
 

 

Eletään vuotta 3009 Forssassa.  
Tytär ja isä, Erika ja Mara Hannula ovat paljon sairaslomalla koska tyttärellä on verenpaineongelmia ja 
Maralla on paha liikalihavuus. Maran lihavuus kohtuu siitä, kun hän istuu täysautomaattisessa 
pyörätuolissa niin, ettei tarvitse edes kelata käsin. Hänellä on Ms-tauti ja kykenee lyhyitä matkoja 
kävellä. Tytär on hänelle korvaamaton henkireikä.  
He molemmat ovat samassa suojatyöpaikka, Daily Activity ryhmä, Forssan avussa. Mara yleensä luo 
tietokoneella kuvareseptejä. Tytär tekee erilaisia työtehtäviä. Yleensä hän maleksii hiihtotyylillä pitkin 
työpaikan käytäviä vanhan koulututtu, Tatjana Niilolan ja Anatoli Medvedevin kanssa. 
Tatjana puolestaan koko ajan kerjää halauksia niin, että työpaikan kainuulaisnainen, Johanna Kivinen 
tuntee mustasukkaisuutta.  
 
Hoivahallinto, jolla on tilat saman Voimalatalon toisessa kerroksessa, ei oikein pidä siitä, että 
Hannuloilla on paljon poissaoloja, vaikka ryhmä onkin suojatyöpaikka. 
Forssan apuun olisi paljon tulijoita, joka johtuu sen liberaalisesta ilmapiiristä. Ohjaajat ovat aivan liian 
lepsuja ja ylikilttejä niin, etteivät oikein kykene ja viitsi pitää järjestystä. Duunarit saavat räplätä 
takkipuhelimien ohjauspaneeleilla ja räkättää keskenään.  
Vuonna 3005 yksi ohjaajista jäi vanhuuseläkkeelle ja seuraajaksi tuli nuori vaaleasiilitukkainen Juha 
Janatuinen mutta hän joutui etsimään uusia työtehtäviä hoivahallinnosta, kun Johanna Kivinen vaikutti 
olevan rakastunut, tosin salasi tunteensa mutta varmuuden vuoksi herra Janatuinen päätti vaihtaa 
työpaikkaa. Sen jälkeen ryhmässä oli lyhytaikaisia sijaisohjaajia Anton-Karin apuna, kunnes viime 
vuonna ryhmässä aloitti vaaleasiilitukkainen Simo Erkkilä, jolla on pystyssä oleva piikkimäinen 
kampaus. Nyt vuodenvaihteessa Simon sijaisuus vakinaistettiin. Syksyllä ryhmässä aloitti Hermanni 
Kuusikummun avustaja, Kullervo Olsson.  
 
Hannulat eivät haluaisi lopettaa ryhmässä koska siellä on Erikan koulututtuja.  
Maralle sopisi hyvin neljännen kerroksen aurinkopaneeliyksikön konttorihommat mutta häntä ei oikein 
aurinkopaneelit kiinnosta. Myös Johannalle sopisi kyseinen osasto kuin nakutettu mutta hän jatkuvasti 
ikävöi takaisin edelliseen työpaikkaan, kaupungintalon informaatiopalvelu.  
 
Maran ja Erikan poissaolo johtuu Erikan korkeasta verenpaineesta. Loppuvuodesta työpaikalla on 
todella ollut rankkaa, kun Anatoli on riidellyt Johannan kanssa. Johanna helposti pahoittaa mielensä, 
kun tällä on lemmenkrapula. Alkuvuodesta hän oli lemmen humalassa Anatoliin, joka kulminoitui 
toinen Aprillia, Anatolin syntymäpäivänä, jolloin Johanna moiskautti poskipusun. Anatoli kiihottui mutta 
näytteli hapanta. Vuoden aikana hän rakastui ja jopa lemmen humaltui samalla, kun Johannan 
lemmenhumala muuttui krapula asteelle. Anatoli on yhä lemmenhumalassa Johannaan mutta sitä hän 
ei voi paljastaa oman kihlauksen vuoksi. Kesällä ja syksyllä useita kertoja hän on suudellut Johannan 
kanssa ja miltei heti mieleen tulee sanahirviö, mieshuora. Haukkumasana tulee Riihimäen 
kansankorkeakoulusta, jossa Timo-Markus oli haukkunut häntä, ihan vaan mustasukkaisuuttaan, kun 
Anatoli onnistui hurmata Matleena Vuorion, jonka kanssa hän meni kihloihin.  
Heti poskipusun jälkeen Anatoli rakastui Johannaan enemmän kuin kihlattuaan. Anatoli on 
lukemattomia kertoja vatuloinut, jos surmaisi tyttöystävän, jotta saisi Johannan mutta ei Anatolista ole 
murhahommiin, tai ainakin niin hän itse olettaa.  
 
Johanna alkaa pikkuhiljaa kyllästymään kiivasluontoiseen Anatoliin ja tämän kyytikerjuuseen. 
Lukemattomia kertoja syksyn aikana, aamuisin Anatoli on pyytänyt tulla hakemaan hänet Jokioisista 
työpaikalle, vaikka tällä on bussikortti ja tyttöystävän taloa vastapäätä on bussipysäkki.  
 
Januarin puolivälissä Johanna järkiintyi ja päätti ottaa käyttöön kyytimaksun, kun sähköauton lataus 
maksaa maltaita. Hän pelkää kuin koronaa, että Anatoli vetäisi herneen nenäänsä ja alkaisi vittuilla, 
kuten Johanna itse mielessään fundeeraa.  
Johannan järkiintyminen tapahtui eräänä sunnuntai-iltapäivällä, kun Anatoli soitti ja pyysi tuoda 
särkytabletin Jokioisiin, tyttöystävän luokse. Anatolilla on armoton migreeni.  
Silloin Johanna oli vanhempiensa luona, Siivekkääntie kuudessa. Hän sai käsityksen, että samalla 
pitää hakea työkaveri Forssaan ja sen vuoksi äiti antoi tyttärelleen Ibren-Mobilaatti särkytabletin 
vietäväksi sille työkaverille, joksi vanhemmat kutsuvat Anatolia.  
Jos Anna äiti olisi tiennyt asian oikean laidan, että vain tabletti pitää viedä, niin silloin hän olisi aivan 
varmasti pistänyt stopin tälle järjettömälle hyväksikäytölle. Illalla kun Johanna kertoi vanhemmilleen, 
että vain tabletti piti viedä, niin silloin äidillä ja isällä alkoi kiehua. 
Nyt samperin mulkero saa luvan alkaa maksaa kyydistä eikä sitä pidä palvella kuin paskaa tikun 
nokkaan, pauhasi Anna. Johanna lupasi ottaa kyytimaksun käyttöön, johon äiti vastasi, ettei vain 



 

 

kyytimaksua vaan kieltäytyä palvelemasta tuollaista ihmistä.  
Maanantaiaamulla Johanna sulki takkipuhelimensa, ettei työkaveri pystyisi pummata kyytiä. Tämä oli 
tosi stressistä, kun on hapankauhu.  
Anatoli yritti kuin yrittikin soittaa Johannalle, jotta saisi kyydin Forssaan mutta turhaan. Numerosta 
vastasi Johannan automaattinen puhelinvastaaja tämän omalla äänellä; En ole tavattavissa, voit jättää 
viestin. - I'm not reachable, you can leave a message. Tämän Johanna on äänittänyt rauhallisella 
äänellä niin, että kuulostaa tosi hassulta, ainakin heistä, jotka ovat kuulleet hänen tavallisen 
puheäänensä. Puhelinvastaajaa Johanna on käyttänyt alusta asti, heti ensimmäisen takkipuhelimen 
ostettuaan. Entinen työkaveri Leena monesti nauroi blondin puhelinvastaajalle, että sehän kuulostaa 
ihan kiinalaiselta. Nyt hänen nykyinen työkaverinsa ei juurikaan nauranut, kun yhtäkkiä blondi ei 
ollutkaan tavoitettavissa niinpä hän joutui könkkästä bussipysäkille. Töissä hän ihmetteli, kun ei 
tavoittanut. Johanna änkytti: ”Ööh, takkipuhelin oli latauksessa!” ja tämän hän sanoi melkein 
huutamalla, kuten tavallisesti. Johannalla on vaikeuksia äänensäädön kanssa. Kun esimerkiksi isä 
huomauttaa huutamalla puhumisesta, niin heti tytär sähähtää, kun asia keskeytyy.  
Anatoli kehotti ladata takkipuhelimen yöaikaan niin, että aina tavoittaisi. Johannaa otti pattiin, kun 
tietää pointin.  
 
Tiistaiaamulla Johanna piti takkipuhelimensa päällä, jotta kyytipummaus tulisi perille ja sitten ottaisi 
kyytimaksun esille. Hän päätti ehdottaa 20 euroa, kun tietää työkaverin olevan persaukinen.  
Eurontunnukset silmissä Johanna ajoi tavalliseen tapaan Susisaaren kautta Jokioisiin ja sitten pysäköi 
Raatimiehenkadulle, aivan Matleenan rapun edustalle. Häntä jännittää työkaverin reaktio mutta päätti 
rohkeasti ehdottaa kyytimaksua.  
Pian lonkkavikainen Anatoli könkkäsi ulos A-rapusta ja avasi apumiehenpuoleisen oven ja istahti 
etupenkille. Kuten tavallisesti heti Johannan nähtyään Anatoli kiihottui, kun on salaisesti rakastunut. 
Johanna käynnisti auton ja lähti ajamaan kohti Maarianrauhantietä. Auto ohitti niin kutsutun 
tiimalasibussipysäkin, pysäkki, josta Anatoli meni töihin ja niin hänen tulisi tehdä nytkin. Johanna 
aloitti: ”Juu, autolla kulkiessa on kätevää, kun on taattu istumapaikka ja on lämmintä…” Anatoli 
nyökkäsi hyväksyvästi ja sitten Johanna jatkoi: ”Mitä jos otettaisiin kyytimaksu, kun auton lattaus 
maksaa maltaita, vaikkapa kakskymmentä eurroo?” Anatoli hätkähti ja ajatteli, jos ehdottaisi munana 
maksamista mutta sitten tuli mieleen sanahirviö mieshuora ja tunsi happamuuden valtaavan mielen. 
Hän ehdotti luonnossa maksamisen sijasta kymppiä, johon Johanna: ”Juu, mikä ettei, kyllä sekin olisi 
ihan hyvä, parempi se kuin sata jänistä!” Anatoli lupasi maksaa huomenna, kun ei ole pikku rahaa 
mukana. Johanna pelkää, että jälleen maksu lykkääntyisi hamaan tulevaisuuteen, kun kesäistä 
satasen lainaakaan työkaveri ei ole vieläkään maksanut. Syksyllä Johanna ehti antaa velan anteeksi 
mutta myöhemmin Anatoli sanoi, ettei pysty olla veloissa vaan maksaa tuonnempana samalla, kun 
ajatteli, että ehkä maksu tapahtuisi luonnossa.  
 
Keskiviikkona Anatoli meni bussilla töihin kuin isot miehet. Töissä Johanna odotteli eilistä kyytimaksua 
mutta sitä ei kuulunut. Jätkä enimmäkseen veljeili Erikan ja Tatjanan kanssa esittelyhuoneessa eikä 
tullut robottihuoneeseen. Johanna päätti muistuttaa kyytimaksusta, jolloin Anatoli happamasti tuhahti: 
”Se oli viimeinen kerta, kun olin sun kyydissä ja tässä sun kymppis!” ja läiskäytti kolikon Johannan 
käteen. Tietenkin Johanna pahoitti mielensä, kun Anatoli maksoi tällä lailla, kun itse oli ensin kerjännyt 
kyydin ja sitten vielä kahdesta kympistä tinkinyt. Johanna ei pysty tinkiä sähkölaitos Europowerilta 
alennusta sähkölaskuun. Johanna on onnellisessa asemassa, kun vuokraan sisältyy vesi ja sähkö 
mutta parkkipaikan vuokran yhteydessä hän joutuu maksaa autonlataussähkön.  
 
Kyytimaksusta Johanna sai paljon kiitosta kaikilta muilta paitsi herra Medvedeviltä. Ohjaajatkin 
kehuivat häntä, kun viimeinkin otti käyttöön kyytimaksun.  
Anatoli ei ota kuuleviin korviinsa, kun Johanna tai ohjaajat yrittävät selittää, ettei auton lataus ole 
ilmaista. Hänen mielestänsä kavereiden ei tarvitse maksaa kyydistä. Hänellä ei olisi mitään syytä 
vihoitella Johannalle, kun koko syksyn tämä on kyydinnyt ilmaiseksi, tarjonnut purilaisia ja snapseja. 
Keväällä Johanna oli antanut 500 euroa synttärirahaa sekä poskipusun, pusu, joka kiihotti hänet.  
Anatoli on vain pilalle hemmoteltu pojanviikari koska tämän pikkuveljellä on Downin syndrooma eli 
lainausmerkeissä perheen ainoa tervelapsi. Terve hän ei todellakaan ole vaan narsistinen 
temperamenttinen mulkero, emätursake Johannan oman salaisen diagnosoinnin mukaan.  
Enää Johanna ei tykkää Anatolista. Lemmenkrapulakin on parantunut mutta Johannalle on tullut 
tavaksi mielistellä entistä idoliaan. Kun Anatoli on hyvällä tuulella ja he ovat kahden kesken 
esimerkiksi autossa, niin silloin tämä kertoo paljon huhuja työkavereista. Johanna rakastaa juoruja.  
Kun hyvätuulinen Anatoli ja Johanna ovat kahden kesken paikassa, jossa ei ole muita ihmisiä, niin 
silloin herkästi he alkavat suudella. Suutelun alullepanija on lemmenhumaltunut Anatoli. Hänen 



 

 

rakkaushumalansa Johannaa kohtaan ei näytä laantumisen merkkejä. Juuri nyt, kun hän on hapan, 
niin lemmentunteet on lakaistu mielen maton alle.  
Kun Anatoli on hapan, niin silloin Johanna tuntee levottomuutta, vaikkei enää ole rakastunut eikä 
halua tästä ukkoa. Levottomuus johtunee tavaksi tulleesta kaveerauksesta ja pelosta, jos työpaikan 
flirttiperseet vikittelisivät Anatolin, vaikka tämä on kihloissa. Anatoli ei tunne lemmentunteita Erikaa 
eikä Tatjanaa kohtaan mutta senkin edestä Johannaan. Sitä neiti Kivinen ei tiedä. Johanna tuntee 
vahvaa mustasukkaisuutta, vaikkei itse enää halua naimisiin Anatolin kanssa.  
 
Johanna on yhä salaisesti ihastunut Kari Erkkilään. Ihastuksen tietää ainoastaan Anatoli ja pelkää, jos 
blondi onnistuisi vikitellä entisen naapurinsa niin, ettei sitten pysty tätä hyväksikäyttää. 
Todennäköisesti Kari toruisi Anatolia, ettei saa pummata kyytiä.  
Johanna pelkää, jos flirttiperseet vikittelisivät Karin tai toisin päin. Hän itse ei uskalla vikitellä herra 
Erkkilää, kun tällä on toimintarajoite, CVI. Hänen tulee ottaa erityisen rauhallisesti eikä altistaa itseään 
stressille eikä yllätyksille, jopa syntymäpäivä yllätykset ovat rankkoja Karille, jolloin mielenterveys 
heilahtaa ja jalat alkavat vispata.  
Syksyllä, kun Johanna oli kertonut Anatolille, että Kari on suloinen, niin silloin tämä huomautti, että 
jätkähän on 26 ja Johanna on 29 vuotta eli valtava ikäero niin, että Kari voisi olla Johannan lapsi. 
Johanna on erimieltä, ei mitenkään se voisi olla mahdollista. Kun Kari syntyi, niin silloin Johanna oli 
vasta 12 vuotta. Kari ja Anatoli ovat saman ikäisiä. Johanna kiihottuu helposti nuorista jätkistä, muttei 
vanhemmista, joita hän kutsuu parasta ennen päiväyksen umpeutumisesta. Tämä vitsailu on lähtöisin 
kaupungintalolta, jossa hän usein vitsaili Leenan kanssa.  
 
Karilla on lapsellisen kuuloinen lässyttävä puheääni sekä sileät Baby Face kasvot. Monia ärsyttää 
hänen lässyttävä puhetyyli ja osittain myös Johannaa, myös kiihottaa. Johannaa kiihottaa Karin 
suklaanruskeat silmät. Ihastuminen tapahtui syksyllä, kun voi hyvin tuokiossa Kari hieroi Johannaa 
selästä ja samalla näytti koko ryhmälle, että kuinka hierotaan aurinkosatu tyylillä; piirretään sääilmiöt 
selkään ja pidellään olkapäistä. Tämän jälkeen Johanna alkoi pelätä, jos flirttiperseet tahtoisivat Karilta 
tai Anatolilta hierontaa. Johannan harmiksi hieronnasta tuli Forssan apu ryhmässä suuri hitti. 
Monestikaan voi hyvin tuokiossa, kun ohjelmassa olisi hierontaa, niin Kari ei silloin ole läsnä. Johanna 
ei halua tulla hierotuksi muilta kuin Karilta tai Anatolilta. Muutaman kerran ohjaaja, Simo Erkkilä, on 
Johannaa hieronut. Ihan okei, kun Simo ei ole toimintarajoitteinen eli ei-tursake, kuten Johanna on 
asiaa vatuloinut.  
 
Kari käy työpaikalla vain iltapäivisin, ettei rasittuisi eli Johanna ei ehdi tutustua häneen. Johanna ja 
Kari eivät tapaile vapaa-aikana, kun Karilla on paljon menoja. Hän käy muun muassa viittomakurssilla, 
terapiassa sekä kahvittelee henkilökohtaisten avustajien kanssa. Avustajarobotti ei oikein käy hänelle, 
kun sellaista on vaikea ohjelmoida häntä varten. Ehkä Johanna pystyisi mutta harmi vaan, kun hänellä 
ei ole virallista tekoälytutkintoa.  
 
Eräänä Januari päivänä tapahtui ikävä takaisku työpaikan keittiössä, kun Johanna sattui vahingossa 
viemään Karin istumapaikan viimeisellä kahvitauolla. Se ei ollut Johannan syytä. Hän ei voinut tietää, 
että pöydän ääressä, ainoa tyhjillään oleva tuoli, oli varattu Erkkilälle. Kukaan ei sanonut hänelle 
mitään, ei edes Anton-Kari.  
Ennen kahvitaukoa Johanna oli Anatolin ja Erikan kanssa robottihuoneessa rupattelemassa. He 
keskustelivat äskettäin Forssassa aloittaneesta uudesta rockradioasemasta, joka korvasi muutama 
vuosi sitten Power Energyn taajuudella aloitti Rauhaisat suosikit, niminen radioasema, joka nimensä 
mukaisesti soittaa rauhallista musiikkia. Nyt Rauhaisat suosikit korvattiin rockasema Bandit Rockilla.  
Bandit Rock on Erika Hannulan mieleen. Johannasta oli harmi, kun alkuperäinen Super Energy lopetti 
Forssan lähialueella mutta netissä sitä pystyy yhä kuunnella. Johannan harmiksi, kun vieläkään Radio 
Pooliaa ei kuulu Suomessa, vaikka onkin porvarihallitus.  
Keskustelu radioasemiin siirtyi, kun Johanna osoitti robottihuoneen seinälle kiinnittämäänsä Bandit 
Rock julistetta, jonka hän oli tuonut kaupungilta. Julisteessa on kuva jostain kerrostalon ovesta ja 
kuvateksti kertoo; Tiesitkö, että Gun Ossie on muuttanut Forssaan? Vieressä lukee radioaseman 
taajuus. Radiokeskustelun katkaisi kahville huuto.  
Johanna meni Anatolin ja Erikan perässä keittiöön. Hän oletti tyhjillään olevan paikan olleen vapaa. 
Anatolikaan ei sanonut mitään. Keittiössä oli hässäkkä, kun paikalla oli Perusta yhdistyksen Pirjo 
Jussila. Lassen moottoriturpa kävi ihan kuin tällä ei olisi alaleukaa. Ihan turhaa höpöttämistä, kun 
Lasselle sekä monelle muulle duunarille on tullut tavaksi pelleillä heti, kun näkevät Pirjon.  
Kari oli väentungoksen seassa hakemassa teevettä. Kun hän tuli takaisin pöydän ääreen, niin silloin 
huomasi paikkansa olevan varattu. Hän sanoi itse mielessään: ”Oho, joku on vienyt paikkani…” eikä 



 

 

sen kummemmin nostanut asiasta meteliä vaan meni yhteyshenkilönsä kanssa työhuoneeseensa 
juomaan teensä. Hän istuu Jaanan ja Lassen entisessä huoneessa. 
 
