajatukset. Entä jos Johanna tulisi paksuksi, ajatteli Anatoli. Kylläkin hänellä olisi 
kondomeja, muttei uskalla, kun silloin tulisi ne ajatukset.  
 
Anatoli oli pukeutunut valkoiseen punatäplikkääseen pitkähihaiseen puseroon, joka kiihotti Johannaa.  
Noin tunnin kuluttua Johanna nousi ylös ja sanoi, että pitää lähteä kotiin, kun ramaisee.  
Auto oli pysäköity Kaarlokirkon pysäköintialueelle, ettei Anatolin vanhemmat näkisi, että pojan luona 
käy kavereita. He saattaisivat arvata, että tämä hyväksikäyttäisi.  
Tällä kertaa Johannan ei tarvinnut siivota. Roskia tuli lisää, sillä hampurilaispaperit jätkä heitti 



sänkynsä alle, vaikka makuuhuoneen ovenkahvassa roikkuu avonainen roskapussi.  
 
 
Eräänä sunnuntai-illalla oli leffailta Matleenan luona Jokioisissa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 
Johanna kävi Matleenan luona. Pieni yksiö talon ylimmäisessä kerroksessa, josta näkymät sisäpihan 
nurmikolle. Nurmikon takana on samanlainen kerrostalopitko, jonka katutasossa on Jonnan kauppa.  
Onneksi Anatoli ei keksi vaatia Johannaa siivoamaan tyttöystävän kämppää. Matleenalla on yhä 
kunnan siivousapu, jonka kasvatti-isä Krisu kustantaa, kun Matleena on jatkuvasti persaukinen.  
 
He katsoivat hämäläisen fantasialeffa, Hämeenhärkätie, jonka on kirjoittanut Jaana Giljotiini. 
Johannasta leffa oli väsyttävä, kun siinä liikaa puhua läpätetään. Hän ei uskaltanut moittia leffaa, ettei 
vain työkaveri pahoittaisi mieltä. Johannaa olisi kiehtonut toinen vaihtoehto, afrikkalainen toimintaleffa 
Abrapolis mutta Matleena halusi uudelleen nähdä Hämeenhärkätien.  
Leffaa katsoessa Anatoli ja Matleena kuhertelivat sohvalla. Johanna istui pienellä jakkaralla, jonka 
ympärillä oli sotkuista.  
 
Augustin viimeisellä torstaina Johanna tapasi ensimmäisen kerran Anatolin äidin. Tapaaminen oli 
sattuma, nimittäin hän oli autossa odottamassa Anatolia, sillä oli aika auttaa siivouksessa. Hän oli 
pysäköinyt vierailijoiden parkkipaikalle, kun kirkon pysäköintipaikka oli täynnä. Anatoli oli 
vanhempiensa luona. Sitten hän lupasi mennä äidin kanssa Jokioisiin ostoksille ja sitten piipahtaa 
siskonsa luona. Anatoli oli unohtanut, että oli aikaisemmin sopinut Johannan kanssa, että tämä tulisi 
siivoamaan.  
Kun poika ja äiti tulivat ulos kerrostalopitkosta, niin silloin Anatoli muisti siivoamisen. Hän sanoi 
Johannalle, että oli luvannut mutsille tehdä seuraa Torppahalliin. Johanna hätääntyi ja hienotunteisesti 
yritti muistuttaa tapaamisesta. Hän ei uskaltanut mainita siivoamisesta, kun työkaveri oli aiemmin 
vannottanut, ettei sitten mitään höpinöitä vanhemmille. Anatoli sai idean, kysyä Johannalta, kun tämä 
oli autonsa luona, että voisiko tämä kyyditä heidät Jokioisten Torppahalliin. Johanna suostui ja tervehti 
kädestä pitäen työkaverin mutsia, pönäkkä täti, ajatteli Johanna.  
Anna Medvedev sanoi, että tosiaan pitää käydä Jokioisten Torppahallissa, kun siellä perunat ovat 
tarjouksessa ja samalla piipahtaisi siskon luona.  
Anna istuutui apumiehen paikalle ja Anatoli takapenkille.  
Autossa Anna kehotti poikaansa maksaa kyydistä, sillä sähkönhinta on hyvin kallista. Anatoli lupasi 
maksaa kympin. Johanna sanoi kohteliaisuuttaan, ettei tarvitse maksaa, kun ollaan kavereita. Tätä 
lausuntoa Johanna tulee vielä katumaan.  
Anna sanoi napakasti, että totta kai pitää maksaa kyydistä, kun sähköauton lataus maksaa maltaita.  
 
Anna ja Matias Medvedev eivät tiedä mitään poikansa riidoista Markon ja Juhan kanssa. Anatoli on 
kertonut oman versionsa niin, että isä ja äiti olettavat jätkien olevan syypäitä.  
 
Johanna heitti Annan Torppahallin ulko-oven edustalle. Ostosten jälkeen Anna menee siskonsa 
luokse, joka asuu kaupan lähettyvillä.  
Kauppa kuuluu kansalliseen Kotiosto ketjuun. Forssassa on kaksi Kotiosto myymälää; keskustan 
pohjoispuolella, Jätkänkadun ja Virolankadun kulmauksessa. Myymälän paikallisnimi on Kotiosto 
Jätkänhalli. Toinen Kotiosto myymälä on Hirvisuon kaupunginosassa, Hirvisuonkadun ja Kaarlontien 
kulmauksessa. Jokioisissakin on kaksi Kotiosto myymälää, Torpan kaupunginosassa, Kuoppasillantien 
ja Kiviruukintien risteyksessä. Johannaa kiihottaa Kiviruukintien nimi koska se muistuttaa hänen omaa 
sukunimeänsä. Tie päättyy Restalaan. Toinen Jokioisten Kotiosto myymälä on kaupungin 
keskustassa.  
 
Kun Anna oli poistunut autosta, niin silloin Anatoli tahtoi Matleenan luokse katsomaan tätä, kun tämä 
on nuhankourissa. Anatoli pyysi Johannaa mukaan, kun tunnin kuluttua lähtee kotiin, koska silloin 
tyttöystävän luokse tulee kunnan siivousapu. Anatolilla unohtui kyytimaksu eikä Johanna uskaltanut 
muistuttaa.  
 
Seuraavana päivänä Anatoli lähtee isän ja pikkuveljen kanssa pyhiinvaellusmatkalle Laatokan 
Valamoon. Matleena ei halua mukaan, kun uskonto ei voisi vähempää kiinnostaa.  
 
Matleenan luona he katsoivat fantasialeffa Harriet Potterin, joka on jatkoa muinaiseen Harry Potteriin. 
Leffan on käsikirjoittanut J K Rowlingin jälkeläinen, Jack Rowling. On ilmestynyt hirveät määrät 
Pottereita. Jokainen suvun edustaja haluaa kirjoittaa omanlaisensa Potter-tarinan.  



Johannaa haukotutti leffan aikana, kun fantasialeffat eivät voisi vähempää kiinnostaa. Anatolikaan ei 
erityisesti pidä fantasialeffoista mutta on pakko olla tykkäävinään, ettei tyttöystävä pahoittaisi mieltään.  
Johanna filmasi pienen pätkän multimediakamerallaan, kun Anatoli ja Matleena istuivat sylikkäin.  
Hän ei koskaan tule mustasukkaiseksi, kun Anatoli ja Matleena kuhertelevat keskenään mutta tulee 
erittäin mustankipeäksi, kun samaa tekee Tatjana Niilola, joka on vastikään vakituisesti aloittanut 
Forssan avussa. Ohjaajat tapaavat lohduttaa Johannaa, että kyseessä on vain kaverillisia halauksia 
eikä Anatolin ja Tatjanan välillä ole mitään sutinoita. Tatjanan runsas halaaminen ja toisen hiuksilla 
leikkiminen on eräänlainen pakkomielle eli toimintarajoite. Tatjanalla on Williamin oireyhtymä, joka 
tarkoittanee heikkoa immuniteettia sekä jatkuvaa hellyyden tarvetta.  
Tatjanan suku tulee Karjalan tasavallasta ja osaa sujuvaa karjalaa.  
 
Augustin puolivälissä Forssan avussa aloitti myös Anatolin entinen naapuri, Kari Erkkilä, joka käyttää 
motorisoitua rollaattoria, etteivät jalat ala vispaamaan.  
Kari on olevinaan kaikkitietävä kuten Esa Paddington. Tämän vuoksi Esa kiintyi Karista, kun tällä on 
sympaattisen tuntuinen toimintarajoite, CVI. Esa saattaisi jopa könytä ulos kaapista, jos myös Kari niin 
tekisi. Sitä herra Erkkilä ei tee, sillä hänen tulee ottaa asiat hyvin rauhallisesti ilman suuria 
mielenliikutuksia.  
Myös Anatoli on hulluna Kariin koska tällä on paljon ideoita kehittää modernia viittomakieltä. Anatoli on 
kateellinen, kun kaveri osaa sujuvasti viittoa.  
Heti kun Kari oli aloittanut, niin Forssan avussa ei muuta puhuta, kuin viittomakielestä.  
Johannaa ärsyttää, kun jätkät alkavat viittoa kesken kahvitauon. Johannaa ei voisi vähempää 
kiinnostaa mokoma huitominen mutta huitomiseksi hän ei uskalla kutsua tätä kuurojen kieltä, ei 
ainakaan Daily Activityssä. 
Johanna ihastui Kariin ulkonäön perusteella, kun tällä on seksikkään ruskeat silmät sekä siro 
kehonrakenne. Kari on jopa suloisempi kuin Anatoli. Anatoli on kateellinen Karille, kun tämä on 
kirppumaisen laiha, kun itse on vaappuva läski.  
Johanna alkoi toden teolla ihastua ja rakastua Kariin ja on humaltumisen vaara. Ainoa asia, joka 
Johannaa ärsyttää Karissa, on tämän lässyttävän kuuloinen puheääni.   
 
Tunnin kuluttua Anatoli tahtoi kotiin ennen kuin tyttöystävän siivousapu saapuu. Johanna pomppasi 
ylös Matleenan sohvalta. Matleena ehdotti, jos he söisivät hampurilaiset. Hän ehdotti, jos Johanna 
kyyditsisi Ylicityn McDonaldiin, sillä Jokioisissa ei ole kyseistä hampurilaisravintolaketjua. Olisi kalliimpi 
hampurilaisravintola, Restaurant Kuparigrilli.  
 
Anatoli ei pitänyt ideasta koska silloin lihoo. Hän haluaisi tulla yhtä laihaksi kuin Kari. Hän näytti 
paljaan läskimahansa tyttöystävälleen: ”Katso millaisen mahan saa, kun syö roskaruokaa!” Matleena 
alkoi mököttää eikä antanut läksiäispusua. Johanna ajatteli itse mielessään, että hän voisi antaa sen 
Matleenan puolesta mutta sitä hän ei sanonut ääneen. Jo ajatuskin pisti puistattamaan.  
Autossa Anatoli surkutteli, kun Matleena jäi mököttämään eikä antanut läksiäispusua. Hän pohti itse 
mielessään, että ehkä blondi voisi antaa pusun mutta sitten mieleen tuli sanahirviö mieshuora.  
 
Anatolin äiti ei lähde mukaan pyhiinvaellusmatkalle työkiireiden takia. Hän on töissä  
Brandia Automobilen alihankkija, Powertruckissa, joka valmistaa koelautoja Brandia-autoihin.  
Tehdas sijaitsee Kardaanitien pohjoispäässä, Puolikkaan perällä, Kardaanitien mutkan kohdalla, jossa 
tie kaartuu jyrkästi itään. Mutkan kohdalla, Powertruckia vastapäätä, on vapaa-ajantalo Kiimala. Joka 
kerta, kun Johanna ajaa Kardaanitien päästä päähän, niin juuri Kiimalan kohdalla häneltä pääsee 
naurun hörähdys. Mutkan jälkeen tie liittyy Vanha Tammelan tiehen.  
 
Perjantaina, Septemberin alussa, Anatoli, Sergei ja isä lähtivät venäläis-ortodoksikirkon kanssa 
pyhiinvaellusmatkalle Valamoon.  
Seurue meni X3000Pendolino Allegro junalla Viipuriin, josta piensuihkarilla Sortavalaan. Sortavan 
satamasta menee huippunopeat katamaraanivesibussit Valamon saarelle.  
 
Anatolia jännitti Viipurin lentokentän metallinpaljastin. Ei sillä, että hänellä olisi mukana aseita ja 
pommeja vaan pieni munasormus pippelin ympärillä. Munasormus on moderni kihlasormus. Kaikilla 
kihlapareilla on tätä nykyään sellainen. Naispuoliset tatuoivat kumppaninsa nimen häpyhuuleen.  
Vanhemmat henkilöt tapaavat kauhistella tätä nykyajan villitystä. Juuri siksi Anatolia jännitti, että 
kuinka isä reagoisi, kun metallinpaljastin alkaisi piipittää. Hänen onneksensa huoli oli aiheeton, sillä 
juuri silloin turvatarkastuksen metallinpaljastin oli epäkunnossa eikä munasormus paljastunut.  
 



Matleenalla on häpyhuulessaan Anatolin nimi, jonka on tatuoinut tuttu tatuointiteknikko Greta 
Möllykkä, pikkurikollinen leijulauta jengiläinen.  
Tavallisesti kihlatatuointi maksaisi tuhansia euroja eli sellaiseen summaan hänellä ei olisi vara.  
Anatolin munasormus on ihan tavallinen kihlasormus, jonka on helppo itse sujauttaa terskan ympäri. 
Seksin ajaksi sormuksen joutuu sen poistamaan, jotta esinahka pystyisi liikkumaan.  
Nyt kun Anatoli on salaisesti rakastunut Johannaan, niin häntä haluttaisi poistaa sormuksen mutta 
entä Matleenan kihlatatuointi? Tatuointihan on ikuinen, ellei satu olemaan paljon kahisevaa sen 
poistamiseen. Anatolilla on monesti käynyt mielessä kihlatun surmaaminen, muttei kykene sellaiseen. 
Entä sitten kun omatunto alkaisi soida? Matleena ei osaa aavistaakaan poikaystävän sairaita 
ajatuksia.  
 
Valaman luostarissa seurue osallistui erilaisiin seminaareihin sekä kokouksiin, joissa esiteltiin 
Valamon saarta sekä sen värikästä historiaa.  
Luostarin suuressa salissa Anatoli sai pitää itse kirjoittamansa puheen, joka kertoo ystävyydestä sekä 
kiusaamisesta, että on todella tyhmää kaikenlainen kiusaaminen. Hän kertoi tulleensa kiusatuksi 
yläasteella ja kansankorkeakoulussa niin, että pinna lyheni ja nyt hermostuu liian helposti pienestäkin 
asiasta. Hän myös luennoi onnettomista rakastumisista, että mitä tehdä, jos on kihloissa ja sattuu 
rakastumaan toiseen. Heti, kun Matias isä oli tämän kuullut, niin hän ajatteli itse mielessään, että 
mistähän mahtaa olla kysymys. Onko poika ihastunut toiseen naiseen? Hän aikoo joku päivä kahden 
kesken keskustella poikansa kanssa mahdollisista tuplarakastumisista.  
Anatoli sai raikuvat aplodit. Puhe oli venäjäksi, joka simultaanitulkattiin muille kielille kuten karjalaksi, 
suomeksi ja englanniksi.   
 
Hämeen venäläis-ortodoksikirkon seurueen mukana oli virallinen kuvaaja, joka filmasi koko 
pyhiinvaellusmatkan matkamuistoksi, jonka halukkaat voivat ostaa pikku summalla.  Totta kai filmaus 
näkyi suorana livelähetyksenä Hämeen ortodoksikirkon kotisivulla.  
 
Heti töihin palattuaan Anatoli päätti pitää luennon pyhiinvaellusmatkasta, jotta näpäyttäisi 
Besserwisser Esaa. Anatoli haluaa jossain asiassa olla Besserwisser. Nyt hän tietää paljon asioita 
Valamosta, Vanhasta-Valamosta. 
 
Kari Erkkilällä on joka päivä mukana henkilökohtainen avustajarobotti, joka suojelee häntä kaikelta, 
jota hän voisi ajatella pelätä. Hänellä on heikkonäkö ja tinnitus. Koko ajan korvissa soi käsittämätön 
kukkubum -rallatus. Ehkä hän on kuunnellut liikaa Elmo Fransun renkutusta. Kipale helposti aiheuttaa 
korvamatoa. Johannalle laulu aiheuttaa kevättunteita, kun tulee assosiaatioita laulajan kaimaan.  
 
Johanna toden teolla ihastui Kariin. Hän saa kiihottavia assosiaatioita, kun kuulee 
skandinaavisuomalaisduon lemmenlurituksen nimeltä Mysteerio, jonka esittää skandinaavilaulajatar 
Agneta Kvitterskog ja suomalainen Leo Niilola. Laulu on kaksikielinen.  
Joka kerta, kun Johanna kuulee kappaleen, niin silloin hän kuvittelee itse laulavansa kappaleen Karin 
kanssa ja lopuksi tulee hellä suudelma. Lisäksi Johanna unelmoi, että Kari tulkitsisi kappaleen 
viittomakielellä. Tämä on toiveajattelua, sillä Johanna ei osaa laulaa. Senkin edestä hän on haka 
sanelemaan hassuja kertomuksia Juha Sorasesta ja Jyri Brickmountainista.  
Aivot toivoa täynnä kertomuksessa on jo kaikki nykyiset työkaverit uusine nimineen ja sukupuolet 
päälaellaan. Myös toinen tulevaisuuskertomus, Salatut elimet, on jo pitkällä.  
 
Johanna ei oikein uskalla kertoa Karille tunteistaan. Hän on tullut ylivarovaiseksi poikarintamalla ja 
syynä on poskipusurumba.  
Johannaa huolettaa ja stressaa lapsellinen ja levoton Tatjana Niilola, joka tapaa päivittäin halata 
kaikkia duunareita ja ohjaajia. Johannaa huolettaa, jos flirttiperse onnistuisi hurmaamaan Karin tai 
Anatolin. Viimeksi mainittua kohtaan Johannan kiinnostus on vähenemässä eikä osaa aavistaakaan, 
että tämä on hulluna rakkaudesta, lemmenhumalassa häneen. Sitä Johanna ei uskalla kysyä, kun 
pelkää työkaveriaan. Lemmenkrapula hellittää aivan liian hitaasti. Hän pikkuhiljaa lemmen humaltuu 
Karista. Juuri siksi häntä huolestuttaa, jos Kari ihastuisi Tatjanaan, kun tämä on hyvin näkyisä.  
Kyllä Johanna tietää, ettei Tatjana ole Karin tyyppiä. Neiti Niilolan tyyli ei olisi hyväksi Karin 
mielenterveydelle. Anatolillekaan Tatjana ei sopisi koska pimu ei osaa olla vakava eikä istua pitempiä 
aikoja aloillaan. Hänelle on vaikea pitää salaisuuksia. Tässä päivänä eräänä, kun Anatoli oli kertonut 
Tatjanalle jotain Simosta, niin heti seuraavaksi tämä oli mennyt juoruamaan ja sitten Anatoli joutui 
puhutteluun, ettei saa puhua selän takana. Anatoli ei uskalla olla hapan Tatjanalle koska pelkää tämän 
vanhempien reaktioita. Anatoli ei siedä saarnoja eikä yllätyskritiikkiä. 



Kotona vapaa-aikana Johanna on stressaantunut, jos työkaveri soittaisi ja pyytäisi kyytiä jonnekin.  
Johannan on helppo pitää salaisuuksia, jopa liian helppo hapankauhun takia.  
Vaikka on syksy, niin vieläkään Anatoli ei ole maksanut velkaansa takaisin. Kyllä hän sen muistaa, 
muttei halua maksaa vähiä ropojaan. Lukemattomia kertoja hän on pohtinut, jos ehdottaisi luonnossa 
maksamista. Suostuisiko Johanna, on Anatoli vatuloinut.  
 
Eräänä syyspäivänä Johanna kehui Karin kauneutta Anatolille, että hän tykkää kovasti tästä ihanasta 
jätkästä, niin heti Anatoli murahti: ”Vittu, sehän on vasta 25-vuotias eli voisi olla sun pentus!” Johanna 
yritti selittää, ettei heillä ole niin iso ikäero eikä hän voisi olla tämän äiti, kun 25 vuotta sitten hänhän oli 
teini, melkoinen pissis. Anatoli ei halunnutkaan ymmärtää ja kehotti etsiä ikäistänsä seuraa. Samaan 
aikaan Anatoli kiihottui, kun Kari on hänen kanssansa saman ikäinen eli blondi näkyy pitävän heidän 
ikäerostansa. Hän ei tiedä haluaisiko hän todella Johannasta akan. Hän on lukenut netin 
historiasivustoilta, että Suomen muinaisella presidentillä on ollut monta vuotta nuorempi akka. Hän on 
lukenut myös muinaisesta suomalaisesta musiikkineuvoksesta, joka rakastui itseään paljon 
nuorempaan naiseen. Tämä ajatus kiihottaa Anatolia ja tekisi mieli purkaa kihlaus ja aloittaa suhde 
Johanna Kivisen kanssa. Entä mitä tapahtuisi Matleenan kihlatatuoinnille? Entä minun maineelleni? 
Jälleen Anatolin mieleen putkahti tuttu sanahirviö.  
  
Johannasta Anatoli on melkoinen ilonpilaaja, kun tyrmäsi Kari-fanituksen. Johannasta ikäero on 
seksikästä, ainoastaan alenevaan suuntaan. Hän ei osaa aavistaakaan, että myös Anatoli kiihottuu 
ikäerosta mutta tässä asiassa ylöspäin.  
Ehkä Anatoli tuli kateelliseksi, että mie oon lätkässä Kariin, ajatteli Johanna. Ehkä Anatoli pelkää 
menettävänsä ilmaisen siivousavun sekä ilmaiskyydit, jos musta ja Karista tulisi pari, ajatteli Johanna.  
 
Anatoli on kateellinen Karille, kun tämä on onnistunut pitämään painonsa kurissa. Hän itse lihoo 
lihomista ainaisen Ugri Colan kittaamisen takia.  
 
Kari Erkkilä on päättänyt ottaa rauhallisesti rakkauden saralla, sillä lemmenrumba ei olisi hyväksi 
mielenterveydelle. Muutaman kerran töissä hänen jalkansa ovat alkaneet vispaamaan. Silloin 
avustajarobotti ottaa hänet syleilyynsä ja vie hänet Forssan avun lepohuoneeseen, joka on tätä 
nykyään vanhan verstaan tiloissa, kun siellä ei enää kukaan nikkaroi. Näin Filippa Kataisen pakkaamo 
sai enemmän tilaa.  
Verstaasta ei ole mitään hyötyä, kun kukaan ei enää ole kiinnostunut nikkaroinnista. Ehkä Tatjana olisi 
kiinnostunut ilmoitustaulujen maalaamisesta sekä elektroniikkaromun romuttamisesta. Verstaalla ei 
olisi voinut porata eikä romuja paukuttaa koska yläpuolella on resurssikeskus ja Anu Sandaalin 
työhuone.  
Alun perin olisi ollut tarkoitus, että Jilly Tuppurainen ja Anni Mattila olisivat nikkaroineet lintupönttöjä, 
mutta nyt kun he ovat lopettaneet, niin päätettiin verstashuone kalustaa lepohuoneeksi.  
Johanna on ollut ahkera lepohuoneen sisustamisessa. Hän on tuonut kotoa esitelukulaitteita, joita ei 
enää tarvitse. Simo kuvittelee lukulaitteiden olevan lähtöisin elektroniikkakierrätyksestä ja pelkää jos 
niissä olisi ties mitä pöpöjä.  
Simolla on hirveä basilli- ja sairaalakauhu, vaikka on ammatiltaan pedagogiteknikko, läpikäynyt 
hoivatutkinnon. Voi sanoa, että Johannalla on puolisairaalakammo eli säikkyy teho-osastolaitteita 
kuten lämpökaappeja sekä happitelttoja.  
 
Syksyn aikana Johanna löysi uuden nettikaverin, viisikymppisen Ville Sipilän, joka on vastikään 
perustanut aikuisille ikioman nettiyhteisö, Ville’s Place. Johanna kysyi tältä tuntemattomalta fiksulta 
vaikuttavalta mieheltä vinkkejä Anatolin tapaukseen, että kuinka menetellä onnettomassa 
ihastuksessa, kun jätkä on jo kihloissa ja tämä hyväksikäyttää häntä. Johanna kertoi nimimerkin turvin 
Villelle kaiken poskipususta lähtien. Täysin tuntemattomalle on helpompi avautua kuin vanhemmille, 
ajatteli Johanna samalla, kun chattaili Sipilän kanssa.  
Sivustolla Johanna käyttää nimimerkkiä Miss Arrow. Samaa nimimerkkiä hän käyttää silloin tällöin 
Facebookissa, kun kommentoi uutisia. Uutiskommenttikentissä ei uskalla omalla nimellä esiintyä 
koska silloin nettitrollit voivat alkaa riehua.  
 
Johanna kertoi Villelle Anatolin ilkeistä tekstiviesteistä, kun tämän mieliksi ei mene. Tämän kuultuaan 
Ville kehotti jättää tuollaisen jätkän omaan arvoonsa eikä enää kyyditä moista mulkeroa.  
Ville oikein suuttui, kun kuuli lisää tarinoita Anatolista ja jopa epäili Miss Arrowia nettitrolliksi. Hän 
haukkui Anatolin huonosti kasvatetuksi pikkuipanaksi, joka ei todellakaan ansaitse noin kilttiä ystävää.  
Johanna kertoi myös tunteistaan Kariin, että tämä on hyvin viehättävä ja mukava.  



Ville kehotti tutustua lähemmin ihanaan Kariin ja jättää Anatoli omaan arvoonsa. Lisäksi hän kertoi 
äskettäin käyneensä samankaltaista keskustelua erään skandinaavinaisen kanssa. 
Ville ei kuitenkaan tiedä, että Karin tulee ottaa rauhallisesti rakkaudensaralla.  
Johanna toivoo, että myös Kari rakastuisi häneen ja veisi avustajarobottinsa kellarinkomeroon niin, 
että hän itse voisi olla jätkän robotti. Tällä hetkellä Johanna on Anatolin robottina; joka syysaamu tämä 
lähettää tekstiviestin, että voisiko Johanna hakea hänet töihin, kun joutuu vaihtamaan bussia 
Jokioisten torilla. Tietenkin ylikiltti Johanna lähtee ajamaan kohti Jokioisia, vaikka asuu kävelymatkan 
päässä Rixum-alueelta. Pian Johannan mieleen assosioituivat sanat; aamulla Anatoli. 
Anatolin ei olisi mikään pakko olla arkisin tyttöystävänsä luona, kun bussit tuottavat vaikeuksia. Hän 
asuu lähempänä työpaikkaa kuin Johanna. Johanna on hemmotellut herra Medvedevin pilalle ja 
kaiken kukkuraksi ei uskalla pyytää kyytikorvausta.  
Kaiken kukkuraksi bussipysäkki on aivan Raatimiehenkadun ja Maarianrauhantien risteyksessä eli 
lähellä Matleenaa.  
 
Maarianrauhantie on Torppatien ja Kuoppasillantien välissä, Onnihiman läpikulkutie. Torppatie on Pirjo 
Järvelän lukion ja Alue talon välissä. Johannan silmissä Alue talo on ikuisesti Sote keskushallinto, talo, 
josta sai elämänsä ensimmäiset ja toivottavasti viimeiset potkut. Alue talon vieressä on vanha 
hautausmaa, jonka toisella puolella on junaratasilta. Sillan takana on Onnihiman kaupunginosa.  
Torppatie menee junaratasillan ali.  
 
Jos Johannan ei tarvitsisi kuskata Anatolia, niin silloin hän ehtisi ennen töihin lähtemistä lukea 
lukulaiteromaania. Hänellä on rästissä paljon lukemattomia lukulaitteita. Auton musiikkisoittimeen hän 
on ladannut hämäläiskainuulaisen esikoiskirjailijan äänikirjan, joka kertoo 2960-luvun Hämeen 
kainuulaisperheestä, jonka isä ja äiti ovat hirveitä kausijuoppohulluja. Kirjailija, Suhveli Yläkoski, on 
saanut Finlandia-palkinnon eli kriitikoiden märkä unelma mutta tavallinen rahvas vierastaa tällaista 
juopotteluromaania. Varsinkin kainuulaiset vihaavat tällaista koska silloin kainuulaiset joutuvat 
huonoon valoon. Johanna osti molemmat, äänikirjan ja lukulaiteversion ihan vaan uteliaisuuttaan, kun 
on Kainuu fani. Aamulla autossa Anatolia odotellessa hän tapaa kuunnella Suhvelin luomaa Röhnälä 
äänikirjaa mutta joutuu keskeyttämään, kun työkaveri astuu autoon, kun tämä ei pidä kirjallisuudesta.  
 
Kainuussa Röhnälä lukulaite on nimellä Röhönälä. Siitä on tekeillä elokuvakin, joka saanee nimeksi 
Luppaus. Tarina sijoittuu Somerolle.  
Heti kun Johanna alkaa kuunnella äänikirjaa, niin heti Anatoli tulee eli kuuntelusta ei tule mitään. Hän 
ei osaa kuunnella langattomilla nappikuulokkeilla, kun samalla pitää kuulla mitä työkaveri sanoo. 
Anatoli ei sano paljoakaan, kun ihastus mykistää mutta sen sijaan Johannan oma moottoriturpa käy 
ihan solkenaan.  
 
Työ alkaa puoli yhdeksän. Johanna lähtee ajamaan kohti Jokioisia kello kahdeksan ja saapuu 
Raatimiehenkadulle vartin yli. Heti kun työkaveri on tullut autoon, niin silloin takaisin Forssaan. 
Johanna pysäköi autonsa omaan parkkiruutuun, josta hän Anatolin kanssa kävelee Rixum-alueelle. 
Kyllä hän voisi pysäköidä lähemmäksi, esimerkiksi Peltojärventien varteen, jossa on rivissä monta 
pysäköintipaikkaa, köysiradan alapuolella. Köysirata menee Loimijoen yli vanhaan keskustaan, jota 
kutsutaan myös Vanhaksi Forssaksi.  
 
Matka Forssan ja Jokioisten välillä kestää vain 15 minuuttia eli he tulevat työpaikalle vähän yli puoli, 
useimmiten varttia vaille. Se ei haittaa mitään, sillä työpaikkahan on Daily Activity ryhmä ja aamuisin 
kokoonnutaan Forssan avun keittiönpöydän ääreen juomaan kahvia tai teetä. Anatoli tapaa juoda 
teetä, kun ei pidä kahvijuomista. Myös Kari on innokas teen ystävä. Usein Esa tapaa kehua eri 
teelajeja ja on pitänyt voi hyvin tuokiossa teemaistiaisia.  
 
Joka aamu Johanna ajaa Susisaaren kautta sillä sitä tietä on rauhallisempi liikenne kuin kymppitiellä.  
Puolikkaan pohjoislaidalla on upea tiilitalo, josta joka kerta Anatoli tapaa unelmoida. Hän itse 
mielessään ajattelee, että tuossa olisi kiva asua Johannan kanssa ja kiihottuu valtaisasti.  
 
Puolikkaan ja Susisaaren välissä on laajoja peltoja, jonka keskellä on videotykkimonumentti, joka 
kiihottaa ja kauhistuttaa Johannaa.  
Anatolin unelmatalon pohjoispuolella alkaa peltomaisema, Jonkin matkan päässä on pieni lintujärvi. 
Jossain lintujärven ja Puolikkaan välimaastossa asuu Kullervo Olsson maanviljelijä vaimonsa kanssa. 
Joku aika sitten Kullervo on aloittanut Forssan avussa Hermanni Kuusikummun käsinä ja jalkoina.  
 



Pellon takana, koillisessa, on Hunnisalon luontoreservaatti, jossa kasvaa havu- ja lehtipuita. 
Hunnisalon ja Hallisalon välistä kaartaa Vanha Tammelantie. Johanna kääntyy Vanhalta Tammelan 
tieltä vasemmalle kohti Jokioisten keskustaajamaa.  
Susisaaren ja Jokioisten välissä on lukulaitetehdas, jota olla lakkauttamassa kovankilpailun vuoksi. 
Maailmalla on liikaa lukulaitetehtaita. Sama juttu myös Vattulassa sekä Hallonbossa.  
 
Teollisuusalueen jälkeen Johanna ajaa luonnollisen Loimijoen yli ja sitten jonkin ajan kuluttua 
eritasoliittymästä kaupunginosa Torppaan ja sitten seuraavasta risteyksestä alkaa Maarianrauhantie. 
Johanna odottaa aivan Matleenan rappukäytävän oven edustalla, ettei lonkkavikaisen työkaverin 
tarvitse könkkästä pitkästi.   
Raatimiehenkadun risteyksessä on kolmen kympin nopeusrajoituskyltit. Kadun varressa tapaa olla 
useita autoja pysäköitynä, yleensä löytyy vapaa paikka aivan Matleenan rapun edustalta. 
Samaa reittiä Johanna ajaa takaisin. Hän on huomannut, että Susisaaren ja Puolikkaan välissä 
auringonnousu on kauneimmillaan.  
 
Pikkuhiljaa Johanna alkaa kyllästyä tähän joka aamuiseen kuskaamiseen, sillä bussitkin on keksitty. 
Valitettavasti Johanna järkiintyy aivan liian hitaasti samalla, kun Anatoli rakastuu rakastumistaan 
Johannaan. Johannalla on vielä hitunen rakkautta Anatolia kohtaan.  
 
Äskettäin Johanna rekisteröityi uuteen nettiyhteisöön. Tällä kertaa kysymyksessä on Perusta 
yhdistyksen yhteispohjoismainen Basic Community.  
Siellä hän sattumalta törmäsi hassuun vanhaan ukkeliin, Jacques Höpönassu. Todennäköisesti äijän 
sukunimi on pelkkä nimimerkki, tokkopa tuollaisia nimiä on olemassa, ajatteli Johanna samalla, kun 
silmäili ukon profiilia. Jacquesin harmaa tukka muistuttaa saippuavaahtoa. Johannaa huvitti ukon 
kuivahkot kasvot. Melkoinen kuminaama kaksoisleukoineen, ajatteli Johanna samalla, kun itse 
mielessään hekotti mutta niin hiljaisella äänellä, ettei Masi häiriintyisi. Hän käytti nimimerkkiä Josseli, 
ettei oikea nimi päätyisi netin sopukoihin.  
 