Vasta illalla Johannalle valkeni, että viimeisellä kahvitauolla oli vahingossa vienyt Kalin istumapaikan, 
nimittäin Anatoli soitti ja päkätti: ”Vittu, miksi sä pahviaivo veit mun kaverini istumapaikan?” Johanna 
oli ällikällä lyöty, kun ei yksinkertaisesti tiennyt, että paikka oli varattu eikä kukaan sanonut mitään. 
Hän yritti hädissään piipittää, ettei voinut tietää, johon Anatoli pauhasi: ”Sun olisi pitänyt kysyä lupa!” ja 
sitten lopetti puhelun niin, että Johannan takkipuhelin ilkeästi kilahti. Johanna pahoitti mielensä, kun 
työkaveri syyttää häntä syyttä suotta. Hän pelkäsi kuin ebolaa, että pahoittikohan Kari mielensä ja 
onko nyt nussimiset nussittu ennen kuin ensimmäistäkään nussimista olisi nussittu, ajatteli hän.  
Johanna lähetti anteeksipyynnön tekstiviestitse, johon Anatoli vastasi; Älä pyydä multa, pyydä Karilta! 
Itkukurkussa Johanna etsi Karin puhelinnumeron Enirosta ja pirautti ensimmäisen kerran Erkkilälle.  
Johanna oletti, että Kari olisi pahastunut paikkavarkaudesta, vaikkei niin asia ole. Anatoli vain 
ylireagoi, vaikkei asia kuuluisi pätkääkään hänelle. Anatoli tietoisesti yrittää mustamaalata Johannaa, 
ettei Kari veisi häneltä vara-akkaa. Tätä Johanna ei tietenkään voi tietää.  
Muutaman tuuttauksen jälkeen Kari vastasi hämillään, kun tuli puhelu tuntemattomasta numerosta. 
Johanna esittäytyi ja pyysi anteeksi, kun oli vahingossa vienyt istumapaikan.  
Kari vastasi, ettei se mitään haittaa. Johanna huomaisi helpotuksesta, kun Erkkilä ei pahoittanutkaan 
mieltään tai sitten ei halua sitä myöntää, ajatteli Johanna. Johanna kertoi Anatolin kiukkuisesta 
puhelusta, jossa oli syyttänyt paikkavarkaudesta.  
Kari ymmärsi tai oli ymmärtäväisillään Johannan ahdingon mutta silti oli vähällä saada psykoosin, kun 
tuli tällainen ylireagoitu yllätyssoitto. Tällaisia tapahtumia hänen mielenterveytensä ei kestä.   
Puhelin jälkeen Johannaa hävetti, kun panikoitui. Nyt hän on totaalisesti mokannut Karin silmissä tai 
paremminkin sanoen korvissa.  
Tämä tapahtui viikkoa ennen tablettirumbaa ja tämä edesauttoi Johannaa ottaa käyttöön kyytimaksun.  
Kyytimaksun käytäntöön ottamisen jälkeen Anatoli oli hapan ja kireä kuin viulunkieli. Hän avoimesti, 
ihan vaan keljuillakseen antoi Tatjanan hieroa kyhnyttää selästä ja hartioilta, kun tietää Johannan 
tulevan mustasukkaiseksi. Anatoli ei tule ajatelleeksi, että samalla hän itse joutuu huonoon valoon 
Johannan silmissä.  
 
Tatjanalla on rauhaton luonne ja istuessa koko ajan sormenpäät rummuttavat pöydän pintaa. Tämä on 
osa hänen toimintarajoitettansa. Lisäksi hän ei milloinkaan kykene olla vakava, vaan usein pelleilee 
jokaisen kanssa. Lounastunnilla hän pelleilee kahvilan jätkien kanssa. 
Jesse ja Uuno ovat hänen vanhoja koulututtuja. Korjaajaryhmässä oleva Nino Alppila on hänen 
entinen lyhytaikainen seurustelukumppaninsa mutta suhde päättyi Tatjanan rauhattomuuteen.  
Tällä hetkellä Nino seurustelee seksihullu, Tove Kangasoksan kanssa, joka työskentelee Messenger 
Servicessä. Heti kun Tove näkee poikia, niin heti hänellä on pippeli mielessä.  
Nino suunnittelee lopettavansa seurustelusuhteen tämän seksihullun kanssa mutta se on vaikeaa, kun 
hän on hyvin nynnymäisen ylikiltti.  
 
Kahvilan ohjaaja, Markus Anttila, on laittanut duunareille selkeät mutta tiukat säännöt; ei halauksia 
eikä kovaäänistä räkätyksiä. Tämä toimii huonosti. Heti kun Markus menee Korjaajaryhmän puolelle, 
niin silloin pelleily jatkuu.  
Uuno Kiukku on duunareista rauhallisin.  Jesse Jussila on muuten rauhallinen mutta voi vauhkoontua, 
kun seurassa on Tatjanan ja Ninon kaltaisia hupakoita. Jesse ei oikein tule toimeen ohjaajansa 
kanssa, kun tämä ei oikein halua myöntää vapaata. 
Sylvester Delors on muuten rauhallinen mutta stressaa liikaa ja helposti alkaa säkättää jostain 
aiheesta kuten ydinvoimasta tai Länsi-Intiasta. Parhaillaan hänen vanhempansa säästävät Länsi-Intian 
matkaan ja siitä hän jaksaa jauhaa, että sitten Jamaikalla hän aikoo juoda hienoja drinkkejä ja syödä 
tulisia ruokia.  
 
Johanna ei tapaa lounastaa Café Sunerissa, vaikka siellä on superseksikäs Jesse, joka on monta 
kertaa komeampi eurokarju kuin Anatoli ja Kari. Johanna tietää, että Jessellä on tyttöystävä, joka asuu 
Gotlannin saarella. Johanna pelkää Jesseä, kun tämä on laittanut hänet Facebookin estolistalle, ihan 
syyttä suotta. Keväällä Jesse itse oli flirttaillut Johannalle ja heti tämän jälkeen hän laittoi Johannan 
estolistalle. Jessellä on niin sanottu kevytsuhde gotlantilaispimun kanssa, jonka hän tapasi Gotlannin 
risteilyllä Karolus Anttilan kanssa, joka työskentelee Korjaajaryhmässä. He ovat hyviä kaveruksia. 
Jessen lähipiiriin kuuluu myös kollega, Uuno Kiukku, jonka kanssa hän tapaa usein keilata.  
 
 



 

 

Karolus Anttila etä-seurustelee gotlantilaisen Annie Skruven Retkutsenkon kanssa. Jostain syystä hän 
kutsuu tyttöä ruuviksi ja liikanimeä hän käyttää tunnussanana, kun tarvitsee johonkin asiaan vinkkejä, 
niin silloin puhelimeen hän sanoo avainsanan, Skruven, niin silloin Annie on korvana.  
 
Johanna tapaa lounastaa kotona, ettei tarvitsisi syödä tursakkeiden läsnä ollessa. Viime vuonna, kun 
oli lemmenhumalassa Anatoliin, niin ehkä olisi saattanut syödä työpaikalla mutta hänelle oli tullut 
tavaksi mennä kotiin syömään, kun asuu lähellä työpaikkaa, Pimunkadun toisessa päässä. Joidenkin 
duunareiden mielestä matka on melkoinen, kun moni on laiskapötkylöitä. Yksi heistä on Anatoli 
Medvedev, joka asuu lähempänä kuin Johanna.  
 
Eräänä Februari tiistai-iltapäivällä Forssan avun robottihuoneessa on jälleen lukulaitelehtiryhmä 
Silmän kokous. Johanna tietää tarkalleen mitä lukulaitelehti sisältäisi; kertomuksia ja vitsejä mutta 
ohjaaja, Simo Erkkilän mielestä lukulaitejulkaisussa tulee olla myös yleissivistävää materiaalia.  
 
Lehtiryhmään kuuluu Johannan ja Simon lisäksi Tatjana, Erika, Anatoli ja Lasse. Jälkimmäinen 
tarvitsee eniten tukea, kun ei oikein tiedä mitä kirjoittaisi mutta häntä kiinnostaa niin vallan julmetusti.  
 
Tällä kertaa Johannan iloksi Tatjana on ilmoittautunut sairaaksi eli nyt Anatoli ei voi kujeilla tämän 
kanssa. Tietenkään Johanna ei iloitse itse sairauden vuoksi vaan siksi, kun flirttiperse on pois töistä.   
Tatjanasta on tullut Johannalle melkoinen arkkivihollinen. Tämän hän pitää visusti omana tietoja tai 
muuten ohjaajat Simo etunenässä reagoisi.  
Johannan viha Tatjanaa kohtaan johtuu Anatolista, kun tämä tahallaan antaa neiti Niilolan kyhnyttää 
hartioita ja selkää. Kun flirttiperse ei ole paikalla, kuten nyt, niin Anatoli kaveeraa Erikan kanssa mutta 
onneksi sentään tämä on huomattavasti rauhallisempi. Myös Erika on ylikiltti ja heti, kun Medvedeviä 
alkaa haluttaa Ugri Colaa, niin silloin tämä käy ostamassa purkin aulakahvilasta.  
 
Anatolin vittuilu on ihan lapsellista, johtuu ainoastaan kyytimaksusta. Oikeastaan hänen ei olisi mikään 
pakko kerjätä kyytiä, kun jätkällä on bussikortti ja voisi ihan hyvin nukkua omassa kämpässään niin, 
ettei tarvitsi mennä bussilla.  
Johanna ei tiedä kyytikerjuun oikeaa syytä; sitkeä lemmenhumala. Joka kerta, kun Anatoli näkee 
Johannaa, niin silloin patukka seisoo. Nyt, kun hän on hapan, niin on todella työlästä nähdä ihanaa 
tyttöä, jolloin hän pakottaa itsensä vihamaan tätä.  
 
Nyt lukulaitelehtiryhmän kokouksessa Kaapo Molotov tuurasi Tatjanaa koska hänkin on alkanut 
kiinnostua lukulaitelehteen kirjoittamisesta.  
Simo määräsi Johannan auttaa Kaapoa keräämään tietoa käärmeistä, joka on Tatjanan idea.  
Nyt kun Tatjana ei ole läsnä, niinpä Simo sai idean edes yrittää lähentää Johannaa ja Kaapoa, kun 
yleensä Kaapo tapaa tiuskia Johannalle ihan joka asiasta. Ihan hieno idea mutta läheisiä kavereita 
heistä ei tule kirveelläkään, joka johtunee osittain Johannan pyörätuolikauhusta; ei uskalla edes 
hipaista pyörätuolia. Muuten Kaapon ulkonäkö kiihottaisi Johannaa. Kaapolla on suora vaaleatukka 
ulottuen niskalle. Tämä on äkkipikainen ja pikkumainen, semmoinen pilkunnussija, Kivisten 
sisäpiirislangilla ihilisti.  
 
Kaapon kiivas temperamentti voi johtua, kun istuu pyörätuolissa. Ryhmän toinen pyörätuolipotilas, 
Hermanni osaa ottaa rauhallisesti, vaikkei pysty itse liikkua eikä kunnolla tarttua esineisiin.  
Kaapo kykenee tarttua tavaroihin ja ohjata täysautomaattista pyörätuoliaan. Joissakin asioissa 
vaikuttaa siltä, että Kaapo ja Johanna ajattelevat suurin piirtein samoin. Ehkä heidän samankaltainen 
ajattelunsa aiheuttaa kolarointeja.  
Facebookissa Kaapo käyttää nimimerkkiä; Pyörätuoli Kaapo. Hän ihailee Filippaa, kun tämä on hyvin 
ystävällinen, jopa ylikiltti häntä kohtaan.  
Kaapolla on huvittunut viharakkaussuhde Tatjanaan, johtuen juuri tytön rauhattomuudesta. Kaapo 
haluaisi tykätä Johannasta, kun tämä on hyvin kiltti Anatolia kohtaan. Häntä surettaa, kun aluksi 
Johanna vaivihkaa tuhahteli hänelle ja vältteli istumasta viereen. Kyllä Kaapo epäilee 
pyörätuolikauhua, joka näyttää olevan suurella osassa ihmisistä. Kerta aluksi Johanna oli tuhissut 
hänelle, niinpä hän päätti kostaa samalla mitalla takaisin, sitä saa mitä tilaa, on Kaapo Molotov 
päättänyt.  
Jos Johanna pääsisi eroon pyörätuolikauhusta, niin ehkä hänestä ja Kaaposta voisi tulla kaveruksia. 
Tuskin sydänystäviä. Se olisi mahdotonta, kun Johanna asuu toisessa kerroksessa ilman hissiä.  
 
Johanna voisi ajatella kaveerata Tatjanan kanssa, jos työpaikalla ei olisi jätkiä. Tatjanan kanssa on 



 

 

helppo pelleillä, kun myös tämä on lapsellisen pelle. Tatjana ei loukkaannu, kun häntä kutsutaan 
pelleksi muttei siedä, jos hänen pärstäänsä arvostellaan.   
Tatjanan on kasvatettu halaamalla ja sen vuoksi hän syleilee kaikkia. Hänen tiheät halaamisensa 
vaikuttaa flirttailuilta, vaikkei ne sellaisia olekaan. Joku voi ihastua häneen mutta pian ihastus 
hälvenee, kun huomaa pimun olevan rauhaton pelle, joka aina haluaa olla keskiössä.  
 
Nyt Tatjana ei ole petipotilas, vaan oleilee kotona varmuuden vuoksi, kun tällä on alentunut 
immuniteetti. Isä, Antonio, pelkää jos tytär saisi vatsataudin muilta duunareilta. Moni duunari tapaa 
salata vatsanvääntelyt niin, että oksennustauti tulisi täytenä yllätyksenä. Jotkut, kuten Lasse, asuu 
ryhmäasuntolassa, jonka valvojat eivät aina noteeraa vatsaongelmia, kun moni ihan huvikseen inisee.  
 
Vaikka Tatjanalla on heikentynyt immuniteetti, niin silti hän unelmoi pusuista. Facebookissa hän tapaa 
kerjätä suukkoja, että kuka uskaltaa häntä pussata. Vaikka isä on tyttären Facebook-kaverina, niin 
tämä ei mitenkään näy reagoivan tyttären pusukerjuuseen. Ehkä tämä johtuu siitä, kun Tatjanan äidillä 
on paha dementia ja asuu Honkamäen dementia-asuntolassa. 
 
Johanna ei olisi halunnut etsiä netistä käärmetietoa, mutta oli pakko, kun auktoritaarinen Simo niin 
vaati, jotta lukulaitelehti saataisiin skannaamisvalmiiksi; skannataan Sunerin kotisivulle sekä 
lukulaitteisiin.  
Kyllä Simoakin huvittaa Johannan kertomukset mutta hänen mielestänsä ne ovat liian fiktiivisiä sekä 
rivoja. Kun Anton-Kari lukee ääneen kertomusta ja eteen tulee härskikohtaus, niin silloin hän sanoo 
Piip, ettei tarvitse lukea tuhmaa sanaa. Heti piippauksen kohdalla kuuntelijat alkavat nauraa Filippa 
etunenässä, kun mielikuvitus alkaa laukata.  
Simo on huomannut, että Johannan kauas tulevaisuuteen sijoittuva, Aivot toivoa täynnä kertomus olisi 
paljon parempi kuin ne lyhyet täysfiktiiviset, joita Johanna on tähän asti julkaissut Silmässä.  
Pitkät kertomukset olisivat ongelmallisia, kun ja jos lehtiryhmä lakkautettaisiin, niin silloin 
jatkokertomus jäisi kesken, on Johanna selittänyt Simolle ja Antonille.  
 
Simo, Anatoli, Erika ja Lasse kokosivat tietoa leijulaudoista, jotka ovat viime aikoina toden teolla 
yleistyneet. Ensimmäiset leijulaudat olivat kehnoja koska ne sammuivat heti kun niiden alapuolella oli 
pienikin vesilammikko. Nykyisissä leijulaudoissa on voimakkaampi magneettikenttä, joka toimii 
vesikerrosten läpi, muttei kuitenkaan ihan järvien ja merien yli voi lentää, vaikka moni onkin yrittänyt.  
 
Simo oli koko ajan Anatolin työryhmän kanssa, ettei tämä villiintyisi Erikan ja Lassen seurassa.  
Lasse helposti villiintyy, kun seurassa on vallattomia henkilöitä kuten Tatjana. Myös Anatoli helposti 
innostuu pelleilemään, jolloin häneltä pääsee ärsyttävän kuuloinen hullunnauru, melkein samanlainen 
kuin Kaapolla. Vielä vuosi sitten Anatolin nauru kiihotti Johannaa, muttei enää. Harmi vaan, kun 
hänellä on vielä sen verran tunteita jäljellä, että tulee mustasukkaiseksi, vaikka ex-idoli osoittautui 
täysmulkuksi, kuten Johanna tapaa usein vatuloida.  
 
Simo Erkkilä viihtyy hyvin Forssan avussa, vaikka viime aikoina Johanna ja Anatoli ovat riidelleet. Hän 
tietää, että syy on yksinomaan Anatolin mutta olosuhteiden pakosta on pakotettu olemaan neutraali. 
Simolla on hyviä ideoita, jotta Daily Activitystä tulisi vieläkin parempi. Yksi hänen ehdotuksistansa on 
tietokanta, Magna Cura, jossa olisi tietoa jokaisesta duunarista, jotta sijaisilla olisi helpompaa ja 
eivätkä vahingossa antaisi liian helppoja ja yksitoikkoisia tehtäviä intellektuelleille. 
Parhaillaan hän testaa kyseistä tietokantaohjelmistoa Forssan avussa ja opettaa Anton-Karia ja 
Kullervoa käyttämään tätä mainiota Magna Curaa, joka on alun perin, kauan sitten, kehitetty 
sairaanhoitoon.  
Ohjaajat ovat huomanneet, että Anatolin riitely Johannan kanssa vaikuttaa ryhmän yleiseen ilmapiiriin. 
Esimerkiksi Kaapo on jatkuvasti ärtyisä ja äyskii pikkuasioista. Filippa on ainoa, joka ottaa rauhallisesti 
ja jatkaa iloisilla nauruhörähdyksillä, jotka käyvät Anatolin hermoille.  
Johanna on usein hyperstressaantunut ja valittaa Medvedevin käytöksestä sekä Tatjanan flirttailuista. 
Hermanni Kuusikumpu tapaa olla surullinen työpäivän jälkeen, kun joutuu päivät pitkät katselemaan 
happamia naamoja eikä kykene menemään sivuun, niinpä Kullervo joutuu työntämään häntä 
työpaikan käytävällä edes takaisin ja välillä käyttää häntä aulakahvilassa.  
Hermannia vituttaa, kun perhanan lekurit eivät voi parantaa häntä. Hän on hyvin älykäs ja tietää, että 
moni liikuntarajoitteinen on jättänyt pyörätuolinsa, kun jalkojen niveliin on asennettu tekonivelet sekä 
langattomat anturit tekonivelen ja aivojen välille.  
Tämä maksaisi maltaita eikä Kuusikummuilla ole sellaiseen vara. Hermannin vanhemmat innokkaasti 
lottoaa, jotta voittaisivat miljoonan ja sitten pojalle hankittaisiin tekonivelet ja aivoihin uusi langaton 



 

 

tekniikka. Lottovoittoa ei vaan kuulu. Sama juttu myös Bingolotossa, jossa tätä nykyään pikkuvoitot 
ovat tulleet harvinaisiksi. Bingolotosta on tullut pelkkä rahanlypsyjuttu.  
 
Perusta yhdistys on alkanut kutsua toimintarajoitteisia puolukoiksi, jotta kuulostaisi mukavammalta. 
Yhdistys on solminut yhteyksiä Suomen senaattiin sekä federaation sosiaalihallitukseen, jotta 
toimintarajoitteisten elämänlaatu paranisi. Lisäksi vastikään on valmistunut Perustan sponsoroima 
leffa, Kuinka paljon puolukoita on maailmassa? Leffa kertoo kuvitteellisesta Daily Activity ryhmästä, 
jossa pureudutaan vanhakantaisiin ennakkoluuloihin. Leffan katsoja tulee hyvin pahalle tuulelle, kun 
siitä paljastuu kukkahattutätien ja silinterisetien lässytykset.  
 
Eräänä Februari keskiviikkoaamulla kello puoli seitsemän Anatoli yllättäen soitti Johannalle, tällä 
kertaa ei pummannut kyytiä, kun hän tietää sen maksavan. Hän halusi vain keventää sydäntä.  
Maanantaikokouksessa ihan julkisesti Esa Paddington oli saarnannut Anatolille, että tältä puuttuu 
empatia kyky. Kaksi päivää Anatoli on asiaa vatuloinut ja nyt keskiviikkoaamulla päätti avautua 
Johannalle, kun tietää tämän mielellään kuuntelevan. Puhelimitse on helpompi avautua, kun ei tarvitse 
katsoa ihanaa kaunista blondia silmiin. Johannan käkättävä puheääni ei juurikaan kiihota.  
Tatjanaan hän ei luota, kun tämä ei kykene pitää salaisuuksia. Tässä kerran, kun Anatoli oli Tatjanalle 
puhunut ilkeitä asioita Simosta, niin heti tämä meni ja juorusi, jolloin Simo nuhteli Medvedevin poikaa.  
Maanantaikokouksessa Esan saarna tuli täytenä yllätyksenä, vaikka oli edellisellä viikolla sattunut 
huomaamaan tämän naputelleen jotain elektroniseen muistiolaitteeseen.  
Muistiolaite on vihreä littana ja pahvin ohut. Tämä vihreä muistiolaite toimii työpaikan aloitelaatikkona, 
johon kuka tahansa voi kirjoittaa asioita, jotka kaivertavat mieltä. Esa kirjoitti, että Anatolilta puuttuu 
empatian taito, kun niin paljon riitelee Johannan kanssa. Esa tykkää kovasti Johannasta ja saattaisi 
jopa ottaa tämän akaksi, jos vain Johanna siihen suostuisi.  
Anatoli sattui huomaamaan, kun Paddington vittumainen ilme kasvoillaan naputteli jotain vihreään 
muistioon, joksi sitä kutsutaan.  
Heti kun Esa oli mennyt pois, niin silloin Anatoli kehotti Johannaa katsoa vihreän muistion sisällön, kun 
itse ei uskaltanut. Anatoli pelkää tätä pitkäkasvuista besserwisser Esaa, kun tämä näyttää tietävän 
kaiken mahdollisen.  
Johanna otti vihreänmuistion ja meni sen kanssa robottihuoneeseen, jossa Anatoli istui Johannan 
robottiohjelmointipöytää vastapäätä, omalla erikoisergonomisella tuolilla. Johanna tuli innoissaan 
vihreämuistio kädessään ja sanoi: ”Ei tämä oo mikkään vaarallinen, katottaanpa mitä hongankolistaja 
on siihen naputellut…” ja antoi muistiolaitteen Anatolin eteen. Tämä ei paljoakaan ymmärtänyt, että 
mitä ihmettä tarkoittaa empatian puute. Johanna tietää, muttei uskaltanut sitä alkaa selittää 
kiivasluontoiselle työkaverilleen, joka juuri silloin oli hyvällä tuulella, ainakin Johannaa kohtaan.  
Tämäkin on eräänlaista hyväksikäyttöä eli toisen perseellä on helppo istua tulessa samalla, kun itse 
pitää päätään perseessään.  
 
Vasta maanantaikokouksessa Anatoli ymmärsi, että mitä sana empatia tarkoitti ja huomasi kuinka Esa 
osoitti häntä. Anatoli järkyttyi ja pahoitti mielensä eikä kyennyt istua keittiönpöydän ääressä vaan meni 
itkien Sirkka-Oilin työhuoneeseen, kun silloin huone oli tyhjillään. Sirkka-Oili tapaa olla 
maanantaikokouksen puheenjohtajana. 
 
Talvella, kun Anatoli riiteli Johannan kanssa, niin hän alkoi istua Sirkka-Oilin huoneessa, kun ei 
sietänyt blondin pärstää. Sen verran hän kuluneella viikolla sieti, että pyysi Johannaa hakemaan 
vihreänmuistion.  
Ohjaajille Anatoli perusteli, että Johanna auttaa häntä aivan liikaa, vaikka hän itse on jatkuvasti 
kerjännyt apua. Lisäksi hän on marmattanut taannoisista Johannan pitämistä robottikursseista, että 
tämä mukamas olisi aivan liian nopea. Anatoli ei vaan ymmärrä, että hän itse on liian hidasälyinen.  
Johanna on yrittänyt selittää ohjaajille, ettei Anatolin väite pidä paikkaansa sillä jätkä itse on kerjännyt 
apua, kun takapuoli ei irtoa tuolista. Ohjaajat eivät kuunnelleet Johannan versiota koska he alkavat 
kyllästyä näihin ainaisiin ininöihin. Ohjaajien silmissä Johanna ja Anatoli kilpailevat, että kumpi 
valittaisi toisistaan eniten.  
Oikeastaan Johannassa ei ole paljon valittamista koska hänhän on ollut liian avulias; kuskannut, 
tarjonnut, lainannut sekä auttanut siivouksessa. Anatolissa on vikoja, vaikka toisille jakaa. 
Kun Anatoli vihoittelee Johannalle, niin hän kerjää samoja palveluksia Tatjanalta ja Erikalta.  
Nyt kun Johannan silmät ovat auenneet, niin hän on alkanut miettiä Markon ja Juhan varoituksia. Olisi 
sittenkin pitänyt ottaa jätkien varoitukset tosissaan ja alkukesästä olisi pitänyt karttaa Anatolia, on 
Johanna monesti miettinyt.  
 



 

 

Johanna on myös itse mielessään kyseenalaistanut Timo-Markuksen ja Anatolin riitelyn 
kansankorkeakoulussa. Taitaa asia olla niin, että pääkiusaaja onkin Medvedev itse, kuten Johanna 
tapaa ajatella itse mielessään. Kyllä Johanna tietää, että myös Timo-Markus voi olla hyvin työläs eli 
pata kattilaa soimaan musta kylki kummallakin, kuten Johanna on hiffannut tämän ikivanhan 
sananlaskun.  
 
Maanantaikokouksessa heti Esan saarnan jälkeen myös Kari alkoi kritisoida Anatolia ihan julkisesti 
koska tämä on mennyt avautumaan riidoista Johannan kanssa. Heti tämän jälkeen Anatoli meni 
itkemään Sirkka-Oilin huoneeseen. Simo riensi lohduttamaan itkevää Anatolia.  
Johannalla kävi sääliksi itkevä Anatoli ja teki mieli halata, muttei uskaltanut. Johanna helposti 
herkistyy, kun näkee jonkun itkevän.  
Maanantaikokouksessa myös Kaapo kritisoi Anatolia ainaisen riitelyn takia. Sitä tämä ei kuullut, kun oli 
poistunut keittiöstä.  
Kaikki työkaverit tietävät, että Johanna on kiltti ja haluaa välttää riitelyä mutta joskus hän on hieman 
työläs koska tällä on pahana tapana jankuttaa ja toistaa jo sanomaansa. Johannalla ei ole huono 
muisti mutta jostain syystä hänellä on paha tapa toistaa jo sanottua. Lisäksi hänen on vaikea säädellä 
äänentasoaan.  
Johanna itse otti maanantaikokouksessa rauhallisesti eikä kommentoinut, vaikka teki mieli.  
Nyt Johanna alkaa häpeämään rakastumistaan. Ei ollut tarkoitus rakastua tursakkeeseen, kuten hän 
on monesti itse mielessään vatuloinut. Hänen mielestänsä normaali rakastuminen oli Juha Janatuisen 
tapaus koska mieshän on pedagogiteknikko eli normaalirajoitteinen.  
Ihastus ravintolan Elmo Yrjölään on pakkasessa eli neutraalilla vaihteella. Vaikka Elmokin on duunari 
eli toimintarajoitteinen, niin silti Johanna näkee hänet normaalirajoitteisena. Jos ja kun hän tapaisi 
Yrjölän, niin silloin lemmentunteet voivat roihahtaa.  
 
Nyt keskiviikkoaamulla Anatolin oli aivan pakko keventää sydäntään Johannalle. Hän lisäsi änkyttäen: 
”Juu, En jaksa olla veloissa, voisinko maksaa velan luonn… Ööh se pitäisi maksaa takaisin, kuule mitä 
oon velkaa?” Anatoli oli hyvin lähellä ehdottaa luonnossa maksamista, mutta viime hetkellä jänisti.  
Näköjään sitäkään Medvedev ei muista, ajatteli Johanna. Johanna vastasi, että velkasumma on noin 
400 euroa. Anatoli lupasi maksaa kahdessa erässä. Ensimmäiset 200 euroa hän maksaisi tänään ja 
seuraava osa keväämmällä. Johanna ajatteli itse mielessään, että oikeastaan hän on velkaa 
enemmänkin, mutta neljäsataa on suuripiirteinen summa.  
Lisäksi Anatoli kehotti Johannaa pitää töissä matalaa profiilia. Oikeastaan hän ei haluaisi olla riidoissa 
ihanan Johannan kanssa, päinvastoin, haluaisi mennä naimisiin mutta siihen on Matleenan kokoinen 
este. Työpaikalla ei todellakaan ole hyvä riidellä koska silloin Esa puuttuisi asiaan ja aloittaisi hirveän 
moraalisaarnan. Hän pelkää tätä pitkäkasvuista jätkää, jolla on usein yllään pystyvalkoraidallinen 
kauluspaita, ihme kun ei solmiota. Esalla on musta lyhyeksi leikattu siilikampaus kuten tätä nykyään 
isoilla kihoilla mutta sellainen Paddington ei todellakaan ole vaan pieni inisevä kirppu.  
 
Lähes päivittäin Esa tapaa pillittää ohjaajien konttorissa ja oksennussankona toimii useimmiten ylikiltti 
Anton. Silloin Esan moottoriturpa käy ihan solkenaan ja välillä tihruaa itkua niin, että keskustelusta 
tulee usean tunnin pituinen. Antonin on vaikea keskeyttää liian pitkäksi venähtänyttä keskustelua.  
Myös Johanna mieluummin ottaa työtehtäviä Anton-Karilta, kun tämä tietää parhaiden mitä hän osaa. 
Jos hän kysyisi apua Simolta tai Kullervolta, niin silloin saisi tylsiä nippeli hommia. Johanna on alkanut 
tottua Antonin lässytykseen ja erikohteluun. Myös Anton tykkää Johannasta, kun tämä osaa luoda niin 
hyviä tarinoita, joissa on mukavia oivalluksia.  
Antonin kanssa Johanna tapaa päivittää avustajarobottien tietokantoja sekä lukulaitetuoteluetteloa. 
Viimeksi mainittu on pahasti kesken koska vähän väliä Anton joutuu keskeyttämään, kun toiset 
duunarit huutavat häntä apuun heti kun tämä kävelee ohitse.  
Anton-Kari on Forssan avun pidetyin ohjaaja, joka johtuu hänen ylikiltteydestänsä, joka johtuu siitä, 
kun on ollut pisimpään. Hänen ylikiltteytensä takia koko ryhmä on saanut liberaalin maineen ja sen 
vuoksi siellä on viime vuosina aloittanut paljon väkeä, jopa liikaa. Tämän vuoksi vuodenvaihteessa 
Simo Erkkilän sijaisuus vakinaistettiin. Simo usein vatuloi, että kuinka saisi duunarit kääntymään myös 
hänen puoleensa.  
Lähes viikoittain Simo juoksentelee kaiken maailman pedagogiteknikkokursseilla sekä esittelee muille 
ryhmille Magna Cura sovellusta. Kurssien takia Forssan avussa jatkuu sijaisohjaajarumba eikä 
duunarit osaa kääntyä Kullervon ja sijaisten puoleen. Kullervo ei pysty oppimaan ryhmän tavoille, kun 
duunarit eivät pyydä häneltä apua. Ainoastaan Hermanni pyytää häneltä vessa apua, kun itse ei pysty 
mennä kakalle ja pissalle.  
 



 

 

Äskettäin Johanna hiffasi, että Esa on käynyt samaan aikaan Vironmäenkoulua mutta eri luokalla. 
Johanna oli perusspesiaaliluokalla, kun taas Esa oli normaaliluokalla. Johanna muistaa nähneen 
tämän koulun pitkällä käytävällä maleksimassa pidellen lukulaitteita ja kirjoituslaitteita kainalossaan. 
Sormien välistä näkyi geelikynän pää.  
Johanna on kuullut serkuiltaan huhupuheita, että mystis-Esa olisi heilutellut laserleikkuria 
koulunkäytävillä. Tuskin huhussa on perää, sillä Paddington on hyvin nössö eikä voisi riehua 
laserleikkureiden kanssa. Huhu lienee irvileukojen mielikuvituksen tuotetta.  
 
Talven aikana Forssan avussa oli nuori miespuolinen työharjoittelija, Mika Jörö, joka ei ole 
toimintarajoitteinen vaan mahdollisesti tuleva ohjaaja.  
Kuten saattaa arvata, Johanna ehti ihastua häneen koska tämä on hyvin maskuliininen kulmikkaine 
leukoineen. Johanna kiintyi häneen eräänä päivänä, kun Mika oli kertonut, että hän on parisuhteessa 
kainuulaisen kanssa ja halusi oppia Kainuun murretta. Tiistaikävelyllä hän kyseli Johannalta, että mitä 
eri asiat ovat Kainuuksi. Johanna teki käskettyä ja ihastui korviaan myöten tähän ruskeasiilitukkaiseen 
nuoreen mieheen. Johanna kertoi Anatolin viimeaikaisista temppuiluista, jotta tämä ymmärtäisi miksi 
jätkä välttelee häntä ja alkaa supattaa Erikan ja Tatjanan kanssa heti kun hän tulee samaan 
huoneeseen. Mika kehui Johannaa kyytimaksusta. Sehän onkin ihan järkeenkäyvä asia. 
 
Johanna löysi Mikan Facebook sivun, mutta harmi vaan, kun tämä ei halua hyväksyä kaveripyyntöä. 
Työpaikalla Mika sanoi, että täällä työpaikalla he voivat olla kavereita eikä missään naamakirjassa.  
Mitä Johanna ei tiedä, säännöt kieltävät ohjaajia olla duunareiden kaverilistoilla, jotta vältyttäisiin 
jääviydeltä. Anton-Kari uhmaa tätä sääntöä, sillä hän on Johannan ja Anatolin kaverilistalla. Simolla ei 
ole Facebook tiliä eikä myöskään uudessa 3000-luvun Net-Galleryssa.  
 
Mika vaistosi, että Johanna vaikuttaa olevan ihastunut ja keskusteli asiasta Antonin ja Simon kanssa. 
Anton kertoi aiemmasta Janatuisen tapauksesta, jolloin tämä vaihtoi työtehtäviä. Todennäköisesti 
Mika ei tule kovinkaan usein tuuraamaan Forssan avussa. Tätä ohjaajat eivät tietenkään kerro 
Johannalle, sillä ihastuminen ei ole rikos.  
Ehkä ihastumisen syynä lienee se, kun aluksi Mika tapasi kosketella Johannan selkää, jolloin tämä 
tunsi ihania tunteita. Vaikuttaa siltä, että Johanna G-piste on koko kehossa, herkin paikka on mahan 
kohdalla. Johannan keho oikein huutaa kosketusta.  
 
Johannasta tuntuu haikealta, kun tämä ihana jätkä ei halua Facebook kaveriksi vaikkakin viime 
keväällä Elias Vesterinen hyväksyi kaveripyynnön ja on yhä kaverilistalla. Hän on poistunut Anatolin 
listalta liiallisen pummailun takia, nimittäin alkukesästä Anatoli ja Matleena olivat vipanneet rahaa 
Eliaksen ja tämän tyttöystävältä eikä voineet maksaa takaisin.  
Johannankin tulisi poistaa Anatolin kaverilistalta, muttei kykene sellaiseen. Hänelle Facebookin ja Net-
Galleryn kaverilistat ovat pyhiä eli niistä ei kukaan saisi ilman syytä poistua.  
 
Johanna otti selville, että Mika Jörö asuu Tammelassa, vastapäätä BMW autokauppaa. Vieressä on 
Tammelan grilli. 
 
Samana keskiviikkona, kun Anatoli oli keventänyt sydäntään Johannalle, niin silloin oli Mikan 
viimeinen työharjoittelupäivä. Johanna toivoo hartaasti, että joku kaunis päivä Mika olisi Simon 
sijaisena. Johanna ei suorastaa vihaa Simoa mutta tämän kanssa on vaikea hassutella, kun herra 
Erkkilä on usein omissa ajatuksissaan eikä kuule, kun hänelle puhutaan.  
Johanna katuu, että retkahti Anatoliin ja oli antanut poskipusun. Johanna on suuvedellä ja 
pettuvodkalla desinfioinut huulensa, kun ne ovat olleet kiinni Medvedevin poskessa.  
Nyt jälkiviisaudella Anatoli ei ole mikään kaunis vaan pelkkä vaappuva läskikasa, jonka poskilla on 
jotain ihottumaa. 
Ainoa venäläinen, josta Johanna pitää, on tietenkin pikkusiskon poikaystävä Juha Pajunen, vaikkei 
vieläkään ole tavannut koko jäbää. Johannalla on sellainen mututuntuma, että Pajunen olisi melkoinen 
eurokarju, Global Unionin direktiivien mukainen jätkä, kuten Johanna tapaa usein vatuloida. 
Tietenkään hän ei vanhemmille kerro, että siskon poikakaveri saattaa olla kaunis. Hän on nähnyt 
muutamia kuvia sekä videoklippejä, jotka Jaana-Mari on livenä filmannut Kivinen Areenalle. Palvelin 
on Johannan makuuhuoneen kaapin päällä.  
Johannan mielestä Juha Pajunen on kiltti ryssä ja Anatoli Medvedev on paha ryssä. Parhaillaan 
Johannalla on paha ryssää kohtaan viharakkaussuhde, suurin piirtein samanlainen kuin serkkupoika 
Mishaa kohtaan, jopa syvempi viha. Ainoa Anatoli, jota Johanna tällä hetkellä fanittaa, ovat laulajat 
Anatoli Appi ja Anatoli Rautjärvi.  