Johanna hieman mainosti kotisivujaan tälle hassulle Höpönassulle, jotta saisi palautetta 
kertomuksistaan. Vaikuttaa siltä, ettei äijä osaa surffata JK Suora sivustolle, vaikka Johanna antoi 
suoran linkin. Hän osaa jotenkuten kirjautua Basic Community sivustolle.  
Ukko on imelähkö ja liioitellun kohtelias ja kutsuu Johannaa parhaaksi ystäväksi, vaikkeivat ole 
oikeasti tavanneet. Johannaa vituttaa tällainen mieliskely, muttei halua lopettaa viestittelyä, ettei 
miespoloinen pahoittaisi mieltä.  
 
Eräänä syysiltana Johanna sai loistoidean; hän väitti nimekseen Jilly Jussila. Äskettäin Forssan 
avussa on aloittanut samanniminen lihavahko tyttö, joka tykkää kovasti meksikolaisdiktaattorista mutta 
ohjaajat yrittävät estää tytön Arthur Hilander fanitukset. Johanna yrittää diskreetisti vihjata Arthuria 
kuten esimerkiksi kertomalla omasta Jill-Arthur kertomuksesta, vaikkei sillä ole mitään tekemistä 
diktaattorin kanssa. Johanna tapaa myös muistuttaa Mr. Bean vahanukkea, joka on viereisen 
tiedekeskuksen ravintolan eteisessä. Vahanukelle Jilly tapaa nauraa tirskua, kun mieleen tulee 
meksikolaisdiktaattori. Heti kun esimerkiksi Anton-Kari huomaa Jillyn tirskuvan vahanukelle, niin hän 
sanoo, että sehän on muinainen komediahahmo eikä mikään muu. Silloin Johannalle nauru maistuu ja 
tapaa haroa nenänalustaa.  
 
Eräänä syysillalla Johanna päätti kehottaa Jacques Höpönassua soittaa Forssan avun 
puhelinvastaajaan ja vaikkapa laulaa. Johanna väitti numeron olevan hänen. Jacques teki käskettyä ja 
soitti numeroon eikä osaa aavistaakaan, että numero on Josselin työpaikalle.  
 
Seuraavana päivänä Anton-Kari ja sijaisohjaaja Simo ihmettelivät, kun joku möreä ääninen ukkeli 
lauloi puhelinvastaajassa. Laulu oli vanha kunnon Tuiki, tuiki tähtönen. Johannalla oli naurussa 
pitelemistä. Myös Anatolia huvitti pornoäänisen ukon laulu eikä osannut aavistaakaan, että kaiken 
takana on se hassu blondi, sama, joka oli laatinut hänelle rakkauskirjeen ja sitten poskipussannut.  
 
Seuraavana iltana Johanna rohkaisi Höpönassua laulaa lisää puhelinvastaajaan. Jos joku vastaisi, 
niin hän kysyisi Jillyä. Johanna väitti, että hänen oikea nimensä olisi Jilly, jotta Jussila ja Höpönassu 
saisivat kaverin.  
Seuraavana päivänä, aamupäivällä Jacques soitti kuin soittikin Forssan avun konttoripuhelimeen. 
Anton vastasi kuten tavallista ja antoi matkapuhelimen Jillylle, kun tätä kysytään. Jilly tarttui 
puhelimeen ja kysyi aralla äänellä: ”Kuka siellä?” ja antoi puhelimen takaisin Antonille, kun oli kuullut 



vanhan ukon äänen. Noin kaksissakymmenissä oleva Jilly ei halua puhua vanhojen ukkojen kanssa.  
Anton sanoi puhelimeen, ettei Jilly halua puhua ja kysyi, että kuka on soittaja.  
Jacques vastasi: ”Mä oon tyttäresi kaveri…”, johon Anton tuhahti: ”Kuule, mulla ei ole tytärtä vaan 
poika eikä hän ole täällä työpaikalla, nyt saat lopettaa soittelemisen!” Höpönassu säikähti eikä enää 
uskaltanut soittaa, vaikka Johanna kuinka yritti rohkaista.  
 
Jilly asuu Hillon lähiössä, ryhmäasuntolassa Sirkka-Oilin naapurissa.  
Jonkin aikaa näillä molemmilla lihavilla naisilla oli yhteinen työhuone mutta sitten Jilly sai oman 
työpisteen Callcenteristä koska siellähän on hiljaista. Sirkka-Oili tapaa puhua kovaäänisesti, kun on 
huono kuulo. Pakkaamohuonekaan ei sopinut Jillylle koska siellä pakkaamisesta tulee ääntä eikä hän 
siedä melua, kun on ADHD Middle. Sitten hänelle järjestettiin työnurkkaus Callcenteristä, kun siellä on 
hiljaista.  
 
Myös Anatoli istui jonkin aikaa pakkaamossa mutta kyllästyi Filippan naurunhörähdyksiin.  
Johannaa ärsyttää se, kun ohjaajat eivät koskaan kehota Filippaa ryhdistäytymään mutta kun hän itse 
leikillään alkaa röhkiä, niin heti sormet ovat ojossa. Varsinkin Kaapo on kova kritisoimaan häntä, mutta 
katsoo läpi sormien Filippan ja Tatjanan kummallisuuksia.  
 
Johanna tapaa nauramisen ohella hieman röhkäistä, ihan tarkoituksella, jotta saisi hauskan tytön 
maineen. Sellainen hän onkin. Lisäksi nauraessa hän hipelöi sormillaan ylähuulta ja nenän päätä. 
Tämä ei ole Johannan toimintarajoite eikä pakkoliike vaan pelkkä tapa. Hän itsekään ei tiedä miksi 
esimerkiksi kihertäen hipelöi nenän päätä. Saattaa olla niinkin, että se on kuin onkin eräänlainen 
pakkoliike, Johannahan on virallisten tietokantojen mukaan kevyesti toimintarajoitteinen. Sitä hän ei 
hevillä tunnusta itselleen eikä kenellekään muulle paitsi Insurance Cashille, jotta saisi sairaseläkettä.    
 
Kaapo pitää Johannaa ihan pilkkamaan ja pienimmistäkin syistä nuhtelee häntä mutta toisten 
duunareiden kanssa tapaa nauraa räkättää itkua muistuttavalla äänellä.  
Usein Kaapo ja Anatoli pelleilevät Tatjanan kanssa, kun tämä on enemmän pellemäisempi kuin 
Johanna.  
 
Anton-Karista puhelinvastaajan möreästä laulava ääni kuulostaa jotenkin tutulta, ehkä joku Perusta-
yhdistyksestä, pähkäili hän samalla, kun Johanna pidätteli nauruaan. Ihmeen kaupalla Johanna pystyi 
pidättää naurun purskahduksen. Johannasta tuntuu hyvältä, kun kerrankin käytännönpila onnistui 
täydellisesti. Anton ja Simo eivät osaa epäillä Johannaa koska soittajahan on miespuolinen. 
Ohjaajat sattuvat tietää, ettei Johannalla ole muita kaverikontakteja kuin Anatoli. Kyllä he tietävät, että 
Johanna saa jatkuvasti olla kuskaamassa herra Medvedeviä mutta eivät reagoi.  
Ohjaajat ovat aivan haltioissaan, että Johanna on taitava robottiohjelmoinnissa eivätkä osaa 
aavistaakaan, että miten taitava. Jokaiseen avustajarobottiin, joita Forssan apu markkinoi, Johanna 
luonnut salattuja mappeja, jotka sisältävät tekoäly algoritmeja. Jos tietäisivät, niin varmasti vaatisivat 
ylimääräisten mappien poiston. Sitä olisi vaikea valvoa, kun ohjaajat eivät ole perillä 
robottiohjelmoinnista. He käyttävät ainoastaan resurssikeskuksen Picture Factory sovellusta, jolla 
luodaan robotteihin kevyttä tekoälyä, jonka on helppo kumota. Johannan luoma tekoäly on todella 
vaikea poistaa, jos ei tiedä salattujen mappien sijaintia sekä niiden salasanoja; serkkupoikien nimet.  
 
Ohjaajista on hyvä, kun Johanna on niin älykäs, että robottihuoneessa istuen sanelee kertomuksia 
eikä koko ajan kysele työtehtäviä kuten muut tai sitten olla pelleilemässä kuten Tatjana.  
Työharjoitteluissa Johannakin tapasi usein kysellä työtehtäviä. Hän on oppinut, ettei suojatyöpaikassa 
kannata kerjätä työtehtäviä, kun silloin olisi suuri vaara saada väsyttäviä yksinkertaisia nippelihommia.  
Kyllästyneenä hän helposti saa kummallisia pikkutyttöjen kujeita.  
 
Johannalla on tällä hetkellä muutama nettikaveri, joista merkittävimmät ovat TASS, Ville Sipilä ja 
Jacques Höpönassu. Johanna ei tiedä Jacquesin oikeaa sukunimeä. Hän on melko varma, että Tassin 
oikea nimi on Ann Lakehead. Johanna hieman pelkää Tassia koska muutaman kerran tämä on 
kovistellut olemaan rauhallinen amatööriradiopalvelimen chatissa.  
Myös Jacques Höpönassu on alkanut pelätä Josselin puhelinnumeroa, kun sieltä vastaa 
tiukkaääninen mies, joka kehottaa olla soittamatta. Johannasta on harmi, kun Höpönassu ei enää 
uskalla soittaa työpaikalle, jotta hän itse saisi hupia.  
Johannan harmiksi Jilly ei lämmennyt tuntemattomasta miessoittajasta.  
 
 



Jilly tapaa usein lepäillä lepohuoneessa ja lueskella Johannan tuomia lukulaite-esitteitä. Jilly ei voi 
kovin hyvin, kun Tatjana päivittäin pelleilee Anatolin ja Kaapon kanssa.  
Jillyn ja Johannan onneksi Tatjana on töissä vain kolme päivää viikossa koska hänellä on heikko 
immuniteettisuoja. Kun Norovirus on liikkeellä, niin silloin hän on kotona. Oksennustauti voi olla 
kohtalokas neiti Niilolalle. 
Tatjanan isä, Antonio on huolestunut tyttärensä Williamin oireyhtymästä. Isä-Niilola on huolissaan 
tyttären jatkuvasta pusujen kerjäämisestä koska silloinhan on melkoinen tartuntavaara.  
Tatjana, kuten monet ikäisensä, haaveilee poikaystävästä. Hänen on vaikea löytää sitä oikeaa, kun 
jätkät säikkyvät hänen karmeaa pärstäänsä, semmoinen luurankomaisen laiha; silmät katsovat syvältä 
kallon uumenista.  
Antonio Niilola jostain syystä ummistaa silmänsä tyttären Facebook kirjoittelusta, vaikka onkin tämän 
kaverilistalla ja myös monien kavereiden kaveri.  
 
Johanna pelkää kuin ebolaa, että Tatjana onnistuisi vikitellä Anatolin tai Karin. Hän haluaisi olla 
kanana tunkiolla. Samoin haluaa myös Tatjana. Johannan olisi helpompi löytää munaa, sillä hän on 
todella kaunis mutta harmi vaan hyvin lapsellinen sekä välinpitämätön pukeutumisessa. Lukemattomia 
kertoja äiti on yrittänyt takoa tyttärensä päähän, että hän välittäisi omasta pukeutumisesta. 
Röksöttäminen karkottaa pojat, on Anna valistanut Johannalle. Kyllä Johanna on tietoinen 
röksöttämisestä, muttei oikein kykene ajatella miltä vaatteet näyttävät. Tämäkin lienee osa hänen 
toimintarajoitettansa, jota hän itse ei tunnusta.  
 
Johanna ja Jilly toivovat kuin nousevaa kuuta, että Tatjana lopettaisi Forssan avussa tai sitten ohjaajat 
laittaisivat hänet toiseen ryhmään.  
Tatjana on sympatianhakuinen ja jatkuvasti höpisee romanttisista viihderoboteista. Antoniolla on 
viihderobottiverstas, jossa tämä päällystää viihderobotit keinoturkeilla niin, että ne muistuttavat 
turkiseläimiä. Myös Tatjana tapaa auttaa isää robottien päällystämisessä.  
 
Anatoli antaa Tatjanan hieroa kyhnyttää hänen olkapäitänsä, jolloin Johanna tulee mustasukkaiseksi 
koska keväällä yhdestä poskipususta nousi hirveä haloo. Jos Johanna tietäisi, että Anatoli rakastaa 
häntä enemmän kuin flirttipersettä, niin mustasukkaisuus helpottuisi. Silloin Tatjana saisi olla kade.  
 
Muutaman kerran voi hyvin tuokiossa Kari on hieronut Johannan selkää, ja samalla näyttänyt 
työkavereilleen erikoisen aurinkosatu hierontaleikin. Selkään piirretään sormella säämerkit, jolloin 
hierottava rentoutuu.  
Johanna suostui hierottavaksi, kun tämä upea ruskeasilmäinen jätkä kysyi halukkaita. Jos hän ei olisi 
suostunut, niin todennäköisesti flirttiperse. Se olisi ollut työlästä katsottavaa, kuten Johanna tapaa 
ajatella.  
 
Johanna kiihottui valtavasti, kun Kari laittoi ihanat kätensä selkää vasten ja piirsi kämmenellä 
sääkuviot ja kehotti rentoutua. Johanna rakastui enemmän ja enemmän.  
Anatoli katsoi kateellisena, kun kaveri sai kunnian hieroa kaunista blondia.  
 
Jo lukemattomia kertoja Johanna on valittanut ohjaajille, että Tatjana on koko ajan kyhnyttämässä ja 
halimassa Anatolia ja se aiheuttaa mustasukkaisuutta. Ohjaajat rauhoittelevat, että se on pelkkää 
kaverillista pelleilyä. Johanna on vakuuttunut, että Tatjana flirttimielellä halailee. Johanna tuntee 
todella sairaalloista mustasukkaisuutta, vaikka oma ihastus Anatoliin on vähenemässä. Jossain pinnan 
alla yhä kytee lemmenliekki.  
Anton-Kari kuuntelee enemmän Johannan avautumisia kuin Simo. Ehkä tämä johtuu siitä, kun Simo ja 
Tatjana ovat aikaisemmin olleet samassa ryhmässä ja näin syntynyt eräänlainen jääviys eli omia 
tyttöjä.  
 
Valamon matkan jälkeen Esa alkoi suorastaan palvoa Anatolia koska tämä oli rohkeasti luennoinut 
ystävyydestä, kiusaamisesta ja rakastumisesta. Videon hän on näyttänyt voi hyvin tuokiossa, ihan 
vaan leuhkimismielessä näpäyttääkseen Esaa.  
 
Esa Paddington on mukana Forssan citykeskustapuolueessa, jossa häntä ei oteta vakavasti koska 
tällä on kummallisia syvällisiä ideoita sekä moralisoi yhteiskuntaa. Puolueenjohto on alkanut katsoa, 
jos herra Paddington mokaisi ja sitten olisi hyvä syy erottaa hänet puolueesta. Esa on todellinen 
taakka puolueelle koska tapaa kirjoitella puolueen nimissä Forssa aviisin yleisönosastolle ideoitaan 
niin, että kuntalaiset soittelevat ryhmänjohtajalle, että pitääkö väite paikkaansa.  



 
Esa ei oikein uskalla pitää puheita puhujan pöntössä vaan piipittää hiljaisella äänellä takarivissä. 
Forssan avussa hän senkin edestä on moralisoimassa yhteiskunnan epäkohtia.  
 
Citykeskusta on entinen keskustapuolue, joka on uudistanut ja kansainvälistänyt nimeään. Jokaisessa 
osavaltiossa on samannimiset puolueet, lukuun ottamatta paikallisia protesti- ja populistipuolueita.  
 
Parhaillaan liittovaltio sekä kansallisella tasolla vallassa on Coalitions Party, joka Suomessa on 
entinen kokoomus.   
Forssan kunnanvaltuustossa yhä Workers Partylla on enemmistä, joka ärsyttää Coalitions Partya. 
Johannakaan ei oikein tykkää tästä työväenpuolueesta koska kansallisella tasolla puolue sääti 
radioasemien stoppilain. Heti kun tuli porvarihallitus, niin laki kumottiin mutta Johannan harmiksi Radio 
Poolia ei saanut taajuuksia Suomessa. Onneksi nettikaveri TASS silloin tällöin pitää 
radionvälityspalvelua netissä mutta silloin hän ei voi linkittää eikä osallistua radioaseman kilpailuihin.  
Joka aamu Pooliassa on laatikonsalaisuus, jolloin pitää arvata mitä on studion puulaatikossa. Jos 
arvaa oikein, niin silloin voittaa paljon rahaa, joka on global valuuttana, kun radioasema on 
yhteiseurooppalainen. Toki ohjelmajuontajat kertovat summan euroissa.  
Iltapäivisin on mysteeriääni, josta myös voittaa rahaa. Mysteeriääni on visaisempi kuin laatikon 
salaisuus.  
 
Radioaseman lisäksi Johanna toivoo hartaasti, että nykyhallitus liittäisi Suomen global valuutta-
alueeseen ilman kansanäänestystä mutta näin ei vaan käy. Ehkä senaattori Filippa Reinikainen 
pelkää populistien heräämistä, on Johanna sekä monet muutkin globalin kannattajat vatuloineet.  
 
Suomidemokraattien puheenjohtajana on ruipelomainen silmälasipäinen Lotta Akela, joka Johannan 
mielestä muistuttaa melkoisesti Matleenaa. 
Puolue yrittää karistaa rasistimaineen, sillä heti Basic Finnsin konkurssin jälkeen puolue muuttui 
rasistiseksi Ugrimaat ugrilaisille järjestöksi. Vuonna 3000 järjestö muuttui uudelleen puolueeksi ja 
nimettiin suomidemokraateiksi. Toistaiseksi puolue on vielä alkutekijöissä mutta sen kannattajat 
harrastavat ahkerasti nettitrollausta.  
 
Skandinaviassa vastaavanlainen populistipuolue, Sannskandinaver, on pikkuhiljaa vahvistumassa. 
Syynä lienee osavaltion kuuluminen global valuutta-alueeseen, joka uusnatseille on kuin punainen 
vaate. Kaikki negatiivinen on natsien mielestä globalin ja Global Unionin syytä.  
Sannskandinaver puolueen sanavalmis johtaja, Tina Klang, tapaa sanoa: ”Missä Global Union siellä 
ongelma!”  
Suomessa muut puolueet pelkäävät suomidemokraatteja kuin ebolaa ja toivovat, ettei Suomeen 
leviäisi äärioikeistolaisuusvillitys.  
Suomidemokraateilla ei ole paljon vastustamisen aiheita, kun osavaltio ei kuulu globaliin mutta Global 
Unionin puolue on ottanut hampaisiinsa.  
 
Usein töissä Johanna tapaa hassutella Esan kanssa ja vitsailee, että tämän akka olisi Eeva ja heidän 
olohuoneessansa olisi minijääkaappi täynnä marsipaanipalleroita. Joka kerta Esa reagoi huvittavan 
vahvasti: ”Ooh, ne äklöt marsipaanipallerot pitäisi kieltää lailla!”. Kun esimerkiksi Anatoli innostuu 
kiusoittelemaan Esaa marsipaanipalleroilla, niin silloin tämä sanoo vakiona: ”Älä sinäkin rupea 
kiihkoilemaan marsipaanien kanssa!” Myös Anton-Karia huvittaa Johannan marsipaanipallero vitsailu 
ja aluksi vitsaili Esalle: ”Vai että sinä pidät marsipaanista!”, johon Esa: ”Pitäisi säätää 
yhteiskuntasopimus tänne Forssan apuun, ettei sallita marsipaaneja!” Pikkuhiljaa Anton lopetti 
marsipaanivitsailun, ettei Esa pahoittaisi mieltänsä. Jos ja kun Paddingtonilla on huolia, niin joka kerta 
hän haluaa avautua juuri Antonille, kun tämä on ylikiltti, yhtä sairaalloisen kiltti kuin Johanna.  
 
Marsipaanipallerot Johanna on saanut päähänsä Kurt Passaren komedialeffasta, jossa fiktiivinen 
hahmo Ulla Uselessbrook koko ajan unelmoi ihanista marsipaanipalleroista ja hänellä on 
minijääkaappi sohvan vieressä. Leffa on englanniksi ja osittain esperantoksi. Suomenkielisissä 
teksteissä Marzipanballs on käännetty marsipaanipalleroiksi.  
 
Vastavetona Esa tapaa vitsailla Johannalle, että tällä olisi perunapelto sohvan takana. Tämä on 
yleinen stereotypia kainuulaisista.   
Lisäksi Johanna tapaa vitsailla Esalle, että tämän pihalla olisi kielletty banaanipuu, jota vartioi tuhat 
vartiointikameraa.  



Tämä vitsailu pohjautuu Näe & Kuule juorulukulaitelehdestä, jonka Johanna on joskus lukenut 
vanhempien luona. Silloin tällöin äiti tapaa ostaa kyseisen juorulukulaitelehden. 
Lukulaitteesta Johanna on lukenut, että taannoin Panamassa muuan Esayas oli varastanut banaaneja 
banaanifarmilta mutta valvontakamerat paljastivat hänet itseteosta ja myöhemmin pidätettiin hänen 
vaimonsa varastettuun tavaraan yhtymisestä. Pariskunta karkotettiin maasta. He pakenivat 
Meksikoon. 
 
Johanna yhdisti Ulla Uselessbrookin marsipaanipallerot ja Panaman banaanivarkauden, jotta voisi 
vitsailla naamavikaiselle työkaverille. Hänen huippusalainen tavoitteensa olisi, että Esa kyllästyisi ja 
sitten lopettaisi Forssan avussa mutta näin ei vaan käy, sillä Esalla on paljon ideoita kehittää Forssa 
avun arkipäiväisiä apuvälineitä. Hän ei osaa ohjelmoida robotteja mutta mielellään hahmottelee 
kalenterisovelluksia Picture Factorylla.  
Johanna toivoo myös, että Tatjana lopettaisi ryhmässä. Sekin vaikuttaa pelkältä toiveajattelulta. Neiti 
Niilola pelleilee tismalleen samoilla kaavoilla kuin kouluaikaan eli hänellä on mennyt puurot ja vellit 
sekaisin.  
Esa ei väsy Johannan marsipaanipallero jankutukseen vaan ottaa kaiken huumorilla vastaan. Muuten 
hän inhoaa lapsellisuuksia sekä moraalittomia juttuja.  
 
Johannan on pakko peittää vihatunteensa Esaa, Tatjanaa sekä Kaapoa kohtaan. Siinä hän melko 
hyvin onnistuukin vaikka silloin tällöin valittaa ohjaajille kahden kesken. Ohjaajat eivät pysty tehdä 
asialle mitään koska kyseisten henkilöiden kummallisuudet ovat heidän toimintarajoitteitansa eli eivät 
mahda mitään.  
 
Anatoli ja Johanna inhoavat Lassen ja Jillyn erityiskohtelua, joka johtuu tietenkin heidän 
toimintarajoitteistansa. Ohjaajat ovat järjestäneet näille kahdelle omaa aikaa työajalla, jolloin 
jompikumpi ohjaajista lähtee heidän kanssansa kävelylle. Johanna ymmärtää tämän, mutta Anatoli ei 
ymmärrä mutta Johannan on pakko mieliskellä idoliaan tai paremminkin tällä hetkellä puoli-idolia.  
 
Oikeastaan Jilly ja Lasse voisivat käyttää opasrobottejaan tai ihmiskontaktihenkilöitä mutta ohjaajat 
ovat hemmotelleet heidät piloille. Toiseksi ihmiskontaktihenkilöt eivät ehdi joka paikkaan, kun heillä on 
tavallinen päätyö hoidettavana. Kontaktihenkilötehtävä on lisätienesti.  
Ohjaajilla ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos Lassen kanssa ei lähde kävelylle, niin silloin tämä alkaisi 
murjottaa. Jilly puolestaan saattaa karata kotiin kesken työpäivän ja sitten ohjaajilla olisi hirveä työ 
soittaa tämän ryhmäasuntolaan, kun työaikaan heillä on vastuu duunareista. Jos jotain tapahtuisi, niin 
silloin Anton-Kari ja sijaisohjaaja Simo Erkkilä olisivat ahtaalla. Heidän yläpuolellansa on hoivahallinto 
sekä koulutusyhtiö Suner. 
 
Simo Erkkilä kuuluu samaan ammattiliittoon, City Workersiin kuin Johanna. Tämä ilahduttaa 
Johannaa, kun yhä normaalityöpaikasta on jäljellä ammattiliittoon kuuluminen, vaikkei sillä ole mitään 
suurempaa seksuaalista merkitystä, kuten hän itse mielessään tapaa lohduttaa itseään. 
Daily Activityssä aloittaessa hän tiedusteli ammattiliitosta, että kannattaisiko erota nyt kun hän on Daily 
Activityn kirjoilla. Häntä kehotettiin liittyä City Workersin eläkeläisjäseneksi, jotta poliitikot näkisivät 
mahdollisimman ison jäsenmäärän. Jäsenmaksu on vain sata euroa eli ei kovin paljon.  
Johannalla ei ollut mitään sitä vastaan koska jäsenenä hän saisi jatkossakin ammattiliiton 
jäsenlukulaitelehti, City Worker Gazette, joka on melko kuivahko ja liian asiallinen mutta kuitenkin tuo 
lohtua, kun hän joutui suojatyöpaikkaan. Muut duunarit eivät kuulu ammattiliittoon eli Johanna sekä 
ohjaajat ovat ainoat, jotka ovat ammattiliiton jäseniä.  
Anton-Kari kuuluu toiseen kunnallistyöntekijäin liittoon, Town Employees, johon kuuluu kaikki, jotka 
työskentelevät kaupungintalon ulkopuolella mutta ovat kuntien palkkalistoilla. City Workers on 
kunnallisvirkailijoiden liitto. Simo on aiemmin työskennellyt kaupungintalolla, Hoito ja Hoivahallinnossa.  
 
Monet muut Daily Activity duunarit eivät kuulu ammattiliittoihin koska heti spesiaalikoulujen jälkeen 
heidät on passitettu suoraan suojatyöpaikkaan. Johannalla oli tuuria, kun sai työharjoittelupaikkoja 
tavallisista työpaikoista. Harmi vaan, kun hän ryssi täysin Sote keskushallinnossa ja hommasi itselleen 
potkut. Postitusosastolla hän sentään pärjäsi mainiosti, ellei siellä olisi ollut tosi pottumainen Oili 
Lehmusvuori, oikea selkään puukottaja.  
 
Useimmat Daily Activity duunarit ovat TLNA yhdistyksen jäseniä. Heidän vanhempansa ovat 
ilmoittaneet tenavansa ihan pienestä pitäen tähän kansalliseen toimintarajoitteisten tukiyhdistykseen. 
Vuodesta 2989 myös Perusta yhdistys on saanut paljon jäseniä mutta TLNA on suurin ja dominoivin. 



Johanna ei voisi ajatellakaan liittyä TLNA tai Perustan jäseneksi. Silloin hän tuntisi itsensä vaivaiseksi 
ja seura tekisi kaltaisensa, kuten hän itse mielessään ajattelee. Tätä ei parane sanoa ääneen Daily 
Activityssä eikä Anatolille, sillä hänen pikkuveljellänsä on Downin syndrooma eli ei ehkä ymmärtäisi 
toimintarajoitteisten mollaamista. Pikkuhiljaa Johannalle alkaa valjeta Anatolin toimintarajoite, 
narsistisia kujeita.   
Johanna kaipaa yhä takaisin informaatiopalveluun ja tuntee suurta katkeruutta Oilia kohtaan sekä 
itsesyytöksiä kun oli lupautunut uusiin työtehtäviin. Hän on lukemattomia kertoja ajatellut, että Leena 
oli enemmän kuin oikeassa kun varoitteli suostumasta uusiin työtehtäviin. Johanna on ollut aivan liian 
sinisilmäisen ylikiltti ja on yhä Anatolia kohtaan, kun suostuu aamuisin hakea töihin ja silloin tällöin 
torstaisin käydä siivoamassa tämän kämpän. Mikä hullunkurisinta, isä siivoaa hänen asuntonsa, 
yleensä tiistaisin sillä välin, kun hän on töissä. Äiti pesee pyykit. Tästä ohjaajilla ei ole harmainta 
aavistustakaan. Totta kai Anton ja Simo olettavat Johannan itse siivoavan ja pesevän pyykkinsä. Niin 
tekee suurin osa duunareita, vaikka pää kainalossa.  
 
Johanna myös katuu, ettei jatkanut Kama & Nippelissä eikä sitä ennen suostunut Map Companyyn.  
Karttafirma olisi ollut mielenkiintoisempi kuin tukkuvarasto, on Johanna nyt jälkikäteen vatuloinut. 
Nyt jälkiviisaudella ajatellen ei olisi ollut liian pitkä työmatka Jokioisiin. Nythän hän joka aamu höylää 
Jokioisten ja Forssan väliä eikä siitä saa sentin hyrrääkään. Olisi sittenkin pitänyt suostua Map 
Companyyn tai tukkuvarastolle, surkuttelee Johanna.  
 
Muutaman kerran kuussa Johanna käy kaupungintalolla tervehtimässä Leenaa, Elmoa ja kokkeja.  
Kaupungintalolla hän käy iltapäivällä töiden jälkeen, silloin kun ei tarvitse kuskata Anatolia.  
 
Tässä eräänä syyspäivänä Johanna kuuli Leenalta, että informaatiopalvelussa on tätä nykyään yksi ja 
puolimiehitys. Ensi vuonna Oili pääsee eläkkeelle. Todennäköisesti seuraajaksi tulee muuan Mikael 
Hassi, jolla on henkilökohtaisia kontakteja esimiehiin. Johannaa alkoi ottaa pattiin, kun on Daily 
Activityn vanki, ei työmarkkinoiden saatavilla. Hän on muutaman kerran käynyt Work Officessa 
kysymässä töitä ja erityisesti kaupungintalolta mutta joka kerta on sama karu vastaus; ei ole yhtään 
vapaata koulusta vastaavaa paikkaa. Lisäksi valtionpalkkatuki palkkaus on historiaa. Tilalla on joku 
muu vastaava eikä siihen Johannalla ole mahdollisuutta niin kauan, kun on kirjoilla hoivahallinnossa.  
Toki hän voisi irtisanoutua Daily Activitystä mutta silloin rahan tulo lakkaisi eikä työttömyyskassasta 
tulisi senttiäkään, kun Daily Activity ei ole ansiotyö. Johannan tekisi mieli ryhtyä väkivaltaiseksi ja 
mukiloida rykivä akka.  
 
Alkusyksystä Johanna ja Anatoli olivat paljon kaksistaan. He katsoivat leffaa Johannan luona ja 
kiertelivät kauppakeskus Öhmanissa sekä Ylicityssä. Johanna olettaa, että he olisivat parhaita ystäviä 
mutta siinä hän on väärässä. Tämä on vain hyväksikäyttöä, kun Anatoli on lemmenhumalassa. Joka 
kerta, kun hän istuu Johannan kyydissä, niin vasenta kättä nykii; haluttaisi laittaa käsi kuljettajan 
oikealle polvelle, muttei uskalla, kun heti tulisi se kauhea sanahirviö mieleen.  
 
Octoberin lopulla Anatolia alkoi ottaa pattiin, kun on kihloissa eikä voi alkaa kuhertelemaan sen ihanan 
blondin kanssa. Hän pakotti itselleen happamuuden, jotta ihastus peittyisi. Hän yritti ajatella, että on 
työlästä kuunnella Kainuun murretta ja katsoa Johannan pärstää, vaikka kuinka sydän sanoi Bum-
bum. Hän on miettinyt, jos vaihtaisi ryhmää mutta Forssan apu on mielenkiintoinen, kivoja työtehtäviä 
kuten esimerkiksi viikkokalentereiden spiraalisidonta; viikkokalenterilehdet laitetaan spiraalisidonta 
laitteeseen ja sitten väännetään kammesta niin, että paperiarkin reikiin pujottautuu muovinen spiraali. 
Anatoli on oppinut sujuvasti spiraalisitomaan viikkokalentereita.  
Forssan apu valmistaa myös paperisia kalentereita mutta kalenterisovellukset ovat suosituimpia.  
 
Anatoli saa syyttää vain itseään, sillä aamuisin hän pyytää tekstiviestitse, että Johanna hakisi hänet 
töihin, kun ei jaksa raahautua bussiin mutta Johannan on kuitenkin pakko raahautua autoon.  
Anatoli selvästi kiusaa itseään, että pakottaa itsensä sen ihanan blondin seuraan.  
 
Johanna nopeasti tottui tähän järjettömään edestakaisin höyläämiseen. Yksinkertaisesti hän ei uskalla 
pyytää kyytirahaa, vaikka työtreenaaja Risto Tilli on useasti kehottanut Johannaa alkaa ottaa 
kyytimaksu, kun auton lataus maksaa maltaita. Jatkuvasti sähköauton akku saa olla latauksessa.  
Johanna pelkää, jos Anatoli pahoittaisi mielensä ja tulisi happamaksi. Silloin tämä työpaikalla veljeilisi 
flirttiperseen kanssa. Johannalle on tullut hapankauhu eikä osaa aavistaakaan kuinka tämä tulee 
vaikuttamaan tuleviin kaverikontakteihin. 
 