 

 

Viimeksi mainittu alkoi heti Kainuun Idolin jälkeen käyttää taiteilijanimeä Anatoli Raut. Hänen 
esikoiskappaleensa on lapsellisen kuuloinen lällätys. Anatoli Appin kappaleissa on espanjalaisrytmejä 
ja monta kertaa parempia, kuin kaimallaan.  
 
Viikonloppuisin Johanna tapaa keventää sydäntään vanhemmilleen, että työkaveri muuttui koppavan 
ilkeäksi heti kyytimaksun jälkeen. Anna ja Antti ovat lukemattomia kertoja yrittäneet takoa tyttärensä 
päähän, että tämä lopettaisi tuollaisen työkaverin kanssa kaveeraukset eikä se ole mikään oikea 
kaveri. Joka kerta Johanna lupaa jättää mulkeron pois mielestä mutta se on vaikeaa, kun yhä on 
jäljellä lemmen rippeitä. Kun hän ei näe Anatolia, niin silloin on helppo vihata mutta heti kun tämän 
kohtaa, niin lemmen rippeet putkahtavat esiin.  
Anatolilla on vieläkin ahdistavampaa, kun on rakastunut Johannaan ja niin mielellään haluaisi maksaa 
kyytimaksut ja tarjoamiset luonnossa, muttei kykene sellaiseen.  
 
Isälle ja äidille Johanna ei kykene paljastamaan, että hän on ollut ihastunut työkaveriin. Totta kai Anna 
ja Antti epäilevät, että tytär olisi rakastunut, miksi muuten tämä yhtäkkiä alkaa kuskaamaan tätä sinne 
tänne sekä viedä särkytablettia Jokioisiin asti.  
Anna ja Antti haluaisivat nähdä sen kummallisen työkaverin ja laittaa tämän seinää vasten. He ovat 
myös pohtineet, että todennäköisesti Forssan avun ohjaajat ovat kehottaneet duunareita olemaan 
kavereita myös vapaa-aikana. Toisinaan Anna ja Antti haluaisivat asettaa muutaman kysymyksen 
ohjaajille mutta toisinaan he eivät halua tavata heitä koska heillä on ennakkoluuloja ihilistisistä 
sosiaalityöntekijöistä, joksi he näkevät ohjaajat.  
 
Keskiviikkona Anatoli maksoi velan ensimmäisen erän eikä sitäkään maksanut suoraan käteen vaan 
laittoi rahat robottihuoneeseen, ohjelmointinäppäimistön alle. Johanna kysyi, että milloin hän maksaa 
toisen viimeisen erän, muttei saanut vastausta. Anatoli vain mumisi jotain venäjäksi.  
Tietenkin Johannaa vitutti, kun mulkero ei maksanut kunnolla kädestä käteen. Pääasiahan on, että on 
maksanut ensimmäisen osan.  
 
Eräänä perjantai aamupäivällä, kun suurin osa duunareista oli katsomassa tavanomaista 
perjantaileffaa entisessä Lassen ja Jaanan huoneessa, jonne on äskettäin siirretty Callcenter koska se 
on sopivan iso Kaapon pyörätuolille sekä Karin rollaattorille. Perjantaisin tilauspuhelin on suljettu ja 
siihen vastaa automaattinen vastaaja. Callcenterin edellisestä huoneesta tuli Lassen työhuone, kun se 
on lähinnä ohjaajien konttoria. Lassea tulee pitää silmällä, kun on hyvin impulsiivinen.  
 
Johanna odottaa Anton-Karia robottihuoneessa, jotta he jatkaisivat hinnastolukulaitteen päivittämistä, 
mutta aina vaan puhelin soi tai joku tulee yllätysvierailulle niin, että Anton juuttuu suustaan kiinni.  
Tänäänkään Antonilla ei ollut aikaa hinnastolukulaitteelle, kun Esa viritti tosi härskin ansan Risto 
Tillille. Vuoden alusta lähtien Risto on käynyt vain perjantaisin Forssan avussa kastelemassa kukkia. 
Muuta hän ei jaksa tehdä kipeän selkänsä takia. Esa haluaisi kahvitella hänen kanssansa, mutta sitä 
herra Tilli ei halua.  
Esa ei ymmärrä, kun Risto sanoo, ettei halua kahvitella. Hän alkaa jankuttaa joka kerta kun Risto tulee 
työpaikalle, että haluaisi kahvitella töiden jälkeen.  
Tänään Esa hyökkäsi Riston kimppuun ja käski tulla esittelyhuoneeseen, jonne tämä oli järjestänyt 
yllätyskokouksen. Paikalla oli vasta-aloittanut Daily Activity päällikkö, Antero Nettinen. Korkein 
päällikkö on Anja Paasio.  
Ristolta paloi käämit, kun Esa jaksaa jankuttaa kahvittelusta eikä ymmärrä, kun tälle sanoo, ettei halua 
kahvitella. Risto huudahti vihaisena: ”Vitun naamavikainen mulkero, ymmärrä jo, etten halua kahvitella 
sun kanssas, vitun persun perse!” ja kohotti nyrkkiään Esan edessä niin, että tämä säikähti ja alkoi 
hillittömään itkuun. Antero Nettinen meni väliin ja alkoi torua Ristoa, ettei toimintarajoitteisia saa tuolla 
lailla säikytellä, sillä nämä voivat saada traumoja. Simo nyökkäsi hyväksyvästi. Anton-kari ei sanonut 
mitään koska ei uskaltanut asettua kummankaan puolelle. Hän vain katsoi suu viivana.  
 
Risto huusi Anterolle, että tuo mulkero on jankuttanut pitkään kahvittelusta eikä ymmärrä, kun sille 
sanoo, ettei halua kahvitella. Lopuksi Risto näytti keskisormea Esalle niin, että tämän itku kiihtyi. 
Antero Nettinen otti askeleen kohti Ristoa ja sanoi kuivalla äänellä: ”Sun työtreenauksesi päättyy nyt 
välittömästi, saat potkut, Let’s Go!” Risto tönäisi pomoaan ja sanoi: ”Hyvä, silloinhan pääsen eroon 
mulkeroista, hyvästit!” ja lähti rivakasti kävelemään kohti ulko-ovea ja paiskasi oven perässään kiinni 
niin, että lasiseinät tärähtivät, hyvä kun eivät menneet rikki tai muuten Ristolle olisi tullut kallis lasku. 
Risto poistui Voimalasta kiroillen niin, että kahvilan jätkät puistelivat päitään.  
Risto päätti, ettei enää jalallakaan astuisi Voimalataloon. Hän aikoo jatkossakin pitää yhteyttä Anatoliin 



 

 

ja Johannaan Facebookin välityksellä. Ohjaajista hän pitää ainoastaan Anton-Karista. Simoa hän 
vihaa yli kaiken, kun tämä puolusteli Esaa ja sitä hemmetin hintti Anteroa, kuten hän myöhemmin 
kertoi Anatolille. Risto on viisissäkymmenissä oleva harmaatukkainen mies. Hänellä on muutama 
ryppy kasvoillaan. Muutama viikko sitten Johanna ehti filmata työpaikan multimediakameralla, kun 
Anton-Kari silmäili hinnastolukulaitetta ja hänen takanaan Risto pelleili kastelukannun kanssa ja 
vitsaili: ”Nyt mä kastelen tämän sun kukkasi!” Johanna nauroi kameran takaa. Viime aikoina hän on 
paljon filmannut, jopa salafilmannut työkavereitaan. Filmauksen hän tallentaa pilvipalveluun, jotta niitä 
voisi käyttää kertomusten sanelussa. Hänellä on yhä tallessa Leenan kanssa äänitetyt hassutukset. 
 
Risto asuu Eurolassa, Maamiehentien itäpuolella, Coop Okei huoltoasemaa vastapäätä, 
kaksikerroksisessa pitkulaisessa valkotiilisessä kerrostalossa. Talorykelmän itäpuolella on 
aktiviteettipuisto, jossa voi pelata pallopelejä.  
Aktiviteettipuiston takana on Uusi Tammelantie, jonka takana on Lidl Market, biokaasuhuoltamo 
Tebgas sekä rautakauppa Cheapy. Rautakauppaa Antti ja Anna kutsuvat Sipiksi, kun kainuulainen 
kieli ei oikein taivu.  
 
Nyt kun Risto oli poistunut Forssan avusta ovet paukkuen, niin silloin Johanna tuli robottihuoneesta 
monttuauki katsomaan, että mitä on menneillään. Simo kertoi virallisen selityksen, että Risto oli 
säikytellyt Esaa ja Risto sai potkut.  
Johanna näki Anton-Karin järkyttyneen ilmeen eikä osannut eikä uskaltanut kommentoida omin sanoin 
koska Simo oli läsnä. Näyttää siltä, että Antonilla ei ole selkärankaa omiin mielipiteisiin. Hän on kuin 
sätkynukke.  
Johanna sattuu tietämään, että tuskin Risto on tehnyt mitään väärää vaan ilmeisesti Esa on 
provosoinut. Hän on kuullut Anatolilta sekä nähnyt itsekin, kuinka Esa on kulkenut Riston perässä 
jankuttaen kahvittelusta. Hän huomasi Esan itkevän ohjaajien konttorissa, joka ei sinänsä ole mitään 
uutta, samalla tavalla normaalia kuin Oili Lehmusvuoren rykiminen, ajatteli Johanna.  
Johanna yritti sanoa Simolle, että Esa on monesti ärsyttänyt Ristoa mutta tämä ei kuunnellut vaan 
sanoi, ettei duunareita saa säikyttää.  
Johannaa alkoi vituttaa, kun näköjään tursakkeet saavat elää kuin pellossa, muttei heille löydy lakia ja 
järjestystä. Sama juttu myös Tatjanan ja Anatolin kohdalla. Varsinkin Anatoli vittuillen kaveeraa 
flirttiperseen kanssa, vain siksi, kun Johanna alkoi ottaa kyytimaksua. Ei siitä tullut rahasampoa, 
ajatteli Johanna ja meni takaisin robottihuoneeseen jatkamaan kertomuksen luontia. 
 
Vähän myöhemmin Simo kokosi kaikki duunarit robottihuoneeseen, kun Johanna jo siellä istui. Hän 
tiedotti, ettei Risto enää työskentele Forssan avussa. Hän kertoi virallisen selityksen.  
Anatolia järkytti, kun kiltti ja hyväsydäminen Risto sai potkut Esan takia. Kokouksen jälkeen hän jäi 
hetkeksi robottihuoneeseen keskustelemaan Johannan kanssa Riston tapauksesta. Tämä juttu 
yhdistää heidät. He molemmat tietävät, että Risto on syytön eli tapahtui vääryys. Oikeastaan Esan ja 
Simon tulisi saada potkut, sanoi Anatoli. Johanna nyökytteli aivan kuin hetki sitten Anton.  
On ihan päivänselvää, että herra Paddington provosoi Ristolle potkut, sanoi Johanna. Anatoli lupasi 
soittaa illalla Ristolle, jotta kuulisi totuuden.  
Anatolin viha Simoa ja Esaa kohtaan kasvoi entisestään. Hän saattaisi jopa tarttua laserleikkuriin, niin 
hapan on juuri nyt herra Medvedev.  
 
Anton-Karin on pakko mielistellä Esaa. Se on todella rankkaa koska herra Paddington jankuttaa myös 
hänelle, että olisi kiva kahvitella esimerkiksi kaupungin parhaassa kahvilassa, joka on Isokadulla. 
Kahvila on nimeltään Meijeri ja siellä on erilaisia teelajikkeita. Vapaa-aikana Antonilla ei ole sellaiseen 
aikaa, kun haluaa keskittyä puutarhaansa sekä viihderoboteille. Hän on myös tukijäsenenä 
eläintensuojeluyhdistyksessä. Juuri tämä seikka innostaa Esaa, kun hän fanittaa susia ja haluaisi jopa 
suudella sutta.  
 
Viime aikoina Anatoli on alkanut kaivata Pekko Anttilaa takaisin, kun tämä oli hitusen Simoa lepsumpi.  
Vuosi sitten hän vihasi Pekkoa mutta Anatolin takki on kääntynyt. Anatoli kadehtii Pekon vitivalkoisia 
hampaita sekä tämän pirteyttä.  
Tällä hetkellä Pekko on Kulttuurikeskuksella eli tavallaan hän ja Simo vaihtoivat työpaikkaa. Lisäksi 
hän on ilmoittautunut sijaispankkiin, jonka päällikkönä on Olli-Kari Jussila-Kivinen.  
Vapaa-aikana Olli-Kari on yksityisetsivänä ja ottaa tarkkailu hommia mustasukkaisilta aviopareilta. 
Rikollisia hän ei kehtaa eikä uskalla alkaa jahtaamaan, kun on perheellinen.  
 
Johanna huokasi helpotuksesta, kun hän ja Anatoli ovat taas sovussa. Siitä hän saa kiittää Simoa ja 



 

 

Esaa. Mitenhän kauan kestää tämänkertainen sopu, ajattelee Johanna samalla, kun käynnistää 
työpaikan tekstinkäsittelijän. USB-muistitikku jököttää tietokoneen portissa aivan kuin Anatolin mulkku 
heti, kun näkee Johannan. Anatoli happanee ihan yllättäen ihan mitättömästä syystä ja se voi tapahtua 
minä hetkenä hyvänsä.  
 
Marsin alussa Esa Paddington joutui poliittiseen karanteeniin, kun puolueessa kyllästyttiin hänen 
moralisointeihinsa. Tämä oli hänelle kova paikka ja töissä istui ohjaajien konttorissa keventämässä 
sydäntään Anton-Karille. Anton lohdutti, että politiikka on todella rankkaa eli parempi on pysyä 
politiikan ulkopuolella ja vaaleissa äänestää ainoastaan hyvin tyyppejä.  
Eräänä Mars päivänä herra Paddington löysi Facebookista skandinaavimies, Elgar-Maximin profiilin, 
jossa tämä kertoo samanlaisesta kohtalosta. Elgar-Maxim on joutunut vihapuheen kohteeksi ja joku 
mystinen taho on lähettänyt Tvåstadin citykeskustan konttoriin ilkeitä paljastuksia, joita ryhmänjohtaja 
panttaa kassakaapissa. Tämä lohdutti Esaa, kun ei ole anoa kepulainen, jonka on potkittu 
karanteeniin. Esa ja Elgar-Maxim päättivät erota puolueesta, kun se osoittautui vastenmieliseksi.  
Esa ei ainakaan voisi ajatellakaan liittyä oikeistopopulisteihin mutta ehkä People’s Party The Liberals 
olisi hyvä, kun se on avarakatseinen, paitsi Forssan paikallinen People’s Party, jossa tulisieluinen 
ryhmänjohtaja, Päivi Myllykartano on ihan koko ajan äänessä, ihan kuin Esa oli citykeskustassa. On 
vain ajan kysymys, milloin Päivi potkaistaisiin ulos, kun tämä käyttäytyy kuin populisti.  
Toki Päivi on saanut hyvääkin aikaiseksi, kuten pysäköintikiekot Forssan keskustassa sekä julkaistu 
Forssan historialukulaite. Parhaillaan Päivi yrittää ylipuhua kunnanvaltuuston hyväksymään 
kylmäuimalan Loimijoen rantaan, kesäravintolan viereen, vanhaan keskustaan.  
 
Anatoli on jälleen hyvätuulinen Johannaa kohtaan ja se voi johtua lähestyvästä syntymäpäivästä. Hän 
toivoo ja olettaa saavansa jälleen 500 euroa syntymäpäivälahjaksi. Sitä hän ei sano ääneen, mutta se 
on hyvin läpinäkyvää. Hän muistutti Johannalle, ettei sitten mitään kukkia ja rihkamaa. Kukat hän 
uhkasi heittää ikkunasta ulos. Rihkamat hän uhkasi antaa jollekin kaverille. Hän vinkkasi, että raha on 
aina hyvä lahja. Sitten hän mukamas itsekseen ääneen ajatteli, ettei satasella mitään saa. Yhtä asiaa 
hän ei enää tule saamaan Johannalta ja se on poskipusu. Rahaakaan hänen ei tulisi antaa mutta 
hänelle on vaikea keksiä lahjaa, kun ei halua kukkia eikä tavaraa. Jos ei antaisi mitään, niin silloin 
Medvedev tulisi happamaksi.  
 
Johanna, Erika ja Tatjana saivat kutsun Anatolin synttärikahville ilman kahvia toinen Aprillia.  
Heti kun Johanna oli kuullut, että myös flirttiperse on kutsuttu, niin hän huolestui. Kuha mulkero ei 
alkaisi kuhertelemaan tämän kanssa. Paremminkin Tatjana ja Erika voisivat olla huolissaan, että 
Anatolin alkaisi kuherrella Johannan kanssa. He eivät tiedä, että Anatoli on lemmenhumalassa 
Johannaan. Tästä hän ei hiisku kenellekään, kun pelkää mieshuoran mainetta. Juuri tämän 
sanahirviön takia hän pakotti itsensä happamaksi heti kyytimaksun käyttöönoton jälkeen.  
 
Keskiviikolla, päivää ennen Anatolin syntymäpäivää, hän antoi Johannalle purkillisen Turun keksejä, 
kun ne eivät maistu hänelle eikä Matleenalle. Keksit hän joutui ostaa Kulmakadun Coop Konsumista, 
kun Simo painosti häntä tarjoamaan työpaikalla synttäreiden kunniaksi. Anatoli joutui vastahakoisesti 
konkkasta Kulmakadulle asti ostamaan jotain halpaa.  
Viimeisellä kahvitauolla keksit eivät oikein maistuneet työkavereille ja Anatoli joutui ottaa keksipurkin 
mukaansa. Hän sanoi Johannalle, ettei jaksaisi mennä bussilla Jokioisiin. Johanna päätti antaa periksi 
ja lupasi kyyditä vielä kerran väsyneen työkaverinsa naapuri kuntaan. He ovat sopineet, että jos kyyti 
ehdotus tulisi Johannalta, niin silloin ei tarvitsisi maksaa mutta jos Anatoli pyytäisi kyytiä niin, hän 
maksaisi kympin. Tämän vuoksi hän ei enää suoraan pummaa kyytiä vaan vihjailee ja käyttää 
charmiaan. Tällä kertaa Anatolin pitää jättää Jokioisten keskustaan.  
Kävellessä autolle, Anatoli antoi keksipurkin, kun hän ja Matleena menevät suoraan elokuviin, eikä 
heistä kumpikaan pidä äitelänmakuisista Turun kekseistä. Johanna kiitti kekseistä. Hän on aina pitänyt 
Turun kekseistä. Autokoulun liukkaankelinharjoittelun jälkeen hän kävi kyseisellä keksitehtaalla.  
Tämä oli toinen kerta, kun Anatoli tarjosi jotain Johannalle, tosin hyvin halpoja. Jouluna hän tarjosi 
venäläistä metvurstia ja kolaa. Sekin oli hyvin halpaa, kun taas Johanna on tarjonnut kalliimpaa.  
 