Joka kerta, kun Anatoli on kyydissä, niin auton musiikkisoittimessa pauhaa Otso Ruusuvirran 
kappaleet niin, että Johanna alkaa pikkuhiljaa kyllästyä näihin yksinkertaisiin nestekaasukitara 
biiseihin. Otson lauluissa kaksimieliset sanat ovat pääasia, eikä musiikki ole tärkein mutta se tuo 
lauluihin lisätunnelmaa. Eräässä kappaleessa laulaja laulaa, että jätkät pelleilevät pimujen pimpeillä ja 
vertailee niitä miehisiin sukupuolielimiin, joita hän kutsuu trumpeteiksi ja hiiriksi, ettei tarvitse laulaa 
elinten oikeilla nimillä mutta silti kappaleet ovat melko härskejä.   
Ruusuvirran kilteimmässä biisissä lauletaan jonkin turkulaiskahvilan muffinsseista mutta aina vaan 
ovat lopussa, kunnes kahvilan pitäjä pirauttaa poliisit paikalle. Tästä kappaleesta Johannalle tulee 
mieleen Café Sunerin Jesse. 
Anatoli yrittää keskittyä kappaleiden sanojen kuunteluun mutta se on vaikea, kun koko ajan 
autonkuljettajan moottoriturpa käy ihan solkenaan.  
Johannan on pakonomainen tarve kommentoida kaikkea, mitä matkan varrella tapahtuu ja näkyy. Hän 
kommentoi joka kerta kun he ajavat videotykkien ohitse, että jopas on veikeitä videotykkejä ringissä. 
Itse mielessään hän örähtää, kun teini-iän hulluajatus tulee mieleen. Hän ei tietenkään örähdä 
ääneen, ettei työkaveri ihmettele.  
Kun auto ajaa Anatolin unelmatalon ohitse, niin silloin Johanna sanoo: ”Kato, tossa on tuo sun 
suosikkitalos!”, johon Anatoli huokaisee ihastuksesta: ”Juu, ihana talo, mä haluan tuon!”  
Vironmäenkoulun kohdalla Johanna tapaa joka kerta mainita käyneensä kyseistä koulua, vaikka 
kaveri sen jo muistaa ulkomuistista. Vironmäen urheilukentän kohdalla hän tapaa joka kerta mainita, 
että tuossa keltaisessa kerrostalopitkossa on 2970-luvun alussa ollut pornoklubi.  
Anatolia tietenkin ottaa pattiin, kun ei voi keskittyä Ruusuvirran sanojen kuunteluun mutta samalla 
kiihottuu blondin läsnäolosta. Läsnäolo kuuluu selvästi.  
 
Johanna haluaisi kyyditä Karia mutta sitä ei tarvitse tehdä, kun tämä asuu kävelymatkan päässä, 
Jokiylänne areenaa vastapäätä, samassa korttelissa kuin Filippa. Tämä tieto tekee Johannan 
mustasukkaiseksi, kun mielikuvituksessa nämä kaksi työkaveria voivat harrastaa seksiä. Se on 
epätodennäköistä, kun Karin mielenterveys ei moiseen riittäisi. Hänen tulee ottaa rauhallisesti.  
 
Johannankaan ei tarvitsisi käyttää autoa aamuisin, kun asuu kävelymatkan päässä Rixum-alueelta. 
Samoin myös Anatoli, jos tämä yöpyisi omassa kämpässään, niin ei tarvitsisi käyttää busseja tai 
hyväksikäyttää blondia.  
Johanna on tullut riippuvaiseksi Anatolista ja toisin päin. He molemmat koko ajan ajattelevat toisiaan. 
 
Nyt syksyllä Johanna tapaa seurata EBU TV Kainuusta kainuulaista Idolsia, Idoli Kainuu. Yhä tämä 
ikivanha laulukilpailu on hengissä. Monissa maakunnissa on omat Idols-kilpailut, joissa voi laulaa 
halutulla kielellä tai murteella.  
Johanna kiihottui kainuulaislaulajakokelas, Anatoli Rautjärvestä, vaaleasiilitukkainen nuori jäbä, jopa 
komeampi kuin kaima Medvedev. Johanna saa assosiaatioita työkaveriinsa ja tämän vuoksi 
lemmenkrapula paranee hyvin hitaasti. Anatoli Rautjärvellä on lapsellisen kuuloinen ääni, jopa 
lapsellisempi kuin Elmo Fransulla. Ehkä juuri kilkattava lapsellinen lauluääni kiihottaa Johannaa ja 
samalla ajatukset menevät työkaveriin. Sama juttu myös Fransun kohdalla, josta ajatukset menevät 
Yrjölään.  
Kainuun Idoli kuuluu maakunnan suurimman kaupallisen tv-kanavan ohjelmistoon. Kolomosen 
suosituimpia ohjelmia koostetaan TV Kainuu kanavalle. Äskettäin tv-sarja, Kukkujan pesä, on 
kokonaan päättynyt. Siinä oli roolihahmo nimeltä David, josta Johannan ajatukset menivät tietenkin 
Porilaiseen. Roolihahmo oli paljon komeampi ja nuorempi kuin herra Porilainen.  
Tätä nykyään David Porilainen on melko lailla alkoholisoitunut ja Tarja suunnittelee vakavissaan 
avioeroa nyt kun lapsetkin ovat jo täysikäisiä.  
 
Syksyn aikana tiistaikävelyillä Johanna ja Anatoli kävelevät kaksistaan, jotta voisi kaikessa rauhassa 
rupatella niitä näitä. Useimmiten he kävelevät ympäri Hirvisuon puistoa, kun siellä ei törmää 
sukulaisiin. Johannahan ei halua näyttäytyä silmälasit päässä vanhemmilleen. Anatolikaan ei halua, 
että omat sukulaiset näkisivät liian usein hänen kävelevän kauniin tytön seurassa, kun on kihloissa. 
Täällä puistossa on hyvin pieni mahdollisuus törmätä tuttuihin. Ainoastaan puistossa he kävelevät 
käsikkäin. Se on tärkeää Anatolille, kun tällä on lonkkavika. Muualla hän ei uskalla kävellä käsikkäin 
Johannan kanssa, kun silloin tulee mieshuora-ajatukset.  
Puistossa käsikkäin kävellen tuottaa tyydytystä Anatolille. Myös Johannasta tuntuu hyvältä kävellä 
käsikkäin, vaikka rakkauden tunteet alkavat haihtua. Jossain välissä he istuutuvat puistonpenkille, kun 
Anatolin lonkka alkaa väsyä. He istuutuvat yleensä keskellä puistoa olevalle penkille, kun siellä on 
vähiten ihmisiä. Lähes joka kerta he päätyvät suutelemaan, kun Anatolin on aivan pakko suudella.  



Johanna kiihottuu joka kerta, kun Anatoli tuo suunsa lähelle ja alkaa halata. Johanna tekee samoin ja 
on jopa oppinut kielisuudelman. Heistä voisi todella tulla pari, ellei Anatoli olisi kihloissa. Kihlausta hän 
ei todellakaan uskalla purkaa. Johanna ei enää ole kovin vakuuttunut, että Anatoli olisi se oikea mutta 
kuitenkin mainio rakastaja, kuten hän itse mielessään tapaa ajatella.  
Suutelun jälkeen Anatoli vannottaa, ettei sitten mitään höpinöitä kenellekään. Tiistai-iltapäivisin Anatoli 
vaipuu mietteisiinsä, kun omatunto alkaa vaivata; illalla joutuu katsoa tyttöystävää silmiin. Iltapäivisin 
yrittää unohtaa suutelemisen Johannan kanssa, ettei sitten illalla ajatus pyörisi mielessä.  
Töiden jälkeen hän useimmiten menee bussilla kuin isot pojat mutta ihan muutaman kerran pyytää 
kyytiä Johannalta, joka myös suostuu, kun ei osaa kieltäytyä. Hän haluaisi osata sanoa ei, jotta kotona 
olisi enemmän oma-aikaa kertomuksille.  
 
Autossa Anatoli yrittää keksiä puheenaiheita, jotta ajatukset rakkaudesta poistuisivat. Useimmiten hän 
juoruilee toisista työkavereista ilkeämielisiä juttuja. Eniten hän juoruaa Esasta, Lassesta, Simosta ja 
Tatjanasta. Johanna tykkää kovasti, kun kuulee, kuinka kaveri inhoaa Tatjanan rauhattomuutta ja 
toivoo, jos tämä lopettaisi flirttiperseen kanssa kaveeraamiset työpaikalla. Tätä hän ei uskalla sanoa 
ääneen koska silloin mustasukkaisuus paljastuisi.   
Anatoli tietää, että Johanna on luotettava eikä uskalla juoruta kenellekään. Hän on aistinut Johannan 
hapankauhun, että tämä ahdistuu heti kun edes vilauttaa hapanta naamaa.  
Anatoli ei osaa aavistaakaan, että kaikki mitä he tekevät ja mitä hän sanoo Johannalle, päätyy ennen 
pitkään kertomukseen. Johanna ei uskalla kertoa Anatolille, että kertomuksissa on tätä kuvaava 
hahmo.  
 
Viime vuodesta lähtien Voimalatalolla on alkanut ilmestyä lukulaitelehti Silmä. Päätoimittaja on 
Johanna Kivinen. Idea on Anton-Karin, kun on huomannut Johannan journalistiset lahjat.  
Aikaisemmin, ennen kuin Johanna aloitti Daily Activityssä, niin silloin oli erityinen lukulaitelehtiryhmä, 
joka julkaisi Kiikari nimistä lukulaitejulkaisua. Ennen hoivareformia ryhmällä oli tilat Kulmakadulla, 
TLNA yhdistyksen yhteydessä. Hoivareformin yhteydessä ryhmä lakkautettiin puuttuvan kiinnostuksen 
vuoksi eikä enää lukulaitelehti Kiikari ilmestynyt.  
Johannan aloitettua Anton hiffasi, että blondihan voisi uudelleen perustaa Daily Activity 
lukulaitelehden, jota voitaisiin jakaa eri ryhmissä sekä aulakahvilassa.  
Myös Johanna innostui lukulaitelehdestä, jossa voisi julkaista kertomuksiaan. Ei tietenkään kaikkein 
rivompia, sillä Daily Activity ryhmissä on kukkahattutätejä sekä silinterisetiä.  
Hän nimesi lukulaitelehden Silmäksi. Idea nimeen tulee tietenkin kunnan virallisesta 
henkilöstölukulaitelehti Kaupungin silmästä, joka vaihtoi tässä hiljattain nimensä Kaupunginportiksi.  
 
Kesällä, kun Simo Erkkilä aloitti Forssan avussa, niin hänen mielestänsä lukulaitelehti Silmässä tulisi 
olla kirjakieltä sekä yleissivistäviä juttuja, ei ainoastaan fiktiivisiä novelleja Kainuun murteella. 
Johannalla on vaikeuksia kirjoittaa kirjakieltä, saati sitten Hämeen murretta, koska kotona vanhempien 
kanssa hän puhuu ainoastaan Kainuun-kieltä. Ainoastaan tekstiviesteihin hän kykenee kirjoittaa 
kirjakielellä koska takkipuhelimen viestisovellus koko ajan huomauttaa kielioppivirheistä eikä ymmärrä 
murteita.  
 
Simo muodosti Forssan apuun sisäisen lukulaitelehtiryhmän. Johanna saa olla yhä päätoimittajana 
mutta käytännössä sillä pallilla istuu Simo Erkkilä. Johannan kertomukset saivat palsta tilaa 
ainoastaan kaksi sivua. Loput pitää olla yleissivistäviä, näin on Simo päättänyt. 
Valmiit lukulaitteet jaetaan yhä Voimalatalon kaikissa ryhmissä, aulakahvilassa sekä Restaurant 
Kaupunginkellarissa ja Messenger Servicessä.  
 
Lukulaitelehtiryhmässä aloitti Johannan lisäksi Lasse, Tatjana sekä Forssan avun tuorein tulokas, 
Erika Hannula, musta niskatukkainen tukevahko kaksikymppinen pimu. Hän kävelee maleksien, ihan 
kuin sukset olisi jaloissa.  
Samaan aikaan Erikan kanssa samassa Daily Activity ryhmässä aloitti tämän isäukko, pyörätuolissa 
istuva hieman lihavampi Mara. Tytär on isän vakiohenkireikä ja tapaa auttaa tätä arkiaskareissa.  
 
Anatoli on monesti päivitellyt Johannalle, että kuinka ihmeessä Erika pystyy ja haluaa asua isänsä 
kanssa. Erika on Anatolin koulututtu aivan kuten Tatjanakin. Tämän vuoksi he usein kahvi- ja 
ruokatauoilla ovat yhdessä niin, että Johanna tuntee olonsa ulkopuoliseksi. Anatoli on ehtinyt totuttaa 
Johannan seurakoiraksi. Totta kai Johannaa ottaa pattiin, kun on menettänyt yksinolo taitonsa.  
 



Kotona Erika tapaa pelata netin välityksellä tietokonepelejä Elmo Yrjölän kanssa. Johanna ei tiedä, 
että tulokas on Elmon nettipelikaveri.  
Erika ja Elmo tapaavat usein pelata Benedictus peliä, jossa ensin luodaan hahmot ja sitten 
seikkaillaan mystisessä tunnelissa. Erika nimesi pelihahmonsa Erkuksi. Elmon hahmo on nimeltä 
Elvis. Tämä on Yrjölän yleinen liikanimi Facebookissa. Kaikki kaverit tapaavat kutsua häntä Elvikseksi. 
Tämän Johanna on huomannut, kun on silloin tällöin silmäillyt Elmon Facebook sivua, muttei uskalla 
lähettää kaveripyyntöä.  
 
Myös Johanna tapaa usein kävellä hiihtäen, varsinkin talvikengillä, niin että kengät nopeasti kuluvat ja 
muistuttavat miinanpolkemiskenkiä. Näin Johanna tapaa vitsailla vanhemmilleen, kun nämä 
kauhistelevat tyttären kenkiä. Vuodessa kuluu lukematon määrä jalkineita. Johanna on hyvin laiska 
hoitaa vaatetustaan, kun tekstiilit eivät oikein kiinnosta paitsi takkipuhelin sekä viihde-elektroniikka.  
 
Hannulat asuvat lähellä Jokiylänne areenaa, samassa korttelissa kuin Hermanni Kuusivuori. Keltaista 
tiilitaloa vastapäätä on vanhusten palvelutalo Vetehiskartano sekä kaksi vastarakennettua valkoista 
kerrostalopitkoa, jotka on rakennettu puoliksi Jokitorille.  
 
Mara ei ole mukana lukulaitelehtiryhmässä. Hän kuuluu Anton-Karin vetämään ruokaohjeryhmään, 
jossa opetellaan kuvareseptien laatimista. Valmiit kuvareseptit tallennetaan avustajarobotteihin. 
Ohjaajat eivät osaa aavistaakaan, että Johanna on vaivihkaa ohjelmoinut jokaiseen robottiin tekoäly 
algoritmeja eli ne voivat töksäyttää ties mitä vitsejä, jos niille sattuu antaa tietty tunnussana.  
 
Kuvareseptiryhmään kuuluu Maran lisäksi Kari, Anatoli, Kaapo sekä Filippa. 
Kaapo on kahden vaiheilla; lukulaitelehti- vai kuvareseptiryhmä koska hänellä on joitakin ideoita 
lukulaitelehteen. Hän haluaisi kirjoittaa liikuntarajoitteisten arjesta sekä oikeuksista. 
 
Aluksi ohjaajat kutsuivat Erikaa Hannuksi, kunnes Mara ja Erika itse ärähtivät. Ehkä hoivahallinto oli 
sekoittanut heidän sukunimensä etunimeksi, ehkä Hannula ja loppupääte oli jostain syystä kirjoitettu 
erilleen.  
 
Octoberin puolivälissä myös Anatoli aloitti lukulaitelehtiryhmässä koska haluaisi alkaa kirjoittaa 
motorisoiduista potkulaudoista sekä sähkömoottoripyöristä. Hän on moottoripyörähullu, muttei ole 
varaa sellaiseen. Hänellä on vaaleanpunaisia unelmia ja haluaisi omistaa kaikkea hienoa, jota muilla 
ei ole. Alkusyksystä hän sai uuden kontaktihenkilön, joka on hänen kaimansa, Anatoli-Viktor, joka 
myös on Suomen venäläinen.  
 
Tiistaisin Forssan avussa on melkoinen hulina, kun vallaton Tatjana kujeilee ja halailee kaikkien 
miespuolisten duunareiden ja ohjaajien kanssa. Ohjaajat katsovat läpi sormien riehumiset koska tämä 
tulee samasta ryhmästä kuten Simo sekä pelkäävät, että tämä pahoittaisi mielensä ja valittaisi kotona 
niin, että isä Antonio ärähtäisi. Anton ja Simo näyttää pelkäävän isä Niilolaa, joka on virkaintoinen 
koheltaja.  
Anton pelkää myös korkeakoulutettua Simoa ja tanssii usein tämän pillin tahdissa. Anton-Karilla on 
pelkkä sairaanhoitajan koulutus mutta suunnittelee aloittavansa etäopinnot. Hän haluaisi ottaa 
keskustelupedagogin tutkinnon.  
 
Lasse Ladogaoksa tapaa kikattaa Tatjanalle ja jopa flirttailee, vaikka hänellä on tyttöystävä 
Jokioisissa. Lassen tyttöystävä työskentelee Jokioisten Daily Activity ryhmä Onnissa, joka on second-
hand myymälä ja sijaitsee melko lähellä Matleenaa, Onnihimasta itään.  
Anatolia kiinnostaisi käydä kyseisessä myymälässä, muttei voi, kun siellä työskentelee myös vanha 
koulukiusaaja Juha Laitinen, joka vei häneltä Markon, tai ainakin niin Anatoli itse asian käsittää ja 
haluaa myös käsittää.  
Nyt syksyllä yhden kerran hän on käynyt second-hand Onnissa Johannan kanssa. Johanna sai olla 
hänen henkivartijansa. Silloin Juha ei ollut paikalla. 
 
21 Septemberiä Johanna täytti 39 vuotta ja töissä veti matalaa profiilia. Hän ei halua tulla onnitelluksi 
työpaikalla, kun on jo aikuinen nainen, Vanhemmat ovat sanoneet, ettei työpaikalla kannata vouhottaa 
synttäreiden kanssa. Ohjaajat ovat eri mieltä koska muut duunarit ovat pilalle hemmoteltuja ja haluavat 
lahjoja myös töistä ja onnittelulauluja. Keväällähän Anatoli sai Johannalta 500 euroa sekä poskipusun, 
jonka hän joutui naamioida onnittelusuukoksi. Se kiihotti Anatolia niin, että lemmen humaltui.  



Kesällä ja nyt alkusyksystä Johanna on saanut Anatolilta pari kiihkeää suudelmaa, joita sitten tämä on 
katunut, kun mielessä alkaa soida tuttu sanahirviö. Sanahirviön takia hän ei uskalla maksaa velkojaan 
luonnossa, vaikka haluaisi.  
 
Muutama päivää ennen syntymäpäivää Johanna luottamuksellisesti sanoi Anatolille,  
että 21 Septemberiä hän täyttää 39 vuotta ja vannotti, ettei sitten mitään höpinöitä töissä. Tämän hän 
sanoi aamulla autossa matkalla kohti Forssaa.  
Johannan harmiksi Anatoli ei pystynyt pitää salaisuutta vaan juorusi ohjaajille, että blondi täyttää 39 
vuotta. Tämän Simo merkitsi muistiin viikkokalenterilaitteeseen ja lahjakassan rahoilla osti 
laulajakunkku Melvin Pressuren USB-kalikan.  
 
Aikaisempina syksyinä kun joku sijaisista oli nähnyt Johannan syntymäajan ja kirjoitti sen muistiin 
viikkokalenterilaitteeseen, niin silloin kaikessa hiljaisuudessa Johanna poisti merkinnän.  
Eräs sijaisohjaajista nimeltä Herman, vitsaili Johannalle heti kun oli huomannut, että synttärimuistutus 
on poistettu: ”Sä oot melkoinen Delete-tyttö, kun deletoit merkkipäiväsi!”, johon Johanna naurahti: ”Elä 
puhu roskaa, ei siinä oo mittään juhlittavaa, senkin Deleteman!” ja alkoi siitä lähtien kutsua Hermania 
Deletemaniksi.  
 
Johannasta Kullervo Olsson muistuttaa melkoisesti Deletemania ja silloin tällöin helposti sekoittaa 
nämä kaksi miekkosta. Tämä tietenkin aiheuttaa makeita nauruja. 
 
Kullervo asuu Puolikkaan takana maaseudulla, Forssan ja Jokioisten rajaseudulla, pienessä 
maalaistalossa. Hän on naimissa maanviljelijä Gunillan kanssa. Heillä on kanoja sekä pari lehmän 
kantturaa. 
 
Johanna kutsui Anatolin ja Matleenan synttärikahville. Johannan harmiksi he eivät pystyneet tulla itse 
syntymäpäivänä, kun samaan aikaan oli toisen kaverin synttärijuhlat mutta Anatoli lupasi tulla joskus 
Novemberissä. 
 
Eräänä syksyisenä tiistai-iltapäivällä lukulaitelehtiryhmä teki reportaasivierailun Jätkän 
metsästysmuseolle Hunnisalossa koska Simo on päättänyt tehdä lukulaitelehteen jutun museon 
kokoelmista.  
Erika sai tehtäväksi äänittää opasrobotin haastattelut ja Johanna kuvata työpaikan 
multimediakameralla sekä kerätä lukulaite-esitteitä.   
Mukana oli myös Tatjana sekä Forssan avun työharjoittelija, ohjaajaharjoittelija Elon.  
Vielä silloin Anatoli ei ollut aloittanut lukulaitelehtiryhmässä mutta innostui, kun näki lukulaite-esitteet.  
 
Johanna olisi mieluummin ollut työpaikalla Anatolin rattona. Simon mielestä totta kai päätoimittajan 
pitää olla mukana, vaikka hän itse on sellainen käytännössä. 
Usein Simo tapaa leikillään kutsua Johannaa professoriksi koska tällä on aina niin hyviä ideoita 
kaikkeen. Johanna tapaa kutsua Simon asiakirjasalkkua lääkärinlaukuksi ja sen vuoksi tämä vaihtoi 
evässalkkuaan ja vitsaili syyksi, että työpaikan proffa oli kiusannut ja voisi valittaa City Workersiin.  
Simo on humoristinen, vaikka Johanna kokee hänet huumorittomaksi ihilistiksi. Tämä ehkä johtuu siitä, 
kun äijä ei saa Tatjanaa kuriin.  
 
Muutaman viikon kuluttua Anatolikin innostui lukulaitelehtiryhmästä ja alkoi kirjoittaa tietoja 
sähkömoottoripyöristä. 
Kontaktihenkilöllä on moottoripyöräverstas, joka sijaitsee lähellä Poppilaa, Lieriön pitäjässä, Poppilan 
ja Jokioisten keskustaajaman välillä, kymppitien varrella.  
 
Simon mielestä Johanna keräsi hienoja lukulaite-esitteitä ja tuli hieman kateelliseksi, kun lukeneena 
ihmisenä ei ole yhtä älykäs kuin neiti Kivinen. Silti häntä iljettää Johannan kotoa tuodut lukulaitteet, 
kun kuvittelee niiden tulevan elektroniikkakierrätyksestä.  
 
Eräästä lukulaite-esitteestä Anatoli luki, että Novemberin alussa metsästysmuseolla olisi 
joulumyyjäiset ja kysyi jos Johanna voisi kyyditä, kun myöhäissyksyllä Hunnisaloon menee 
harvakseltaan busseja. Tietenkin ylikilttinä tyttönä Johanna suostui, vaikkei jätkä vieläkään ole 
maksanut velkojaan takaisin eikä edes kyytimaksua.  
 
 



Octoberin puolivälissä Anatolin mummi sairastui, jolloin Anna ja pikkuveli matkustivat Pietariin 
katsomaan sairasta vanhaa naista. Medvedevin perheessä jännitetään, että kuinka kauan mummo 
elää.  
Anatoli ei halunnut lähteä mukaan, kun ei ole hyvissä väleissä mumminsa kanssa, kun aikaisemmin 
tämä oli ehdottanut, että Anatolin tulisi hakeutua Vanhan Valamon luostarin tietokoneosastolle. 
Anatoli ei pidä tietokonehommista koska ei ole perillä ohjelmoinnin saloista.  
Kesästä lähtien Johanna on pitänyt Anatolille pienimuotoista robottikurssia.  
Anatoli ei paljoa opi, kun Johanna on liian nopea näyttämään, että mitä nappeja tulee painaa ja lisäksi 
hän tapaa tuijottaa blondin kookkaita daisareita. Tekisi mieli kokeilla sormella, muttei uskalla, kun 
silloin himo yltyisi. Johannaa ei häiritse tissien tuijotus, sillä hän ei ole mikään kukkahattutäti, vaikka 
joskus siltä vaikuttaa.  
 
Viime aikoina Johanna ei ole paljoakaan ehtinyt sanella kertomuksiaan koska vähän väliä hänen pitää 
olla kyyditsemässä herra Medvedeviä. Töissäkään ei pysty sanella eikä kirjoittaa, kun Anatoli istuu 
samassa huoneessa, vastapäätä.   
Anatolin takana, katonrajassa olevassa ilmastointiräppänässä roikkuu paperinen Venäjänlippu, jonka 
Johanna tekaisi toinen Aprillia Anatolin syntymäpäivänä ja teippasi rinnakkain Eurooppa-lipun kanssa 
pöytä lipputankoon. Siitä Anatoli oli innoissaan, kunnes tuli poskipusu. Työpaikalla hän näytteli 
pahastunutta mutta itse asiassa oli kuin olikin rakastunut, lemmen humaltunut. Yhä hän itse 
mielessään pohtii erilaisia vaihtoehtoja vaihtaa Matleena Johannaan. Kihlatun surmaaminen 
vapauttaisi hänet kihlauksesta mutta miten murhata ilman että joutuisi edes vastuuseen, tapaa Anatoli 
Medvedev usein itsekseen vatuloida.  
 
Johanna on kuitenkin saanut valmiiksi Jill-Arthur kertomuksen. Nykyinen, kauas 4000-luvulle 
perustuva Aivot toivoa täynnä kertomuksesta tulee pitempi. Kertomus alkaa päähenkilö Juha Sorasen 
syntymävuodesta 3969, ja seuraa tämän elämää pojanviikarista aikuiseen mieheen. Johanna on 
Juhan roolissa ja Anatolin hän on muuntanut tytöksi.  
 
Muutaman viikon kuluttua myös Matias Medvedev matkusti Pietariin katsomaan sairasta anoppiaan. 
Hän sai töistä vapaata. Varmasti myös Anatoli olisi saanut vapaaksi sillä työhän on suojatyöpaikka, 
muttei halunnut, koska silloin saisi vähemmän habilitointikorvausta.  
Hän lupautui kastelemaan äidin kukkia. Anna Medvedevillä on paljon geenimuunneltuja 
lihansyöjäkasveja. Jos kasvin kitaan laittaa sormen niin silloin se haukkaa sormesta palan, mutta 
onneksi sentään kasvilla ei ole hampaita mutta sormeen voi tulla pikkuviiltoja kasvin kidan kovista 
kielekkeistä. 
 
Anatoli lupasi isälle ostaa tyylikkään motorisoidun matkalaukun, jossa on rattaat. Sellaisia on 
myynnissä Ylicityn kauppakeskuksella. Kuten saattaa arvata, Hän kysyi Johannalta, jos tämä voisi 
kyyditä Ylicityyn. Tietenkin hapankauhuinen lemmenkrapulainen nainen suostui.  
Heti kun Johanna oli kuullut, että työkaveri ostaa isälle motorisoidun matkalaukun, niin silloin hän itse 
mielessään sadatteli: ”Persun perse, siinä meni velkarahat!”  
 
Autossa Anatoli otti puheeksi, että Johannan kannattaisi hankkia robottiassistentti tai 
ihmiskontaktihenkilö, jotta olisi seuraa. Johanna vastasi, ettei ole sellaiselle tarvetta, kun he ovat 
ystäviä, johon Anatoli: ”Mutta sulla pitäisi olla naispuolinen kontaktihenkilökaveri, jotta voisit rupatella 
tyttöjen asioista, eikä siinä ole mitään ujosteltavaa.” Anatoli jatkoi, ettei tarvitse olla 
toimintarajoitteinen, jos sellainen olisi ja vertasi itseään. Johannan mielestä kontaktihenkilö tai 
robottiassistentti on keinotekoinen kaveriratkaisu eikä sellaiset koskaan korvaa oikeaa kaveria. 
Robottihan on vain kone ja ihmiskontaktihenkilö saa palkan siitä, että pitää seuraa eli poliittisesti 
korrektia prostituutiota, kuten Johanna itse mielessään ajatteli. Hän viihtyy hyvin yksinkin, vaikka 
Anatoli on sotkenut hänen yksin olo kyvyn.  
Ehkä olisi kiva sellainen yhteyshenkilö, joka tulisi rahasalkun kanssa, kun on ostoksilla, mielellään 
rahasalkku täynnä sileitä global-seteleitä, naurahti Johanna. Anatoli koki vitsailun väärinkäsitykseksi, 
ettei blondi hiffannut. Anatolin tarkoitus on, että he olisivat mahdollisimman vähän tekemisissä 
toistensa kanssa, jotta rakkausmyrkytys laantuisi. Häntä ahdistaa, kun rakastaa koko sydämestä 
Johannaa ja haluttaisi antaa tälle munaa, joka koko ajan on pystyssä, kun blondi on lähellä.  
 
Vaikka Anatoli on jo velkaa Johannalle, niin silti hän vielä tarjosi työkaverilleen geenimuunnellut Big 
Macit Ylicityn Mc Donaldissa. Hän itsekin söi samanlaisen ja samalla otti velka-asian esille, nimittäin 
antoi velan anteeksi, kun ei jaksanut odottaa sen takaisin maksua.  



Myöhemmin Johanna tulee katumaan katkerasti velan mitätöintiä eikä osaa aavistaakaan vitutuksen 
aiheuttamista seurauksista.  
 
Alkukesästä Anatoli oli luvannut maksaa ensimmäisen velan heti kun sairauseläke tulisi pankkitilille 
mutta näin ei käynyt, kun tyttöystävä jatkuvasti on vippaamassa rahaa. Sitten hän lupasi maksaa 
syksymmällä, mutta silloin oli Valamon matka eli hän ei halunnut maksaa vähiä rahojaan ennen 
matkaa. Matkan jälkeen hän osti velkarahalla matkalaukun isälle.  
 
Tietenkin Anatoli ilahtui, kun tämä ihana tyttö armahti velan. Tämä jäi hänelle alitajuntaan 
kummittelemaan, että kuitenkin velka on olemassa ja se tulisi maksaa, ehkä sittenkin luonnossa. 
Silloinhan saisi maistaa aitoa kainuulaista pillua, ajatteli Anatoli samalla, kun söi suurta Big Macia. 
Ajatuksen katkaisi tuttu sanahirviö ja irvisti. Johanna kysyi kummissaan: ”No, mikä siun on, oliko 
pahan makunen?”, johon Anatoli tuhahti: ”Ei mitään!”  
Yhä Anatolin mielessä pyöri luonnossa maksamisen mahdollisuus; munana vai rahana? Tätä hän ei 
uskalla sanoa ääneen, kun silloin keväällä poskipusun jälkeen oli vannottanut Johannaa, että tämä 
laimentaisi tunteitaan. Nyt hänen itsensä pitäisi tehdä samoin mutta miten, ajatteli hän.  
Anatolilla itselläkin on paljon saatavia tyttöystävältään, joka tapaa pummata hirveästi rahaa muun 
muassa Zbox peleihin sekä pikaruokaan. Hänen on ollut pakko nostaa tyttöystävän velkakattoa, ettei 
velka tuntuisi niin pahalta. Anatolista tuntuu ahdistavalta olla veloissa korviaan myöden ylikiltille 
Johannalle, tyttö, jota haluaisi panna. 
 
Monesti työtreenaaja Risto Tilli on sanonut Johannalle, ettei tämä enää tarjoaisi mitään Anatolille, kun 
tämäkään ei ole tarjonnut takaisin eikä maksanut velkaa. Ristokin on kyllästynyt Anatoliin mutta silti 
haluaa olla tämän kaveri, kun muuten tämä on Forssan avun järkevin duunari. Hän inhoaa Esaa, kun 
tämä jatkuvasti jankuttaa töiden jälkeen kahvittelusta. Risto ei halua kahvitella naamavikaisen kanssa.  
 
Kyllä Johanna tietää, että Risto on oikeassa mutta hänen on pakko tarjota, ettei työkaveri tulisi 
happamaksi. Happamana Anatoli ei edes kunnolla tervehdi työpaikalla. Kun Johanna sanoo 
happamalla tuulella olevalle Anatolille moi, niin silloin tämä tuhahtaa: ”Doo!”. Jokseenkin tämä huvittaa 
Johannaa, koska tällainen tupu-hupu-lupu tyyppinen vuoropuhelu on aina hyvin hupaisaa. 
Tietenkään Johanna ei halua, että työkaveri olisi hapan koska silloin tämä ihan vittuillakseen alkaisi 
kujeilla Tatjanan ja Erikan kanssa. Neiti Tatjana on Johannalle kuin punainen vaatekappale.  
Johannan onneksi Anatoli rauhoittuu nopeasti mutta siinä lyhyessäkin happamuudessa on kestämistä, 
kun silloin tämä lähettelee tulikivenkatkuisia tekstiviestejä. Johanna ei osaa olla välittämättä 
lapsellisista tekstiviestisolvauksista ja on pakonomainen tarve vastata jokaiseen.  
  
Myös Ville’s Place sivuston Ville Sipilä on kehottanut jättää tällaisen hapannaaman omaan arvoonsa. 
Johanna on kertonut nimimerkin turvin Villelle lemmenrumbastaan.  Täysin tuntemattomalle on helppo 
avautua, varsinkin netin välityksellä. Vanhemmille hän ei oikein halua valittaa työkaverin 
kummallisesta käytöksestä, kaikkein vähiten pummaamisesta koska hehän ovat varta vasten 
kieltäneet lainaamasta senttiäkään sille pojalle, joksi he kutsuvat Anatolia. Harmi kun kehotus tuli liian 
myöhään, sillä vahinko oli jo ehtinyt tapahtua. 
Jos isä ja äiti saisivat tietää, että tytär on lainannut paljon rahaa sekä antanut synttärilahjaksi 
viisisatasen sille pojalle, niin aivan varmasti Anna saisi polttaa lukematon määrä hermosavukkeita ja 
Antti alkaisi uudelleen tupakoimaan, ehkä vielä ratkeaisi ryyppäämään, on Johanna itse mielessään 
vatuloinut.  
 
Kivisten perheessä ei ole tapana keskustella rakkaudesta, saati sitten seksistä. Kun Johanna haikailee 
poikaystävää, niin silloin isä ja äiti lohduttavat, että on paljon huolettomampaa olla sinkkuna kuin 
huonossa suhteessa. Johanna onkin nyt viime aikoina alkanut pohtia, että olisiko Anatoli oikeaa vai 
väärää seuraa? Joskus tuntuu siltä, että erittäin väärää, jopa kaveripohjalta jätkä on erittäin väärää 
seuraa, kun aina vaan pitää mennä hänen mieliksensä tai muuten tämä tulee happamaksi. Johanna 
on huomannut, että Anatoli on aivan liian vaativa Matleenaakin kohtaan. Johannasta Anatoli olisi 
mainio salarakas eli irtosuhdekohde. Jätkää pitäisi jollain tavalla näpäyttää, jotta poistaisi pään 
perseestä, kuten Johanna tapaa itse mielessään pohtia.  
Joskus Johanna itse mielessään toivoo, että isä ja äiti yllättäisivät hänet ja järjestäisivät yllätystreffit 
serkkupoikien kanssa. Joonas olisi Johannalle mieluisin mutta kyllä Jeesuskin kävisi hyvin, kuten hän 
tapaa itse mielessään vatuloida iltaisin sängyssä. Hätätapauksessa Misha olisi mainio 
poikaystäväkandidaatti.  
 



Joonas Karjalainen asuu Skandinaviassa, Centstadin ulkopuolella, piskuisessa Sletten kaupungissa.  
Hän on naimissa Nina Langströmin kanssa ja heillä on jo yksi lapsi, Joel.  
 
Johannaa jännittää se hetki, kun James Karjalainen tulee täysikäiseksi, että aivan varmasti tästäkin 
serkkupojasta tulee oikea härmän karjujen eurokarju. Itse mielessään hän on päivittänyt kaikki Euro-
alkuiset sanat globaliksi niin, että eurokarjun hän on päivittänyt Global karjuksi. Lisäksi monissa 
nettipalveluissa hänen salasanansa on globalraha sekä Global raha Suomeen.   
Johannalla on päällä hirveä Global -villitys, humalassa globaliin. Jos tämä uusi yhteisvaluutta olisi 
ihminen niin hän olisi täyskiimassa.  
 
Kivisillä sana rakkaus on tabu. Esimerkiksi kun jossain ihan tavallisessa elokuvassa on 
suutelukohtaus, niin silloin Anna ja Antti naurahtavat, että tämäkin leffa on silkkaa pornoa. Ei siis 
mikään ihme, ettei tytär uskalla kysyä rakkausvinkkejä.  
 
Kotimatkalla Ylicitystä Johanna sattui mainitsemaan, että koulussa kävi muuan Timo Temapoeg, 
jolloin Anatoli hätkähti ihan kuin olisi kuullut hirveän kirosanan. Hänelle tuli mieleen 
kansankorkeakouluaika, jolloin samaniminen heppu oli haukkunut häntä mieshuoraksi.  
Anatoli kertoi uudelleen koko tarinan, että ilmeisesti se sama jäbä oli Riihimäen 
kansankorkeakoulussa haukkunut mieshuoraksi ja hintiksi.  
Johannan on vaikea ajatella Timoa kiusaajaksi, kun hänellä itsellä ei ollut pienintäkään ongelmaa 
herra Temapoegin kanssa vaan runsaasti kujeiluja. Ehkä tyttöjä kohtaan Timo oli lempeä eikä 
halunnut kiusata mutta ilmeisesti toisille jätkille tämä on melkoinen diktaattori, ajatteli Johanna. 
 
Johanna sanoi työkaverilleen, ettei hänellä ollut mitään ongelmia Timon kanssa, johon Anatoli 
tuhahti: ”Mutta mulla oli suuria ongelmia sen mulkun kanssa!” Johannasta tuntuu hieman haikealta, 
kun Anatoli vihaa hänen entistä koulukaveriansa. Johannasta Timppa oli ihan kiva jäbä, vaikka 
kuuluikin tursakelistalle mutta mainio kujeilukaveri. 
Hauskin koulumuisto on vuoden 2992 lukiomatkalta, jolloin hotellin ulkopuolella multimediakameran 
edessä Timo räväytti: ”Johanna, sä oot niin seksikäs!” Johannan mielestä jäbä on puoliseksikäs; olisi 
kiihottavaa uppoutua jätkän läskien poimuihin mutta puheliaisuus sekä tursakepuoli ärsyttää. Timo on 
vähän samaa kaliiberia kuin Anatoli ja ehkä juuri samankaltaisuus sekä mustasukkaisuus aiheuttivat 
kovia yhteenottoja Riihimäen kansankorkeakoulussa, ajatteli Johanna. Tätä hän ei todellakaan uskalla 
sanoa ääneen. Tuskin Anatoli sietäisi vertauskuvia häneen.  
Lisäksi Anatoli paljasti, että tätä nykyään Timo on ottanut käyttöön kaksoisnimen, Timo-Markus ja ollut 
jonkin aikaa naimisissa Tiina Kallelan kanssa ja vaihtanut sukunimeä. Pian Johanna hiffasi, että Tiina 
Kallela lienee lukionaikainen rokkipimu.  
Anatolin mukaan Timo-Markus ja Tiina saivat lapsia mutta ne on huostaanotettu. Tätä nykyään Timo-
Markuksella on uusi akka, Sirkka Kukkola. Hekin ovat naimisissa mutta Timo-Markus käyttää kahta 
sukunimeä; Kallela-Kukkola. Kaiken tämän Anatoli kertoi samalla, kun auto kulki pitkin valtatie 
kakkosta kohti keskustaa. Tällä kertaa Anatolilla oli moottoriturpa. Johannan tarvitsi vain kuunnella ja 
sammuttaa autoradion. Hänellä on usein päällä radiokanava Rix DAB tai EBU Radio4 Häme.  
Rix DAB on parempi koska siitä Johanna ei ole kertaakaan kuullut paskatapauksesta.  
Joka arkiaamu Rix DABissa on äänekäs aamuohjelma Rix Aamu Zoo, ehkä liiankin humoristinen, sillä 
ohjelmassa hassuttelevat Euroopan hauskin radiomies Gerhard Salovaara, Titti ja Tuomas. Jokin aika 
sitten Tuomaksen tilalla oli Marie Varelse, jolla koko ajan moottoriturpa kävi.  
Joskus Johannaa huvittaa mutta toisaalta kyllästyttää ainainen räkätys. Hän ei kuitenkaan halua alkaa 
vihaamaan kyseistä radioasemaa koska se on kaupallinen eli vihatessa olisi Workers Partyn puolella, 
joka ei pidä kaupallisista radioasemista. Harmi kun Radio Poolia ei aloita Suomessa nyt kun 
senaatissa porvarit ovat vallassa, on Johanna itse mielessään surkutellut.  
 
Anatoli ei löytänyt motorisoituja matkalaukkuja Ylicityn kauppakeskukselta, niinpä Johannan piti 
kyyditä hänet Forssan keskustaan. Hän pysäköi Uusoksankadulle, entisen Puolalan koulun taakse. 
Tänne hän usein pysäköi, kun oli kaupungintalolla ja asui vielä lapsuuskodissa.  
Täältä lonkkavikaisen Anatolin oli lyhyempi matka könkkästä Öhmanin kauppakeskukseen. Maria 
Allun puiston kohdalla he kävelivät käsikkäin mutta heti, kun he tulivat Pimunkadulle, niin kävelivät 
erillään toisista, ettei vain Anatolin tuttavat näkisi. He oikaisivat nurmikon poikki ja sitten Pimunkadun 
yli suoraan Öhmaniin autojen ulostulorampin kautta. Tätä kautta pääsee toiseen kerrokseen.  
Anatoli löysi motorisoidun liikemiessalkun Ollikaisen tavaratalosta. Laukku oli hyvin kallis ja sen vuoksi 
Johannan silmäkulmaan ilmestyi kyynel, kun velka rahat hupenivat.  



Sitten he menivät samaa tietä autolle, ja Johanna heitti Anatolin kotiin ja sitten meni helpottuneena 
kotiin sanelemaan kertomustaan.  
 
Pari vuotta sitten Puolalan koulu purettiin antaakseen tilaa korkeakoulun valtavalle rakennukselle. 
Johanna on hoksannut, että Forssan korkeakoulu muistuttaa melkoisesti Vattulan korkeakoulua, ehkä 
suunnitelleet samat arkkitehdit, kuten hän tapaa usein ohi kulkiessaan pohtia.  
 
Puolalan koulusta on jäljellä ainoastaan liikuntasali, Puolalan halli, jossa toimintarajoitteisten 
rugbyjoukkue FUS Heros pitää talvitreenejä. Kesäaikaan treenit ovat Kippuratorpan ulkoilualueella, 
Loimijoen toisella luoteisrannalla. FUS tulee sanoista Forssan Urheiluseura, jolla on jalkapallo- ja 
rugbytoimintaa. Heros on urheiluseuran toimintarajoitteisten jaosto.  
 
Uusoksankadun ja korkeakoulun pysäköintialueen välissä on kapea nurmikko, joka erottaa 
kampusalueen Käräjälän omakotialueesta. Nurmikkokaistaleesta Johannalle muistuu mieleen S-L 
Safetyn kirjesilput ja tapaa ajatella, että jos isotissinen rikoskyttä tietäisi, niin ehkä komentaisi miehet 
tonkimaan ruohomättäitä. Tuskin enää mitään paperisilppua löytyisi.  
Parkkipaikan pohjoisreunaa Johanna tapaa itse mielessään kutsua kusikentäksi, sillä edellisellä 
vuosikymmenellä hän tapasi kyykistyä kuselle pienen puisen seinämän taakse. Seinämä on joskus 
ollut pallon pompotusta varten. Puuseinämää ei enää ole. Se on purettu koulun purkutyön ohella.  
  
October perjantai-illalla Anatoli kävi Albertin kanssa viihdekrouvi Sandiksessa, Isokadun eteläpäässä, 
Hotel Joutsenta vastapäätä.  
Anatoli ja Albert joivat Power olutta ja katselivat tyttöjä, vaikka Anatoli on kihloissa. Matleena on 
käymässä Riihimäellä kasvattiperheen luona.  
Viihdekrouvissa jätkät tapasivat lukion aikaisia koulututtuja. Anatolin onneksi Juha ei ollut paikalla 
mutta kaikki muut olivat. Yksi koulukavereista on tullut ulos kaapista ja on olevinaan niin lesboa että 
Anatolilla teki häijyä mutta muuten pimut ovat hyvin kauniita, kauniimpia kuin Matleena, melkein kuin 
Johanna, ajatteli hän samalla, kun pillillä imi olutta.  
 
Krouvissa oli myös Anatolin ystäväpariskunta, Mauno ja Helena. Usein Helena tapaa ajeluttaa 
Anatolia ja jopa antaa ajaa vilkkaasti liikennöidyllä Tallilan sillalla, jossa sattuu usein kolareita.  
Tässä kerran Johanna kertoi tästä äidilleen, niin silloin tämä kauhistui; taitaa se työkaveri olla tosi hullu 
ja minkälainen mahtaa olla sen ystävätär. Anna vannotti tytärtään, ettei tämä ainakaan antaisi sen 
pojan ajaa autolla, ei edes automaattiohjauksella. Tietenkään Johanna ei moiseen hullutukseen 
suostuisi.  
 
Sillä välin, kun Anatoli ja Albert olivat Sandiksessa, niin Johanna oli vanhempien luona 
Siivekkääntiellä. Hän tuo laukullisen pyykkejä, jotta työllistäisi ennenaikaiseläkeläisäitiä. Hän tapaa 
silloin tällöin vitsailla äidille: ”Mie oon sun ohjaaja ja annan päivätoimintaa, kun taas miulle Suner ja 
kunta tarjoo päivätoimintaa!”, tähän Anna tapaa vastata: ”Mulla on jo ennestään paljon päivätoimintaa, 
haha!” Keskustelu ainoastaan mainostauoilla. Heti kun ohjelma jatkuu, niin silloin isän ja äidin suusta 
suhahtaa; shhh!  
Kanava on tietenkin TV Kainuu. TV Kolomosen mainostauoilla ei näy mainoksia tekijänoikeuksellista 
syistä, joka kiukuttaa Johannaa: ”Paska ihilistit, kun eivät näytä mainoksia!” Johanna haluaisi nähdä 
kainuulaisia tv-mainoksia, vaikka suurin osa on samoja kuin kansallisilla kanavilla, puhe vaan on 
Kainuun murteella. Antista on mukava, kun edes jollakin kanavalla ei ole niitä iänikuisia 
mainoshapatuksia.  
 
Kun isä tai äiti laittaa television Hämeen tv-kanavalle, niin heti tytär ärtyy inisemään: ”Eiks TV 
Kainuussa ole mittään raposta?” Useimmiten Antti ja Anna katsovat TV Kainuuta, jopa liikaa niin, 
etteivät ole kärryllä mitä kotimaakunnassa tapahtuu. He tietävät paremmin Kainuun tapahtumista kuin 
Hämeen uutisista. 
 
Yhä silloin tällöin Anna tapaa pitää yhteyttä Annki Stenigiin, jotta kohentaisi englanninkielitaitoa sekä 
oppisi edes vähäsen ruotsia, jota hän kutsuu Skandinavian kieleksi, kun se on modernimpi nimike.   
Muutaman kerran myös Antti rupattelee Andersin kanssa. Johannaa surettaa, kun vieläkään Jessica ei 
suostu tai uskalla puhua eikä chattailla. Johanna tuntee käsittämätöntä vetoa Jessica Stenigiä 
kohtaan, ehkä samannäköisyys kiehtoo. Keskustelun sijasta Johanna surffailee Stenig Playssä ja tutkii 
tarkasti mitä Jessica on kirjoittanut sekä filmannut. Siellä on paljon luettavaa. Jessie on todella 
mahtava kirjailija, on Johanna monesti ajatellut.  



 
Joka sunnuntai Anna tapaa soittaa siskolleen, kun tämä on yksinäinen sekä takapuolikin on ommeltu 
umpeen. Etupuolella Siirillä on avannepussi, jonne ulosteet kerääntyvät ja sitten letkulla tyhjennetään.  
 
Siiri suree Peraa, joka kuoli neljäs Mars vuonna 3007. Tavallaan Siiri oli varautunut suru-uutisiin 
Laihian dementia-asuntolasta mutta aina kuolema tulee yllätyksenä. Muutama päivä Peran poismenon 
jälkeen myös huonekaveri Jörgen menehtyi. Ilmeisesti otti liian raskaasti juttukaverinsa kuoleman.  
Siiri tuntee Jörgenin vaimo, Monique-Karinin. He ovat tavanneet Raippaluodon Clothes Basement 
tavaratalossa, jossa Siiri oli töissä ja Monique-Karin asiakkaana. He eivät osaa toistensa kieltä mutta 
onneksi englanti on naisten yhteinen kommunikaatiokieli. Monique-Karin ei koskaan ole käynyt Siirin ja 
Peran luona, mutta dementia-asuntolassa he ovat tavanneet.  
 
Perjantai-iltaisin TV Kainuussa on muun muassa ajankohtaisohjelma Ajankohtaisstudio, humoristinen 
kulttuuri- ja tieto-ohjelma Väylä, illan pääuutislähetys Kympin uutiset sekä musiikkivisailu Ota mikki.  
Kympin uutiset on Kolomosen tuotantoa ja hyvin suosittu Kainuussa sekä TV Kainuun ohjelmistossa.  
Johannaa kiihottaa Kympin uutisten reportteri James Koivuri koska tämä on nuori ja komea. Nimestä 
ajatukset menevät James serkkuun ja sitä kautta koko nimi erotisoituu aivan kuten on käynyt Joonas 
ja Jeesus nimillekin.  
Kainuun Idolin laulajakandidaatti Anatoli Rautjärvi selviytyy yhä lähemmäksi suurta finaalia. Edellisellä 
kaudella laulukilpailun voitti toinen kaima, Anatoli Appi. Kainuun Idoli perustettiin vuonna 3006, jolloin 
kilpailun voitti mustatukkainen Harri Pakara, joka ennen laulajanuraa on ollut traktorikuskina Kuhmon 
rahtivarastolla. Ensimmäisestä Kainuun Idolista ponnahti Kainuun pop-taivaalle laulajat Jaana Vikki ja 
Asseri Pyry.  
Johanna lähtee kotiin heti Kympin uutisten jälkeen, ellei TV Kainuussa ole mitään erikoisen 
mielenkiintoista, vaikka hänellä itselläkin on sama kanava.  
 
Maanantaina ensimmäisellä kahvitauolla Anatoli kritisoi avoimesti Timo-Markusta koska perjantaina 
Johanna oli vahingossa herättänyt hänen sisällänsä nukkuvan karhun.  
Koko viikonlopun ajan Anatolin mielessä on pyörinyt kansankorkeakoulun räkyttäjä ja silmissä näkyi 
tämän oksettava lättynaama.   
Lasse tuhahti: ”Vittu, älä puhu paskaa mun koulukaverista!” Tietenkin Anatolilta paloi käämit, kun 
koulukiusaajaa puolustellaan. Myös Lassea hän vihaa yli kaiken, kun tämä usein käy takkien taskuilla.   
 
Johanna kuunteli hiljaa vieressä eikä sanonut juuta eikä jaata. Hänellä oli mukana koulukuvalaite 
lukuvuosilta 2991–92 jotta voisi näyttää Anatolille, että kyseessä on sama heppu.  
Johannaa harmittaa, kun varmuuden vuoksi heitti roskiin vuoden 2999 koulukuvalaitteen, koska se 
poltteli hänen näppejään, kun kuvalaite oli hankittu omakustannehintaan E-Storesta.  
Silloin Johanna ei voinut tietää, ettei isorintainen rikoskyttä tekisi kotietsintää. Hän ylireagoi 
poliisikuulustelun, joka ei ollut kuulustelu vaan esikuuleminen. Nyt kuvalaitteesta olisi ollut hyötyä, kun 
siinä olisi ollut Anatolin tuntevia henkilöitä sekä hän itse. Silloin Johanna ei vielä tuntenut Anatolia. 
Pöllimisen syynä oli hehkeä Jeesus.  
Vuoden 2992 kuvalaitteessa Timolla on punaruudullinen flanellipaita sekä sieraimet korostuvat 
possumaisesti. Johannalla oli hieman pitempi tukka, ulottui selän keskivaiheille. Nyt hänen tukkansa 
lepää olkapäillä.  
 
Kahvitauon ja maanantaikokouksen jälkeen, kello 10, Johanna piti tavalliseen tapaan Anatolille 
robottikurssia. Ei edes ohjaajat ole yhtä taitavia robottiohjelmoinnissa kuin Johanna. Tekoälyä 
Johanna ei halua opettaa, sillä silloin olisi vaarana, että työkaveri menisi peukaloimaan salattua 
mappia. Enimmäkseen Johanna neuvoo Anatolille, että kuinka skannataan robottiin tietoa sekä 
tulostetaan. Anatolin mielestä Johanna on aivan liian nopea eikä hän oikein ehdi oppia.  
 
Robottihuoneessa Anatoli sanoi, että heidän pitäisi luoda säännöt rakkauden ja olla vähemmän 
tekemisissä toistensa kanssa vapaa-ajalla tai muuten käy samoin kuin hänelle ja Markolle. Johanna ei 
ymmärtänyt yhtikäs mitään. Perjantaina oli hyvä tunnelma, kun hän ajelutti Medvedeviä ympäri 
kaupunkia etsien matkalaukkua. Johannalle tuli mieleen, että ehkä jätkä pahoitti mielensä, kun hän 
sattui mainitsemaan Timon nimen.  
Johanna haluaa välttää riitaa suosikkikollegansa kanssa. Siinä Anatoli on oikeassa, että he ovat olleet 
aivan liikaa yhdessä. Maanantaisin katsoneet leffaa ja aamuisin Johannan on pitänyt hakea Jokioisista 
asti töihin. Kaikki tämä on Anatolin ideoita. Johanna ei tiedä kuinka paljon työkaveri on häneen 



rakastunut.  
Johannaa kummastuttaa, kun ykskaks viikonlopun aikana Anatolista on tullut pelottavan viileä.  
 
Tiistaina Anatoli halusi pitää ystävyydenhoitokokouksen Johannan ja Anton-Karin kanssa 
esittelyhuoneessa, sillä välin kun muut duunarit olivat tiistaikävelyllä.   
Johannaa järkytti tämä ystävyydenhoitokokous, kun Anatolista paljastui kivenkova ihilisti. Koko ajan 
meni Anatolin ehdoilla eikä Johannalla ollut mahdollista sanoa mitään.  
Kun Johanna jotain kyseenalaisti, niin silloin Anatolin otsalla välähti vihanrypyt ja muistutti Markon 
tapausta. Johanna kysyi syyn tälle ystävyydenhoitokokoukselle, johon Anatoli: ”Et tainnut eilen 
robottihuoneessa ymmärtää, kun kerroin, että olemme olleet liikaa yhdessä.” lisäksi Anatoli moitti 
Johannaa robottikurssinpidosta, koska tämä on aivan liian nopea. Johanna ei käsittänyt yhtikäs 
mitään, sillä hänhän oli edennyt työkaverinsa ehdoilla. Hän on saanut auttaa lähes kaikessa, kuten 
päivittäistuotteiden skannaamisessa sekä kopioinnissa.   
Nyt sama jätkä valittaa kuin sotaorpo, että hän olisi auttanut liikaa, päivitteli Johanna itse mielessään. 
Johanna pahoitti mielensä mutta oli pakko peittää tunteensa, ettei tekisi Anatolia happamaksi.  
 
Kokouksen lopulla Anatoli kehotti Johannaa hankkia kontaktihenkilön tai opasrobotin. Hän kehotti 
käydä hoivahallinnon Suffel Nukkun puheilla. Johannan sydän hyppäsi kurkussa asti, kun kuuli 
kyseisen sukunimen. Hänelle tuli mieleen Nukkun perhe. Tuskin Suffel on sukua Kukalle, vaikka heillä 
on sama sukunimi.  
Johanna sanoi, ettei kontaktihenkilölle eikä opasrobotille ole käyttöä mutta voisi tutustua miten 
henkilökohtaiset opasrobotit toimivat sekä mitä tehdään kontaktihenkilöiden kanssa.  
Sitten Anatoli alkoi syyttää Johannaa, ettei tämä kuuntele ohjeita. Johanna yritti piipittää väliin, että 
kyllä hän kuuntelee, mutta turhaan. Johannahan kuuntelee liikaakin, kun aamuisin on hakenut herran 
Jokioisista asti.  
 
Anton-Kari lupasi ottaa yhteyttä Suffel Nukkuun, jotta Johanna saisi lisätietoa opasroboteista sekä 
yhteyshenkilöistä. Anton oletti, että Johanna olisi aidosti kiinnostunut. Tässä herra Anttila on väärässä. 
Johannan onneksi tämä unohtui, sillä Antonilla on kädet täynnä tekemistä ja yrittää koko ajan pitää 
useita palloja ilmassa. Anton-Kari vaikuttaa olevan melkoinen teräsmies.  
Johanna ajatteli itse mielessään, että kontaktihenkilöt ja opasrobotit eivät ole hänen juttujansa, sillä 
hän pääsee tarvittaessa yksinkin Ylicityyn tai elokuviin eikä silloin tarvita kolmatta pyörää. Monet muut 
duunarit on lellitetty seurakoiriksi, joilla aina pitää olla ostoskaveri, leffakaveri, uimakaveri sekä ties 
mikä kaveri. Johanna haluaisi ainoastaan ihan tavallisen poikakaverin mutta nyt pikkuhiljaa alkaa 
sekin kiinnostus lopahtaa, kun Anatoli on imenyt kaikki mehut.   
Medvedev on ehtinyt totuttaa hänet sosiaaliseksi. Johanna ei pysty ykskaks taikomaan itselleen uusia 
kavereita ja alkaa pikkuhiljaa käsittää, ettei Anatoli ollutkaan oikea ystävä. Ihan selkäpiissä karmii, kun 
ajatteleekin jos heistä olisi tullut pari.  
Kyllä Johanna ymmärtää, että Anatoli haluaa olla muidenkin kavereiden kanssa. Anatoli puhuu paljon 
Maunosta ja Helenasta niin, että se alkaa Johannaa tympäistä.  
 
Nyt lemmenkrapulaisesta Johannasta tuntuu siltä, että Anatolin nimi olisi tatuoidu tuhansin neuloin 
sydämeen, jota on vaikea poistaa. Johanna ei yhtään käsitä, että miksi retkahti tursakkeeseen. Tätä 
hän on vatuloinut lukemattomia kertoja itse mielessään. Eihän pitänyt rakastua tursakkeeseen?  
Ehkä uusi rakastuminen olisi ainoa lääke Anatoli-tautia vastaan. Johanna yrittää ottaa rauhallisesti 
Kari Erkkilän kanssa, jotta oppisi tuntemaan tämän suloisen suklaasilmäisen jäbän. Johanna ei ole 
vakuuttunut Karinkaan suhteen, mutta ehkä Karissakin olisi potentiaaleja salarakkaaksi, kuten hän 
tapaa pohtia. Johanna toivoo hartaasti, että Kari rakastuisi häneen. Niin ei näy tapahtuvan, kun jätkä 
ei näytä kiinnostusta paitsi yhden ainoan kerran, kun näytti aurinkosatuhierontaa.  
Johannaa stressaa huoli, että jos Tatjana onnistuisi vikitellä Karin.  
 
Anatoli on monesti kertonut Johannalle, että hänkin on lukemattomia kertoja ollut onnettomasti 
rakastunut. Hän on ollut ihastunut veistopedagogiin niin, että pedagogia oli vaihdettava.  
 
Ystävyydenhoitokokouksen lopulla Anatoli kehotti, että he pitäisivät pientä taukoa vapaa-ajan 
tapaamisista, ettei kävisi kuin Markon tapauksessa. Hän käyttää Markon tapausta pelotteena sillä hän 
jo tietää, että Johannalla on hapankauhu ja osaa sitä hyväksikäyttää.  
Anton kuunteli vieressä ja nyökytteli kuin mikäkin nukke. Anton ei uskalla puolustella Johannaa ja 
sanoa Anatolille suoria sanoja.  
 



Tiistai-illalla kotona Johanna tunsi olonsa yksinäiseksi, kun koko ajan päässä pyöri Anatolin 
määräämä tapaamiskielto. Hän on ehtinyt tottua siihen, että joutuu kuskaamaan työkaveriaan sinne 
tänne. Johanna pohti samalla, kun odotti tietokoneen käyttöjärjestelmä Door XP:n käynnistymistä, että  
seura tekee kaltaisensa. Nyt vitun Anatoli on tehnyt minusta tursakkeen, ajatteli hän.  
Johanna pohti, että mitenhän pitkään menee siihen, kun Kari rakastuisi häneen vai rakastuuko 
lainkaan? Jos ei rakastu niin toivottavasti Tatjanakaan ei rakastuisi. Johanna tietää varsin hyvin, ettei 
Tatjana ole Karin tyyppiä. En taida minäkään olla, ajatteli Johanna.  
Nyt jälkiviisaudella Johanna katuu, kun ei ottanut todesta Markon ja Juhan varoituksia, kun olivat 
häntä varoittaneet Anatolista. Johanna ajatteli, että täytyy kyllä olla melkoinen pässi, kun ensin ei tullut 
noteerattua Leenan varoituksia suostua uusista työtehtävistä ja nyt vielä Markon ja Juhan varoitukset. 
Johanna pohti, jos Juha Laitinen olisi se oikea, ainakin olisi pikkusiskon ukon kaima.  
 
Voi hyvin tuokiossa yleensä Anton-Kari lukee ääneen Johannan kertomuksia. Ensin luki ääneen Akka 
Kakkasen ja sitten Jill-Arthur kertomuksen.  
Johannan harmiksi Anatolia ei kiinnosta kuulla kertomuksia ja tapaa sanoa, ettei ymmärrä niiden 
huumoria, kun on lähtökohtaisesti venäläinen. Tätä Johanna ei ymmärrä. Ei venäläisyys liity yhtään 
huumoritajuttomuuteen. Anatolihan fanittaa Otso Ruusuvirran biisejä, joissa on vähän samankaltaista 
vyön alle sijoittuvaa huumoria kuin Johannan kertomuksissa.  
Johanna toivoisi, että Anton järjestäisi paremmin aikaa kertomuksen ääneen lukemiseen, kun päivän 
viimeisillä kahvitauoilla ei aina ehdi lukea edes yhtä sivua pidemmälle, kun joko puhelin tai Antero 
Hopea tulee nallejensa kanssa. Antero vaatii Antonia höpöttää maskottien mikrofoniin, jotta mötikän 
puhesyntikka muodostaisi hassuja repliikkejä.  
Usein keskiviikkoisin Antero tulee reppuselässä Forssan avun keittiöön, jossa Anton joutuu keskeyttää 
ääneen lukemisen. Joskus on yritetty, että avustajarobotti jatkaisi lukemista mutta siitä ei tule mitään, 
kun Anterolla on melkoinen moottoriturpa.  
Johanna mielenosoitukseksi alkaa huokailla ja vilkuilla rannekelloaan mutta turhaan. Antero ei 
ymmärrä pienintäkään vihjaisua.  
 
Maanantain viimeinen kahvitauko olisi sopiva hetki Johannan kertomusten ääneen lukemiseen, kun 
silloin Anatoli on aikuiskoulutuksessa. Koulutus on Praktisen lukion tiloissa.  
Kaikki muut työkaverit pitävät kovasti Johannan tarinoista, erityisesti Esa ja Anton-Kari. Johannasta on 
jo tullut samanlainen lässytyksen kohde kuin keskiasteella, Lappeenrannassa. Tämän vuoksi hän 
menetti kiinnostuksen matematiikkaan.  
Kaikissa kertomuksissa on samoja tapahtumia, kuten Jet Haahka Lappeenrannassa ja IP-esto 
kaupungintalolla. Jaana-Olga Kasa on jo Aivot toivoa täynnä kertomuksessa. Hänet Johanna on 
muuttanut miespuoliseksi. Rikostutkijan isot rinnat ovat muuttuneet kaljuksi ja viiksiksi.  
 
Johanna on kehottanut ohjaajaa kieltää Anteroa tulemasta liian usein Forssan apuun, sillä eihän 
hänkään juokse usein kaupungintalolla. Anton sanoi, ettei voi kieltää koska joka kerta Anterolla on 
mukana joku pikku työtehtävä, jonka Viihdepartion ohjaajat ovat antaneet hänelle, kun tietävät tämän 
mielellään käyvän naapuriryhmässä, jossa aiemmin on ollut. 
 
Joskus vähän ennen maanantain viimeistä kahvitaukoa Johanna on vaivihkaa lukinnut työpaikan 
aulan puoleisen oven mutta ongelmana on perhanan ovikello. Johannan tekisi mieli ruuvata irti 
ovikellon nappula, jotta Anton voisi keskeytyksettä lukea ääneen kertomusta.  
Joskus Johanna on myös vaivihkaa sammuttanut työpaikan matkapuhelimen, ettei se pirisisi. Aivan 
liian usein Anni Mattila tapaa soitella Antonille ja minuuttitolkulla lörpötellä. Tämäkin ärsyttää 
Johannaa. Kun hän itse sattuu vastaamaan työpaikan matkapuhelimeen ja soittaja on Anni, niin silloin 
tämä tapaa haukkua häntä Kainuun jeeveliksi.  
 
Johanna ei ole ainoa, joka vihaa Antero Hopeaa. Myös Korjaajaryhmän Antero Lehmusoksa ei voi 
sietää kaimaansa koska tämä ei muusta puhukaan kuin elektronisista pehmonalleistaan. Tavallinen 
nalle, jonka sisällä pehmusteiden välissä elektroniikkaa niin, että mötikän kanssa pystyy jutella aivan 
kuin entisaikojen Siri-sovelluksella.   
Kun herra Hopealta kysyy, että mitä tämä on tehnyt viikonloppuna, niin silloin alkaa hirveä läpätys, että 
on ollut enimmäkseen nallejensa kanssa, jotka hän on nimennyt lentoyhtiöiden mukaan. 
Ensivaikutukselta kuulostaa siltä, että Antero puhuisi oikeista lapsistaan, vaikkei sellaisia hänellä 
olekaan. Hän on sinkku, kun yksikään pimu ei kiinnostu hänen nalle-fanituksistansa.  
Johanna ei ainakaan voisi ajatellakaan ottaa tätä kummallista nallejätkää ukoksi ja toiseksi jäbä on 
viisissä kymmenissä eli parasta ennen päiväys on mennyt umpeen, kuten Johanna tapaa ajatella.  



 
Antero Lehmusoksa ja Antero Hopea asuvat samassa ryhmäasuntolassa, Kaarlontiellä. Lehmusoksa 
asuu talon länsipäädyssä ja Hopea keskimmäisessä rapussa. Samassa talossa on myös tavallisia 
vuokra-asuntoja. Viereisessä, takimmaisessa talossa, on Anatolin kämppä. 
 
Näitä molempia Anteroita ärsyttää samassa talossa asuva narsistinen Pedra Ollipoeg, joka haluaa 
aina olla joka asiassa paras ja omii kaverinsa.  
Pedra on oikea urheiluhullu ja harrastaa nyrkkeilyä ja saattaa mukiloida henkilöitä, joiden kanssa hän 
joutuu napit vastakkain. 
Pedran esikuva on fiktiivinen mestarinyrkkeilijä Rosa Balboa ja kutsuu itseään pikku Balboaksi.  
Rosa Balboa nyrkkeilyleffat olivat hyvin suosittuja 2980-luvulla ja vieläkin moni innolla katsoo ja yksi 
heistä on Pedra.   
Anatoli vihaa yli kaiken neiti Ollipoegia eikä ole yksin, sillä lähes kaikki Daily Activity duunarit vihaavat 
häntä. Myös ohjaajat vihaavat Pedraa mutta heidän on pakko peittää vihatunteensa, sillä olisi 
virkavirhe tunnustaa vihaavansa klienttejään.   
 
Muutaman kerran Pedra on saanut tehtäväksi viedä postia Voimalatalon postihuoneelle, niin samalla 
hän käy tervehtimässä poikaystäväänsä Erkki Laajamiestä. Silloin Pedran moottoriturpa käy ihan 
solkenaan niin, että Pertti ja Esa saavat toppuutella ennen kuin joltain duunarilta palaisi käämit.  
Puheliaisuuden takia Pedra ei saa monestikaan tulla Korjaajaryhmään mutta silloin tällöin tämä uhmaa 
kieltoa. Hän ja Erkki eivät asu yhdessä. Erkki asuu Hietalassa, Lekkeritorpantien ryhmäasuntolassa. 
Heillä molemmilla on narkolepsia. Erkillä hieman pahempi kuin Pedralla mutta hänellä on valkoinen 
henkilöauto, jonka kyljessä lukee vaaleanpunaisella hänen nimensä. Moni forssalainen kutsuu autoa 
Erkki-autoksi. Narkolepsian takia hänellä ei ole ajokorttia vaan henkilökohtaiset avustajat istuvat ratin 
takana.  
 