Pienimuotoinen synttärijuhla oli torstai-iltapäivällä, lyhyt työtorstai. Matleena ei ollut läsnä, kun tällä on 
työ hoidettavana. Anatoli otti aamupäivän vapaaksi, jotta ehtisi siivota ennen synttärivieraita. Ei ollut 
kummoinen synttärikemu, vain muutama ilmapallo ja serpentiinin pätkä. Äiti oli leiponut kermakakun.  
 
Kello 11 maissa Anatoli kyllästyi siivoamiseen ja soitti Johannalle, joka yhä oli työpaikalla, että voisiko 
tämä tulla aikaisemmin auttamaan siivouksessa. Tietenkin sairaalloisen ylikiltti hapankauhuinen 



 

 

Johanna kysyi Anton-Karilta, jos voisi lopettaa puolituntia aikaisemmin, jotta ehtisi auttaa Anatolia 
siivouksessa. Yhtä sairaalloisen ylikiltti ohjaaja hyväksyi Johannan pyynnön: ”Sepä kilttiä, kun haluat 
auttaa kaveriasi!” sanoi Anton-Kari. Oikeastaan hänen olisi tullut sanoa, ettei tule kuulokaan, että 
menisit sinne hyväksikäytettäväksi. Tavallisesti lyhyinä torstaisin Johanna lopettaa puoli kaksitoista, 
kun toiset alkavat lounastaa.   
Johanna kiiruhti kotiin ja sitten otti auton ja lähti tuhatta ja sataa työkaverin kämpille auttamaan 
siivoamisessa. Hän ei käynyt kotona vaan käveli suoraan autolle, vaikka maha kurni.  
Hän pysäköi Kaarlon kirkon pysäköintipaikalle. Tätä paikkaa Anatoli suosittelee, ettei vanhemmat 
näkisi Johannan autoa ja arvaisi syytä. Oikeastaan tällä kertaa he tietävät, että synttärijuhlille tulee 
muutama työkaveri, joiden joukossa kiltti Johanna.  
Parkkipaikan ja Anatolin talon välissä on pienoinen mäntymetsikkö. Anatoli asuu keskirapussa, 
toisessa kerroksessa.  
 
Kuten tavallisesti, Johannan piti imuroida lattiat ja tiskata melkoinen tiskivuori. Ennen tiskaamista 
hänen piti hakea kuivuneita lautasia ja aterimia olohuoneen pöydältä. Tavalliseen tapaa asunto oli 
oikea sikolätti.  
Anatoli pyyhki hyllyistä ja pöydiltä pölyjä. Hänen siivoamisensa on kuin paskan levittelyä, ajatteli 
Johanna. 
 
Erika ja Tatjana tulevat kello 13. Anatoli ei uskalla hyväksikäyttää heitä koska silloin olisi suuri vaara, 
että Tatjana juoruaisi Simolle ja Erika isälleen. 
Johannan tulisi lopettaa siivoaminen Anatolin luona ja keskittyä oman asuntonsa siivoamiseen niin, 
ettei isän tarvitsisi käydä kerran viikossa siivoamassa. Siitä on tullut tapa. Johanna tapaa vitsailla 
isälle, että onko tällä päivätoimintaa ja kuka on hänen työvetäjänsä, johon tämä naurahtaa: ”Haha, 
kyllä sitä päivätoimintaa riittää ja siehän taijat olla melekonen työnvetäjä!”  
Syksyllä Johanna on isälle ja äidille kehunut itseään, että hän käy silloin tällöin auttamassa työkaveria. 
Viime aikoina vanhemmat ovat hieman moittineet tytärtään, ettei tämä siivoaisi sen pojan luona, kun 
se niin röyhkeästi hyväksikäyttää eikä suostu maksaa kyytiä. Johanna on samaa mieltä mutta hän 
tuntee olevansa koukussa Anatoliin. Johanna tapaa isälle äidille naamapunaisena perustella, että hän 
vain neuvoo, konsultoi eikä kokonaan siivoa, vaikka siivoaakin kokonaan Medvedevin kämpän.  
 
Johannan tarpeeton epävirallinen ohjaaja on Anatoli Medvedev; riittää, että tämä vain vilauttaa 
hapanta ilmettä niin jopas Johanna tanssii tämän pillin tahdissa. Johannalla ei ole kokemuksia 
kavereista, näin on isä monesti sanonut. Johanna on samaa mieltä ja monesti itse mielessään 
sadattelee, kun mulkero on pilannut hänen yksinolotaitonsa.   
Uusi rakastuminen olisi pelastus, mutta missä kummassa sellainen olisi? Kari ei näytä minkäänlaista 
mielenkiintoa minua kohtaan, kuten Johanna tapaa usein vatuloida. Hän pelkää ryvettyneensä Karin 
silmissä talven tuolirumbassa, vaikka Anatoli oli pääkonna mutta hän itse stressaantui ja myös 
stressasi herkkää Karia.  
 
Siivoamisen jälkeen Anatoli näytti tietokoneelta videopätkiä Riihimäen kansankorkeakoulusta. Heti kun 
näkyi Timo-Markus, niin silloin Anatoli sylkäisi päin näyttöruutua. Johanna näki, että Timppa ei ole 
paljoa muuttunut ulkonäöltään; yhä samannäköinen lyhyt ja lihava lättynaamainen mulkero.  
Sitten Johanna antoi työkaverilleen synttärilahjan; 500 euroa kun ei keksinyt muutakaan. Hän ei osaa 
aavistaakaan kuinka paljon tulee vielä katumaan, että kahtena peräkkäisenä vuonna antoi näin ison 
summan syntymäpäivälahjaksi. Muutakaan vaihtoehtoa ei ollut, kun mulkero varta vasten kielsi 
ostamasta kukkia ja rihkamaa.  
Setelin saatuaan Anatoli halasi hellästi Johannaa ja kaatoi tämän sänkynsä päälle ja suukotteli 
suoraan suulle. Siinä suudellessa aika riensi kuin hirvi. Suutelun keskeytti tekstiviesti. Anatoli 
pomppasi pystyyn ja katsoi takkipuhelimensa ohjauspaneelia. Viesti tuli Tatjanalta, joka kysyi 
osoitetta. Anatoli kirjoitti; Tulen vastaan, missä te olet? Tatjana vastasi, että hän ja Erika ovat K Myllyn 
edustalla. 
 
Puhelin jälkeen Anatoli sanoi Johannalle, että he menisivät hakemaan tytöt. Johanna ehdotti, että he 
menisivät autolla, ettei menisi koko päivää. Totta kai Anatolista se oli hyvä idea. Hän itse ei voi 
ehdottaa kyytiä, kun silloin joutuisi maksamaan.  
Ei ollut matka eikä mikään ruokakaupalle. Pienen metsikön takana on keltaisia pistetaloja sekä 
punaisia kerrostalo pitkoja. Keskellä pistetaloja on piskuinen ruokakauppa, K Lähi Mylly.  
Kauppaa vastapäätä on Eurolanportti, tunneli kakkostien alitse Eurolaan. Tunnelin oikealla puolella on 
kerrostalo pitkot. Reunimmaisen talon katutasossa oli aiemmin inssiajokonttori. Sieltä Johanna sai 



 

 

ajokortin, jota Anatoli on ahkerasti hyväksikäyttänyt.  
Muutama vuosi sitten inssiajokonttori muutti Poppilaan, Three Town Centerille.  
Entiset tilat ovat tyhjillään. Viereisessä huoneistossa on pikaruokala Split. Viereisen talon katutalossa 
on automaattikioski.  
 
Johanna ajoi hitaasti kohti ruokakauppaa, jotta mahdollisesti näkisi, jos tytöt tulisivat vastaan. He 
istuivat ruokakaupan edustalla, puistonpenkillä ja joivat Power olutta. Anatoli vislasi auton avoimesta 
sivuikkunasta. Pimut menivät takapenkille ja sitten Johanna ajoi takaisin Kaarlon kirkon parkkipaikalle, 
josta on lyhin matka Anatolin talolle. Talossa ei ole hissiä ja sen vuoksi hän ei voi kutsua Kaapoa 
kylään.  
 
Nämä neljä työkaveria istuvat Anatolin keittiössä pöydän ääressä ja pelaavat korttipeliä 
Dirty Woman, jota Anatoli, Erika ja Tatjana tapaavat usein pelata työpaikalla esittelyhuoneessa.  
Johanna tuntee olonsa ulkopuoliseksi, kun kortinpeluu ei voisi vähempää kiinnostaa.  
Ainoa korttipeli, jota hän osaa, on vanha kunnon Musta-Pekka. Johanna on oppinut Mustan-Pekan 
pelaamisen äidiltään. Moneen vuoteen hän ei ole pelannut vanhempien kanssa kyseistä peliä eikä 
muitakaan lautapelejä. Johannan ja Jaana-Marin ollessa pieni, niin silloin isä ja äiti silloin tällöin pelasi 
tyttärien kanssa ihan tavallisia perinteisiä lautapelejä sekä Mustaa-Pekkaa. Lautapeleistä kaksi ovat 
vanha kunnon shakki ja Kiinan shakki. Vasta teini-iässä tyttäret alkoivat pelata pelikonsolilla.  
 
Nyt Johanna haluaisi osata pelata Dirty Womania, ettei tarvitsisi tuntea ulkopuoliseksi. Oikeastaan hän 
haluaisi mieluummin olla kotona ja pyyhkiä pölyjä, jonka jälkeen sanelisi kertomustaan ennen iltaa, 
jolloin on uusi jakso Kauppakatu sarjasta. Hänen oli pakko luvata tulla työkaverin synttärijuhlille koska 
oli kuullut flirttiperseen saaneen kutsun tai muuten olisi tuntenut levottomuutta, ettei vain Anatoli ja 
flirttiperse harrastaisi seksiä. Mustasukkaisuus aiheuttaa Johannalle kontrollin tarvetta. Jos hän ei olisi 
osallistunut synttärijuhliin, niin silloin olisi säästänyt 500 euroa.   
 
Anatoli oli lähellä polttaa käämit, kun Tatjana ja Erika olivat unohtaneet ostaa lahjan. Hän ei uskalla 
näyttää hapanta naamaa näille kahdelle, kun pelkää näiden faijoja, että tulisi sanomista.  
 
Johanna haluaisi voittaa Tatjanan korttipelissä mutta se on vaikeaa, kun ei ole kiinnostunut 
korttipeleistä. Johannaa haukotutti, jonka Anatoli huomasi ja kehotti Erikaa opettaa tälle korttipelin 
säännöt, ettei tarvitsisi tuntea ulkopuoliseksi. Pelissä pitää käännellä kortteja ja välillä tulee korttien 
välille konflikteja, jotka ratkaistaan toisilla korteilla. Johannan mieleen säännöt eivät jääneet, kun 
kaverit pajattivat Hämeen murteella, niin kutsutulla kamalalla Vorssalla, joksi Forssan murretta 
kutsutaan Kainuussa.  
Johanna yritti pakottaa itseään olemaan kiinnostunut pelaamisesta, vaikka se oli kuin tervanjuontia.  
Tervaa, saati kahvia ei Anatoli tarjonnut vaan äidin tekemää täytekakkua ja kyytipojaksi Ugri Colaa. 
Kakkua syötiin kertakäyttölautaselta. Se oli Johannan onni monestakin näkökulmasta; puhdas eikä 
hänen tarvitse tiskata.  
Johanna olisi saattanut juoda kolan sijasta cappuccinoa tai muita kahvijuomia mutta Anatolilla ei ole 
kahvikonetta. Hänellä on vain vedenkeitin teetä varten. Koska Tatjana ja Erika eivät pidä teestä, niinpä 
oli vain Ugri Colaa. Anatoli yrittää pyristellä irti kolariippuvuudesta mutta se on vaikeaa, kun töissä 
Tatjana ja Erika kittaavat avoimesti kolaa ja sama juttu kotona, kun tyttöystävä on läsnä.  
 
Kello 16 maissa Anatoli määräsi synttärivieraat poistumaan koska pian tulee vanhemmat ja pikkuveli.   
Silloin kieli vaihtuu venäjäksi, jota työkaverit eivät ymmärrä. Ainoa venäläinen sana, jota moni Anatolin 
kaveri osaa, on Shlyukha, joka tarkoittaa huoraa. Kummallista, kun aina vaan mieleen jää rumat sanat.  
 
Johanna kyyditsi tytöt torille, jotta Anatoli näkisi, että hän on kiltti heitä kohtaan. Kyllä sen hän tietääkin 
tai muuten ei olisi saanut viisisatasta. Juuri rahalahjan takia Johanna on aina tervetullut Anatolin 
synttäreille. Joka kerta hän kiihottuu, kun on Johannan seurassa ja alkaa katua, kun on mennyt 
kihloihin Matleenan kanssa. Tämä ajatus on Anatolin huippusalaisuus. Sitä hän ei kerro kenellekään, 
ei edes Johannalle, vaikka mieli tekisi. Hän tietää kuinka blondi saattaisi vauhkoontua, jos tietäisi 
totuuden. Kyllä Johanna on vaistonnut työkaverin rakastumisen mutta hän itse on toipumassa 
lemmenkrapulasta eikä enää ole vakuuttunut, että Anatoli olisi se oikea. Ehkä ne kaksi muuta julkkis-
Anatolia, Rautjärvi ja Appi, kuten Johanna tapaa haaveilla iltaisin sängyssä. Laulaja Anatoli Rautjärven 
artistinimi on pelkkä Anatoli Raut mutta Johannalle jätkä on aina Rautjärvi.  
Anatoli Medvedev ei osaa aavistaakaan, että tämänkertainen vierailu on Johannan viimeinen ja eikä 
enää tunne rakkautta häntä kohtaan. Viime aikaiset spontaanisuudelmat merkitsevät Johannalle vain 



 

 

samaa kuin onanointi, poikaystävän korviketta. Johanna saattaisi myös pitää Anatolia pelkkänä 
seksiobjektina, siis jos tämä käyttäisi kondomia. Johanna ei totta totisesti halua synnyttää yhteistä 
lasta mulkeron kanssa. Niin hauskaa ei pidä olla, vaikka vielä vuosi sitten sellaisesta haaveili.  
 
Johanna ei perinyt kyytimaksua tytöiltä, kun matka oli niin lyhyt sekä tämä oli vain yksittäistapaus ja 
suunta oli melkein sama. Torin kohdalla hän päästi pimut pois kyydistä ja sitten jatkoi Pimunkatua 
pohjoiseen.  
Hän oli hyvin väsynyt, kun työkaverin luona piti ensin siivota ja sitten kitua sen perhanan korttipelin 
ääressä, kuten Johanna sadatteli itse mielessään. Kotona hän ei enää uskalla kovinkaan usein 
ääneen kiroilla, ettei vain Masi häiriintyisi. Hän pelkää naapurin jätkää. Johannaa surettaa, kun 
aikaisemmin örinät pilasivat hänen maineensa naapurin silmissä, kun tämä muuten olisi käheen 
näköinen jäbä, kuten Johanna tapaa usein vatuloida. Hän itse mielessään ajattelee Kainuun murteella.  
 
Aprillin lopulla Simo, Johanna, Anatoli ja Lasse kävivät Turussa Live and Work messuilla. Kyseessä oli 
apuvälinemessut, jotka järjestetään joka toinen vuosi Kupittaan suuressa messukeskuksessa, joka 
virallisesti on nimeltä Finnish Fair mutta kutsutaan kansansuussa Kupittaan messuiksi. Viimeksi 
Johanna kävi täällä messuilla vuonna 2990 Europowerin porukan kanssa ja Restaurant Edenissä 
jouluna 3002 digitaalikonttorin jengin kanssa. Näistä molemmista hän puhua pulputti koko matkan 
kohti Turkua. He menivät Simon autolla. Johanna istui takapenkillä Lassen vieressä. Anatoli halusi 
istua etupenkillä, kun ei uskalla istua liian kauniin ja seksikkään tytön vieressä, varsinkin, kun ohjaaja 
on läsnä. Etupenkilläkin häntä kiihotti, kun blondi istuu takana.  
 
Messuille on vapaapääsy mutta vaaditaan ilmainen rekisteröinti, jotta tiedettäisiin, että millaista väkeä 
messuilla käy sekä voitaisiin lähettää uutiskirjeitä.  
 
Messukeskusta vastapäätä on maineikas Turun kaupungin omistama Jussi Vareksen huvipuiston 
pääsisäänkäynti.  
 
Muut työkaverit eivät voineet lähteä mukaan messuille koska hoivahallinnolla ja Sunerilla on huono 
talous. Voimalatalon rakentaminen tuli hyvin kalliiksi eli nyt kannattaa säästää kaikessa mahdollisessa 
ja mahdottomassa. Messu olisi ollut ilmainen mutta matka olisi tullut kalliiksi, kun olisi pitänyt järjestää 
kyyditys. Simolla on pikkuinen punainen kiinalaisvalmisteinen Magna Vox henkilöauto, johon mahtuu 
ainoastaan kolme sekä kuljettaja. Autossa ei ole automaattiohjausta ja sen vuoksi ajokki on edullinen.  
 
Viime aikoina Daily Activity ryhmät joutuivat korvata pehmeän leivän näkkileivällä ja ruokajuoman 
kraanavedellä. Sinänsä ihan terveellistä; vesihän on terveellisempää kuin esimerkiksi Ugri Cola. 
Näkkileipähän vahvistaa hampaita.  
Tämä säästökuuri ärsyttää Anatolia, kun haluaisi ruokapöytään pehmeää Kanasaarenrieskaa.  
Hän alkoi ostaa aulakahvilasta kinkkuvoileipiä, jotta voisi leuhkia Esalle ja Lasselle.  
Vaikka aulakahvila, Café Sunerin omistaakin Suner Oy ja kommandiittiyhtiö Forssan hoivahallinto, niin 
siellä myydään Korjaajaryhmän leipomia pehmeää leipää. Sinänsä ryhmä voisi leipoa koko 
Voimalatalolle mutta siinä olisi hirveä homma tälle pienelle Daily Activity ryhmälle.  
 
Anton-Kari ja Simo päättivät alkaa käydä messuilla pienemmällä porukalla. Koska Johanna on 
työpaikan intellektuelli, niinpä hän sai tulla mukaan. Anatoli tahtoi mukaan, kun haluaa kokea jotain 
uutta ja jännittävää. Lasse on hulluna kaiken ilmaiskrääsän perään.  
 
Autossa Anatoli apumiehen paikalla koko ajan selaili autoradiota sekä rupatteli Simon kanssa 
vaikkakin hän inhoaa tätä, ainakin niin hän on monesti sanonut Johannalle. Taitaa Anatoli olla 
melkoinen tuuliviiri eikä tiedä ollako lintu vai kala.  
Usein hän kyselee korkeasti koulutetulta Simolta terveysvinkkejä, että kuinka saada vitivalkoisen 
hampaat. Simo tapaa kehottaa harjaamaan hampaat aamuin ja illoin, sillä se on helpoin ja halvin tapa 
pitää purukalut hyvässä kunnossa.  
 