Pedra haluaa itsepäisesti olla kaikkien korjaajaryhmäläisten kaveri ja erityisesti hän on ottanut syyniin 
Nino Alppilan, kun tällä on heikko itsetunto eikä osaa sanoa ei.  
  
Kummallista, kun vielä Johanna ei ole hiffannut, että samassa talossa on ihka oikea Nino. Kylläkin hän 
on sivusilmällä nähnyt tämän nimen, kun Nino on lähettänyt sisäisessä postissa materiaalia 
lukulaitelehti Silmään. Kyllä Johanna on noteerannut tämän kiihottavan nimen, muttei tiedä missä 
ryhmässä tämä työskentelee. Hän olettaa, että kiihkeä niminen jätkä olisi joku tursake, kun on Daily 
Activityssä. Hän ei ole kiinnostunut tutkimaan muiden Daily Activity ryhmien jätkiä vahvan 
ennakkoluulon takia.  
Johanna on hieman ihastellut kahvilan Jesse Jussilaa ja Uuno Kiukkua. Torstaisin kotiin lähtiessä hän 
tapaa ostaa Café Sunerista suklaalevyn, jota hän tapaa syödä Kauppakatu-sarjaa katsoessa. 
 
Johanna kevensi sydäntään Ville Sipilälle, että Anatoli järjesti ystävyydenhoitokokouksen ohjaajan 
kera ja keksi sellaisen älynväläyksen kuin ystävyyden Time Out. Villenkin mielestä idea on todella 
älynväläys, ei mitään järkeä. Joko on ystävä tai sitten ei. Hän kehotti Miss Arrowin jättää moinen jätkä 
kokonaan pois mielestä ja keskittyä Kariin. Ville ei tiedä millainen on tämä suklaanruskeasilmäinen 
Kari. Hän olettaa Karin olevan erittäin fiksu normaalirajoitteinen. Hän ei myöskään tiedä Miss Arrowin 
oikeaa nimeä.  
Johanna lupasi Villelle, että katsoisi Karia sillä silmällä. Se on helpommin sanottu kuin tehty.   
Ville haukkui hänelle tuntemattoman Anatolin hirveäksi ihmiseksi eikä halua tätä kutsua mieheksi. 
Sipilän mielestä Anatoli on ikuinen pikkupoika. Vielä jonkin verran Johannan sydämeen sattuu, kun 
Ville kutsuu Anatolia hirviöksi.  
Ville’s Placessa Johanna on huomannut käyttäjän nimeltä Blue Owl, joka asuu Skandinavian 
Tvåstadissa. Siitä hänelle tuli mieleen Jessica Stenig, muttei voi olla varma, kun ei ole profiilikuvaa.  
 
Jonkin verran Johanna on kertonut Anatolista TASSille. Keväällä hän oli leuhkinut, että nyt on 
poskipussattu hehkeään venakkoa. Heti, kun Johanna oli kertonut, että se venakko on kihloissa, niin 
silloin TASS nuhteli häntä, sillä ei saa vikitellä varattuja jätkiä.  
Eräänä syyspäivänä TASS lähetti Johannalle hauskan videomanipulaation. Showtanssioille hän liitti  
Anatolin ja Johannan kasvot ja yläpuolelle tekstin; Joskus pokanpitäminen voi olla vaikeaa…  
TASS kehotti näyttää videonpätkää Anatolille mutta sitä Johanna ei uskalla tehdä.  
Johannasta tämä hassu bilehenkinen videoklippi näyttää hassulta; hahmot sätkivät yksinkertaisen 
jumputuksen tahdissa. Johanna laittoi videoklipin kotisivulleen JK Suora, jonka hän on salannut 



kaikilta sukulaisilta paitsi miespuolisilta serkuilta. Kotisivulla olevan animaation hän salasi Anatolilta, 
ettei tämä vain vetäisisi hernettä nenäänsä.  
 
Johanna on keventänyt sydäntään myös Basic Community privaatti Chatissa jollekin miespuoliselle 
henkilölle, joka käyttää nimimerkkiä Mäoonsun, joka esittelytekstin mukaan asuu Somerolla.  
Johanna tutki hieman hänen profiilitietojaan ja huomasi, että jätkä on nimeltä Andrew Tommola. 
Heti, kun Johanna oli kertonut jätkälle Anatolin tapauksesta, niin silloin tätä alkoi säälittää Josselin 
rukka ja lohdutusrepliikkien mukaan saattaisi ottaa Josselinin akaksi. Siitä Johanna ei voi olla varma. 
Hän ei uskalla täysin luottaa tuntemattomiin nettikavereihin paitsi TASSiin. Andrew lupasi aina 
kuunnella Josselinin avautumisia.  
Miehen profiilisivulla on animoitu videoklippi, jossa vähäpukeinen kuvitteellinen mies hyppää ilman 
housuja talonkatolta suoraan naisen sukupuolielimen päälle. Kuvateksti kertoo; Terveisin Tupolevin 
veljekset. Johannasta tämä hassun härski videoklippi on hyvin hauska ja kopioi sen kotisivulleen. 
 
Octoberin puolivälissä oli jokavuotiset 24tunnin pyörätuoliajot Jokioisten urheilutalolla. Viereen on 
äskettäin valmistunut jättimäinen jäähalli, Jokioinen areena, jonka rakennuskustannukset nousivat 
pilviin niin, että Jokioisissa Workers Party joutui huonoon valoon eli seuraavissa vaaleissa on luvassa 
rökäletappio.  
Vähän ennen hallin valmistumista kattorakenteet pettivät niin, että kattorakenteita valmistanut 
forssalainen teräsfirmakin ajautui konkurssiin.  
Teräsfirman tilat olivat läntisellä Zumilan pienteollisuusalueella, aivan kakkostien varrella.  
Konkurssin jälkeen rakennus purettiin koska tilalle kaavaillaan suurta osuuskunnallista markettia, 
ilmeisesti Forssa saanee Coop Extra myymälän. Hanke etenee hyvin hitaasti koska 
keskustakauppiaat inisevät vastaan. Keskustakauppiaille on tarpeeksi harmia Ylicityn 
kauppakeskuksesta. 
 
Suurin osa jokioislaisista on Jokioinen areenaa vastaan mutta on pakko hyväksyä, kun halli on jo 
rakennettu. Kyllä hallille tulee paljon käyttöä. Siellä tulee pelaamaan paikallinen Bandy joukkue sekä 
oiva messujen järjestämispaikka. Hallin pääsponsorina on vakuutusyhtiö  
 
24tunnin pyörätuoliajojen järjestäjinä on TLNA yhdistys sekä Tavastia Region.  
Johanna käväisi katsomassa pyörätuoliajoja, jotta näkisi jos tapaisisi tuttuja. Hän yhä kaipaa 
lukionaikaisia koulukavereita, erityisesti Viktor Erkkilää, josta hän ei ole kuullut pitkään aikaan. Roopea 
hän on viimeksi nähnyt edellisen vuosikymmenen puolivälissä Jokioisten kaupunkifestareilla, jonka 
järjestäjänä oli varsinaissuomalainen iltapäivälukulaitelehti Tänään. Aikaisemmin kyseinen lukulaite oli 
nimellä Turun lukulaite, joka vaihtoi nimensä, kun yhdistyi Satakuntalaisen Iltapostin kanssa. Tämän 
vuosikymmenen alussa molemmat lukulaitelehdet uudelleen perustettiin, kun lehtitalon osti kansallinen 
iltapäivälukulaitelehti Expressi, jolloin Turun lukulaite ja Iltaposti alkoivat uudelleen ilmestyä vanhoilla 
nimillä. Moni kutsui Tänään lukulaitetta Turun lukulaitteeksi ja yksi heistä oli Anna Kivinen, kun taas 
Johanna kutsui sitä nimellä Tänään. Kun lukulaitelehti otti uudelleen käyttöön vanhan nimen, niin 
silloin Anna naurahti: ”Mitäs mie sannoin, ne otti vanahan nimen, kun mie niin kutuin!”  
 
Urheiluhallin tiloissa on pienoinen salibandyhalli sekä seudun parhain keilahalli keilakauppoineen. 
Forssassa, Jokiylänne areenan keilahallilla ei ole pallomyymälää.  
 
Johanna ei nähnyt muita kuin työkaveri Kaapon, joka kurvaili Bandy kentällä motorisoidulla 
pyöräpuolillaan. Tapahtuman ideana on ajaa pyörätuoleilla ympäri vuorokauden ja sitten lopuksi 
Tavastia Regionin poliitikot ajavat kilpaa pyörätuoleilla, jotta liikuntarajoitteiset saisivat lohtua, että 
aluepoliitikot ovat kokeilleet istua pyörätuolissa.  
 
Johanna katsoi hetkisen ja sitten lähti kotiin. Ei voisi vähempää kiinnostaa rullatuolit, ajatteli Johanna.  
Hän ajoi mutkan Belfastin kadulla, jos näkisi Anatolia ja Matleenaa. Niin myös kävi. He olivat 
tihkusateessa talsimassa kohti keskustaa. Kun Johanna kohtasi heidät, niin silloin oltiin Markon talon 
edustalla.  
Johanna teki U-käännöksen Jonnan Kaupan luona ja sitten hidasti kaksikon kohdalla ja avasi 
sivuikkunan ja kysyi: ”Tarttisko olla kyyti?” Anatoli hätkähti. Hän tunsi kiihottuvan, kun näki kauniin 
Johannan mutta pakotti itsensä happamaksi, kun oli kihlattunsa seurassa: ”Vittu, me kävellään 
kauppaan!” johon Johanna säikähtäneellä äänellä: ”Okei, okei, nähhään sitten maanantaina töissä, 
Moido!” ja jatkoi matkaansa kohti Forssaa. Heti kun hän oli tullut valtatie kympille, niin silloin tuli 
Anatolilta tulikivenkatkuinen tekstiviesti; Onko kiva vakoilla ihmisiä? Johanna napsautti 



automaattiohjauksen päälle ja yritti soittaa työkaverilleen, että hän oli tulossa 24tunnin 
pyörätuoliajoista. Anatoli ei vastannut. Hän ei koskaan happamana vastaa takkipuhelimeen, ellei 
soittaja satu olemaan vanhemmat tai virallinen tyttöystävä.   
Johannalle tuli tuskanhiki, että paloiko Medvedevillä taas käämit? Hän lähetti tekstiviestitse, että oli 
tulossa 24tunninpyörätuoliajoista eikä ollut tarkoitus vakoilla. Sitten hän soitti Matleenan 
takkipuhelimeen, jotta tämä selittäisi poikakaverilleen, että sattui väärinkäsitys. Matleena ymmärsi 
yskän ja sanoi, että Anatoli on vain väsynyt ja tarvitsee pienen tauon tapaamisessa, semmoista 
breikkiä, siis saletisti natsaa. 
Seuraavana päivänä Anatoli lähetteli Johannalle kiihkeäsävytteisiä tekstiviestejä eikä Johanna älynnyt 
olla niihin vastaamatta. Johanna muistutti, että kuinka avulias ja kiltti hän on ollut ja sitten saa tällaisen 
kohtelun palkaksi. Tämän luettuaan Anatoli kiihottui ja mulkku ärtyi seisomaan vallan julmetusti mutta 
silti hän pakotti itsensä happamaksi ja vastasi, että myös hän on ollut kiltti ja tarjonnut seuraa.  
Siis he molemmat ovat olleet ystävällisiä mutta kuitenkin Anatolin osuus ontuu pahasti, sillä hänen 
seurallisuutensa on yksipuolista; hän itse halusi seuraa tai paremminkin pillua, muttei uskalla.  
Johanna pärjäisi mainiosti yksin. Anatoli on tuhonnut Johannan yksinolotaidon ja sitä hän onkin 
lukemattomia kertoja itse mielessään sadatellut.  
Lisäksi Anatoli on hyväksikäyttänyt ilmaiskyytejä eikä ole edes tarjonnut kyytirahaa. Hän ei ole 
tarjonnut mitään, kun taas Johanna on tarjonnut lukemattomia kertoja hampurilaisia ja snapseja niin, 
että pettuvodkapullo on melkein tyhjä.  
Anatoli ja Johanna molemmat ovat yhtä itsepäisiä niin, että tekstiviestikeskustelut venyvät hyvin 
pitkiksi ja samalla Anatolin kiukku yltyy entisestään. Johanna onnistuu hyvin hillitsemään kielenkäytön, 
ettei ala solvaamaan toista mutta samaa ei voi sanoa Anatolista. Juuri sen vuoksi kesällä hän riitaantui 
lopullisesti Markon kanssa. 
Lopulta Anatoli kyllästyi tekstittelyyn ja kehotti Johannaa soittaa Matleenalle, jotta riita selvitettäisiin 
ennen maanantaikokousta, sillä hän pelkää Simon ja Esan saarnoja.  
Anton-Karia hän ei pelkää, kun tämä on hyvin nössö, yhtä ylikiltti kuin Johanna. 
Johanna soitti Matleenalle, joka selitti, että kaikki on hyvin ja Anatoli tarvitsee pain paussia ja on 
hieman väsynyt ja ärtyisä. Sen kyllä Johanna on huomannut tekstiviestien sävystä.  
 
Maanantai-illalla Anatoli lähetti tekstiviestin; Me emme tule sinun syntymäpäiväjuhliisi… 
Septemberissähän Anatoli oli luvannut tulla myöhemmin syksyllä, ajatteli Johanna. Anatoli perusteli, 
että riittää työpaikalla tapaaminen. Johannasta tämä tuntuu kummalliselta selitykseltä, sillä jätkähän 
itse on pyytänyt aamukyytejä.   
Johanna pahoitti mielensä, kun työkaveri perui lupauksensa. Hän tunsi ensimmäistä kertaa todella 
vahvaa vitutusta; miksi hän tekee näin? Eikö mikään enää riitä? Anatoli on lainannut satoja euroja eikä 
ole maksanut senttiäkään.  
Johanna pohti, jos ottaisi yhteyttä hoivahallinnon ylimpään päällikkö Antti Paasioon, ja kehottaisi 
sijoittaa Anatolin toiseen ryhmään ja sen tulisi tapahtua salaisesti. Pian Johannalle palasi 
lemmentunteet eikä ollut sydäntä ilmiantaa.  
Tuskinpa Anatolia olisi pakkosiirretty, sillä hoivahallinnon päälliköt ovat yhtä nössöjä kuin ohjaajatkin.  
Olisi todella vaikea erottaa narsistinen Anatoli, kun tämä aina saa tahtonsa läpi. Lisäksi duunareita 
suojaa tuki- ja palvelulaki. Sunerikin olisi voimaton.  
Johanna ajatteli, että oikeastaan hänen itsensä ei tulisi olla Daily Activity helvetissä vaan 
kaupungintalolla, informaatiopalvelussa. Johanna tunsi vahvaa katkeruutta Oilia kohtaan, vahvempaa 
vitutusta kuin Anatolia kohtaan.  
 
Keskiviikkoaamulla Anatoli soitti ja pyysi kyydin töihin, kun ei jaksa raahautua ruuhkabussiin ja sitten 
bussinvaihto Jokioisten Kauppatorilla ja sitten vielä bussin vaihto Forssan Adjutantintorilla.  
Kuten saattaa arvata, ylikiltti Johanna hyppäsi autoon ja lähti ajamaan kohti Jokioisia. Näköjään hän 
on unohtanut eilisiltaisen vihanpuuskan. Myös Anatoli on unohtanut, että riittää töissä tapaaminen.  
Tässä nyt sitä ollaan, ajatteli Johanna samalla kun auton keula osoitti pohjoista. Hän huokaisi 
helpotuksesta, ettei ystävyys ollutkaan mennyttä kalua. Yhtä asiaa Johanna ei vielä ymmärrä; tämä ei 
ole oikeaa ystävyyttä vaan silkkaa hyväksikäyttöä.  
 
Tänään Kari ei ollut töissä, niinpä iltapäivän voi hyvin tuokiossa Johanna kysyi Anatolilta, jos tämä 
hieroisi häntä eräänlaisena vastapalveluna. Anatoli hätkähti ja sai stondiksen, jonka jälkeen mieleen 
tuli jälleen sanahirviö, mieshuora. Hän tuhahti: ”Vittu, ei kiitos!” Johannaa alkoi ottaa pattiin, kun saa 
olla hovikuskina, muttei itse saa palveluita takaisin, ei edes kyytimaksua. Aurinkosatuhieronta ei olisi 
maksanut senttiäkään, ajatteli Johanna. 
 



Johanna keskusteli tästä ohjaajien kanssa, mutta he eivät kuunnelleet vaan alkoivat nauraa 
persettään repien. Johannalla kävi mielessä, jos sittenkin ottaisi panoraamahissin hoivahallintoon ja 
kävisi pienet keskustelut Anja Paasion kanssa Anatolin temppuilusta sekä ohjaajien 
piittaamattomuudesta. Johanna voisi ihan hyvin myös koputtaa Juha Janatuisen konttorinoveen, 
muttei ilkeä, kun yhä tuntee lemmentunteita Juhaa kohtaan, vaikka tämä on parisuhteessa.  
Johanna tuli toisiin ajatuksiin, kun Simo huomasi Johannan olevan surullinen, hyvä kun ei itkenyt 
mutta silmäkulmat olivat kosteat.  
Johanna antoi Simon hieroa, sillä tämä on suurin piirtein Juhan ja Anatolin ikäinen.  
Muutama vuosi sitten, kun Johanna oli nähnyt Simo Erkkilän ensimmäisen kerran, niin silloin hän oli 
vähällä ihastua mutta sitten huomasi miehessä ihilistiset piirteet, byrokraattisen suun asennon.  
Nyt Johanna tietää Simon olevan naimisissa eli avioliittoa hän ei henno sotkea.  
Simon mielestä Johanna on ihana nuori nainen, kun osaa luoda moniulotteisia kertomuksia. Johanna 
on kääntänyt kainuulaisia sanontoja Hämeen murteelle. Lisäksi Simoa ja Anton-Karia ilahduttaa 
Johannan robottiohjelmointitaito eivätkä osaa aavistaakaan, että hän on ohjelmoinut kaikkiin Forssan 
avussa myytäviin avustajarobotteihin pitkälle vietyä tekoälyä, jonka tämä on piilottanut vahvasti 
salattuihin mappeihin.  
 
Simo on löytänyt itsensä Johannan Aivot toivoa täynnä kertomuksesta, jossa hän on nimellä Fia Mega 
eli naisen roolissa. Simon oli helppo hiffata itsensä, sillä tarinan Fia aloittaa 4000-luvun Daily 
Activityssä sijaisohjaajana ja ulkoilupäivillä voittaa työkalupakin.  
Simo on myös hoksannut Anatolia kuvaavan hahmon ja huolestui, jos tämä sattuisi lukemaan 
kertomuksen ja pahoittaisi mielensä. Siitä se metakka syntyisi, kuten Simo on asiaa vatuloinut.  
Johanna on jo ottanut tämän seikan huomioon ja naamioinut kaikki nykyiset työkaverit, etteivät 
hoksaisi. Ainakin Simo on jo hoksannut. Hän lukeneena miehenä osaa ottaa asian huumorilla vastaan. 
Myös hänestä Johannan kertomukset ovat hauskoja, muttei jaksa alkaa niitä tarkemmin lukemaan, 
kun ei ole kiinnostunut kirjallisuudesta. Anatolikaan ei ole kiinnostunut lukemisesta eli 
epätodennäköisesti löytäisi oman hahmonsa.  
Johanna katuu, kun nimesi päähenkilön eli oman hahmonsa Juhaksi, sillä sehän on pikkusiskon 
poikakaveri. Pitänee joskus vaihtaa hahmon nimen, on Johanna asiaa vatuloinut. Onneksi Juha 
Janatuinen ei pahastunut hahmokaimastaan mutta Johanna ei tiedä kuinka pikkusisko sekä tämän 
poikakaveri asiaan suhtautuisivat, jos sattuisivat lukemaan kertomuksen. Se vaara on mitätön, sillä 
Johannahan on salannut kertomukset sukulaisilta serkkuja lukuun ottamatta. Ainoa serkku, joka ei 
pääse Johannan kertomussivulle, on Gaga-Sisko, sillä tämä vielä asuu lapsuuskodissa eli Kakadu ja 
eno voisivat pahastua.   
 
Ohjaajat ihmettelevät, että mistä kummasta Johanna ammentaa kaikki nämä ideat. Kerrassaan 
uskomattomia tarinoita, jotka sijoittuvat kaukaiseen tulevaisuuteen, kuten Anton-Kari on monesti 
ihmetellyt. Hän ei tiedä, että suurin osa henkilöistä on todellisia, vain sukupuolet ovat päälaellaan.  
Poliisiesitutkinta on jo mukana. Ohjaajat eivät voi tietää, että se on todellinen tapahtuma, että kirjailija 
on ollut kuulustelussa. Sitä Johanna ei aio paljastaa.  
 
Simon kanssa on vaikea keskustella, kun tämä usein vaipuu omiin ajatuksiinsa, kun taas Anton-Karin 
kanssa on helpompi jutella mutta äijällä on huonomuisti. Kun hän on esimerkiksi auttamassa 
Johannaa hinnastolukulaitteen päivitys työssä ja heti, kun Anton käväisee pakkaamossa 
tarkistamassa hintatiedot, niin sille tielleen jää, kun joka kerta joku duunareista pyytää apua. Johanna 
saa turhautuneena odottaa robottihuoneessa. Tämän vuoksi hän muokkaa kertomuksiaan, 
useimmiten näppäimistöltä, kun töissä ei uskalla sanella, ettei työkaverit kuulisi työpaikan 
tapahtumista. Arkaluontoisinta on Anatolin kotkotukset.  
 
Eräänä syksyisenä tiistaina Johannalta paloi käämit, kun Tatjana oli koko ajan kyhnyttämässä Anatolin 
hartioita. Johannalle nousi raju mustasukkaisuuskohtaus. Oli kova työ peittää tunteensa.  
Aivan varmasti Johannan verenpaine oli maksimissa ja kasvoja kuumotti kuin uunin arina.  
Flirttiperseen kyhnytys ei vaikuta kaverilliselta kujeilulta kuten ohjaajat väittävät. Anatoli tapaa 
kovaäänisesti kehua Tatjanan käsittelyä, jotta ajatukset Johannaan laantuisivat. Totta kai Anatoli 
haluaisi tulla Johannan hieromaksi, muttei kykene sellaiseen, kun heti tulee mieleen sanahirviö.   
 
Johanna kevensi sydäntään Anton-Karille, ohjaajien konttorissa.  
Myös Jilly tapaa usein valittaa Tatjanan vallattomuudesta mutta turhaan sillä ohjaajat eivät voi tehdä 
mitään. Jos he olisivat jämerämpiä, niin he vähentäisivät duunareiden määrää ja ennen kaikkea 
välttäisivät vanhojen koulututtujen joutumisesta samaan ryhmään. Tätä Johanna onkin monesti 



ehdottanut mutta turhaan. Ohjaajat ovat saamattomia nahjuksia. He vain perustelevat, ettei ketään voi 
vastoin tahtoaan siirtää muihin ryhmiin. Johannalla on myös toinen erittäin hyvä ratkaisu; hän itse 
takaisin informaatiopalveluun. Tietenkään Daily Activityn ohjaajat eivät voi järjestää hänelle paikkaa 
kyseiseltä osastolta. Ehkä Johanna voisi saada harjoittelupaikan informaatiopalvelusta niin kutsutun 
Ulkoinen ryhmän kautta mutta siitä hän ei tiedä. Ei ole harmainta aavistustakaan.  
Anni Mattila sai töitä Ulkoinen ryhmän kautta Liesjärven ruokakaupasta, tosin ei ansiopalkkausta mutta 
kuitenkin tavallisessa työpaikassa. Ohjaajat pimittivät saman mahdollisuuden Johannalta, vaikka 
tietävät varsin hyvin hänen kaipaavan takaisin informaatiopalveluun.  
 
Ulkoinen ryhmä on Daily Activityn ehdoilla, tuki- ja palvelulain piirissä. Ulkoryhmäläiset voivat saada 
myös työtehtäviä myös Voimalan ylimmäisestä neljännestä kerroksesta, jossa on Sunerin 
aurinkopaneeliyksikkö. Ulkoinen ryhmä on juuri Johannan kaltaisille intellektuelleille 
toimintarajoitteisille. Toistaiseksi ohjaajat katsovat hänen kehitystänsä, että onko tästä tavalliseen 
työympäristöön.  
Ulkoryhmää vetää Vaihtoehtoryhmän Snadi-Papa Jussila ja erityisesti ulkoiseen ryhmään perehtynyt 
Johannan ikäinen Lore.  
Vaihtoehtoryhmän tilat ovat Forssan apua vastapäätä, käytävän toisella puolella.  
 
Ehkä Anton pitäisi puhuttelun Tatjanalle mutta hän hieman pelkää korkeammin koulutettua Simoa.  
Nyt kun Johanna avautui Anton-Karille, niin tämä lupasi puhua Tatjanalle, jotta tämä ottaisi 
rauhallisemmin. Tuskin neiti Niilola mitään kuuntelisi tai ymmärtäisi. Hän lupasi ottaa hieromiset esille 
seuraavassa maanantaikokouksessa.  
 
Johanna inhoaa myös Kaapo Molotovia koska tämä on pikkumainen ja usein tiuskii hänelle. Kun 
esimerkiksi kahvitauolla Johanna vitsailee hänelle, niin silloin tämä tuhahtaa: ”Ota iisisti!” mutta 
Tatjana saa vitsailla miten sattuu ja kyhnyttää lähes jokaisen jätkän selkiä. Johanna ei tule 
mustasukkaiseksi, kun Tatjana kyhnyttää Kaapoa. 
Muutaman kerran Johanna on kauhukseen huomannut flirttiperseen halaavan Karia ja se aiheuttaa 
tosi vahvaa mustasukkaisuutta.  
 
Kaapo tapaa silloin tällöin ärhennellä myös Anatolille mutta kuitenkin enemmän Johannalle, hädin 
tuskin Johanna uskaltaa edes huokaista, niin heti Kaapo on sormet pystyssä moralisoimassa.  
Ehkä hän on kateellinen, kun Johanna on älykkäämpi ja liikkuva. Se voi myös johtua siitä, kun vuosi 
sitten Johanna vaivihkaa mieltään osoitti hänelle eli osittain Johanna saanee syyttää itseään, kun on 
joutunut Kaapon silmissä huonoon valoon.  
Kaapolla on usein hermot kireällä, kun silloin tällöin tilauspuhelimessa asiakkaat kysyvät äitiä, vaikka 
tämä on työpaikalla. Ehkä ihmiset olettavat puhelimeen vastaajan olevan alaikäinen, kun tällä on 
epäselvä itkuinen änkyttävä puheääni. Häntä myös ärsyttää, kun jotkut asiakkaat pajattavat eri 
murteilla ja jopa esperanton murteilla. Kaapo on hyvin huono tässä keinotekoisessa kielessä mutta 
englantia hän jotenkuten ymmärtää.  
Kaapoa sekä Hermannia ärsyttää, kun kaupungilla ollessa ihmiset katsovat hänen sijastansa 
henkilökohtaista avustajaa, vaikka asia olisi kohdistettu heille.  
 
Kaapoa ärsyttää myös ihmisten pyörätuolikauhu, moni ei uskalla edes hipaista pyörätuolia ihan kuin 
ne olisivat täynnä Ebola viruksia. Myös Johannalla on pyörätuolikauhu; hän välttää pyörätuoleihin 
koskemista, saati istumista.  
 
Myöhemmin Simo tuli robottihuoneeseen keskustelemaan Tatjanan vallattomuudesta. Hän lupasi 
Johannalle antaa Tatjanalle aina työtehtäviä, jotta tällä olisi aina tekemistä.  
Kahvitauot ovat melkoista rumbaa, kun jatkuvasti neiti Niilola käy kahvilasta ostamassa Ugri Colaa ja 
makeisia. Hän tapaa myös flirttailla kahvilan jätkille. Sekin häiritsee Johannaa, sillä hän on päättänyt 
itse mielessään, että Jesse ja Uuno olisivat varaukkoja. Johannan mielestä Sylvester sopisi eritäin 
hyvin flirttiperseelle mutta näyttää siltä, että myös Tatjana on perso mieskauneudelle.  
 
Robottihuoneessa Johanna kertoi Simolle keväisestä poskipususta, jotta tämä tietäisi mitä on aiemmin 
tapahtunut. Poskipusun aikaan Simo ei vielä ollut aloittanut Forssan avussa, mutta todennäköisesti on 
kuullut asiasta Antonilta tai lukenut tietokannasta, jollainen on jokaisella duunarilla. Vain ohjaajilla on 
pääsy tietokantoihin, jotta mahdolliset sijaiset pysyisivät kärryillä. 
 
Mitä Johanna ja Simo ei tiennyt, Anatoli salakuunteli oven takana Forssan avun käytävällä, kun ensin 



oli sattunut kuulemaan nimensä. Väliseinät ovat ohutta lastulevyä, huono äänieristys.  
Anatoli pahoitti mielensä mutta pystyi kuitenkin peittämään tunteensa, ettei ohjaajat alkaisi saarnata.  
Työpäivän aikana sappi kiehui enemmän ja enemmän.  
Kotimatkalla bussissa hän lähetti Johannalle tulikivenkatkuisen tekstiviestin; Vittu, mä halaan, sitä ketä 
mä haluan! Juuri silloin Johanna oli kävelemässä kohti kotia. Hän oli Öhmanin takana, Pimunkadun 
varrella. Ohitse autot ja bussit ajavat tuhatta ja sataa vaikka tiellä on viidenkympin rajoitus. Pimun 
kadulla on paljon liikennepölyä ja biokaasun katkua.  
 
Johannan sydän hyppäsi kurkussa asti ja yritti soittaa ja selittää asian oikean laidan mutta turhaan. 
Työkaveri heti katkaisi puhelun. Niinpä hän lähetti tekstiviestin; En ole sua kieltänyt halaamasta 
ketään… Miten niin? johon tuli vastaus; senkin valepukki, niinhän sä sanoin Simolle! Johanna ajatteli 
itsemielessään, että nyt se samperin ihilisti on tehnyt vihoviimeisen tempun ja juorunnut. Hän pohti, jos 
menisi poliisilaitokselle tekemään rikosilmoituksen vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta. Poliisitalo on 
takana päin mutta kuitenkin kävelymatkan päässä, kaupungintalon takana. Hetki sitten Johanna käveli 
melkein poliisitalon ohitse. Johanna kääntyi takaisin etelään. Hän ei kuitenkaan mennyt poliisitalolle 
vaan käveli kauemmas, Rixum-alueelle. Hän päätti laittaa ihilistin seinää vasten ja vaatia kunnon 
selityksen.  
Kävellessä Pimunkatua pitkin Johanna kysyi Anatolilta tekstiviestitse, että onko tämä yhä työpaikalla, 
johon tämä vastasi, ettei ole vaan bussissa matkalla Jokioisiin. Johanna ajatteli, että niin tämän tulisi 
aina tehdä; mennä bussilla eikä kerjätä kyytiä.  
Vihdoin ja viimein hän palasi takaisin Voimalatalolle ja meni sisään Daily Activityn puoleisesta 
pääsisäänkäynnistä. 
Kahvila on juuri mennyt kiinni. U-kirjaimen muotoisen tiskin päälle oli laskettu teräsverkko, jonka 
takana näkyi ohjaaja Markus touhuavan jotain.  
 
Johanna avasi Forssan avun lasioven ja marssi suoraan ohjaajien konttorin ovelle.  
Konttorin ulkopuolella, toimistotuolilla istui Lasse täysissä pukeissa ja odotteli ohjaajaa saattamaan 
hänet taksiin. 
 
Johanna koputti ohjaajien konttorinoveen. Sisältä kuului Antonin ääni: ”Sisään!” Johanna avasi oven ja 
kysyi: ”Onks Simo vielä paikalla?” Anton-Kari vastasi, että tämä lähti hetki sitten. 
Sitten Johanna kertoi koko tarinan Antonille. Hän oli kiihtynyt niin, että Anton kehotti puhua 
rauhallisemmin. Hänestäkin kuulosti kummalliselta, että korkeasti koulutettu pedagogiteknikko olisi 
juorunnut Anatolille ja lupasi ottaa asian esille huomenna. 
Johanna ja Anton-Kari eivät tiedä, että Simo on syytön ja asia on niin, että Anatoli oli salakuunnellut 
oven takana. Johanna itsemielessään siunaili, että olipa hyvä, kun en mennyt Voimalan sijasta 
poliisille, jolloin olisi tullut väärä ilmianto. Ehkä isotissinen rikoskyttä olisi menettänyt luottamuksen, 
ajatteli Johanna samalla, kun lähti kotiin. Tänään hän on saanut paljon liikuntaa; ensin puoliväliin ja 
sitten takaisin ja sitten kotiin. Siis jotain hyötyä Anatolin temppuilusta, ajatteli hän.  
 
Myöhemmin illalla Anatoli lähetteli tulikivenkatkuisia tekstiviestejä ja Johanna yritti rauhoitella ja 
muistuttaa, että kuinka ystävällinen hän on ollut. Sitten Anatoli alkoi kritisoida autolla ajoa; Sä ajat kuin 
ukot, liian lujaa vauhtitöyssyihin ja rinnat kiinni ratissa! Oon puhunut tästä kavereitteni kanssa ja hekin 
ihmettelevät. Johanna huolestui, kun Anatolista paljastui selkään puukottaja, samanlainen tursake 
kuin Oili. Hyvä kuitenkin, että jätkä itse tunnusti selän takana puhumiset, siitä kymmenen pistettä ja 
papukaijamerkki, ajatteli Johanna. Sinänsä tämä ei ole mikään uutinen, sillä Anatoli on puhunut myös 
hänelle muiden asioista.  
Anatoli kehotti käyttää enemmän automaattiohjausta. Nytkään hän ei maininnut kyytirahasta koska 
siihen hänellä ei ole vara mutta kuitenkin haluaa ilmaiskyytejä. Mitä Johanna ei tiedä, työkaveri on 
monesti pohtinut luonnossa maksamista. Juuri rakkaustunteet pakottavat Anatolin happamaksi, ettei 
se sanahirviö tulisi mieleen.  
Sitten Anatoli alkoi haukkua Johannaa ämmäksi. Johanna tekstasi, ettei saa ämmitellä. Johon Anatoli; 
Pahastutko ämmittelystä? johon Johanna; Se tuntuu pahalta! Anatoli kirjoitti, että häntä on 
lukemattomia kertoja haukuttu hintin perhanaksi eikä se mitenkään tunnu pahalta. Sanahirviötä hän ei 
kykene kirjoittaa, sillä se on hänelle samanlainen traumaattinen sana kuin Pulliainen-Bulle Johannalle.  
 