Anton-Kari olisi mielellään lähtenyt mukaan messuille mutta kun oli siellä vuonna 3007, niin päätti 
antaa Simon lähteä, kun tämä on korkeasti koulutettu pedagogiteknikko. Antonilla on vain 
sairaanhoitajan koulutus. Hän on viime aikoina kiinnostunut kouluttautua keskustelupedagogiksi. Tästä 
hän innostui, kun viime aikoina on joutunut kuuntelemaan duunareiden ininöitä.  
Simo, Johanna, Anatoli ja Lasse söivät hienossa Restaurant Edenissä. Silloin Johannan moottoriturpa 
kävi ihan solkenaan, kun hän leuhki, että 3002 jouluna oli aterioinut samassa ravintolassa kunnan 



 

 

piikkiin. Tällä kertaa kukin joutui maksaa ruuan omasta pussista.  
He istuivat ravintolan julkisivupanoraamaikkunan vieressä, josta näkyi Jussi Vares Parkin 
pääsisäänkäynti. Vähän väliä Johanna leuhkasti osoitti Jussi Vares Teatteria, että siellä hän on 
katsonut kunnan piikkiin mainion maalaiskomediaesityksen.  
Messukeskuksen ja huvipuiston välissä on vilkkaasti liikennöity Ristitie. Vähän matkan päässä menee 
tien yli katettu jalankulkusilta messukeskuksen ja huvipuiston välillä.  
 
Lasse marisi, että tahtoisi syödä messuhallin puolella hampurilaisen mutta muu seurue tahtoi syödä 
oikean ruuan, lihapulla-aterian.  
Syönnin jälkeen oli mukava täydellä vatsalla jatkaa messujen katselua. Johanna keräsi mukaansa 
kassillisen lukulaite-esitteitä, kyniä sekä makeisia.  
Neuroosiyhdistyksen näyttelypaikassa tatuoija teki yhdistyksen leppäkerttu hennatatuointeja 
halukkaiden ihoon.  Lasse ja Anatoli tahtoivat leppäkertun kuvan pyllynkannikkaan ja antoivat 
miespuolisen tatuointitaiteilijan piirtää sellaisen. Pois lähtiessä he tulivat katumapäälle ja tahtoivat 
tatuoinnin poistamista. Se onnistui. Ensin poistoon meni Lasse, jonka moottoriturpa kävi ihan 
solkenaan niin, ettei aika riittänyt Anatolin tatuoinnin poistiin.  
Anatolilta oli vähällä palaa hermot ja nurkan takana kevensi sydäntään Johannalle. Häntä vitutti eniten 
se, kun heti leppäkertun kuvan poistamisen jälkeen Lasse tahtoi kotkan kuvan käsivarteen. Tämä vei 
niin paljon aikaa, ettei hän ehtinyt poistattaa kuvaansa.  
Johannaa ei koskaan ole tatuoinnit kiinnostanut mutta silloin teini-iässä, hulluina vuosina, hän tapasi 
silloin tällöin geelikynällä piirrellä sydämiä vatsaansa, navan viereen. Sydämien sisään hän kirjoitteli 
herkku Backmanin nimeä. 2990-luvulla hän puolestaan kirjoitteli ihoonsa serkkupoikien nimiä. Heti, 
kun hän kuulee jostain nimen Joonas, niin silloin tulee mieleen tatuointi navan vieressä. Oikeaa 
tatuointia hän ei halua, kun ne ovat pysyviä. Kieltämättä olisi kiihottavaa, jos olisi esimerkiksi 
Joonaksen tai Jamesin tatuointi navan vieressä, jonka isä ja äiti näkisi. Niin kiihottavaa, ettei Johanna 
oikeasti halua tatskaa.  
 
Kun ja vihdoin Lassen kotkahennatatuointi oli valmis, niin silloin Anatoli ei ehtinyt mennä tatskan 
poistoon, kun auton pysäköintiaika meni umpeen ja heidän oli kiirehdittävä autolle, joka oli 
messukeskuksen vieressä olevassa parkkitalossa, jonka katutasossa on ruokakauppa K Focus.  
 
Kotimatkalla autossa ajankulukseen Johanna salaäänitti takkipuhelimen ohjauspaneelin avulla 
Anatolin ja Simon keskustelua ihan vaan huvin vuoksi ja käyttää sitä kertomuksia luodessa. Hän päätti 
laittaa äänityksen omaan pilvipalveluunsa, jonka linkit hän on antanut nettikaveri TASSille, jossa tämä 
kuulisi Anatolin ja ihilisti-Simon puheäänet. Äänityksestä tuli huono, kun taustalla kuuluu auton 
puhaltimien humina sekä renkaiden jyrinä. Kymppitie Forssan ja Turun välillä on hyvin kulunut. Kohta 
puoliin aletaan tien korjaustyöt, jolloin tämä kaksikaistainen moottoritie muuttuu nelikaistaiseksi. 
Kahteen kohtaan jää pahat pullonkaulat, kun liittovaltion tievirastolta puuttui määrärahat.  
Johannan äänityksessä kuuluu joitakin yksittäisiä sanoja, muttei saa selvää lauseista.  
Anatoli ja Simo eivät huomanneet äänitystä. Lasse ehkä huomasi, että blondi räplää takkipuhelimen 
ohjauspaneelilla, muttei tietenkään tiennyt, että äänitys oli päällä.  
Johanna päätti illalla kotona yrittää poistaa äänityksestä taustamelua.  
Johannan ensimmäisessä Andersen1611 takkipuhelimessa oli klassinen matopeli. Nykyisessä Jolla-
Doro takkipuhelimessa ei ole pelejä koska se on tarkoitettu bisneshenkilöille.  
 
Automatka Turusta Forssaan kestää tunnin. Perillä Simo päästi Johannan ja Anatolin Adjutantintorille 
ja sitten vei Lassen kotiinsa, Salomäen kaupunginosaan, kun tätä ei saa päästää yksin kaupungille.  
Anatolia otti pattiin Lassen ainainen lellittely, vaikka häntäkin on hemmoteltu aivan liikaa.  
Johanna ehdotti, että hän voisi heittää hänet Jokioisiin, ettei tarvitse raahautua bussiin. Tämä vain 
siksi, jotta voisi keskustella Lassen viivyttelystä. Johanna mielellään kuuntelee, kun tursakkeita 
moititaan ja selkään puukotetaan. Totta kai Johanna tiesi, että teki väärin, kun ehdotti kyyditsemisen 
oma-aloitteisesti. Ehkä hän ajatteli, että näin työkaveri pysyisi hyvätuulisena. Siinä hän on erittäin 
väärässä; Anatoli ei osaa antaa arvoa toisen kiltteydelle ja sitten olla vastakiltti.  
Anatoli kiihottui, kun kuuli että saa ilmaiskyydin. Ensin hän kävi kauppakeskus Öhmanista ostamassa 
hennatatuoinnin poistoainetta, kun messuilla ei ehtinyt poistattaa tatskaansa. Illalla Matleena saa 
auttaa kuvan poistamisessa, sanoi Anatoli. Johanna odotti kemikaalimyymälä Kicksin ovella, kun 
häntä ei kiinnosta tällaiset sikakalliit kemikaliot.  
 
 
 



 

 

Oikeastaan Anatolillakaan ei olisi vara käydä Kicksissä mutta mielellään tuhlaa vähiä rahojaan 
kosmetiikkaan, jotta saisi kaupan logolla varustetun oranssisen ekomuovikassin, jota voisi käyttää 
työkassina, jotta Esaa alkaisi harmittaa.  
Halvempia hennatatuoinnin poistoaineita olisi Y & Y:ssä mutta sehän olisi aivan liian vaatimatonta 
Medvedeville. 
Poistoaineen ostettuaan hän tahtoi syödä hampurilaisen ennen kotiin menoa. Hän osti 
geenimuunnellun purilaisen pikaruokala Maxiaksesta. Tällä kertaa hän maksoi purilaisensa itse. 
Johannalla ei käynyt mielessäkään maksaa Medvedevin hampurilaista koska on tarjonnut aivan liikaa. 
 
Johanna odotti pikaruokalassa työkaveriaan, kunnes tämä oli syönyt purilaisensa, joka maksoi vain 19 
euroa ilman juomaa. Pian Anatolille tuli jano, eikä ollut vara ostaa juomaa. Kuten saattaa arvata, hän 
kysyi Johannalta, että voisiko hän ostaa pienen purkin Ugri Colaa. Johanna päätti tehdä kollegansa 
iloiseksi ja osti kolapurkin. Se ei ollut kallis mutta kuitenkin teki väärin, kun jälleen tarjosi juoman. 
Johanna oli väsynyt ja tahtoi kotiin lepäämään mutta harmi vaan, kun ehti luvata kyyditä työkaveri.  
 
Kun Anatoli oli syönyt ja juonut niin silloin he lähtivät talsimaan kohti Käräjälää.  
Kävellessä autolle Anatoli uhosi, että on erittäin vittuuntunut Lasselle ja sille pitäisi tilata murhan 
leijulautajengi Mc Rosvoilta. Hän kertoi Johannalle, että kyseiseen jengiin kuuluu hänen ja Matleenan 
koulututtu Riihimäeltä, Greta Möllykkä. Johannaa huvitti moinen nimi, jopas on pimua nimellä 
paiskattu, ajatteli hän. Anatoli kertoi, että sama pimu oli tatuoinut Matleenan häpyhuulen hänen 
nimensä. Anatoli ei uskaltanut vilkaistakaan Johannaa silmiin, kun muuten olisi kiihottunut entisestään.  
Johanna itse mielessään ajatteli, että ehkä hän voisi tilata murhan Oili Lehmusvuorelle, jotta sitten 
pääsisi takaisin informaatiopalveluun. Tätä hän ei sanonut ääneen eikä oikein tiedä, jos uskaltaisi, kun 
Greta vaikuttaa olevan pikkurikollinen, ehkä rasisti ja vihaisi kainuulaisia, ajatteli Johanna.  
Johanna sanoi ääni väristen, ettei saa ketään murhata, sillä sehän olisi syntiä ja ennen kaikkea rikos. 
Anatoli tuhahti: ”Vittu, mä viis veisaan synnistä tai lakipykälistä!” Johanna tietää, että tämä on vain 
tyhjää uhoamista.  
He sivuuttivat Maria Allun puiston ja sitten kävelivät Syväpuronkatua Köydenkorjaajankadulle ja sitten 
Käräjäläntien yli Jormankadulle ja talon toiseen päätyyn. Johannan auton oikealla puolella on 
sähkönsininen Brandia henkilöauto ja vasemmalla puolella on valkoinen auto. 
Johanna väsyneenä meni ratin taakse ja lähti ajamaan kohti Jokioisia. Hän ei jaksanut laittaa 
automaattiohjausta, kun halusi mahdollisimman nopeasti kyyditä työkaveri.  
 
Loppuillan kotona Johannan lepäsi ja tutki messusatoa. Oli rankka päivä; ensin jalkeilla väenvilinässä 
ja sitten vielä kyyditä työkaveri.  
Simo oletti Anatolin menevän bussilla. Juuri siksi hän päästi heidät Adjutantintorille. Oikeastaan hänen 
olisi pitänyt kyyditä Johanna kotiovelle, ettei tämä vahingossakaan kyyditsisi Medvedeviä. Kyllä Simo 
tietää, että pimu helposti haksahtaa passaamaan työkaveriaan.  
 
Illalla, kotona Johanna yritti tietokoneen äänenkäsittelyohjelmalla poistaa äänityksestä taustamelua 
mutta huonoin tuloksi. Hän päätti äänittää joku toinen päivä uudestaan, jotta nettikaveri voisi kuulla 
työkavereiden äänet. Hän kuitenkin tallensi suhina äänityksen pilvipalveluun.  
 
Anatolilla on kilkattava puheääni ja semmoinen hullunnauru, joka vielä vuosi sitten kiihotti Johannaa 
mutta nyt häntä alkaa pikkuhiljaa ärsyttää Medvedevin ääni. Myös Karin puheääni on ärsyttävä. 
Syksyllä pienen hetken sekin kiihotti Johannaa mutta nyt Karinkin ääni pistää vituttamaan, semmoinen 
hermoon pistävä lässyttävä kiherrys.  
Simolla on möreähkö pornoääni. Muutama vuosi sitten, ennen kuin Erkkilä aloitti Forssan avussa, 
Johanna oli lähellä ihastua häneen, kunnes huomasi silinterihattumaiset, ihilistiset piirteet.  
Tässä kerran, kun Johanna ja Anatoli filmasivat työpaikan multimediakameralla työkavereitaan, niin 
silloin kameran linssin ohi porhalsi yli-innostunut Simo pyöritellen propellimaisesti käsiään.  
Anton-Kari puolestaan oli asettamassa apuvälineitä konttorin pöydälle, jolloin hän mumisi: ”Juu, 
Johanna, tulehan tänne…” ja samassa kameran päältä tipahti kolisten linssinsuojus.  
 
Perjantaiaamulla, kun duunarit istuivat työpaikan keittiössä odotellen kahvijuomaa tai teetä, jota 
Anatoli ja Simo olivat valmistamassa, sillä oli Anatolin keittiövastuuviikko. Hän ei halua laiskuuttaan 
yksin laittaa voileipiä ja ladata kahvi- ja teekoneita. Simo tapaa auttaa, ettei Medvedev alkaisi inistä.    
Säästösyistä ainoastaan perjantaisin on pehmyttä leipää, joka rahoitetaan kahvi- ja lahjakassasta.  
Joka kuukausi duunarit ja ohjaajat maksavat 20 euroa yhteiseen lahjakassaan, jotta 
syntymäpäiväsankareita voitaisiin juhlistaa sekä perjantaina herkutella pehmeällä leivällä.  



 

 

Kahvi- ja lahjakassan pito on Sirkka-Oilin vastuulla. Hänen huoneessansa on muovinen puhuva 
kassalipas, joka sanoo narisevalla äänellä, kun luukku on auki. Johannaa ärsyttää tämä lipas, kun 
Sirkka-Oili tahallaan aukoo luukkua, jotta kuulisi ärsyttävän narisevan äänen. Joka kerta muun 
muassa Lasse nauraa räkättää kassalippaan luukulle.  
Hermanni tapaa puhua kalkattaa kovalla äänellä ohjaajille. Heti kun Filippa saa sarjan aivastuksia, niin 
Lasse alkaa räkättää kuin vähäjärkinen. Siinä sivussa Sirkka-Oili tahallaan aukoo ja sulkee 
kassalippaan luukkua.  
Aikaisemmin Pertta vainaa tapasi saada kokonaisen sarjan aivastuksia, niin silloinkin Lasse nauraa 
räkätti. Vuosi sitten Pertta menehtyi otsalohkodementiaan.  
 
Erika auttoi Anatolia ja Simoa makkaran siivuttamisessa. Anatoli ei jaksa eikä viitsi tehdä muuta kuin 
napsauttaa kahvi- ja teekoneet päälle.  
Johanna istuu keittiönpöydän ääressä ja päätti rehellisyyden nimissä laittaa kaikki kortit pöydälle ja 
soittaa eilisen äänityksen. 
Anatoli tunnisti suhinan keskellä oman äänensä ja tuhahti: ”Vittu, sen saat heti poistaa!” Johanna 
ääniväristen pyysi anteeksi: ”Pitää poistaa, totta kai!” ja oli mukamas poistavinaan mutta sitä hän ei 
todellisuudessa tehnyt, kun vielä kerran aikoo yrittää kotona poistaa taustamelua ennen kuin lähettäisi 
sen TASSille. Johanna oletti työkaverin rauhoittuneen mutta siinä hän oli väärässä. Anatoli vain peitti 
kiukkunsa, kun Simo oli läsnä.  
Kyllä Anatoli sisimmässään tiesi äänityksen olevan harmiton hauska juttu mutta päätti pakottaa 
happamuuden esiin, jotta peittäisi ihastuksen. Häntä oikein ahdistaa, kun on rakastunut Johannaan, 
muttei voi saada häntä oman kihlauksen vuoksi. Lukemattomia kerta hän on itse mielessään kiroillut, 
kun ei kykene surmaamaan tyttöystäväänsä. Kyllä hän jotenkuten kykenisi purkaa kihlauksen mutta 
silloin mieshuora ajatukset alkaisivat vainota.  
Asiaa ei yhtään helpottanut, kun Simo sattui puoliksi leikillään sanomaan, että salaäänitys on laissa 
kielletty. Tämän Anatoli otti tosissaan ja alkoi itselleen uskotella, että on tapahtunut hirveä rikos.  
Rakkaus ja happamuus kilpailivat keskenään Anatolin mielessä. Hän pakotti happamuuden esiin, ettei 
vain sanahirviö pääsisi valtaan.  
 
Kahvitauon jälkeen Anatoli ja Erika menivät Sirkka-Oilin ja Anatolin yhteiseen työhuoneeseen 
keskustelemaan blondin salaäänityksestä. Johanna epäili, että Medvedev läpättäisi hänestä. Hän 
tuntee tämän läpikotaisin, kun aikaisemmin on juorunnut toisista työkavereista eli ilmeisesti nyt 
mulkero juoruaa minusta, ajatteli Johanna samalla, kun robottihuoneessa painoi korvansa seinää 
vasten. Aivan oikein, jätkä säkätti Johannasta. Johanna pahoitti mielensä, muttei kyennyt eikä 
uskaltanut mennä pauhaamaan.  
 
Vähän myöhemmin aamupäivällä duunarit menivät kävellen lähellä olevalle Honkamäen 
dementiakeskuksen aulaan kuuntelemaan gospelyhtye Sisarpiiriä. Kuorossa on mukana muun 
muassa Lasse ja Anatolin pikkuveli Sergei.  
 
Honkamäki sijaitsee ihan kiven heiton päässä Rixum alueelta. Rakennuksen länsipuolella on korkea 
punatiilinen rakennus, entinen sairaala, josta kielii Sairaalatie, joka menee Kakkostien ja Ari Vatasen 
kiertoliittymän välissä. Sairaalan tiloissa on tätä nykyään opiskelija-asuntola, hoitolukio sekä 
aikuiskoulutuskeskus.  
 
Honkamäen rakennuksessa dementia-asuntolan lisäksi on yksityislukio. Sisarpiiri lauloi rakennuksen 
aulassa. Siellä on automaattikahvila Kuukukka. Annen hoivareformia tiloissa oli Daily Activity ryhmä, 
Café Auringonkukka, joka nyttemmin tunnetaan nimellä Café Suner.  
 
Forssan avun duunarit istuivat takimmaisella rivillä, lähinnä ulko-ovea. Johanna istuutui Anatolin 
viereen, vaikka tämän silmistä ihan näki happamuuden mutta juuri silloin jotenkuten peitti tunteensa. 
Johanna oletti työkaverinsa rauhoittuneen, kun tämä nosti ylös pöydälle tyhjän silmälasikotelon, joka 
tipahti Johannan povitaskusta samalla, kun Johanna filmasi takkipuhelimen multimediakameralla 
kuoroa. Hän ei uskaltanut filmata Anatolia, kun aamulla tämä veti herneen nenäänsä yhden 
äänityspilan takia. 
 
Kuoroa kuunnellessa Johannalle muistui mieleen Matti ja Monni. Heitä ei näkynyt kuorolaisten 
joukossa. Ilmeisesti ovat löytäneet muuta puuhaa.  Mattia Johanna ei ole nähnyt sen jälkeen, kun 
aloitti lukiossa. Monnia hän on muutaman kerran nähnyt kaupungintalolla, kun tämä kävi 
moikkaamassa Oilia. Silloin tällä oli mukana lemmikkihilleri.  



 

 

Hän kuuli, että Monni asuu Torronsuolla ja hänellä on jo perhe.  
Tätä nykyään kuoroa johtaa entinen musiikkipedagogi, Hanna-Ulla, jolla on yhä samanlainen vaalea 
tinttimäinen töyhtö otsatukassa.  
 
Aulakahvilasta on näkymä Honkamäen sisäpihalle. Vastakkaisella seinällä on kolme automaattia, 
joista voi ostaa makeisia, kahvia, teetä sekä muita juomia.  
Tänään ei tarvinnut maksaa sillä Britta Lehto-oksa säätiö tarjosi kakkukahvit. Kyseessä on Forssan 
varakkain säätiö, joka omistaa asumisoikeustaloyhtiön, jonka kerrostaloja on ympäri kaupunkia. Eniten 
säätiön taloja on Hirvisuon kaupunginosassa. 
Johanna huomasi ilokseen, että Café Kuukukan automaatit hyväksyvät myös global kolikoita. Hänen 
peukalonsa nousivat pystyyn ja alkoi toivoa, että tämä uusi yhteisvaluutta tulisi myös Suomeen 
vaikkapa Honkamäen kautta, ajatteli Johanna samalla, kun kuoro lauloi.  
 
Tunnin kuluttua Sisarpiirin lauluesitys oli ohi. Forssan avun duunarit alkoivat valmistella työpaikalle 
syömään, sillä kello lähentelee kahta toista. Johanna meni kotiin ruokailemaan. Täältä on hitusen 
lyhyempi matka. Johanna ajatteli kävellä Sairaalatielle Anatolin ja Erikan seurassa mutta se ei käynyt 
päinsä. Pääsisäänkäynnin ulkopuolella, palvelubussien käännytyspaikalla, Anatoli rääkäisi Johannalle 
päin näköä: ”Vittu, mä en luota suhun!” Johanna pahoitti mielensä ja pelästyi, että joko taas puoli iltaa 
joutuu vastaanottaa tulikivenkatkuisia tekstiviestejä. Hän tarttui Anatolia käsivarresta, jotta voisi 
selittää, että äänitys oli vain hauska juttu mutta turhaan sillä Anatoli ei suostunut kuuntelemaan ja  
riuhtaisi itsensä irti Johannan otteesta niin, että käsivarteen tuli mustelma. Hän saa helposti 
mustelmia. Johanna palasi takaisin Honkamäen aulaan ja sanoi itkukurkussa Anton-Karille, että 
Anatoli on yhä hapan ja tämä oli rääkäissyt hänelle. Anton lupasi kuunnella samalla kun he kävelevät 
kohti Rixum aluetta ja Voimalaa. Ensin hän auttoi Kaapoa pukeutumisessa. Myös Kaapo lohdutti 
itkevää Johannaa, ettei hän ole tehnyt mitään väärää ja myös hän itse on monesti ollut riidoissa 
Medvedevin kanssa. Hän kertoi, että hän on tuntenut Anatolin aina kouluvuosista lähtien. Johanna 
rauhoittui. Myös Anton lohdutti, että kyllä se siitä suttaantuu.  
Johanna käveli Honkamäen mäkeä alas Sairaalatielle, jossa hän erosi ohjaajan ja Kaapon seurasta, 
jotka kääntyivät länteen, kun taas Johanna koilliseen.  
Hän käveli tien yli ja sitten pienen metsikön läpi vanhalle teollisuusradalle, joka menee Hirvisuon ja 
Kaarlon välistä.  
Johanna käveli vanhan ruostuneen rautatien vartta kohti Käräjälää ja samalla vatuloi Anatolin raivaria. 
Häntä kadutti, kun eilen sattui äänittämään. Olisi edes pitänyt äänityksen salassa, ajatteli hän.  
Radan oikealla puolella on Voikukan esikoulu ja vasemmalla ruosteiset kiskot. Siinä on joskus muinoin 
mennyt lukematon määrä tussareita maailmalle, ajatteli Johanna. Nyt ruostuneiden kiskojen välissä 
kasvaa horsmaa ja pajukkoa, joiden välissä paljon roskaa. Ratavallin alapuolella näkyy Hirvisuon 
kerrostalot, joiden takana menee Hirvisuonkatu.  
Johanna käveli kapeaa kinttupolkua pitkin kohti koillista. Esikoulun jälkeen tulee parakkimainen 
vuokratalorykelmä, jossa edellisellä vuosikymmenellä oli pakolaisvastaanotto. Silloin Johanna itse 
mielessään kutsui pakolaisia elättiporsaiksi, vaikkei ole rasisti. Paremminkin hän on suvakki, kun ei 
voisi ajatellakaan tehdä pahaa pakolaisparoille. Nyt pikkuhiljaa Johanna on jättämässä mielestänsä 
rasistiset ajatukset, kun oikeat uusnatsit vastustavat kaikkea kivaa kuten esimerkiksi Global Unionia 
sekä uutta yhteisvaluuttaa. Johanna ei halua olla samaa mieltä natsien kanssa. Kaikkea tätä hän 
ajatteli, kun käveli ratavallin ja parakkitalojen ohitse kohti Kaarlon porttia.  
Ratavalli menee Kaarlon portin yli. Oikealla puolella on Mauno Jokisen lukion pysäköintialue, joka 
Johannan mielessä on ikuisesti Vetehisenkoulu. Parkkipaikan perällä on liikuntasali.  
Sitten ratavalli menee Hirvisuonpuiston läpi. Puiston halkaisee Hirvisuonkatu. Tällä puolella on 
tasakallio. Johannan oikealla puolella on synkkämetsikkö, joka on kakkostien ja ratavallin välissä.  
Pian vasemmalla puolella on jäähalli sekä Niina Luotolan lukio. Suoraan edessä on osa tasakalliota, 
jonka päälle on pystytetty matkapuhelinmasto.  
Johanna käveli Niina Luotolan lukion parkkipaikan läpi kohti Käräjälää, joka alkaa heti Uusi 
Tammelantien pohjoispuolella. Hän käveli Käräjäläntien vartta sen toiseen päähän.  
 
Syönnin jälkeen, kello 13, Johanna palasi takaisin työpaikalle. Häntä jännitti, että millä tuulella Anatoli 
mahtaa olla.  
 
Iltapäivällä Simo pakotti Anatolia antamaan anteeksi äänityspilan. hän tietää, ettei Johanna 
tarkoittanut mitään pahaa ja katuu kun aamulla oli vahingossa töksäyttänyt, että salaäänitys on rikos.  
Simo tykkää kovasti Johannasta ja tämän hauskoista ilmaisuista, kuten esimerkiksi Sen tietäköön katti 
sekä suupielien nykimistä ylöspäin.  



 

 

Anatolin ärtyisyys johtunee epäonnistuneesta laihdutuksesta sekä rakkaudesta Johannaan, jota hän 
yrittää peitellä mutta se on vaikeaa. Hän ei enää tunne rakkautta kihlattuaan kohtaan mutta sitä hän ei 
uskalla myöntää. Jos hän purkaisi kihlauksen niin silloin sanahirviö nousisi mieleen.  
Anatoli on kateellinen Karille, kun tämä on onnistunut saamaan pois läskimahansa.  
Vastahakoisesti Anatoli tarttui Johannan käteen ja sanoi: ”Okei, kaikki on hyvin.” Johanna näki 
selvästi, että Medvedevillä oli hapanilme mutta sitä Simo ei nähnyt tai ei halunnut nähdä, vaan oletti, 
että nyt riita on ohitse ja nämä kaksi ovat jälleen sovussa mutta siinä Erkkilä on väärässä.  
 
Päivän viimeisellä kahvitauolla Anatolilla läikähti kuumateevesi syliinsä niin, että reiteen tuli 
palorakkula. Tästä hän kiukustui niin, että alkoi raivoisasti potkia keittiön seiniä ja kiroili venäjäksi.  
 
Töiden jälkeen, kun Johanna oli juuri tullut kotiin ja syönyt voileivän espresson kera, niin 
takkipuhelimen tuttu soittoääni lauloi; Boing, Boing, Boing!  
Johannan sydän hyppäsi kurkussa asti, kun tietää, että kyseinen soittoääni on kytketty Anatolin 
numeroon. Alkaako taas hirveä tekstiviestirumba, ajatteli hän. 
Anatoli kirjoitti tekstiviestissään; Ole iloinen, etten tee rikosilmoitusta mustelmasta, jonka teit mulle 
Honkamäellä! Johanna pyysi anteeksi, että oli vahingossa puristanut liikaa ja pahoitteli tapahtunutta. 
Sitten hän kysyi, että miten kävi teeveden kanssa, tuliko pahakin palorakkula, johon Anatoli; Joo, on 
melkoinen vesirakkula. Enempää hän ei jaksanut tekstailla. Johanna oletti työkaverin rauhoittuneen. 
 
Perjantai-illalla, kuten tavallisesti, Johanna kävi vanhempien luona viemässä pyykkikassin ja katsoa 
TV Kainuuta, vaikka hänellä itselläkin on kyseinen tv-kanava.  
Tätä nykyään perjantai-iltaisin tällä kainuulaisella koostekanavalla on humoristinen kulttuuriohjelma 
Raitti, jonka jälkeen on TV Kolomosen Kympin uutiset. Kiviset pitävät tästä uutislähetyksestä koska 
siinä on mukava loppukevennys. Uutisten jälkeen on humoristinen musiikkivisailu Ota mikki.  
 
Lauantaina Anna on pyykillä. On tullut tavaksi pestä myös vanhimman tyttären pyykit, vaikka tällä olisi 
hieno ja moderni pyykkitupa. Tiistaisin isä käy siivoamassa aikuisen tyttären asunnon. Tämä palvelu 
on suuri salaisuus, josta ei hihkuta kenellekään, ei edes nuorimmaiselle.  
Ohjaajat Anton-Kari ja Simo olettavat Johannan siivoavan ja pyykkäävän itse kuten kaikki muutkin. 
Joskus Anton on ihmetellyt itse mielessään, että minkä ihmeen takia Johanna on ylipäätään Daily 
Activityssä, kun tämä selviää arkiaskareista. Vielä enemmän ohjaajia ihmetyttää, kun Johannalla on 
aina aikaa sanella kertomuksia sekä olla Anatolin seurassa ja siinä välissä siivota ja pestä pyykkiä. 
Ehkä nainen on erityisen nopea ja uuttera, kuten Anton-Kari ja Simo ovat monesti vatuloineet. Mutta 
jos Johanna on näin tolkku, niin miksi sitten työkkäri passitti hänet Daily Activityyn, on ohjaajat 
pohtineet. Kyllä Anton on huomannut Johannassa poikkeavuuksia kuten puutteelliset sosiaaliset taidot 
sekä kummalliset päähänpistot kuten taannoinen sokerin sekoittaminen kahvijauheeseen, 
huuhteluainetta kuuraussankoon sekä viimekeväinen poskipusu. 
Johannalla on myös kummallinen tapa liimailla kainuulaisfirmojen logoja työpaikalla pöytien ja tuolien 
jalkoihin. Sitä ei hevillä huomaa, ellei sattumalta katse osuisi tarraan, itse tehtyyn tarraan, jonka 
Johanna on liimannut liimapuikolla. Liimapuikkoa hän leikillään kutsuu työpaikalla Lyrecon 
huulikiilteeksi. Lyreco on vanha skandinaavinen konttoritukku, joka on levittäytynyt ympäri Eurooppaa.  
Johanna haluaa tehdä piilomainontaa synnyin maakunnastansa. Ohjaajat eivät ole täysin 
sataprosenttisen varmoja, että neiti Kivinen on logotarrojen takana mutta melko varmoja he ovat. Kerta 
he eivät ole täysin varmoja, niinpä he eivät siitä huomauta, kun tarroista ei ole erityistä haittaa.  
 
Voi olla, että informaatiopalvelun sopukoista voi yhä löytyä Johannan liimaamia logoja. Ainakin 
sellaisia löytyy pakettilavettien alakulmista.  
 
Kyllä Johanna silloin tällöin itsekin imuroi asuntonsa mutta isä siivoaa tarkemmin sekä vaihtaa 
petivaatteet, ettei sängyssä melskaisi pölypunkit. Johannasta on vaikea vaihtaa pussilakana. Aina 
vaan joku nurkka jää tyhjäksi.  
Mikä hassuinta ja hulluinta, syksyn ja talven aikana Johanna on käynyt siivoamassa työkaverin 
kämpillä ja ihan ilmaiseksi mutta oman kämpän siivous on isän harteilla.  
 
Sunnuntai-iltapäivällä kun Johanna oli viikko-ostoksilla Lidl Marketissa, niin kassa-automaattijonossa 
takkipuhelin päästi tutun soittoäänen. Hän katsahti ohjauspaneelia. Tekstiviesti Anatolilta; Luodatko 
muhun? Johanna oletti työkaverin rauhoittuneen ja tämän ollen eräänlainen anteeksipyyntö niinpä 
vastasi lyhyesti; Kyllä, totta kai. Pian tuli vastausviesti; Sorry, mä en luota suhun eikä vitun Simo päätä 
kenen kanssa oon sovussa! 



 

 

Johannan sydän hyppäsi kurkussa asti ja häneltä meinasi päästä itku keskellä kaupan kassa-
automaattijonoa. Hän nielaisi taistellen itkua vastaan, sillä itkiessä olisi vaikea suorittaa maksu.  
Hän syötti kassa-automaattiin plussakortin ja näppäili tunnusluvun. Sitten hän siirtyi kassan toiseen 
päätyyn pakkaamaan ostokset kangaskassiin, joka hänellä on useimmiten mukana. Jos ei olisi, niin 
sen voi ostaa kaikista ruokakaupoista. Johannalla on tummansininen Brand Line mainoskassi, jossa 
on varustamon katamaraanien kuvia.  
 
Autossa hän lähetti tekstiviestin, että se äänitysjuttu oli vain leikkimielessä tehty impulsiivinen juttu.  
Tätä Medvedev ei noteerannut. Ilmeisesti on täysi pässi tai ei halunnut noteerata, ajatteli Johanna. 
Ihan turha soittaa, kun työkaveri ei kuitenkaan vastaisi, ajatteli hän. Anatolin sijasta Johanna pirautti 
Simolle, vaikka onkin sunnuntai. Numeron hän sai messuilla, kun tämä oli lähettänyt Johannalle 
kuvan, jossa tämä poseeraa muskeliasussa. Simo ei oikein osaa käyttää Bluetooth ja NFC-tekniikkaa, 
ei ainakaan messuvilinässä.  
Ensin Johanna pyysi anteeksi, että häiritsee sunnuntairauhaa ja sitten meni suoraan asiaan: ”Anatoli 
on yhä hapan ja lähettellee tulikivenkatkuisia tekstiviestejä, jossa mainitsi myös siun nimen!” sanoi 
kiihtyneen oloinen Johanna. Simo kehotti ottaa rauhallisesti ja lupasi ottaa asian esille huomenna 
töissä.  
 
Puhelun jälkeen Johanna meni kotiin. Juuri kun oli pysäköinyt omaan ahtaaseen pysäköintiruutuun, 
niin silloin yllättäen Anatoli soitti ja vaikutti rauhalliselta. Hän kehotti ottaa huomenna töissä 
rauhallisesti ja unohtaa tapahtuneen. Hän ei tiedä, että asia on jo Simon tiedossa.  
Johanna huokasi helpotuksesta, kun vihdoinkin työkaveri tuli järkiinsä ja ystävyys vaikuttaa olevan 
pelastettu. Tämän lyhyen puhelun jälkeen Johanna otti takapenkiltä ostoskassin sekä Europower 
laukun, jossa on puhtaita vaatteita. Laukku toisessa kädessä ja ostoskassi toisessa hän lähti 
kävelemään kohti talon toisessa päädyssä olevaa A-rappua.  
Tässä hiljattain rappukäytävien ulko-ovet alettiin lukita myös päiväsaikaan, kun kaiken maailman 
spurgut oli jammailleet rappukäytävässä.  
Ulko-ovien viereen asennettiin koodilukko. Johanna tapaa käyttää avainkorttia, kun sen avulla on 
helpoin mennä sisälle, ettei tarvitse pinnistää muistia.  
Ruokakassi oikeassa ja pyykkilaukku vasemmassa kädessä. Hän joutui laskemaan ruokakassin, kun 
avasi kortilla ulko-oven ja sitten otti kassin ja puhisten kiipesi rappuset toiseen kerrokseen.  
 
Sisälle päästyään takkipuhelin päästi tekstiviestitunnarin. Johanna arvasi keneltä tuli viesti. Kyllä, 
Anatolihan se, ajatteli hän, kun näki ohjauspaneelin ruudulta nimen. Anatoli kirjoitti; Voimme olla 
kavereita, jos maksat 500 euroa. Johanna oli aivan äimän käkenä. Ei kai jätkä ole ihan tosissaan, 
onko hän todella seonnut, ajatteli hän. Hetki sitten puhelinkeskustelun aikana tämä vaikutti 
rauhalliselta ja hyvätuuliselta mutta miksi taas happani, vatuloi Johanna. Ehkä Matleena oli ehdottanut 
ottaa ystävyysmaksun eräänlaisena vastavetona kyytimaksulle, vaikka se on kokonaan eri juttu, sairas 
idea, ajatteli Johanna.  
 
Anatoli on todella sekaisin, kun on rakastunut Johannaan ja haluaisi ymmärtää tämän huumoria, myös 
salaäänityspilan. Ongelmana on kihlaus ja sanahirviö. Kaiken kukkuraksi hänen piilevä narsismi 
sotkee ajatuksia siinä sivussa.  
 
Johanna kysyi tekstiviestitse; Miksi maksaa? Ystävyyttä ei voi mitata rahassa? Johon tuli vastaus; 
Siinä tapauksessa meidän ei tarvitse olla ystäviä. Johanna yritti selittää, ettei kavereita voi ostaa 
rahalla, mutta työkaveri ei sitä noteerannut. Johanna ehdotti, että joku päivä he voisivat käydä Inrixum 
tiedekeskuksella mutta Anatoli ei lämmennyt ehdotukselle. Hän haluaa rahaa. Hän on saanut 
päähänsä, että 500 euroa olisi hyvä ystävyysmaksu, kun ei uskalla maksaa velkojaan luonnossa niin 
Johanna voisi maksaa hänelle ystävyydestä, ajatteli Medvedev.  
 
Johannaa alkoi ottaa pattiin ryssän kotkotukset ja päätti käydä kävelyllä ja samalla pirauttaa Ristolle, 
että nyt ryssän mulkku on seonnut lopullisesti. Heti, kun hän oli tullut ulos ja oli 
Köydenkorjaajankadulla, kolmionmuotoisen nurmikkopuistikon kohdalla, niin silloin hän soitti Ristolle: 
”Moi, tässä Johanna, hei, nyt toas se Anatoli on hapan ja äsken ehotti ystävyysmaksua, viissattaa 
eurroo…” hän kertoi myös äänityspilasta. Ristosta ystävyydenmaksu kuulostaa kummalliselta ja arveli 
sen johtuvan Anatolin liikalihavuudesta, kun aina epäonnistuu laihduttamisessa ja on kateellinen 
Karille, kun tämä onnistuu olemaan sopivan laiha. Asia voi olla näin. Risto arveli, että Anatoli poltti 
päreensä salaäänityksestä, että varmasti Simo oli töksäyttänyt jotain lakipykälistä, jolloin Anatoli oli 
ottanut sen kirjaimellisesti, sillä jätkähän on pilkunnussija, sanoi Risto.  