Anatoli on vain pilalle hemmoteltu koska perheessä on Downin syndroomaa sairastava pikkuveli eli 
lainausmerkeissä perheen tervelapsi. Anatoli on hyvin sairas; narsistinen ääliö, joka osittain kykenee 
ottaa toistenkin tunteet huomioon mutta useimmiten jälkikäteen. Tämä on osa hänen 
toimintarajoitettansa. Hän itsekin on tietoinen kiivaasta temperamentistaan ja haluaisi ryhdistäytyä, 



muttei kykene. Tällä hetkellä hänen mieleensä on juuttunut onneton rakastuminen Johannaan. 
Keväinen poskipusu kiihotti hänet mutta ajatuksia ja tunteita sotkee Timo-Markuksen mieshuorittelut 
sekä kihlaus. Tämän vuoksi hän yrittää poistaa rakastumista Johannaan käyttämällä happamuutta.  
Hän pohtii, jos ilmoittautuisi aggressioklinikalle, jossa skannataan koko aivoalue ja formatoidaan 
aivoista ei-toivotut ajatukset. Aggressiohoito on hyvin kallista eikä hänellä ole sellaiseen vara. Kaikki 
rahat menevät tyttöystävän vippeihin. Vanhemmilta hän ei kykene lainaamaan, kun silloin joutuisi 
mainitsemaan sanahirviön sekä rakastumisen Johannaan. Todennäköisesti vanhemmat ehkä 
kehottaisivat tyttöystävän vaihtoa, kun Johanna vaikuttaa kunnollisemmalta kuin renttumainen 
Matleena. Tämän Anatoli melkein arvaa ja on itsekin samaa ajatellut ja samalla kiihottunut.  
Aggressiohoito on niin kallista, ettei sellaisia rahoja ilkeä lainata Johannalta, jolle hän on korviaan 
myöten veloissa. Tuskin luonnossa maksaminenkaan auttaisi, on Anatoli monesti vatuloinut.  
Forssan aggressioklinikka sijaitsee Itäinen pitkäkadulla, jonka näyteikkunassa on hinnasto; 
nelinumeroisine lukuineen.  
Viime aikoina töissä Anatoli yrittää olla Tatjanan ja Erikan kanssa, joita kohtaan hän ei tunne 
lemmentunteita. Henkilövalinnat ovat osoittautuneet vääriksi, sillä Johanna tulee hyvin 
mustasukkaiseksi ja sen Anatoli on huomannut. Mustasukkainen blondi on hyvin näkyvä.  
 
Johanna yrittää välttää näkemistä Anatolia flirttiperseen ja Erikan seurassa. Tämän vuoksi hän on 
alkanut hypätä tiistaikävelyn yli ja istuu robottihuoneessa sanellen kertomustaan. Silloin sanelu 
onnistuu, kun työpaikalla on vähiten porukkaa.   
 
Johanna on vihdoinkin alkanut kyseenalaistaa ystävyyden. Ajatella jos hän olisi onnistunut 
hurmaamaan Anatolin ja sitten mennyt naimisiin. Aivan varmasti hän saisi olla nyrkin ja hellan välissä. 
Hän on pohtinut, että kuinka Matleena rukalla on voimia olla kihloissa tuollaisen hapannaaman 
kanssa. Täytyy pimulla olla rautaishermot. Johannalla itselläkin on rautaishermot, kun jaksaa kuskata 
sinne tänne.  
 
Seuraava työpäivä oli kokonainen työtorstai eli puoli yhdeksästä kello kolmeen. Torstai aamupäivisin 
Anatoli on aikuiskoulutuksen biologiakurssilla. Sillä välin, kun Anatoli on koulussa, niin Johanna ja 
ohjaajat keskustelivat eilispäivän tapahtumista. Simo vakuutti, ettei ole juorunnut Anatolille.  
Hän arveli Anatolin kuulleen keskustelun käytävälle. Johanna pyysi anteeksi epäilyään ja totta kai 
Simo kilttinä miehenä antoi anteeksi, sillä hän ja myös Anton-Kari pitävät kovasti tästä älykkäästä 
naisesta.  
Johanna ja ohjaajat päättivät pitää ystävyydenhoitokokouksen iltapäivällä, heti kun Anatoli on tullut 
työpaikalle. Simo halusi olla läsnä, kun jätkä oli maininnut hänen nimensä. Johanna piipitti peloissaan, 
että ohjaajat ottaisivat rauhallisesti Anatolin kanssa. Anatoli alkaa olla Johannalle kuin perseelle 
ammuttu karhu.  
Koko aamupäivän Johannaa jännitti, että miten Anatoli suhtautuisi yllätyskokoukseen. Hän pelkäsi 
pahinta; illalla tulisi tulikivenkatkuista sanomista.  
 
Kello 13, heti kun Anatoli oli tullut työpaikalle, niin silloin Johanna sanoi hänelle, että ohjaajien 
konttorissa olisi pieni kokous. Hämmästynyt Anatoli epäröi mennä konttoriin. Ohjaajat sanoivat, ettei 
kokous ole pitkä. Johanna sanoi värisevällä pelokkaalla äänellä: ”Se ei oo mittään vaarallista!” ja veti 
työkaveria kuin pässiä narussa konttoriin.  
Johanna istahti Antonin työpöydän ääreen ja Anatoli pöytää vastapäätä. Johannalle tuli mieleen 
poliisikuulustelu; nyt minä ole kuin Jaana-Olga, ajatteli hän.  
Koko ajan Johanna piti silmällä työkaverin suuria sinisiä silmiä, jotka alkoivat pelottavasti musteta. 
Johanna tunsi sydän alassaan pelkoa, millainen tekstiviestirumba tulee olemaan illalla.  
Anatoli ei uskaltanut katsoa Johannaa silmiin, kun silloin olisi kiihottunut. Silloin ei pystyisi olla hapan.  
 
Ohjaajat istuivat vasemmalla, lähellä konttorinovea ja olivat valmiita tulla väliin, jos tulisi ilmiriita.  
Johanna aloitti yskäisyllä: ”Pahotin mieleni eilisistä tekstiviesteistä…” Anatolilla oli hämmästynyt ilme. 
Sitten Simo selitti, että työpaikkahieronta on vain hyvinvointia varten eikä ole mitään tekemistä 
seksuaalisuuden kanssa. Anatoli nyökkäsi ja sitten totesi: ”En bonjaa…” Kokouksen lopulla ohjaajat 
kysyivät: ”Olettehan nyt sovussa?” Johanna vastasi myöntävästi. Anatoli nyökkäsi hyväksyvästi.  
 
Kokouksen jälkeen Anatoli ei halunnut tulla samaan aikaan keittiöön Johannan kanssa vaan oleskeli 
loppuajan Callcenter-huoneessa Kaapon seurassa. Hän kertoi kokouksesta oman version niin, että 
Kaapo sai väärän käsityksen, että kaikki olisi blondin syytä.  
 



Töiden jälkeen Johanna tunsi levottomuutta, kun koko ajan pyöri mielessä, että kohta tulee 
tulikivenkatkuiset tekstiviestit. Hän ei kykene sammuttaa takkipuhelimen ohjauspaneelia.  
Johanna päätti käväistä Perusta yhdistyksessä katsomassa mitä siellä puuhataan, jotta saisi muuta 
ajateltavaa. Hän ei pystynyt keskittymään kertomusten saneluun.  
Kerta oli torstai, niin Perustassa oli tupailta. Pitkään aikaan, moneen vuoteen, Johanna ei ole siellä 
käynyt. Viimeksi hän oli edellisen vuosikymmenen alussa Miltonin ja Martin seurassa.  
Perustan kellaritiloihin mennään kerrostalopitkon päädystä, Hirvisuonkadulta. 
Johanna tervehti vetäjä, Pirjo Jussilaa, joka on oikea tulisielu. Ilman häntä ei olisi koko yhdistystä. Pirjo 
ilahtui, kun pitkästä aikaa näki tämän hauskan kainuulaistytön.  
He usein näkevät toisiaan muutaman kerran Voimalatalolla. Silloin Pirjo ei ehdi paljoakaan jutella, kun 
lähes kaikki duunarit ovat hänen kimpussansa pelleilemässä.  
 
Johanna meni salin perälle, jossa on seinään tehty baaritiski. Tietenkään yhdistyksen baarissa ei 
myydä alkoholipitoisia juomia. Aikaisemmin Johanna tapasi ostaa XL Colaa mutta nyt hän osti 
kupposen cappuccinoa ja asettui pöydän ääreen. Samassa pöydässä, ikkunan vieressä, istui 
työkaveri Sirkka-Oili röhnöttämässä pöytää vasten.  
 
Harmaatukkainen vanha mies soitti nestekaasukitaralla jotain ikivanhaa suomalaista 
iskelmärenkutusta, jossa lauletaan jostain satulinnasta. Harmaatukkainen vanhahko lyhyt ja lihava 
nainen lauloi möreällä pornoäänellä Satulinnaa.  
Johanna kysyi Pirjolta, että ketä ovat nuo esiintyjät, johon vetäjä: ”Juu, etkö tunne heitä, he ovat Pate 
Virtala ja Pia Perala… Pate työskentelee Korjaajaryhmässä:” Johanna vastasi: ”En tunne sen ryhmän 
duunareita.” ja ajatteli itse mielessään, ettei voisi vähempää kiinnostaa. Jos hän tietäisi, että 
kyseisessä ryhmässä on ihka elävä Nino, niin todennäköisesti kiinnostaisi. Kyllä hänellä on 
jonkinlainen aavistus jostain Nino Alppilasta, kun tämä on lähettänyt kalastusjutun lukulaitelehti 
Silmään, mutta jostain kumman syystä Johanna Kivinen ei ole hiffannut kyseistä häiskää.  
 
Jonkin aikaa istuttuaan Johanna päätti lähteä kotiin. Auton hän oli pysäköinyt vastapäätä olevalle 
pysäköintipaikalle, Hirvisuonkadun toisella puolella. Parkkipaikan takana on pitkulainen luonnontilassa 
oleva puistikko, jossa menee vanha lakkautettu teollisuusrata. 
 
Johanna ei tiedä, että äskettäin Elmo Yrjölä on muuttanut lähistölle, Teknikonkadulle. Joskus Elmo 
tapaa piipahtaa kansallisessa TLNA yhdistyksessä, joka on Teknikonkadun pohjoispäädyssä, 
Kulmakadun toisella puolella.  
 
Kotiin ajaessa Johannaa jännitti, että milloin tulisi Anatolin tekstarit. Se voi tapahtua minä hetkenä 
hyvänsä. Heti kotiin saavuttuaan se tapahtui kuin tapahtuikin; Saa olla laitimmainen kerta, kun järjestät 
mulle yllätyskokouksia ja ensi kerralla olen puhunut sulle sanottavani, jolloin olemme entisiä ystäviä. 
Johanna tunsi kylmänväreitä selkäpiissä. Hän vastasi vapisevin sormin; Ei tule toistumaan ja pyydän 
anteeksi. Oikeastaan Anatolin tulisi pyytää anteeksi, sillä Johanna ei ole tehnyt mitään väärää. 
Edellinen ystävyydenhoitokokous oli Anatolin järjestämä, myös yllätyskokous eikä Johanna siitä 
mieltään pahoittanut. Anatoli on hyväksikäyttänyt Johannan ja omaakin ihastumista.  
Perjantaiaamulla Anatoli soitti. Tällä kertaa hän ei pyytänyt kyytiä, vaan kiihtyneenä päkätti, kunnes 
Johanna kysyi änkyttäen: ”Mimimiten voin tapahtuneen hyvittää?” tämä oli melkoista venäläistä 
rulettia, sillä Anatoli saattaa keksiä ties mitä hullua. Hän vastasi: ”Juu, töiden jälkeen voisit tulla 
seuraneidiksi Järjestelmäyhtiöön, sillä ostan isänpäivälahjaksi viskiä.”   
Johannastakin ideassa oli munaa ja päätti myös itse ostaa omalle isukille samaa juomaa. Se olisi hyvä 
isänpäivälahja, ajatteli Johanna. Jos työkaveri saisi päähänsä, että minun pitäisi kustantaa hänen 
ostoksensa, niin silloin itse en ostaisi, ajatteli hän. Ihan hullu ajatus, sillä mulkero on jo korviaan 
myöten veloissa. 
 
Keskustan Järjestelmäyhtiö on Forssan hienoin ja parhain viinakauppa, joka sijaitsee Jätkänkadun ja 
Röllinkadun kulmauksessa.  
Järjestelmäyhtiön myymälöitä on ympäri Suomea ja Viroa. Forssassa on vain tämä yksi myymälä, 
mutta on suunnitteilla avata toinen myymälä Ylicityn kauppakeskukselle.  
Järjestelmäyhtiöissä on kalliimpaa alkoholia kuin ruokakaupoissa mutta samalla myös korkeampaa 
laatua.  
 
Ennen päivän ensimmäistä kahvitaukoa Johanna ja Anatoli pitivät kaksistaan lyhyen 
ystävyydenhoitokokouksen robottihuoneessa. Anatolilla ei ole sydäntä olla hapan näin kaunista 



blondia kohtaan ja pelkää, jos Johanna kyllästyisi häneen lopullisesti ja sitten nussimiset olisi nussittu 
ennen kuin ensimmäistäkään yhdyntää olisi esiintynyt. Anatoli on itse mielessään päättänyt pitää 
Johannan eräänlaisena vara-akkana. Jos Matleena tekisi bänksit, niin silloin hän ottaisi Johannan. Nyt 
hän pelkää kuin ebolaa, ettei Johanna haluakaan häntä. Herra Medvedevillä on paniikki. Työpaikalla 
hän ei myöskään haluaisi riidellä koska silloin Esa Paddington alkaisi moralisoimaan 
maanantaikokouksessa.  
 
Töiden jälkeen Johanna ja Anatoli kävelivät Järjestelmäyhtiöön ostamaan isänpäivälahjaa.   
Johannan onneksi Anatoli maksoi ostoksensa itse eikä lainannut.  
Johanna osti isomman pullon koska hänellä on enemmän rahaa lompakossa. Anatolin rahat 
hupenevat tyttöystävän vippeihin sekä omiin partavesiin. He molemmat ostivat skotlantilaista After 
Brexit Whiskyä, joka maistuu hitusen katkeralta. 
 
Adjutantintorin bussipysäkillä Johanna piti seuraa työkaverilleen. Tällä kertaa hänen ei tarvinnut 
kyyditä, sillä auto on keskustan pohjoispuolella eli bussipysäkki on lähempänä. 
 
Adjutantintorin länsipuolella, Jätkänkadun varrella, on kauppakeskus Diana, joka on entisen YHA-
Tempon entisissä tiloissa. Dianassa on muun muassa Restaurant-Pub Teräsruukki, 
naistenvaatekauppa Juhann, Work Office, Insurance Cash sekä verovirasto. Ihan muutaman kerran 
Johanna on käynyt työkkärin uusissa tiloissa kysymässä vapaita työpaikkoja. Joka kerta hänelle 
sanotaan, että ensin hänen pitäisi irtisanoutua Daily Activityssä ennen kuin pääsisi takaisin avoimille 
työmarkkinoille. Se olisi varsinaista venäläistä rulettia; tulot lakkaisivat eikä työttömyyskassasta tulisi 
sentin senttiä. Silloin hän olisi sosiaalituen varassa. Johanna tuntee olevansa Daily Activityn vankina.  
 
Diana kauppakeskuksen kellarissa on Vapautusarmeijan second-hand tavaratalo Murkkula.  
Torin pohjoispuolella olevassa talossa on muun muassa Teeleipäleipomo, Savolais-Pubi, jossa 
tarjoillaan savolaisia oluita. Rakennuksessa on myös S-L Safetyn Cash Shop jonne kauppiaat tuovat 
päivänkassat. Johanna vihaa tätä piskuista automatisoitua paikkaa, kun sen omistaa hänen vihaama 
yritys. Muutama kuukausi sitten kun Cash Shop oli juuri aloittanut, niin silloin Johanna raapusti 
avainkortin kulmalla S-L Safetyn logot, jotta kauppiaat näkisivät, että firma on vihattu. Johannan 
harmiksi logo laitettiin ikkunan sisäpuolelle eikä sinne ole pääsyä ilman salasanaa. Johannan tekisi 
mieli murskata koko ikkuna mutta sitä ei missään nimessä kannata tehdä, sillä tiloissa on paljon 
valvontakameroita ja mikrofoneja. Aivan varmasti isotissinen rikoskyttä innostuisi, kun 
valvontafilmeistä näkisi tutun kainuulaisblondin.  
 
Johanna huokaisi helpotuksesta, kun ystävyys ei mennytkään, jos tämä ylipäätään mitään oikeaa 
ystävyyttä on vaan pelkkää hyväksikäyttöä, ajatteli hän. Johanna ehti pelätä, jos Anatoli tekisi 
naamakirjassa kaverilista Brexitit. Joskus Johanna itse on miettinyt, jos itse tekisi kaverilista Brexitit 
mutta jätkällähän on hänen puhelinnumeronsa. Johanna on myös pohtinut, jos poistaisi koko 
Facebook tilin mutta silloinhan menettäisi myös sukulaiset eikä näkisi, milloin suosikkiserkut täyttävät 
vuosia.   
 
Monet muutkin ovat alkaneet pohtia Facebook-tilinsä lopettamista koska tässä ikivanhassa 
sosiaalisessa mediassa on lisääntynyt roskapostitus sekä nettitrollit levittävät Amerian poliittista 
propagandaa ja mainostavat äärioikeistoa.  
Tutkivat journalistit ovat havainneet, että New Yorkissa olisi nettitrollitehdas, jossa muinaiset 
republikaanit yrittävät levittää ties mitä potaskaa, jotta valtamedia vahingossa uutisoisi valeuutisia ja 
sitten uusnatsit saisivat lisää vettä myllyynsä.  
Vaikuttaa siltä, että Amerian presidentti, Waldemar But, rahoittaisi trollitehdasta. Hän haikailee USA:n 
perään mutta Yhdysvallat on historiaa. Amerian kansallislauluksi on valittu USA:n kansallislaulu.  
Valdemar But on solminut Floridan presidentin kanssa kauppasopimuksia ja tavoitteena on palauttaa 
Florida takaisin Ameriaan. Floridan pohjoisosassa sekä eteläisessä Key Westissä on mittava 
amerialais-vähemmistö. Valdemar yrittää vaivihkaa aiheuttaa Floridan amerialaisten syrjintää, jotta 
sitten saisi hyvän syyn hyökätä puolustamaan maanmiehiään. 
Key Westissä on Amerian laivastotukikohta, joka on USA:n peruja.  
  
Muutama vuosi sitten perustettiin uusi sosiaalinen media, Net-Gallery. Se on alun perin vanha 
suomalainen IRC-Galleria mutta nykyään sivusto on venäläisomistuksessa. Net-Gallerysta on tulossa 
hyvin suosittu koska sen tietoturva on parempi kuin Facebookilla.  
Net-Galleryyn on myös yhdistetty vanha venäläinen VK.  



 
Seuraavalla viikolla, aamuisin, Johannan piti jälleen hakea Anatoli Jokioisista asti. Osittain Johanna 
voi hyvin, kun on ehtinyt tottua tähän järjettömään höyläämiseen kahden kaupungin välillä. Anatoli ei 
koskaan ole hapan, kun he ovat kaksistaan autossa, päinvastoin; hän on erittäin kiimainen ja vasenta 
kättä ihan nykii kohti kuskin oikeaa polvea. Autossa liikkuvassa Anatoli itse mielessään ajattelee, että 
sitten kun ja jos Matleena jättäisi hänet, niin tämä auto olisi hänen ja Johannan yhteinen. Tämä ajatus 
kiihottaa häntä entisestään ja tulee uudelleen ajatus tyttöystävän surmaamisesta. Anatolista ei olisi 
kenenkään murhaajaksi. Heti kun hän on kahden kesken kihlattunsa kanssa, niin silloin murha-
ajatukset ovat tipotiessään.  
Johannan ei tarvinnutkaan kyyditä Anatolia Hunnisalon joulumarkkinoille, sillä tämä haluaa säästää 
joululahjoihin. Anatoli suunnittelee uuden takkipuhelimen ostamista, kun on kyllästynyt tähän 
nykyiseen tupakanhajuiseen takkipuhelimeen. Takkipuhelimenhan hän osti Phone Bankista 
käytettynä.  
 
Eräänä November sunnuntaina Ylicityn kauppakeskuksella oli ilmaiskonsertti, jossa esiintyivät  
Suomen kuumimmat pop ja iskelmälaulajat Dariini ja Akitus. He ovat ponnahtaneet pinnalle TV4:n 
Suomen Idolista. Ensin he kilpailivat maakuntien sisäisissä Idoleissa ja sitten etenivät kansalliseen 
Idoliin ja seuraava askel on joko Euroviisu tai European Idols. Jälkimmäinen on yhteiseurooppalaisella 
ATV3 kanavalla, ollen vastapaino julkisenpalvelun Euroviisuille.  
 
Anatoli fanittaa Dariinia. Johanna ei varsinaisesti fanita kumpaakaan mutta oli pakko kyyditä työkaveri 
Ylicityyn, kun tämä niin tahtoi.  
Johanna osti Akituksen musiikki-USB-kalikan nimmareineen päivineen. Totta kai hän kopioi 
musiikkikalikan Matleenalle koska hänkin fanittaa kyseistä artistia, joka asuu Jokioisissa.  
 
Maanantai-iltapäivän Anatoli otti vapaaksi, kun haluaa käydä jouluostoksilla Ylicityssä. Hän kysyi 
Johannalta, jos myös tämä ottaisi vapaaksi, jotta voisi kyyditä hänet.  
Jos ohjaajat olisivat jämerämpiä, niin he olisivat voineet olla antamasta Johannalle vapaata, ettei 
Medvedev passuuttaisi Johannalla.  
 
Anatoli osti tyttöystävälleen uuden takkipuhelimen koska entinen on mennyt riekaleiksi, kun Matleena 
on varomaton tavaroittensa kanssa. Puhuessaan takkipuhelimeen hän tapaa murjoa sen helmaa. 
Helman sisällä on ohuita johtimia, jotka helposti murtuvat.  
Anatoli ei paketoinut takkipuhelinta sillä se on ennakkojoululahja. Matleena tarvitsee pikaisesti uuden 
toimivan takkipuhelimen. Hänellä ei ole perinteistä matkapuhelinta.  
Jouluaatoksi hän menee Riihimäelle, kasvattiperheen luokse. Anatoli ei lähde mukaan, kun inhoaa 
tyttöystävänsä ankaraa kasvatusisää.  
Tummanpunainen takkipuhelin maksoi 400 euroa eli sikakallis mutta Anatoli haluaa olla kiltti 
tyttöystävää kohtaan, ettei tämä jättäisi häntä ja sitten saisi mieshuoran maineen. Sinänsä suhteen 
päättymisestä olisi hyötyä, kun silloin hän voisi aloittaa uuden suhteen ihanan Johannan kanssa.  
Matleena on tuhansia euroja velkaa Anatolille, joka puolestaan on velkaa Johannalle noin neljäsataa 
euroa. Päivittäin hänen mielessänsä pyörii luonnossa maksaminen. Matleena on niin paljon velkaa, 
ettei niin paljon seksiä jaksa harrastaa, selkähän siinä menisi, kuten Anatoli tapaa vatuloida.  
 
Johanna osti äidille nestekaasukitaran koska 2970-luvun alussa tällä oli sellainen mutta se romuttui 
lasten leikkikaluna. Siitä on useita todisteita Kivinen Areenalla. Eräässä filmauksessa Johanna ja 
Jaana-Mari istuvat vierekkäin kahdenistuttavalla vihreällä samettisohvalla. Äidin hieno 
nestekaasukitara ja pehmojänis ovat tyttöjen välissä. Vähän väliä Johanna höykyttää 
nestekaasukitaraa niin, että sen letkuista kuuluu pihinä.   
Pikkuhiljaa nestekaasukitara ja jänis meni alkutekijöihinsä; ensin kitara sitten pehmopupu, jonka täyte 
alkoi pursuta niin, että äiti heitti sen roskiin, kun lattioilla oli jatkuvasti täytepuruja.  
 
Nyt Johanna päätti ostaa sellaisen halpahalli Viru Voodiladusta, joka on Tallilan sillan länsipäädyn 
pohjoispuolella. Kauppa ei ole mikään musiikkiliike vaan halpojen yksinkertaisten huonekalujen ja 
patjojen myymälä.   
 
Decemberin alussa, lauantaina, oli jälleen ilmaiskonsertti Sedimenttitalon aulassa. Tällä kertaa esiintyi 
suosittu poplaulaja Kefira Burg. Anatoli fanittaa Kefiraa ja sen vuoksi tahtoi kyydin sinne.  
Matleena ei pidä kyseisestä artistista. Sen sijaan hän kierteli keskustan kaupoissa, sillä välin, kun 
poikakaveri ja Johanna katsoivat Kefiran ilmaiskonserttia.  



Kyllä Johannastakin Kefiran kappaleet ovat ihan mukiinmeneviä, muttei kuitenkaan fanita. Biisit ovat 
tyypillistä radiosoittokamaa, joihin helposti kyllästyy.  
Sedimenttitalossa oli myös Anatolin pikkuveli, joka oli henkilökohtaisen avustajan seurassa.  
 
Anatoli osti Kefiran musiikki-USB-kalikan. Kun laulajatar ojensi kalikan hänelle, niin silloin Johanna 
filmasi takkipuhelimen multimediakameralla, jotta työkaveri saisi mukavan muiston. Filmaus 
epäonnistui koska juuri tärkeällä hetkellä joku lihava ukonpökkelö meni heidän väliinsä. Johanna ehti 
turhaan huolestua, jos työkaveri happanisi. Anatoli ottikin ihan rennosti, ettei sille mitään mahda.  
Tämäkin filmaus näkyi Kivinen Areenan Liveruudussa.  
Johanna kytki suoran nettilähetyksen salaa, koska hän ei tiedä antaisiko työkaveri siihen lupaa. Hän 
on tallentanut videosivustolle paljon kuvamateriaalia työkaveristaan. Osa hän on varmuuden vuoksi 
salannut niin, ettei Anatoli huomaisi.  
 
Usein Anna ja Antti tavaavat katsoa tyttäriensä netti-tv livelähetyksiä, varsinkin he ovat kiinnostuneita 
vanhimmasta tyttärestä, että mitä ihmettä se puuhaa sen työkaverin kanssa.  
He ovat huolissaan, kun ihan selvästi työkaveri hyväksikäyttää tytärtä, jolla ei ole kokemuksia 
kavereista. He myös pelkäävät, jos tyttö tekisi väkinäisiä miespuoliselle työkaverille ja sitten saisi istua 
kaiket päivät käräjillä. He eivät tiedä mitään poskipususta, pusu, joka kiihotti Anatolin.  
 
Nyt kun Anatoli oli ostanut Kefiran musiikkikalikan, niin autossa Johanna kysyi, jos tämä kopioisi 
kappaleet hänelle. Anatoli nyökkäsi hyväksyvästi samalla, kun auton keula osoitti kohti Forssan 
keskustaa. Johanna ajoi Jokioistentietä pitkin, kun sitä kautta on kätevin ajaa Ylicitystä Forssan 
uuteen keskustaan. Tie menee Loimijoen länsipuolella ja sitten läppäsillan kohdalla kaartaa itään, yli 
joen.  
Perillä keskustassa hän jätti työkaverin torin laitaan, josta tämä menee bussilla kotiinsa. Kumma, kun 
viikonloppuisin he ovat Forssassa mutta arkisin Jokioisissa. Omasta asunnosta Anatolilla ei olisi 
pitkästi töihin.  
 
Johanna meni vanhempiensa luokse syömään, kuten hänellä on tapana tehdä viikonloppuisin ja 
vapaa päivisin. Syönnin jälkeen, kun hän asettui entiseen huoneeseensa sulattelemaan ruokaa ja 
lukemaan Forssa aviisia, niin silloin takkipuhelimeen tuli tekstiviesti Anatolilta; Vittu, mitä hyötyä mulle 
olisi kopioida sulle Kefiran biiisejä? Johanna hätkähti ja sitten oli vähällä palaa käämit, kun oli herraa 
kyydinnyt ja sitten tämä ei edes suostu kopioimaan biisejä. Se olisi helppo ja ilmainen palkkio, ajatteli 
Johanna.  
 
Myöhemmin, kun Johanna oli tullut kotiin, niin silloin hän soitti työkaverilleen ja kysyi syytä moiseen 
äkeyteen. Matleena vastasi Anatolin numerosta ja sanoi: ”Anatoli on vain väsynyt eikä jaksa puhua.” 
Johanna ajatteli itse mielessään, että miten ihmeessä sitten jaksaa tekstailla tuollaista potaskaa.  
Seuraavana päivänä Anatoli soitti ja pyysi jos Johanna voisi kyyditä heidät Jokioisiin. Johanna teki 
käskettyä, jotta työkaveri pysyisi hyvätuulisena ja toiseksi autossa voisi selvittää epäselvyydet.  
 
Anatoli kertoi, että eilen Matleena kadotti bussikorttinsa ja se on syynä hänen äkeyteensä. Johanna 
itse mielessään ajatteli, että jopas on selitys, muttei uskaltanut kyseenalaistaa nyt, kun työkaveri on 
jälleen paremmalla tuulella eikä pyytää USB-kalikan kopiointia vaan sanoi, ettei tarvitse kopioida, jos 
ei halua. Anatoli ei vastannut mitään. Oikeastaan hänen tulisi kopioida äänitteen kappaleet Johannalle 
kyytipalkkioksi, kun ei kykene maksaa rahana eikä munana. Jälkimmäinen vaihtoehto on jatkuvasti 
Anatolin mielessä. Anatoli sanoi, että kaikkihan me joskus olemme happamia. Se on totta mutta herra 
Medvedev on aivan liian usein hapan ja väärää henkilö kohtaan, ajatteli Johanna. 
 
Eräänä December torstaina töiden jälkeen Johannan piti jälleen kyyditä Anatoli Jokioisiin, ettei 
tarvitsisi mennä bussilla. Joka kerta Johanna ajaa Susisaaren, kun sitä kautta on rauhallisempi 
liikenne kuin isolla tiellä. Voimalatalolta he kävelivät autolle. Joskus Anatoli on ihmetellyt, kun blondi ei 
mene autolla töihin, jolloin olisi lyhyempi matka. Johanna tapaa vastata joka kerta, että on terveellistä 
kävellä tai muuten tulee sivusilavat. Tätä repliikkiä Johanna tapaa usein käyttää töissä esimerkiksi, 
kun kahvitauolla ohjaajat tyrkyttävät kahvileipää, niin silloin Johanna naurahtaen hieroo mahaansa: ”Ei 
kiitos, sillä en halua enempää sivusilavia. Repliikin lähde on tietenkin Raija Lillukka, jota Johanna ei 
ole pitkään aikaan nähnyt.  
 



Tänään Johanna ei ehtinyt käydä kotona, kun piti olla Anatolille hovikuskina, vaikka bussipysäkkejä 
olisi lähempänä, melkein puolivälissä. Ihan hyvin Anatoli olisi voinut hypätä bussiin Adjutantintorilla, 
kun se oli matkan varrella.  
 
Voimalatalon edustalla on Kännälä-Hietala bussipysäkki. Bussi pysähtyy torilla mutta silti Medvedev 
mieluummin hyväksikäyttää Johannan ilmaiskyytiä.  
 
 
Tälläkin kertaa Anatoli ihaili omakotitaloa Puolikkaan pohjoisreunalla. Joka kerta hän sanoo, että tuon 
talon hän haluaisi ja ajattelee itse mielessään, että olisi kiva ostaa talo Johannan kanssa ja pistää välit 
poikki Matleenan kanssa. Tämä ajatus kiihotti niin, että loppu matkan Anatolilla seisoi.  
Oikeastaan hänellä on jo oma maalaistalo Laatokan rannalla, lähellä Pietaria. Talossa asuu hänen 
mumminsa, joka on testamentannut talon Anatolille. Tästä Anatoli tapaa usein leuhkia, vaikkei edes 
tiedä mitä tekisi talolla; muuttaisiko hän takaisin Venäjälle, maahan, josta on vieraantunut. Viime 
aikoina hän on pohtinut aloittaa uuden elämän Johannan kanssa Venäjänmaalla. Tämäkin ajatus 
kiihottaa niin maan perusteellisesti niin, että sanahirviö tulee lopulta mieleen. 
 
Noin viidentoista minuutin kuluttua he olivat Raatimiehenkadulla, aivan Matleenan rapun edustalla. 
Anatoli kiitti kyydistä, muttei jättänyt kyytirahaa.  
 
Kun Anatoli oli poistunut autosta, niin silloin Johanna huokaisi helpotuksesta ja lähti ajamaan kotia 
kohti. Matkalla hän käväisi Jonnan kaupassa ostamassa suklaalevyn, sillä kello 19 alkaa TV 
Kainuussa Johannan suosikkisarja, Kauppakatu.  
Juuri kun Johanna oli asettunut ratin taakse, niin takkipuhelin soi. Anatoli soitti ja tahtoi keventää 
sydäntään, kun tyttöystävän luona on parhaillaan kasvattisisä. Hänen kertomansa mukaan Krisu oli 
patistellut hänet siivoamaan ja antoi vessaharjan mutta Anatoli heitti sen päin tämän kasvoja ja lähti 
itkukurkussa juoksemaan rappuset alas ja samalla onki esiin takkipuhelimen ohjauspaneelin ja soitti 
Johannalle. Hän tahtoi keventää sydäntään. Johanna on ainoa, jonka kanssa hän voi puhua. Markon 
luokse on turha edes yrittää. Todennäköisesti hän saisi turpiin, jos menisi pillittämään tämän oven 
taakse, varsinkin jos Juha olisi paikalla. 
Totta kai ylikiltti Johanna suostui korvaksi. Hän oli yhä Jonnan kaupan edustalla. Onneksi ei ehtinyt 
lähteä isolle tielle, jossa olisi vaikeampi käännyttää. Kotiin Johanna tapaa yleensä ajaa valtatie 
kymppiä. Puolivälissä, Jokioisista päin ajettaessa pitää olla tarkkana, kun liittymä menee Loimaalle ja 
Poppilan Three City Centeriin. 
 
Anatoli oli nopeasti kioskin edustalla. Hän oikaisi talon takapihan kautta. Johanna nousi autosta ja 
kysyi: ”Minne mennään?” johon Anatoli vastasi, että tehdään vain kävelylenkki keskustaan ja samalla 
kevennän sydäntäni.  
 
Kävellessä kohti keskustaa Anatoli avautui ja haukkui Krisun pataluhaksi ja uhosi: ”Vittu, nyt saa 
kihlaus olla ohi ja minä rr…”, jolloin hän hetkeksi hiljeni, kun oli lähellä paljastaa suuren salaisuuden. 
Hän päätti vielä toistaiseksi vaieta rakastumisesta Johannaan. Mitä hän ei tiennyt, samaa ajatteli myös 
Johanna. He olivat samalla taajuudella.  
Johanna päätti vain kuunnella kuin ystävä. Siinä hän teki ihan viisaasti, vaikka tunsi munasolujen 
tanssivan vauvaportin suulla odotellen turhaan siittiöystävää.  
Samalla, kun he kääntyivät Belfastin kadulta Torppatielle, oikealle päin, niin Anatoli sanoi, että Krisu 
on yhtä ankara kuin Pekko.  
He kävelivät junaratasillan ali kohti Tavastia Regionin Aluetaloa, josta Johannalle tuli mieleen 
elämänsä ensimmäiset potkut, niin nolot potkut, ettei hän siitä halua puhua työkaverilleen, turskin 
tämä edes olisi kiinnostunut muusta kuin Krisun haukkumisesta.  
Johanna pysähtyi hetkeksi Aluetalon pääsisäänkäynnin edustalle sama paikka, jossa Anu-pomo antoi 
konvehtirasian. Johanna katsoi kohti sisäänkäyntiä. Sote keskushallinnon kyltti on poissa. Tilalla on 
Tavastia Regionin vihreä kolmio. Johanna pohti itse mielessään, että olisiko hänellä tätä nykyään 
mahdollista palata takaisin? Todennäköisesti ainakin osa esimiehistä on vaihtunut. Ehkä joskus voisi 
kysyä töitä. Tietenkään ei pidä mainita vuoden 2992 nuorisoharjoittelua.  
Anatoli katsoi monttu auki, kun Johanna katsoi tätä ikävän näköistä punaruskeatiilistä virastotaloa.  
Johanna vastasi ylpeänä, että tuolla hän on ollut nuorisoharjoittelussa syksyllä 2992. Tietenkään hän 
ei maininnut kuinka harjoittelu päättyi. Anatoli vastasi vain: ”Oho!”  
 
Sitten he jatkoivat talsimista kohti keskustaa. He kävelivät pitkin Itäistä katua, kunnes vastaan tuli 



Kauppakatu. He kääntyivät vasemmalle, kohti toria. Anatoli tarttui Johanna kädestä, jolloin he 
molemmat kiihottuivat entisestään. Anatolin moottoriturpa yhä kävi, että miten hapan hän onkaan 
Krisua kohtaan.  
 
Kauppakadun ja Asiakkaankadun keskellä on Pääniemenkoulu sekä mini Guggenheim museo.  
Sitten tulee Jokioisten tuomiokirkko ja bulevardimainen Plantaasipuisto.   
Plantaasin jälkeen tulee Kauppatori. He kääntyivät vasemmalle, lasitetulle kävelykadulle.  
He kävelivät Jacket Phone Bankin ohi.  
Sitten Anatoli sanoi: ”Mä näytän sulle mainion pelimyymälän.” ja talutti Johannaa käsi kädessä 
kauppatalo Timjamia kohti ja menivät keskimmäisestä ovesta sisälle. Heti oven sisäpuolella on 
rappuset kellarimyymälään. Siellä on seudun parhain pelivalikoima. He eivät ostaneet mitään.  
Timjamin katutasossa on halpa kauppa, jossa on vaikka mitä rihkamaa. Katutasossa on myös 
miestenalusvaatemyymäläketju Lehmux, jonka nimestä Johannalle tulee mieleen Monni Lehmus.  
 
Sitten he menivät Salmikadulle, yksi monista keskustan sivukaduista, jonka varrella on keskustan 
Kotiosto myymälä sekä piskuinen kauppakeskus Lumme.  
Anatoli talutti Johannaa kädestä tähän pieneen kauppakeskukseen, jonka ovensuussa on 
kahvilakukkakauppa. ”Istutaan täällä ja lämmitellään.”, sanoi Anatoli. He eivät ostaneet juotavaa. 
Anatoli tahtoi avautua. Hän oli hyvin kuohuksissa ja hapan tyttöystävän elatusisää kohtaan, kun tämä 
oli patistellut siivoamaan. Anatolin mukaan Krisu oli ehtinyt sanoa, että jos Matleena ei ala siivoamaan, 
niin silloin tämä saa muuttaa takaisin Riihimäelle. Anatoli keuhkosi, että se tarkoittaisi kihlauksen 
loppua, kun he tapaisivat harvemmin. Hän vilkaisi Johannaa silmiin ja kiihottui, jolloin kiireen vilkkaa 
laski katseen lattiaan. Johannaakin kiihotti, kun vaikuttaa siltä, että pian työkaveri olisi sinkku. Jos 
Matleena muuttaisi Riihimäelle ja kihlaus jatkuisi, niin silloin olisi suuri vaara, että työkaveri ratkuttaisi 
kyytiä Riihimäelle asti, ajatteli Johanna.  
 
Samaan aikaan Matleenan luona Krisu siivosi tukkasuorana ja samalla päivitteli Anatolin lapsellista 
käytöstä. Parisuhteessahan molempien tulisi auttaa siivoamisessa, sanoi Krisu. Matleena ymmärtää 
Anatolia, muttei Krisu. Hän myös ymmärsi elatusisän pointin mutta se on vaikeaa, kun heistä 
kumpikaan ei ole kiinnostuneita siivoamisesta. Olisi niin kiva vain pelata Zboxilla, ajatteli Matleena.  
 
Samaan aikaan pienessä kahvilakukkakaupassa Anatoli uhosi, että pitäisi kai ottaa laserleikkuri ja 
sivaltaa kurkku auki, johon Johanna: ”Elä ihmeessä, se ei ois hyvä ratkaisu, elä puhu tommosia!”, 
johon Anatoli tuhahti: ”Vittu, kyse on mun elämästä ja mä teen mitä itse haluan!” Johanna kiihottui 
työkaverin itsetuhoisesta ajatuksesta; ehkä olisi kiihottavaa tehdä itsari työkaverin kanssa, ajatteli hän. 
Sitten kuin tyhjästä mieleen putkahti Jessica Stenig, että silloin Jessie kulta menettäisi 
kaksoisolentonsa ja kiihottui entisestään. Johanna ei käsitä yhtään, että miksi häntä kiihottaa neiti 
Stenig, vaikkei tämä halua edes chattailla. Syntymäpäivinä ja juhlapyhinä hän lyhyesti kiittää 
onnitteluista. Johanna on monesti vatuloinut, jos hän olisi piilo biseksuaali, piilolesbo. Hän ei tunne 
ihastusta muihin tyttöihin, ainoastaan Jessicaan hän on kiintynyt.  
Kaikkea tätä hän ajatteli samalla, kun Anatolin moottoriturpa kävi eikä kuullut kaikkea.  
 
Johanna ajatteli, että hänestä olisi psykiatriksi mutta spesiaalikoulutaustalla ei pitkälle pötkitä. Ehkä 
voisi hakeutua Praktisen lukion aikuiskoulutukseen, jos siellä olisi psykiatrikoulutusta, tuskinpa olisi, 
ajatteli hän. 
Sitten Anatoli pohti, jos hakisi Matleenan luota omat kamansa ja menisi Johannan kyydissä kotiin.  
Johannalla oli kielenpäällä ehdottaa, että hän voisi yöpyä hänen luonansa. Onneksi hän ei sitä mennyt 
ehdottamaan, ties millaisen kiimakohtauksen työkaveri olisi saanut ja sitten hetken mielijohteesta 
yhdyntää. Entä sitten, jos tulisin paksuksi, ajatteli Johanna?  
 
Vähän myöhemmin he alkoivat verkkaisesti kävellä kohti Onnihimaa. Johanna käveli muutaman 
askeleen jäljessä. He kävelivät Salmikatua pitkin kohti Tavastia Regionin Aluetaloa. He kävelivät 
Jokioisten kaupungintalon ohitse, joka on päällystetty samanlaisilla punaruskeilla tiiliskivillä kuin 
Aluetalo sekä Forssan kaupungintalo mutta Jokioisten kaupungintalo on hitusen pienempi, joka on 
Kirkkokadun ja Vallikadun välissä. Jälkimmäisestä Johannan ajatukset menevät Wallstreetiin, jossa on 
yhä pörssirakennuksia. Sitten he kääntyivät Eteläkadulle. Samassa korttelissa kuin Aluetalo, 
Itäisenkadun ja Eteläkadun kulmauksessa, on keltainen puurakennus, jonka seinässä lukee 
yksinkertaisilla kirjaimilla; Kunnan reviisori. Vastapäätä on äskettäin lakkautettu huoltoasema.  
 
He kävelivät Tavastia Regionin Aluetalon ja hautausmaan välistä kohti Onnihimaa. Junaratasillan 



alapuolella he pysähtyivät hetkeksi huilimaan. Johanna nojasi sillan betonipilaria kohti. Anatoli kääntyi 
häneen päin ja kysyi: ”Saanko lohtuhalauksen?”, johon Johanna kiihottuneena nyökkäsi hyväksyvästi. 
Siitä tuli pitkä halaus ja suut löysivät toisensa. Anatoli rutisti tyttöä lujasti niin, että Johanna tunsi 
työkaverin potenssin. Suutelun keskeytti, kun Anatolin takkipuhelin alkoi hälyttää. Hän katsoi 
ohjauspaneelia. Matleena soittaa. Anatoli sujautti langattomat nappikuulokkeet korviinsa. Matleena 
sanoi, että Krisu on rauhoittunut ja pyytää tulla takaisin, sillä parhaillaan Krisu on paistamassa lettuja. 
Puhelun jälkeen Anatoli kiitti kävelyseurasta samalla, kun he kävelivät pitkin Torppatietä ja sitten 
kääntyivät Belfastin kadulle. Jonnan kaupan edustalla he lähtivät eri suuntiin; Johanna kaupan 
parkkipaikalle ja Anatoli kohti suoraan nurmikkoiselle sisäpihalle ja sitten tyttöystävän taloon.  
Johanna lähti suorinta tietä kotiin, jotta ehtisi mennä katsomaan Kauppakatua.  
 
Myöhäissyksyllä Johanna ja Marko ovat jälleen alkaneet chattailla. Marko poisti Johannan estolistalta, 
jotta kuulisi mitä se ryssä-Anatoli hommaa. Johanna pyysi Anatolin puolesta anteeksi tämän 
solvaukset. Marko ymmärsi, että keneltä järjettömät sanat tulivat ja Johanna on uhrin asemassa. Hän 
ei voisi ajatellakaan antaa Anatolille anteeksi. He ovat tulleet lopullisesti vihamiehiksi. 
Kaiken huipentuma oli pääsiäisvierailu, kun Matleena antoi Juhalle korvapuustin.  
Syksyllä Juha kävi uudelleen poliisilaitoksella muistuttamassa Matleenan tekosesta. Poliisi on 
päättänyt, ettei asiaa enää oteta esille, kun tapaus vaikuttaa olevan sekava, toimintarajoitteisten 
kähinä.  
Marko ei halua olla missään tekemisissä herra Medvedevin ja neiti Vuorion kanssa. Hän on luvannut 
Juhalle, ettei enää tikullakaan koskisi Anatoliin.  
Markoa ärsyttää, kun usein viikonloppuisin näkee sitä ryssän mulkkua ja sen renttu tyttöystävää, kun 
asuu keskellä Onnihimaa, vastapäätä Onnihiman pizzeria-pikaruokalaa vastapäätä, jonne he usein 
menevät. Tämän vuoksi Marko ei pysty mennä pizzalle, vaikka kuinka haluttaisi.  
 
Johanna joutui ikävään tilanteeseen ja pitää tarkoin ajatella mitä kertoo molemmista osapuolista. 
Heti kun Johannalta oli lipsahtanut Anatolille, että Marko on alkanut uudelleen chattailla, niin silloin 
myös Anatoli alkoi kysellä Markon tekemisiä. Johannan on pakko olla juoruakkana, ettei nämä kaksi 
jätkää pahoittaisi mieltään. Johanna ei oikein syty Markoon, kun tämä on liian ruipelomainen ja 
pyöreät silmälasit. Marko-nimi jotenkuten kiihottaa ja siitä hänelle tulee mieleen skandinaaviset 
sinikeltaiset minttumakeiset. Johannalle tulee myös mieleen samanniminen yläasteaikainen 
käsityöpedagogi, jolle hän usein vitsaili skandinaavimakeisista.  
Juhan kanssa Johanna ei ole sitten alkukesän viestitellyt, kun tällä vaikuttaa olevan kummallinen 
suhde Johannaan. Se johtunee Anatoli fanituksesta.  
Turhaan Juha on yrittänyt salata kotiosoitettaan, sillä jo kesällä Anatoli paljasti osoitteen, ihan vaan 
vittuillakseen.  
October-Novemberissä, kun Anatoli oli äkeä, niin Johannalle oli hyötyä Markon kanssa chattailusta. 
Marko osasi hyvin lohduttaa. Hän yritti ylipuhua Johannan, ettei tämäkään enää koskaan veljeilisi sen 
älyttömän ryssän kanssa. Johanna on osittain samaa mieltä. Yhä pieni hitunen rakkautta on jäljellä, 
kuten Johanna tapaa ajatella. Lemmenkrapula on sitkeä. Se johtunee siitä, kun silloin tällöin Anatoli 
kiihottaa hänet suutelemaan. Viimeisin suutelutuokio tapahtui Jokioisten junaratasillan alla.  
 
Johanna on kertonut kaiken Anatolista kuten esimerkiksi, että hän on tarjonnut tälle ja Matleenalle 
lukematon määrä hampurilaisia, mutta he eivät ole tarjonnet muruakaan. Rahan pummaaminen on 
pahinta. Markosta tämä kuulostaa tutulta, sillä Anatoli on velkaa myös hänelle. Markokaan ei jaksa 
alkaa tappelemaan, jotta saisi rahansa takaisin. Oikeastaan kyseessä on pikku summia, jotka 
pikkuhiljaa ovat nousseet pilviin, jopa 500 euroon.  
Marko on aikaisemmin kyydinnyt Anatolia sähköskootterillaan eikä tämä ole maksanut kyytimaksua.  
 
Perjantaina töissä Anatoli kertoi Johannalle, että loppuilta meni kivasti, kun Krisu paistoi lettuja hillo- ja 
suklaatäytteillä. Anatoli kertoi myös Krisun vaatimuksesta, että tyttöystävän pitää siivota kämppänsä 
tai muuten joutuu muuttamaan takaisin Riihimäelle. Ehkä Matleena saattaisi muuttaa takaisin 
kasvattikotiin, kun silloin pääsisi helpommalla mutta, kun on kihloissa, niin on parempi alkaa siivota, 
ainakin yrittää siivota.  
 
Joka toinen torstai, lyhyinä työtorstaisin, Johanna tapaa auttaa Anatolia siivouksessa. Tässähän ei ole 
mitään järkeä, kun isä siivoaa hänen asuntonsa ja hän työkaverin kämpän. Siivousapu on jäänne 
kesän leffailloista. Johannan ei olisi pitänyt suostua siivoamaan mutta muutakaan vaihtoehtoa ei ollut; 
ei leffailtaa ilman siivoamista. On suoranainen ihme, ettei Anatoli saa päähänsä, että Johanna voisi 
auttaa myös tyttöystävää siivouksessa.  



Anatoli oli kieltänyt Johannaa kertomasta kenellekään, että hän auttaa siivouksessa. Hän pelkää, jos 
vanhemmat saisivat tietää ja sitten tulisi sanomista.  
Jonkin verran Johanna on kertonut omille vanhemmilleen, että filmi-iltojen aluksi pitää hieman siivota 
työkaverin luona ja muutaman kerran syksyn aikana se työkaveri on pyytänyt siivousapua.  
Anna ja Antti vain puistelevat päitään; ei mitään järkeä, kun antaa itseään käyttää hyväksi.   
Mikä hulluinta, Johanna auttaa siivouksessa ihan ilmaiseksi.  
 
Jos hän käyttäisi vähänkin järkeä, niin hän voisi ottaa pienen maksun ja näin olisi lisätuloja. Kerta 
tämä on salainen siivousapu, niinpä verottajankaan ei tarvitse saada tietää tästä pimeästä palvelusta.  
Anatoli on monesti miettinyt, jos maksaisi luonnossa. Melkein näin on tapahtunut, kun on suudellut 
tätä ihanaa kaunista blondia.  
 
Eräänä myöhäissyyspäivänä Johanna antoi Anatolille kertakäyttötuoksuliinoja, jotta tämä innostuisi 
siivoamaan itse. Tälläkään kertaa Johanna ei uskaltanut periä maksua, tosin liinat olivat halpoja, jotka 
hän osti Lidl Marketista. Anatoli ilahtui ihmeliinoista, joksi hän niitä alkoi kutsua.  
 
Viikkoa ennen joulua Voimalatalon aulakahvilassa pidettiin perinteinen joulujuhla. Ne, jotka halusivat 
osallistua joululahjavaihtoon, ostivat 30 euron arvoisen lahjan, joka numeroitiin ja laitettiin pukinkonttiin 
ja sitten tehtiin arpalappusia.  
Johannan panos pukinkonttiin oli amerialaislaulaja Jorzi Parkin musiikki-USB-kalikka, No Earth Yes 
Cajanus, joka kertoo jostain kaukaisesta maan kaltaisesta planeetasta. Äänitteen Johanna osti 
Ollikaisen tavaratalon tarjouskorista. 
Muutama vuosi sitten hän osti nuoren suomalaislaulaja Roberto Jöniksen USB-singlen, jossa on 
vauhdikas teini-iskelmä, Jos olisit täällä. Johannaa kiihottaa laulajan nimi, kun siitä ajatukset menevät 
vasemmistopoliitikko Roberto Valeriaan. Laulaja on seksikkäämpi mutta se jokin Johannaa kiihottaa 
poliitikossa, kiihottaa ja ärsyttää. Yksi ärsytyksen syy on jätkän politiikka, Global Unionin 
vastustaminen mutta ulkonäön perusteella ihanan pyöreä kasvoinen pornomaisine rilleineen.  
Laulaja Roberto on superseksikäs; rohkea napapaita, josta pilkistää ruskettunut maha.  
Jöniksen äänitteestä Johanna ei raski luopua. Toinen pyhä USB-äänite on Elmo Fransun USB-single.  
 
Bonuslahjaksi Johanna laittoi pakettiin kainuulaisia Pettukarhu pastilleja, joita voi ostaa ainoastaan 
Lexuksen Coop Konsumista. Pastillit on valmistettu pettuleivästä.  
Johannan ostama lahja meni ohjaaja Anton-Karille, joka ilahtui ja arvasi lahjan ostajan, kun Johanna 
on työpaikan ainoa kainuulainen.  
 
Forssan avussa suurin osa eivät ole politiikasta kiinnostuneita paitsi Johanna ja Esa. Jälkimmäinen on 
mukana paikallisessa citykeskustapuolueessa mutta miten kauan? On vain ajan kysymys, milloin tämä 
hongankolistaja joutuu poliittiseen karanteeniin liian innokkaan moralisoinnin takia.  
Johanna on aistinut, että Kaapo kannattaa The Left Party puoluetta, kun kerran kaupungilla oli 
huomannut tämän liimailevan lyhtypylväisiin puolueen mainostarroja, joissa vastustetaan GU:ta. Heti 
kun Kaapo ja tämän henkilökohtainen avustaja olivat menneet kauemmaksi, niin Johanna raaputti 
avainkortin kulmalla pois tarran.  
Johanna on lukenut Anton-Karin Jesus pojan Facebook-sivulta, että tämä on jäsenenä Workers 
Partyssa eli todennäköisesti myös tämän isukki kannattaa kyseistä puoluetta. Workers Party on 
Euroopan suurimpia sosialistiseen blokkiin kuuluvia puolueita.  
Tämän vuoksi Johanna ei uskalla kritisoida puolueen änkyräsiipeä sekä mediapolitiikkaa, että puolue 
oli säätänyt kaupallisten radioiden stoppilain.  
Simon poliittista kantaa voi vain arvailla, ehkä Workers tai The Left Party. Johanna epäilee vahvasti 
jälkimmäistä. Ohjaajat eivät saa politikoida työpaikallaan mutta joskus poliittinen suuntautuminen 
näkyy läpi.  
 
Ohjaaja-avustaja, Kullervon poliittiseksi kannaksi Johanna on arvioinut citykeskustaa koska tämähän 
asuu maaseudulla. Saattaa olla myös The Greens mutta todennäköisesti vasemmistopuolue.  
Joku aika sitten edesmenneen Pertan kontaktihenkilö on aktiivinen The Greensin jäsen ja on Someron 
kunnanvaltuustossa.   
 
Jos Johanna olisi varma, että joululahjanvaihdossa lahja menisi Anatolille, niin silloin hän olisi käärinyt 
Pettuvodkapullon joulupaperiin.  
 
Johanna sai laulavan koristetontun.  



Anatolin panos pukinkonttiin oli elektroninen enkeli, joka liihottelee rauhallisesti ilmassa ja rallattelee 
perinteisiä joululauluja. Hänellä oli epäonnea, kun itse sai ostamansa lahjan. Onneksi pystyi 
vaihtamaan. Hän vaihtoi Kaapon kanssa. Kaapo sai sinisen laavalampun, josta ei ollut kovin 
innoissaan vaan tahtoi mieluummin liihottavan ja laulavan enkelin, niin Anatoli sai hienon sinisen 
laavalampun. 
Anton-Kari ilahtui äänitelahjastaan, koska on nuorena miehenä kuulunut pohjoishämäläiseen 
popyhtye, Old Candies, joka soitti 2000-luvun alun popia.  
 
Sirkka-Oili oli joulumuorina kuten tavallisesti. Ensin hän kieltäytyy mutta kuitenkin suostuu, kun 
ohjaajat alkavat katsella muita halukkaita. Tänä jouluna joulumuorin apuna oli joulupukki. Pukin 
naamarin takana virnuili Kari Erkkilä. Hän on oikea jouluihminen, jouluhullu. Ilman joulua jätkän 
mielenterveys järkkyisi. Jouluaikaan hän on hyvin energinen ja sitten Januarissa alkaa masennus niin, 
että jalat uhkaavat vispata. Kari on Forssan avun pidetyin duunari koska tällä on sympaattinen 
halattava olemus.  
Erityisesti Esa on aivan hulluna Kariin, kun tällä on mielenkiintoiset syndroomat kuten esimerkiksi 
Cerebral Visual. Esaa kiehtoo myös Karin viittomakieli. Hän osaa viittoa laulujen sanat. 
Karin isä on Jokioisten kuurojen koulun rehtori, josta tämä usein leuhkii tai muuten vaan intoilee. On 
epävarma, että osaako toimintarajoitteinen Kari leuhkia tarkoituksella.  
Muutaman kerran viikossa Kari käy viittomakurssilla Jokioisten kuurojen koululla.   
 
Johanna on toden teolla ihastunut Kariin, muttei uskalla kertoa tunteistaan, kun tuoreessa muistissa 
on Anatoli rumba, jonka lemmenkrapula ei vieläkään ole täysin parantunut. Johanna haluaisi 
mahdollisimman nopeasti päästä irti Anatolin ikeestä ja tilanteen normalisoitumista.  
Johanna ei oikein uskalla kehua Karin kauneutta Anatolille, kun heti tämä alkaa muistutella ikäerosta. 
Tämä lienee selvä merkki hänen omasta rakastumisestansa. Anatoli ei tietenkään halua menettää 
vara-akkaansa entiselle naapurin miehelle.  
Johannan sekä monen muunkin mielestä Kari on monta kertaa komeampi kuin Anatoli; kulmikkaampi 
leuka, sellainen filmitähden ulkonäkö, oikea rantapoika, Baby Face.  Anatolilla on karheat posket ja 
melkoinen kyömynokka.  
Kotona Johanna tapaa silloin tällöin vitsailla vanhempien nenillä, että esimerkiksi äidin nenä 
muistuttaa imatralaisen kauppakeskus Dianan pönttömäistä korsteenia. Tähän Anna heittää samalla 
mitalla takaisin: ”Sun nokkas muistuttaa murellan savupiippuu!”. Hän tarkoittaa Lilla Edetin 
taukopaikka Turella Rastaa, muttei muista tarkkaan taukopaikkojen nimiä, mutta Johannalla on 
mahtava taukopaikkamuisti. Hän on oikea taukopaikkafani. Tämän vuoksi äidin mieleen on jäänyt 
kyseisen taukopaikan nimi suurin piirtein.  
 
Johanna on kauhukseen huomannut, että myös Tatjana ihailee Karia. Hänen on kova työ yrittää 
peittää mustasukkaisuus. Salaisuudessa hän vihaa Tatjana Niilolaa. Hänen on pakko peittää Tatjana 
vihan, ettei Simo alkaisi saarnata. 
Kyllä sisimmässään Johanna tietää, ettei Kari haluaisi Tatjanasta akkaa koska tämä on aivan liian 
lapsellisen pelleilijä eikä osaa olla vakavana. Jopa lapsellisempi kuin Kari itse.  
Johannaa kiinnostaisi tietää Tatjanan toimintarajoite mutta sitä on mahdoton saada selville, kun 
ohjaajilla on ehdoton salassapitovelvollisuus. Ehkä asia selviäisi, jos Johanna kysyisi sitä Tatjanalta 
itseltään tai sitten soittaisi tämän isälle. Sitä ennen pitäisi tietenkin veljeillä tämän kanssa, jotta saisi 
sairaustiedot.  
 
Keväällä Esa kysyi maanantaikokouksessa, että mikä toimintarajoite on kullakin duunarilla. Silloin 
Anatoli hätkähti, että suostuukohan ohjaajat paljastamaan hänen vaivaansa mutta onneksi Anton 
sanoi, ettei noin arkaluontoisia asioita kerrota julkisesti. 
 
Ohjaajatkin tapaa lässyttää Tatjanalle koska tämä on ylisosiaalinen ja jatkuvasti on kerjäämässä 
halauksia.  
Antonio Niilolalla on paljon hienoja viihderobotteja, joista yksi on tyttären suosikki. Usein Tatjana 
leuhkii viihderoboteista niin, että moni alkaa veljeillä hänen kanssansa. Lisäksi Tatjana tapaa kertoa 
äidin dementiasta, joka asuu Honkamäen dementia-asuntolassa.  
 
Joululahjanvaihdon jälkeen Anatoli ja Kari päättivät pitää yksityisen joululahjavaihdon. He molemmat 
ovat jouluhulluja.  



Johanna tunsi ulkopuoliseksi, kun näyttää siltä, että Anatoli vie häneltä Karin. Lisäksi Johanna pahoitti 
mielensä, kun häneltä ei kysytty, jos haluaisi osallistua joululahjanvaihtoon.  
Oikeastaan Anatoli ja Kari tekivät väärin, kun julkisesti alkoivat höpistä joulujuhlasta.  
 
Johanna ei uskaltanut eikä kehdannut ehdottaa, jos voisi tulla mukaan. Hänet on kasvatettu, ettei pidä 
kerjätä kutsuja.  
Kari kuului sanovan Anatolille, että hän toivoo Veronica Tissilän video-USB-kalikka kokoelmaa.  
Tissilä oli tunnettu eroottisten leffojen tuottaja, joka menehtyi 2960-luvun alussa. 
 
Veronica Tissilä ehti perustaa tuotantoyhtiö Tissilä Companyn, jossa leffaohjaaja Karin Parker jatkoi 
Veronican jalanjäljillä luoden lukuisia korkeatasoisia eroottisia leffoja, jotka ovat tulleet suosituiksi 
ympäri maailmaa. Tissilä yhtiön logona on naisen rinnat.  
Leffat eivät ole rasvaista pornoa vaan aikuisten komediaa, jossa kuvitteellisessa Naked Burgin 
kaupungissa kävellään ilman housuja. Yksi suosituimmista Tissilän leffoista on Setä Runqvistin 
seksihurjastelut sekä Nakki Nakittaja. Yhtiön ensimmäinen pitempi erotiikkakomedia on nimeltä  
Puhti-Villen katamaraanihurjastelu Tissisippijoella, jossa seikkailee kaikkitietävä Pallikorva, jonka 
siimamaisen ohut pippeli väpättää ilmassa heti, kun näkee hehkeitä mimmejä.  
 
Kari Erkkilän suosikki Tissilä-leffoista on Tuhkamunan unelmat, jossa nuori yrittäjä haluaisi 
vapaamuurareiden juhliin, mutta häneltä puuttuu tyylikkäät kostyymit, kunnes kaverit vaivihkaa ostavat 
hänelle pukutakin solmion kera. Pukutakkia antaessa he rallattelevat korvamatoa aiheuttavaa 
rallatusta. 
Anatolin suosikki on High Lover Musical3, jossa harrastetaan runsaasti seksiä samalla, kun lauletaan 
tanssivasta alastomasta Ullasta.  
Anatoli ja Kari päättivät aaton aattona pitää joululahjavaihdon Anatolin kämpillä. Silloin Matleena 
menee Riihimäelle joulunviettoon.   
 
Torstaina Resurssikeskuksen Keijo Jokinen tarjosi Forssan avun väelle jouluruuan, mutta se 
osoittautui todella köyhäksi, ainakin Anatolin mielestä. Sai ottaa ainoastaan kolme jätkän nakkia ja 
lisäksi kinkkukin oli rutikuiva.  
Anatolia alkoi vituttaa ja heitti ruokalautasen seinään ja sanoi Johannalle, että he menisivät syömään 
keskustaan, sillä samana päivänä kävelykadulla on eurooppalaiset ruokamarkkinat.  
Anatoli onnistui houkutella Johannan mukaan, vaikka tälle olisi kelvannut Keijon joululounas.  
He kävelivät keskustaan. Markkinoilla oli myös venäläinen ruokakoju, josta Anatoli osti venäläistä 
metvurstia, josta hän tarjosi pienen palan Johannalle. Lisäksi hän osti Johannalle Ugri Cola 
juomapurkin. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Anatoli tarjosi jotain mutta yhä hän on paljon velkaa; 
syömisissä, juomisissa sekä rahassa. Johannasta venäläinen metvursti maistui hyvältä. Kun Johanna 
kehui venäläistä makkaraa, niin silloin Anatolia alkoi jälleen kiihottaa. Hän houkutteli Johannan 
lähimpään porttigongiin, jossa suuteli kiihkeästi. Johanna antautui, kun vielä rakkautta on jäljellä.   
 
Kun Anatoli heitti työpaikan keittiön seinään ruokalautasen ja otti Johannaa kädestä ja lähti ulos, niin 
silloin Keijo katsoi happamasti ja puisteli päätään. Hän tietää, että Johanna on ihastunut tähän 
venäläisjätkään, muttei tiedä, että Anatoli on tulenpalavasti rakastunut Johannaan.  
  
Ohjaajat eivät mitenkään reagoineet, kun Anatoli poistui keittiöstä ja otti Johannan mukaansa. Anton 
ja Simo vain hymähtivät ja sitten jatkoivat jätkännakkien, kinkun ja laatikoiden syömistä. Kullervo oli 
syöttämässä Hermannia. Kaapo kykenee itse syömään ja vaatii rauhallisuutta, ettei ruoka joutuisi 
henkitorveen. Onneksi Anatolin riehuessa hän ei vielä ollut ehtinyt alkaa syömään.  
 
Kävellessä kohti keskustaa Anatoli sanoi Johannalle, että Keijon kinkku oli ihan oksettava, maistui 
sianperseeltä. Johanna naurahti: ”Eiks se ookkin sianperse?” johon Anatoli tuhahti: ”rutikuivaa 
paskaa!” Johannan oli pakko näytellä ymmärtäväistä, vaikkei ymmärtänyt. Kinkun lisäksi oli myös 
vegetaarinen kinkku, joka oli valmistettu kasviksista ja sitten puristettu oikean kinkun näköiseksi. Keijo 
on kivenkova vegaani. Myös Kaapo vaatii joulupöytään kasviskinkkuja sekä kasvismakkaroita.  
Moneen vuosisataan kasvisperäisiä makkaroita ei saa kutsua makkaroiksi vaan kasvispötköiksi. 
Kinkkua kutsutaan kasvismöhkäle. Kansansuussa yhä kutsutaan Kasvismakkaraksi ja kasviskinkuksi.  
 
Johannaa ärsyttää Keijo Jokisessa se, kun tämä on ärsyttävän pikkumainen eikä ota kuuleviin 
korviinsa robottiohjelmointisovelluksen bugeja sekä puutteita. Sovellus on nimeltä Picture Factory, 
jossa on erityinen sisäinen toiminto, Robot Studio, jolla luodaan tekoälyä avustajarobotteihin. 



Johannasta se on aataminaikaista, sillä hän itse osaa luoda tekoäly algoritmeja ilman Picture 
Factorya. Kun Johanna näyttää Keijolle jonkin puutteen, niin heti tämä näpäyttää sormille. Hän on 
aivan liian ylpeä Picture Factory sovelluksesta. Osa asiakkaista ovat kehuneet sovellusta, mutta se voi 
olla pelkkää kohteliaisuutta koska Forssan apuhan on suojatyöpaikka, nyt vieläkin erikoisempi.  
Johanna on varma, että moni asiakas pettyy sovelluksesta ja on ajankysymys, milloin joku asiakkaista 
valittaisi liittovaltion kuluttajavirastoon.  
 
Perjantai oli vuoden viimeinen työpäivä. Simo oli virkavapaalla. Tuuraajana oli Ali Tammsalu. Anatoli 
ei siedä miehen pärstäkerrointa; suuria silmiä sekä viivamaista suuta. Johanna sietää jotenkuten.  
Koko perjantain Anatoli oli Johannan kanssa robottihuoneessa. Hän otti työtehtäviä ainoastaan  
Anton-Karilta.  
 
Töiden jälkeen Johannan piti jälleen olla seuraneitinä Anatolille, kun tämä kävi pankkiautomaatilla 
tarkistamassa saldon ennen kuin menee matkakeskukselle. Hän ja Matleena menevät Turkuun 
jouluostoksille. Sitä ennen hän haluaa tarkistaa saldon, ettei sitten kassa-automaateilla tulisi ikäviä 
yllätyksiä. Johannalle sopi hyvin olla seuraneitinä, kun asuu lähellä matkakeskusta.   
 
Kauppakeskus Öhmanin automaatti oli epäkunnossa. Sitten Johanna vinkkasi, että korkeakoulun 
seinässä on pankkiautomaatti. Hän tietää, että siitä saa global seteleitä. Harmi vaan, kun liian harvoin 
tulee käytyä global-alueella. Johanna saattaisi joka päivä ottaa rakastamaansa valuuttaa mutta 
siinähän ei olisi mitään järkeä, kun Suomessa harvoissa paikoissa voi maksaa globaleilla. Kaikkea tätä 
Johanna ajatteli samalla, kun työkaveri katsoi saldon korkeakoulun automaatista, joka on katetun 
kävelysillan alapuolella. Kävelysilta yhdistää kaksi korkeakoulun rakennusta. Sillan alapuolella on 
Syväpuronkatu, joka menee Käräjäläntielle. 
 
Sitten he kävelivät Syväpuronkatua suoraan matkakeskukselle, jossa Matleena oli odottamassa. 
Johanna saattoi työkaverinsa ihan juna-aseman odotushalliin. Sitten hän toivotti hyvää joulua ja lähti 
hyvissä mielin kotiinsa. 
 
Turussa Anatoli ja Matleena tapasivat Rose-Mary Laanisen, joka on äskettäin tullut kaapista ulos ja 
haluaisi löytää tyttöystävän. Hän on hieman ihastunut Matleenaan mutta tämähän on jo kihloissa 
Anatolin kanssa ja on kivenkova hetero. Anatoli on läpättänyt Johannalle paljon juttuja Rose-Marysta 
ja tämän seksuaalisesta suuntautumisesta. Tämän kuultua Johanna itse mielessään pohti omaa 
seksuaalista suuntautumista; en kiihotu muista naisista paitsi Jessicasta, ajatteli Johanna. Tätä hän ei 
uskalla kertoa kenellekään, kaikkein vähiten Anatolille, kun tällä näkyy olevan huvittunut asenne 
seksuaalivähemmistöistä. Myös Johannalla itsellä on turhia ennakkoluuloja homoista ja lesboista. 
Tämän vuoksi ei halua itseään kutsua lesboksi eikä biseksuaaliksi. Hän ei käsitä, että miksi tuntee 
vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta tätä tuntematonta naista kohtaan, jota ei ole edes tavannut 
tosielämässä. Yhä vähemmän vetoa hän tuntee Anatolia kohtaan mutta saattaa tätä suudella eli 
mainio salarakkaan ainesta, One Night Stand type, kuten Johanna tapaa usein vatuloida.  
Ei taida jätkä olla minun ukkoni, kuten Johanna on alkanut ymmärtää. Joku aika sitten hän luki  
 
Johanna on alkanut aistia Anatolista narsistin piirteitä. Narsismin oireet hän on lukenut kainuulaisesta 
Iltama lukulaitelehdestä ja tunnistanut ne työkaveriinsa. Narsistin uhrin tunnusmerkit täsmäävät hyvin 
häneen itseensä. Uhrin on vaikea pyristellä narsistia vastaan. Johanna tuntee olevansa oven sarana 
ja Anatoli on kuin oven kahva, kuten Johanna tapaa kuvailla Anatoli tapausta.  
 
Syy siihen, että Anatolin oli tarkistettava saldonsa, on se, kun Sirkka-Oili oli unohtanut rekisteröidä 
Anatolin läsnäolot. Läsnäolorekisteröinti on Sirkka-Oilin työtehtävä, jotta ohjaajien työtaakka kevenisi.  
Heti kun Anatoli oli huomannut saaneensa liian vähän habilitointikorvausta, niin silloin häneltä paloi 
käämit ja keuhkosi ohjaajalle.  Anton-Kari teki korjaukset läsnäolotietokantaan ja Decemberissä 
Anatoli sai puuttuvan summan. Nyt kun hän oli nähnyt saldonsa, niin silloin hän ilahtui, kun korvaus 
näkyi komeilevan tilillä, ei kovin suuri mutta kuitenkin sen verran, ettei maha menisi tyhjäksi kerta 
pieraisulla. 
Häntä olisi tehnyt mieli halata Johannaa, muttei uskaltanut, kun pian tapaa tyttöystävänsä eli silloin 
omatuntoa alkaisi jyskyttää.  
 
Alkuillasta Johanna chattaili jälleen Markon kanssa. Chattailun katkaisi television päivittäiset Kainuun 
kieliset uutiset. Onneksi uutisankkurina oli Tauno Tompuri eikä örinöitä aiheuttava Inkeri Tekele, 
ajatteli Johanna samalla, kun seisaaltaan katsoi uutislähetyksen ja sitten jatkaisi chattailua. Jo ajatus 



Tekeleestä hänet teki mieli öristä mutta pinnisti itseään; ei enää örinöitä, ei enää sotaa 
Siivekkääntiellä, ajatteli hän. 
Uutislähetyksen jälkeen Johanna meni makuuhuoneeseen ja jatkoi chattailua. Marko kysyi, että onko 
Anatolilla yhä sama puhelinnumero, johon Johanna; Joo, on sillä sama numero. Marko lupasi, ettei 
paljastaisi vahvistustietoa. Johanna on huomannut, että moni toimintarajoitteinen vastaa kiitos-sanaan 
sanalla Ole hyvä. Hänestä tämä on ärsyttävää, kun keskustelusta ei tule loppua, kun jokaisen sana 
saa jatkoa.  
 
Muutaman minuutin kuluttua Anatoli soitti Johannalle ja kertoi, että Marko on alkanut 
tekstiviestipommittamisen ja kehotti soittaa tälle, että lopettaisi häirinnän.   
Johanna sattui olemaan liian rehellinen ja sanoi: ”Joo, äsken chatissa se kysyi, että ons siulla yhä 
sama numero…” Tämän kuultua Anatolilla musteni ja happamuus täytti pään. Hän murahti: ”Vittu, 
miks sä vahvistit mun numeroni? Olisit tehnyt valkoisen valheen.”, keuhkosi Anatoli ja sitten sulki 
puhelun niin, että takkipuhelin kilahtaa ilkeän kuuloisesti.  
Johanna stressaantui, kun viime aikoina he ovat olleet hyvissä väleissä. Sitten Anatoli kirjoitti 
tekstiviestitse; Käske sen lopettaa tekstiviestipommituksen! Johanna teki käskettyä ja kehotti Markoa 
olla kirjoittamatta Anatolille mutta tämä kiisti kirjoittaneensa. Hän väitti Anatolin valehtelevan.  
Marko ei tiennyt, että Anatoli on parhaillaan Turun keskustan suurimmassa kauppakeskuksessa eli 
tuskin sellaisessa väenvilinässä alkaisi valehtelemaan. Johanna epäili Markoa, muttei uskaltanut tätä 
syyttää, ettei taas laittaisi estolistalle.  
 
Sunnuntaiaamulla Anatoli lähetti tulikivenkatkuisen tekstiviestin Johannalle; Vitun pahviaivo, miks sä 
teit noin mulle? Johanna kysyi varmuuden vuoksi, että mistä mahtaa olla kysymys, vaikka aavisti 
asian. Sitten Anatoli soitti hänelle ja oli hyvin pahalla tuulella ja murisi: ”Että sä vahvistit mun numeroni 
 ja se oli kyllä tosi vittumaisesti tehty ja nyt mä aion levittää sun numerosi Turun pahimmassa 
Aninkaisten bordellissa… Hahhaa!” Johanna panikoitui ja änkytti: ”Elä tee niin!” jolloin Anatoli katkaisi 
puhelun, kun ei jaksanut kuulla teleprintterimäistä änkytystä Kainuun murteella. Johanna soitti mutta 
numerosta Matleena vastasi, jolloin Johanna kertoi, että oli sattunut väärinkäsitys ja Marko oli 
painostanut häntä vahvistaa numeron. Johanna kysyi, jos he voisivat tavata illalla vaikkapa 
matkakeskuksella. Matleenasta ideassa oli munaa, sillä silloin Johanna voisi kyyditä heidät Jokioisiin. 
Johannan mielestä olisi hyvä selvittää kiistat ennen joulua. 
 
Sunnuntai-illalla kello seitsemän Johanna odotteli matkakeskuksella.  Turun pikajuna suhahti 
lounaasta pilareiden päällä olevalla sillalla, joka on levennetty aseman kohdalla, jotta asemalaituri 
saisi tilaa. Asemalaiturilta Johanna katseli alas bussiasemalle, josta kymmenen vuotta sitten purettiin 
hänen kutsuma natsilaituri, vanha puumakasiini, jonka laiturilla uusnatsit ylistivät ikivanhoja toisen 
maailmansodan vanhoillisnatseja. Johannasta on hyvä, kun natsipellet menettivät hyvän manifesti 
paikan. Kaikkea tätä hän ajatteli samalla, kun odotteli työkaveriaan ja tämän tyttöystävää.  
Pian Turun luotijuna saapuikin. Junan kyljessä lukee Tavastia Train, joka on Tavastia Regionin 
omistama julkinen liikenneyhtiö.  
 
Asemalaiturilta menee luiskat alas maan päälle, jota pitkin Anatoli ja Matleena talsivat väsyneinä alas 
maan tasalle. Alapuolella, punatiilistä asemarakennusta vastapäätä oli Johannan auto.  
 
Anatoli oli rauhoittunut, ainakin Johannalle mutta Markoa kohtaan hän on erittäin hapan.  
Autossa matkalla kohti Jokioisia Anatoli sanoi, että he painaisivat tapahtuneen villaisella. Johanna 
nyökkäsi hyväksyvästi samalla, kun auto kulki yli Kuoppasillan kohti Jokioisten keskustaa. Oikealla 
puolella on TLNA:n Jokioisten tilat sekä katu, jonka varrelle auto sammui. Se oli Johannalle noloa, kun 
autoperhana sammui melkein vastapäätä toimintarajoitteisten yhdistystä, tosi noloa. Onneksi isä ei 
tiennyt yhdistyksestä, on hän monesti jälkikäteen siunaillut. Kaikkea tätä Johanna ajatteli samalla, kun 
Anatoli haukkui entistä kaveriaan. Vasemmalla puolella vilisti pienkerrostalo rivistö, melkein 
samanlaisia taloja kuin Vironmäellä. Oikealla puolella on urheilukenttä sekä palolaitos. Sitten 
Kannastien vasemmalla puolella on Jokioisten entinen sairaala-alue. Lähinnä on seitsemän 
kerroksinen tornitalo, rakennus, jossa Johanna siivosi syksyllä 2992. Vielä silloin kaikki meni hienosti, 
kun siivousryhmässä ei ollut muistiolappusia. Joka kerta nämä muistot tulevat Johannan mieleen, kun 
ajaa vanhan sairaala-alueen ohi. Toisella puolella tietä on kuurojen koulu.  
Anatoli sanoi, että pitää käydä kaupassa ja ehdotti Jokioisten suurinta ruokakauppaa keskustan 
pohjoispuolella, Santalan tekosaarella on K Quantum. Johanna kurvasi suurelle pysäköintipaikalle ja 
odotteli autossa kuin taksikuski. Harmi vaan, kun ei saa kyytimaksua, ajatteli hän samalla, kun katse 
osui äskettäin purettuun puupömpeliin, Virtaus. Siitä Johannalle tulee mieleen Tampereen 



samanniminen lähiö. Jokioisten Virtauksessa on pidetty kansanomaisia tansseja. Virtauksen vieressä 
on kukkakauppa Kukkaismaa, suurine kasvihuoneineen. Ihme kumma, kun kaksi suurta kasvihuonetta 
mahtuu tälle tekosaarelle, ruokakaupalle menevän tien varrelle, ajatteli hän. 
Odotellessa Johanna surffaili autoradiolla, että mitä radiokanavia kuuluu Jokioisten keskustan 
pohjoispuolella. Mix Metropolin Loimaan taajuus kuuluu heikosti.  
 
Jokioisissa kuuluu parhaiden musiikkiasema Kevyt DAB, joka muistuttaa hyvin paljon kainuulaista  
Lite DABia, ajatteli Johanna. Kevyt DABin CD-vaihtaja on Forssassa, Johannan naapurikorttelissa 
mutta lähetin on Jokioisten puolella, Hunnisalossa. Joku aika sitten oli lähetystauko taloudellisista 
syistä, sillä radioasema on harrastajavoimin pyöritettävä yksityinen lähiradioasema.  
Pian Anatoli ja Matleena tulivat kantaen kaksi täpötäyttä kassia. He olivat ostaneet muun muassa 
tuorekurkkuja ja Tsatsikikastiketta. Kaiken muun he löysivät paitsi salviaa. Anatoli kysyi, jos Johanna 
voisi ajaa seuraavaksi Lidl Marketiin, jossa hän olettaa olevan salviaa. Matleena tahtoi pelaamaan 
kotiin, niinpä Johanna heitti hänet Raatimiehenkadulle ja sitten takaisin baanalle. Onneksi Jokioisten 
Lidl Market on lähellä Matleenaa, junaratasillan toisella puolella, Saariniityn pienteollisuus- ja kauppa-
alueella. Sieltä Anatoli löysi kuin löysikin suosikkimaustetta.  
Autossa he sopivat tulevien riitojen varalle, että Johanna vain kuittaisi tekstiviestit sanalla Okei, jotta 
on lukenut eikä soittaisi tai alkaisi tekstaamaan. Sitten Anatoli oli hyvin lähellä suudella Johannaa 
mutta viime hetkellä hänen mieleensä tuli jälleen tuttu sanahirviö. Heidän huulensa olivat jo niin 
lähellä, että hengitys tuntui. Johanna tunsi ensimmäisen kerran, että työkaverin hengitys haisee kuin 
aseman vessa.  
Sitten Johanna käynnisti auton, jolloin pieni Hyundai Elektro lähti rullaamaan kohti Onnihimaa. Lidl 
Marketin vieressä on lakkautettu kommunikaatiolaitetehdas. Siitä Johannalle tulee mieleen 
pikkulappuset sekä radiosta kuulemma Pohjanmaan maaherran selitys, että on itselleen olettanut 
olevansa pomo ja tehnyt ihan oikein sekä Radio Hämeen uutistenlukijan kysymys; Mitä tapahtuu 
Jokioisten kommunikaatiolaitetehtaalla… 
Sitten Johanna ajoi Alue talon takapuolelta. Takapuolella on digimaster ja kopiointikeskus, osastot, 
joissa Johanna oli piereskellyt. Pian auto ajoi junaratasillan ali Onnihiman puolelle ja kääntyi 
vasemmalle, Belfastin kadulle, katu, jota pitkin muutama viikko sitten he olivat käsikkäin kävelleet. 
Junaratasillan alapuolella Anatoli kiihottui, kun muistui mieleen kiihkeä suutelu, kunnes Krisun puhelu 
keskeytti. Kun Anatoli oli noussut autosta Raatimiehenkadulla, niin Johanna lähti hyvissä mielin 
ajamaan kohti Forssaa.  
 
Aatonaattona Johannan piti hakea työkaverin Jokioisista Forssaan koska illalla tällä ja Karilla on 
joululahjanvaihto. Totta kai ylikiltti Johanna suostui jälleen hovikuskiksi. Joululahjanvaihtoon osallistuu 
myös työtreenaaja Risto Tilli Esan suureksi harmiksi, sillä herra Paddington on erittäin kateellinen, kun 
tämä sympaattisen oloinen Risto kaveeraa Anatolin kanssa eikä suostu kahvittelemaan hänen 
kanssansa. Kumma, kun Anatoli ei kysynyt Johannalta, jos haluaisi osallistua joulujuhlaan, se olisi 
ollut hyvä vastapalvelus kyydeille.  
 
Heti, kun Johanna oli tullut kotiinsa, niin takkipuhelin piipitti. Matleena soitti, että Anatoli oli unohtanut 
takkipuhelimensa naulakkoon ja voisiko Johanna tulla sen hakemaan. Totta kai nössömäisen ylikiltti 
Johanna lähti Jokioisiin asti hakemaan herra Medvedevin takkipuhelinta, jonka hän vei työkaverille 
ihan kotiovelle. Anatoli kiireesti tempaisi puhelimen ovenraosta ja sanoi: ”Kiitos avusta, Spasiiba!”, 
eikä antanut kiitos halausta. Kyllä olisi halunnut antaa, muttei kyennyt sanahirviön takia.  
Ilman takkipuhelinta Anatoli tuntisi itsensä tosi vaivaiseksi.  
Jouluaattona Anatoli oli vanhempiensa luona. Hänhän asuu samassa kerrostalokorttelissa, vain yksi 
talo on välissä. Matleena oli koko joulunpyhien ajan Riihimäellä.  
 
Seuraavana päivänä oli perinteinen jouluaatto. Molemmat tyttäret olivat Siivekkääntie kuudessa.  
Jaana-Marin poikakaveri, Juha Pajunen, oli oman perheensä luona Suomumäellä, pieni paikkakunta 
Loimaalta lounaaseen. Paikkakunnan kuuluisuus on dekkarikirjailija Kaapo Vuotovuori. Johanna saa 
hänen nimestänsä assosiaatioita työpaikan Kaapoon ja sukunimestä hän ajattelee herra Molotovin alle 
pissaamisesta eli pissavuoto. Johannalla on vilkas mielikuvitus, joka lähtee helposti laukkaamaan.  
 
Jaana-Mari kertoi, että vuoden kuluttua hän muuttaa virallisesti Taalintehtaalle Juhan luokse, pieneen 
rivitalonpätkään, Taalintehtaan keskustassa, merenrannalla. Vaikka Jaana-Marin uusi koti vaikuttaa 
loistokkaalta, niin sitä se ei todellakaan ole. Rivitalo on vanha homeinen läävä, joka todennäköisesti 
muutaman vuoden kuluttua tullaan purkamaan.  
Jaana-Mari ja Juha suunnittelevat rakennuttaa tai ostaa omakotitalon. Halvemmaksi tulisi ehkä ostaa 



kuin rakentaa. Heillä molemmilla on hyväpalkkaiset työt niin, että pankkilainasta hyvin selviäisi.  
Nyt Jaana-Mari Kivisestä ja Juha Pajusesta on tulossa oikea avopariskunta. Häihin, saati lapsiin heillä 
ei ole aikaa työkiireiden takia. Juha on töissä paikallisessa biokaasupullottamossa.  
Jaana-Mari on yhä Leiras Techin tietokonetekniikkaosastolla, jossa huolletaan ja ohjelmoidaan 
tietokoneita ja robotteja.  
Leiras Tech sijaitsee Turun Möllinlaaksossa, hieman Turusta luoteeseen.  
Lyhytlaaksosta, jossa Jaana-Mari tällä hetkellä asuu, on lyhyempi matka Möllinlaaksoon eli muuton 
jälkeen työmatka tulee pitenemään melkoisesti mutta se ei häntä haittaa. Hän on tottunut autonainen.  
Onneksi tätä nykyään Taalintehtaan ja Turun välillä on moottoritie sekä paikallisjunayhteys.  
 
Syksyllä Antti vaihtoi autoa. Hänellä on ollut lukematon määrä ajokkeja. Pisimpään hänellä oli Roll ja 
sitten matkailuauto. Viime aikoina hänellä on ollut Brandia Automobilen leasingauto, jonka voi joka 
vuosi päivittää uusimpaan vuosimalliin.  Nyt hän päätti luopua leasingsopimuksesta, kun autotehtaan 
talous on epävakaa.  
Brandia Automobile ei ole kovin kannattava tai paremminkin ei ole koskaan ollutkaan, ja sen vuoksi 
Brandor möi sen japanilaisille. Sama juttu myös VGM Automobilen suhteen.  
Asiantuntijoiden mukaan syynä lienee autojen hienoudet, joka vain nostaa hintaa niin, ettei tavallisella 
duunarilla ole vara vaihtaa autoa niin usein kuin autotehdas toivoisi. Jos autoihin tarkoituksella 
jätettäisiin heikkouksia, niin silloin autonomistaja ostaisi kilpailijan automerkin.  
Nyt nämä molemmat autotehtaat ovat myynnissä. FHI ei aio myydä tehtaita pääkilpailijoille, sillä siellä 
on paljon heidän patenttejansa.  
 
Antti osti tummansinisen Hyundai ME sähkökäyttöisen henkilöauton koska tyttären Hyundai on 
toiminut erinomaisesti. ME malli on loistokkaampi kuin Hyundai Elektro ja siinä on pitkälle vietyä 
tekoälyä.  
 
Parhaillaan on syvä finanssikriisi, joka alkoi Venäjältä, jossa pankit olivat leväperäisesti myöntäneet 
talolainoja. Korova Sisters Holding, Venäjän merkittävä rahoitusalan yritys, joka tunnettiin parhaiten 
maailmanlaajuisesta investointipankkitoiminnastaan. Yhtiö perustettiin vuonna 2850 Moskovassa, 
jonne sen perustaneet Ukrainanjuutalaiset Korovan siskokset olivat muuttaneet.  Yritys ajautui 
konkurssiin tänä vuonna 3008. Konkurssi aiheutti dominoilmiön ja levisi Australiaan, jossa monet 
liikemiehet joutuivat vaikeuksiin. Vähän ennen lamaa monet australialaiset liikemiehet olivat ostelleet 
lentoyhtiöitä sekä muita eurooppalaisia yrityksiä. Moni ihmetteli, että mistä kummasta Australian 
liikemiehet olivat saaneet rahansa ja epäilivät Amerian oligarkkeja. Ameriassa on melkoinen hullun 
mylly, kun presidentti Valdemar But tasapainottelee markkinatalouden ja diktatuurin välimaastossa.  
  
Finanssikriisi levisi Afrikkaan ja erityisesti pieneen Ghanaan. Finanssikriisi paljasti, että Ghanan 
senaatti on vuosikausia kaunistellut valtiontilastoja. Ghanan osavaltion talous on konkurssin partaalla 
ja huonotalous paljastui global-valuutan myötä, kun Globalin keskuspankki alkoi tarkastella valuutta-
alueen osavaltioiden talouksia.   
Keskuspankissa sekä Global Unionin komissiossa huomattiin, että historia on toistamassa itseään. 
Tismalleen sama tapahtui 2000-luvun alussa Kreikassa ja nyt 3000-luvulla sama Ghanassa.  
 
Kreikan taloutta hoitaa erityinen Greece Finance Care konttori Brysselissä. Ehkä sama pitäisi tehdä 
myös Ghanan suhteen ja perustaa Ghanan finanssihoitola Marbellaan. Tällaisia valtiokonkursseja on 
alettu kutsua Kreikan syndroomaksi. Mikä hassuinta; molempien osavaltioiden nimet alkavat 
kansainvälisesti g-kirjaimella.  
 
Johanna ja muut uuden yhteisvaluutan kannattajat pitelevät peukkuja globalille, että pian tulisi takaisin 
nousukausi ja global tulisi myös euroalueelle.  
Globalin vastustajat kutsuvat finanssikriisiä global-kriisiksi. Heti kun joku jollain nettisivustolla kehuu 
jotain huumorikappaletta, jossa mainitaan uuden yhteisvaluutan nimi, niin heti populistit väittävät, että 
kappaleessa lauletaan vain universaalista eikä global-valuutasta. Vastustajat ovat vahingoniloisia ja 
toivovat global-valuutan kaatuvan. Afrikkalaispopulistit toivovat ja vaativat afroa takaisin.  
Muun muassa Skandinavian populistipuolue, sannskandinaver, vaativat vastaavasti euroa takaisin. 
Toistaiseksi Suomessa Suomidemokraatit ovat pysyneet rauhallisina, kun vielä heillä ei ole asetta 
hyökätä muiden puolueiden kimppuun. Ainoa ase on Global Unionin vastustus, joka on yhteistä The 
Left Partyn kanssa. Suomidemokraatit eivät voisi ajatellakaan tehdä yhteistyötä tämän 
vasemmistopuolueen kanssa, vaikka molemmat vastustavat samaa kohdetta.  
 



 
Jouluaattona Kiviset kävivät Zumilan hautausmaalla sytyttämässä kynttilät Oskarin ja Hissun haudalle 
sekä sytyttivät Elisabethin muistolle kynttilän muistolehdossa. 
Kello yksi iltapäivällä syötiin perinteinen jouluruoka, jonka talousrobotti oli valmistanut sillä välin, kun 
he olivat hautausmaalla.  
 
Syönnin jälkeen oli mukava sulatella kinkkua ja katsoa telkkarista joka jouluista Naku Nankan 
joulushow’ta. Johanna on innokkain jouluperinteen vaalija.  
Hän onnistuu suostuttaa muun perheen katsoa tämän iänikuisen animaatio-ohjelman sillä verukkeella, 
että on jännä nähdä tämä vuotinen kansallisen TV1 kanavan jouluisäntä tai emäntä. Muutama vuosi 
sitten vakioisäntä, Aarne Veijalainen, jäi eläkkeelle. Eläköityminen aiheutti palauteryöpyn EBU:n 
puhelinvaihteeseen, koska Aarne on sympaattisen näköinen papparainen.  
Hänen seuraajaansa ei valittu vaan joka joulu on uusi jouluisäntä tai emäntä. Tänä vuonna 
jouluisäntänä on Laila Euronen, joka juontaa myös TV4:n Bingolottoa. Kohta puoliin Bingoloton 
juontaja vaihtuu, kun tuotantoyhtiö haluaa byrokraattisemman tv-kasvon. Seuraajaksi tulee Riku Ollila.  
 
Naku Nankan jälkeen avattiin joululahjat. Johanna sai pikkusiskolta lisäkovalevyn Kivinen Areenaa 
varten, kun sukulaiset sekä Johanna itse ovat innokkaasti tuottaneet sisältöä.  
Äidiltä Johanna sai musiikki-USB-kalikan täynnä iskelmäsuosikkeja. Anna alkaa kyllästyä 
iskelmärenkutuksiin, kun niitä kuulee ilmaiseksi radiosta.  
Johanna sai lahjaksi myös eurooppalaisimitaattori Jürgen Poomouthin musiikki-USB-kalikan täynnä 
ajankohtaisia imitaatiopiloja suositusta tanssikilpailusta, Let’s Dance with Fats, joka pyörii 
yhteiseurooppalaisella ATV3 kanavalla. Jürgen tekee myös omaa huumoriohjelmaa 
yhteiseurooppalaiselle EBU TV1:lle. Huumoriohjelmassa on paljon hauskoja sketsejä, melkein yhtä 
hauskoja kuin edes menneellä Kurt Passarella mutta hitusen verran tylsempiä. Jürgen ei ihan yllä 
Kurtin valtaviin saappaisiin. 
 
Joka jouluaatto Johanna tapaa yöpyä entisessä huoneessaan. Siellä on yhä hänen vanha sänkynsä. 
Kotona hän nukkuu pikkusiskon entisessä sängyssä, joka on samannäköinen, kiiltäväputkisänky.  
 
Joulupäivänä, heti syönnin jälkeen, hän meni joululahjoineen kotiin, jota hän yhä kutsuu asunnoksi.  
Uusi kovalevy toimi moitteettomasti. Nyt hän ja sukulaiset voivat tuottaa lisää videomateriaalia Kivinen 
Areenalle. Kertomukset Johanna on siirtänyt lukulaitelehti Mikrorobotin palvelimelle, jossa tilaajaetuna 
hän on saanut paikat neljälle kotisivulle sekä yhtä monelle sähköpostiosoitteelle.  
Kivinen Areena sivustolla Johannalla on ainoastaan matkablogeja eli sellaista materiaalia, jotka 
sietävät sukulaisten katselun. Mikrorobotin sivulle pääsee sukulaisista ainoastaan serkut paitsi  
Gaga-Sisko.  
 
Tapaninpäivänä Johannan piti jälleen olla kyyditsemässä herra Medvedeviä. Tällä kertaa tämä tahtoi 
välipäiväalennusmyyntiin. Hapankauhuinen Johanna kyyditsi työkaverinsa Ylicityn kauppakeskukselle.  
Anatoli osti partakarvanpolttimen joka nimensä mukaisesti polttaa parran. Aparaatti on pitkulainen, 
joka asetetaan leukaa vasten, jolloin se yksinkertaisesti polttaa turpajouhet. 
Laite oli hyvin kallis mutta hän halusi sen ostaa, ettei tarvitsisi kuunnella äidin ainaista jankutusta, että 
taas on tullut fuskattua parranajossa. Partaa ajaessa Anatoli tapaa touhuta kaikkea muuta niin, että 
osa turpavärkistä jää ajamatta. Samasta syystä hän helposti saattaa unohtaa hampaita harjatessa 
takahampaiden taustat. Hänellä on kylläkin sähköhammasharja mutta hän on aivan liian laiska 
kuljettaa hammasharjaa jokaisen purukalun ohitse. Sähköhammasharja suussa hän tapaa 
juoksennella ympäri asuntoa niin, että hammastahnaa tippuu lattioille. Sitten Johanna saa hikipäässä 
auttaa siivouksessa.  
Kun myöhemmin Anatoli oli näyttänyt isälleen tätä uutta partakarvanpoltinta, niin silloin Matias 
Medvedev tuhahti: ”Yebat' tuhlausta!” Anatoli tuli happamaksi ja meni ovet paukkuen kämpilleen.  
Anna ja Matias tietävät, että poika rauhoittuu nopeasti ja pian tulee takaisin kuin hyvin tunnettu 
kumipallo. Kotona Anatoli joi hetkessä tyhjäksi viinapullon, jonka Johanna toi hänelle kesällä. Hän juo 
viinaa ainoastaan, kun tyttöystävä ei ole läsnä.  
 
Johanna ei ostanut mitään välipäiväalesta. Hän on aina ollut hyvin säästäväinen, jopa nuuka. Hänen 
tulisi olla nuuka myös silloin, kun työkaveri pyytää kyytejä. Auto saa jatkuvasti olla latauksessa.  
 
Päivää ennen uudenvuodenaattoa Johannan piti jälleen kyyditä Anatolia. Tällä kertaa piti kyyditä 
hänet matkakeskukselle, vaikka jätkä asuu bussipysäkkiä vastapäätä. Anatolin ohitse kulkee Hillo-



Lexus bussi, joka pysähtyy torilla sekä matkakeskuksella.  
 
Johanna odotti työkaveriaan kerrostalojen vierailijoiden pysäköintipaikalla, aivan Anatolin vanhempien 
talon edustalla. Pian hän konkkasi huonon lonkan kanssa vanhempiensa rapusta. Matleena on yhä 
Riihimäellä. Anatoli ottaa uudenvuoden vastaan Rose-Maryn luona Turussa.  
 
Kaarlontien toisella puolella, Anatolin vanhempia vastapäätä on neonväreissä loistava vesitorni, joka 
on kaupunginosan maamerkki.  
 
Kun Anatoli oli tullut autoon, niin silloin Johanna suuntasi autonkeulan kohti matkakeskusta ja piti 
seuraa, kunnes juna oli tullut. Koko ajan Anatolia kiihotti, muttei uskaltanut alkaa kuhertelemaan, kun 
asemalla saattaa olla tuttuja. Johanna kysyi, että pitääkö sitten uudenvuodenpyhien jälkeen hakea, 
johon Anatoli vastasi, että hän menee bussilla, kun on bussikortti. Nytkin hän olisi voinut mennä 
bussilla eikä hyväksikäyttää ylikilttiä blondia sekä kiihottaa itseään. Anatolille on tullut tavaksi hetken 
mielijohteesta kysyä kyytiä, jolloin hapankauhuinen ylikiltti Johanna suostuu.  
Heti kun paikallisjuna Tavastia Train oli tullut, niin Johanna lähti talsimaan kohti kotia. Jonkin aikaa 
hän saneli kertomustaan ja sitten kävi halpahalli Y & Y:ssä ostamassa jääsoihtuja. Tämä oli 
ensimmäinen uusivuosi, kun hän ei ostanut ilotulitteita, kun ne ovat tuhottoman kalliita. Sitten hän 
meni vanhempiensa luokse. Äiti huokasi helpotuksesta, kun tytär ei ostanutkaan hirveitä ilotulitteita.  
Anna ei koskaan unohda pääsiäistä vuonna 2987, jolloin käytiin Paraisten mökillä. Siellä Johanna 
paukutteli paukuilla kanjonin reunalla, kunnes yhtäkkiä kanervikko syttyi palaamaan. Tuli tarttui 
katajapensaaseen. Johanna juoksi hädissään mökin pihalle ja pyysi sammutusvälineitä. Isä ja 
kummisetä lähtivät vesiämpärin kanssa sammuttamaan. Onneksi tuli saatiin sammumaan eikä 
tarvinnut kutsua palokuntaa. Oli suurkatastrofin ainekset, ajatella jos Johanna olisi paniikissa 
piiloutunut, niin silloin kallion alapuolella olevat kesähuvilat olisivat olleet vaarassa.  
Oskari tuhahti, että pennuilta pitää ottaa pois paukut ja antaa kunnolla satikutia, kun paukutellaan 
kanervikossa. Muutaman viikon kuluttua hän katui, kun oli ollut vihainen Johannalle, suosikki 
lapsenlapselle. Hyvitykseksi hän ja Hissu ostivat Johannalle rippilahjaksi hienon multimediakameran 
merkkiä Minolta Multimedia. Kamera meni epäkuntoon muutama vuosi sitten. Sillä Johanna on 
kuvannut ahkerasti.  
 
Vuoden 3008 Kainuun Idolin voittajaksi tuli ukrainalainen Coop Lottery niminen nuori jätkä. Anatoli 
Rautjärvi tuli toiseksi. Heti kilpailun jälkeen hän alkoi itse tehdä itselleen biisejä ja tekaisi itselleen 
taiteilijanimen; Anatoli Raut. Hänellä on suunnitelmissa alkaa valmentamaan toisia laulajakokelaita. 
Johannaa huvitti, kun jollain voi olla niinkin hassu nimi kuin Coop Lottery.  