 

 

Lisäksi Risto sanoi, että Anatoli on pilalle hemmoteltu, kun on perheen ainoa lainausmerkeissä oleva 
terve lapsi, kun pikkuveli on Down lapsi. Ainoa Anatolin näkyvä vaiva on lonkkavika sekä lievä 
toimintarajoite, Risto Tilli, johon Johanna: ”Juu, niin se taitaa olla eikä mikään lievä toimintarajoite vaan 
tosi iso ja vaikea sellainen!” naurahti Johanna.  
Puhelun aikana Anatoli lähetteli paljon tekstiviestejä, että ystävyysmaksu olisi hyvä juttu, jotta he 
voisivat olla ystäviä. Puhelun ollessa kesken, Johanna ei voinut vastailla viesteihin. Jonkin ajan 
kuluttua Johanna sanoi Ristolle: ”Juu, pittää lopettaa, sillä se jätkä lähettellee paljon tekstareita, 
soitellaan!” Ristosta on aina mukava rupatella Johannan ja Anatolin kanssa. Myös Anatolin, vaikka 
tämä on kummallinen.  
Puhelun jälkeen Johanna vastasi työkaverin tekstiviesteihin samalla, kun käveli keskustan katuja ristiin 
rastiin; Haluatko rankan maanantaikokouksen? Voin nyt heti käydä Karin luona kylässä ottaa esille 
sun hullut ideasi ystävyysmaksusta… Tietenkään oikeasti Johanna ei mene ihanalta vaikuttavan 
jätkän luokse mutta päätti hieman säikäyttää Medvedevin.  
Anatoli vastasi; Uhkailetko mua? Siinä tapauksessa mä otan yhteyttä Mc Rosvoihin.  
Torstainahan Anatoli oli maininnut Mc Rosvojen Gretasta, niin sen vuoksi Johanna tunsi hieman 
vilunväreitä selkäpiissä mutta kuitenkin ymmärsi tämän olevan tyhjä uhkaus. Varmuuden vuoksi 
Johanna vastasi; Älä tee sitä, kiltti, älä tee sitä! Johon Anatoli; No Johanna-pohanna, joko on köntsät 
housuissa haha? Johanna vastasi, ettei tasan ole eikä pelkää moisia tursakkeita. Itse asiassa 
Johanna oli hieman peloissaan, jos mulkero happamana ottaisi yhteyttä Gretaan. Tuskin Greta 
noteeraisi toimintarajoitteisen jätkän ininöitä. Toiseksi Anatoli itsekin pelkää leijulautajengiä, jolla on 
tilat Jokioisissa, Härkäsen kaupunginosassa. Monesti paikallislehdessä Jokioisten kunnallisneuvos, 
lihavahko punertava kasvoinen, Markus Dahlin on kuohuksissa tuominnut Mc Rosvojen olemassa olon 
Jokioisissa. 
 
Maanantaiaamulla töissä Johanna näytti ohjaajille kaikki Anatolin lähettämät tekstiviestit ja kertoi 
tämän järjettömästä ystävyysmaksusta. Myös ohjaajat kummeksuivat moista päähänpistoa. Nyt ei 
taida herra Medvedevillä olla kaikki Muumit laaksossa, sanoi Anton-Kari.  
Ohjaajia järkytti moinen käytös aikuiselta kaksikymmentä seitsemän vuotiaalta mieheltä. He tietävät, 
että Johanna on ollut erittäin reilukaveri, jolta on mennyt reilusti yli, ollen ylikiltti. Anton kuiskasi 
Johannalle, että kyllä Anatoli on ihan pöpi. Tätä hän ei sano kenellekään toiselle, kun tällainen 
lausunto olisi virkarikos. Nyt Antonin ja Simon kärsivällisyys alkaa olla lopussa. Simoa sapettaa eniten 
se, kun Anatoli oli maininnut hänen nimensä muodossa; se vitun Simo. 
 
Johanna ajatteli itse mielessään, että nyt on fanittamiset fanitettu ja rakkaus on loppu. Lemmenkrapula 
on ohi mutta ongelmana on mustasukkaisuustunteet, kun Medvedev veljeilee flirttiperseen kanssa. 
Johanna pohti itse mielessään samalla, kun meni ohjaajien konttorista robottihuoneeseen, että paras 
lääke olisi mulkeron murhaaminen mutta kuinka sellainen tehdään sata prosenttisen anonyymisti, 
ajatteli hän ja istuutui omalle työtuolilleen. Hän käynnisti tietokoneen ja kirjautui käyttöjärjestelmä Door 
XP:hen. Voimalatalon Wi-Fi verkon tunnus duunareiden käyttöön on Fors-Student ja salasana ei ole 
kovin salainen, vaan yksinkertainen; Summer. Jokaisella Forssan avun duunarilla on oma 
sisäänkirjautumistili. Johannan tunnus on Ja-Kn ja salasana on sama kuin yhteydellä tilillä. Forssan 
avussa on myös toinen yhteinen intranet salasana; Kaikki_osaa_laulaa. Tämä huvittaa Johannaa, kun 
on katsonut paljon Kainuun Idolia, jossa tuomaristo ei ole samaa mieltä.  
Johanna kirjautui omalle intranet-tilille, joka ei sinänsä ole mikään salainen eikä henkilökohtainen. 
Intranetin kautta pääsee avustajarobottien ohjelmointitokkaan. Lukemattomia kertoja Johanna on 
salaa ohjelmoinut myytäviin robotteihin tekoäly algoritmeja.  
Nyt hän pohti, jos onnistuisi anonyymisti ohjelmoida avustajarobotin murhaamaan Anatolin. Se olisi 
haastava tehtävä, ajatteli hän. Mie en ainakaan halua enää nähä sitä isotissistä rikoskyttää, ajatteli 
Johanna samalla, kun laittoi USB-muistitikun tietokoneen USB-porttiin ja valmisteli kertomusten 
sanelua, ennen kuin joku tulisi huoneeseen.  
 
Ohjaajat ottivat yhteyttä Daily Activity päällikkö Antero Nettiseen ja pyysi tulla käymään Forssan 
avussa, jotta tämä järjetön vihanpito päättyisi. Anton sanoi, että tämänkertainen riitely on paljon 
pahempaa kuin taannoinen Jaanan ja Antero Hopean tapaus, kun kyseessä on intellektuellit duunarit.  
Nettinen vastasi, että hän tulee keskiviikkona, kun sitä ennen ei millään ehdi.  
 
Maanantai-iltapäivällä Anatoli oli jo rauhoittunut ja kysyi Johannalta, että miksi tämä oli näyttänyt 
tekstiviestit ohjaajille, johon Johanna: ”Koska mua alako vituttaa moiset järjettömyydet kuten 
ystävyysmaksu… Äh, Antero Nettisellä on vaitiolovelvollisuus… Kuule, onks sulla yhä se mustelma?” 
Anatoli kääri hihansa ja näytti paksun läskisen vaalean käsivartensa. Melkoinen mustelma.  



 

 

Johanna ajatteli itse mielessään, että se on voinut tulla mistä tahansa ja on varma, ettei puristanut niin 
kovasti. Varmuuden vuoksi Johanna pahoitteli, jos puristi liian kovasti. Anatoli nyökkäsi: ”Okei, älä 
enää koskaan tee mua surulliseksi.” Johanna ajatteli itse mielessään, että mitenhän usein Anatoli on 
tehnyt hänet surulliseksi. Sitä hän ei sanonut ääneen, kun työkaverin on vaikea ymmärtää omat 
mokansa.  
 
Keskiviikkoaamulla, vähän ennen Nettisen saapumista, Johannalle tuli ajatus, että todennäköisesti 
pomo kehottaa heitä poistaa puhelinnumerot. Johanna ei halua poistaa entisen idolinsa numeroa 
koska silloinhan ei tietäisi kuka soittaa. Ajatella jos mulkero kusettaisi ja ei poistaisi minun numeroani, 
ajatteli Johanna.  
Johanna loi valeyhteystiedon nimellä Anatoli Medvedev ja oikean yhteystiedon eteen laittoi ö-
kirjaimen. Johannan takkipuhelimen numerovalikossa Anatolin numeron hän on kirjoittanut 
nimikirjaimilla, AM, ettei isä ja äiti sattuisi huomaamaan idolin numeroa. Mishan numeron edessä on 
vain etunimi. Jos tämä ei olisi serkku, niin todennäköisesti Johanna olisi kirjoittanut vain nimikirjaimet 
MK.  
 
Kello kymmenen, heti kahvitauon jälkeen, tuli Antero Nettinen ohjaajien konttorin ja kierreportaiden 
kautta. Johanna, Anatoli, Antero sekä molemmat ohjaajat menivät esittelyhuoneeseen. Muut duunarit 
ovat Kullervon hoivassa.  
 
Kokous meni kuten Johanna oli odottanut; Anatoli piti Johannaa syntipukkina kaikkeen.  
Lopuksi Antero kehotti Anatolia poistaa Johannan puhelinnumeron, jolloin tämä tahtoi Johannan 
tekevän samoin. Simo vahvisti, että molempien on hyvä poistaa toistensa numerot, jotta 
tekstiviestirumba loppuisi. Johanna poisti näyttävästi valeyhteystiedon. Myös Anatoli oli mukamas 
poistavinaan. Antero sekä ohjaajat eivät tulleet ajatelleeksi tarkistaa, että numerot on todella poistettu. 
Se olisi ollut vaikeaa, kun takkipuhelimien valikot poikkeavat mallin mukaan.  
 
Nyt he molemmat eivät voi lähettää tekstiviestejä, ettei paljastuisi kusetuksesta, niinpä työpaikalla 
vihanpito jatkui eri muodossa. Työpaikalla Anatoli alkoi vittuilemaan sekä sepittämään ohjaajille satuja, 
että Johanna mukamas vakoilisi kaupungilla.  
Ohjaajat kysyivät Johannalta, jos tämä pitää paikkansa. Johanna kiisti moiset väitteet ja sanoi 
ainoastaan tervehtivänsä tavattaessa niin kuin pitääkin.  
Sepittelyn syynä lienee huomion herättäminen. Hänellä on todella ahdistavaa nyt, kun virallisesti on 
poistanut ihanan blondin puhelinnumeron. He eivät enää ole Facebookissakaan kaverilistoilla, kun 
talvella Anatoli poisti Johannan kyytimaksun takia. Nyt hän katuu poistoa.  
 
Myös muut duunarit kärsivät tästä kylmästä sodasta, erityisesti Esa tapaa pillittää ohjaajien konttorissa 
koska häntä käy sääliksi Johanna-rukka. Hän tykkää kovasti Johannasta mutta harmi vaan, kun 
Johanna tuntee inhoa tätä pitkäkasvuista jätkää kohtaan. Heti kun tämä istuutuu Johannan viereen, 
niin silloin hän siirtyy poispäin ihan kuin Esa olisi ruttoinen. Johannalle jätkän ulkonäkö on hyvin 
tärkeää, vaikkei Anatolikaan ole mikään kiiltokuvapoika. Sen hän on huomannut nyt jälkikäteen. Olisi 
ollut paljon helpompaa, jos hän olisi heti hiffannut, ettei nuoriherra Medvedev ole se oikea. Ehkä myös 
Anatoli olisi välttynyt rakastumasta Johannaan, ellei tämä olisi flirttaillut talvella 3008 ja sitten 
keväänkorvalla antanut poskipusua.  
Viime vuonna Sirkka-Oili oli mennyt ja töksäyttänyt, että Johannasta ja Esasta voisi tulla pari. Tämän 
Johanna kuuli Anatolilta. Heti neiti Kivisen suuhun nousi Esan makuinen oksennuspallo. Jostain 
syystä Johanna ei voisi ajatellakaan suudella herra Paddingtonia. Ehkä osa Esa-viha on Anatolin 
aikaansaamaa, nimittäin tämä on paljon kritisoinut tätä, kun tämä usein kahvitauolla tapaa vislata kuin 
Urpo. Kyllä muutenkin Johanna inhoaisi Esaa, ilmiselvä tursake. Nyt Johanna alkaa enemmän ja 
enemmän vihaamaan myös Anatolia. Nyt on pussaamiset pussattu, ajatteli Johanna samalla, kun 
työpaikan keittiössä vaivihkaa katsahti entisen idolinsa pärstää. Kylläpä tekee häijyä, ajatteli Johanna.  
Johanna on hiffannut, että Anatoli on samanlainen selkään puukottaja kuin Oili. Enhän rakastunut 
Oiliinkaan, niin miksi vitussa menin rakastumaan tuohon ryssään, ajatteli Johanna samalla, kun 
hämmensi lusikalla espressojuomaansa.  
Johanna arvaa, että mistä mulkero puhuu Tatjanan ja Erikan kanssa kahden kesken. Vuosi sitten 
talvella robottihuoneessa tämä puhui potaskaa Markosta.  
 
Johanna on alkanut kyseenalaistaa Anatolin tarinat kansankorkeakoulusta, Korjaajaryhmästä sekä 
Markosta ja Juhasta. Taitaa olla niin, että Anatoli on se pääkiusaaja, ajatteli Johanna. 
 



 

 

Ohjaajat alkavat kyllästyä tähän järjettömään kylmään sotaan. Ihan selvästi Anatoli ja Johanna 
kilpailevat siitä, että kumpi valittaisi enemmän toisistaan. Johanna tapaa valittaa Anatolin vittuiluista ja 
selän takana puhumisista. Johannaa häiritsee, kun Tatjana hyväilee Anatolin hartioita ja sitten tämä 
kovaäänisesti kehuu silittelyjä. Se tuntuu Johannasta kuin laserleikkurin sädettä pyöriteltäisiin 
avohaavassa.  
 
Usein lyhyinä torstai-iltapäivisin Voimalatalon ohjaajilla on yhteinen palaveri.  
Eräänä päivänä palaverin tauolla Anton-Kari kysyi Korjaajaryhmän ohjaaja, Pertti Anttilalta, että 
tarvittaisiinko ryhmässä lisäapua, ja kertoi Johannan ja Anatolin tapauksesta.  
Pertti vastasi, että ainahan apua tarvitaan, jolloin Anton kehui Johannaa, että tämä on intellektuelli ja 
tunnollinen duunari, monta kertaa älykkäämpi kuin Anatoli.  
Pertti lupasi katsella sopivia työtehtäviä Johannalle. Hän on lukenut lukulaitelehti Silmästä tämän 
hassuja kertomuksia eli tietää kuinka hauskasta naisesta on kysymys.  
Anton kertoi myös, että Johanna oli mukana käynnistämässä Restaurant Kaupunginkellaria ja hyvin 
tuloksin. Kokit sekä duunarit tulivat hyvin toimeen Johannan kanssa. Nytkin tämä voisi jonkin aikaa 
auttaa Korjaajaryhmässä eräänlaisena ryhmäsaneeraajana niin pitkään, kun tilanne normalisoituisi 
Forssan avussa. Anton ei halua kokonaan luopua tästä älykkäästä naisesta, joka osaa häntä itseään 
paremmin ohjelmoida robotteja sekä päivittää kotisivua. Johanna voisi olla muutaman päivän viikossa 
Korjaajaryhmässä ja sitten loput Forssan avussa. Korjaajaryhmä olisi mainio turvasatama Johannalle, 
kun Anatoli ei voisi ajatellakaan astua kyseisen ryhmän ovesta sisään.  
 
Heti perjantaina Anton-Kari sanoi Johannalle: ”Kuule, Korjaajaryhmän Pertti sanoi tarvitsevansa 
uutteraa duunaria ja sinähän olet sellainen… Mitä sanoisit olla muutaman päivän viikossa 
Korjaajaryhmässä, olisit eräänlainen ryhmäsaneeraaja, jolloin tilanne täällä Forssan avussa 
rauhoittuisi?” Aluksi Johanna vierasti ideaa. Hän on kuullut paljon kauhutarinoita Korjaajaryhmästä.  
Anton olkapäitään kohauttaen vastasi: ”Äh, ne ovat vain Anatolin höpinöitä, ei niissä ole mitään 
perään… Kuule, siellä Korjaajaryhmässä on kuulemma komeita eurokarjuja!” ja iski silmää ja jatkoi: 
”Tiedäthän millainen laiskapötkylä on tuo Anatoli eli sitä oli pakko komennella, jotta takapuoli nousisi 
sohvalta.” tämän Anton sanoi hiljaisella äänellä, ettei Medvedev kuulisi. He keskustelivat ohjaajien 
konttorissa kahden kesken.  
Johanna päätti käydä ohjaajansa kanssa tutustumiskäynnillä kyseisessä ryhmässä. Tällä kertaa uusiin 
työtehtäviin suostuminen ei olisi samanlainen katastrofi kuin silloin kaupungintalolla. Nyt hänellä olisi 
mahtava tilaisuus näyttää, että hän on monitoiminainen, oikea jokapaikanhöylä.  
 
Seuraavalla viikolla Johanna ja Anton-Kari kävivät Korjaajaryhmässä. Energinen 62vuotias Pertti 
Anttila toivotti Johannan lämpimästi tervetulleeksi Korjaajaryhmään.  
Hän kertoi ryhmän työtehtävistä; pestään Honkamäen pyykkiä sekä leivotaan pikkuleipiä Honkamäelle 
sekä Café Suneriin. Leivonnaiset ja pyykit kuljettaa Transport Team ryhmä punaisella minibussilla.  
 
Korjaajaryhmä ja Café Suner tekevät paljon yhteistyötä.  
Joka päivä Transport Team tuo lastauslaiturille Voimalatalon ryhmien lounaan. Jokaisessa ryhmässä 
on joku ruokavastuullinen, joka hakee lastauslaiturilta oman ryhmänsä ruokalaatikot.  
Forssan avun ruokavastuullinen on Sirkka-Oili.  
 
Korjaajaryhmän ja kahvilan duunarit tapaavat lounastaa Restaurant Pooliassa, joka on tiedekeskuksen 
ja Voimalatalon välissä. Lounasaikaan tämä hieno ravintola on kansanomainen lounasravintola. 
Duunareilla on mahdollisuus ostaa lounaskuponkeja.  
Johanna tykkää ravintolan nimestä koska siitä hänelle tulee mieleen samanniminen radiokanava, 
radio, joka ei kuulu Suomessa, ei edes netissä, kun tekijänoikeusidiootit vaiensivat tämän mainion 
radion. Näin Johanna on kirjoittanut kotisivulleen. Kirjoitusta on kritisoinut nettikaveri TASS.  
Nyt kun Johanna on vihdoinkin pistänyt välit poikki Anatoliin, niin TASS kehui häntä, että se oli tosi 
naisentyö ja alkoi kutsua Anatolia oksu-Anatoliksi. 
 
Kahvilanjätkistä ainoa, joka ei syö Restaurant Pooliassa, on lyhyt kasvuinen Uuno Kiukku. Hän syö 
lounaaksi ainoastaan voileivän, terveysviiliä sekä suuren mangohedelmän. Se näkyy riittävän hänelle. 
Hän on terveyden perikuva. Kaksi kertaa viikossa hän käy kuntosalilla, joka on Voimalatalon 
eteläpuolella. Uunon vanhemmat kustantavat kuntosalikortit.  
Voimalatalon muut ryhmät saavat ruuan Hirvelän palvelutalolta, joka on ihan kävelymatkan päässä, Ari 
Vatasen kiertoliittymän pohjoispuolella, Teknikonkadulla.  
 



 

 

Anton-Kari ja Pertti ovat vakuuttuneita, että Johanna viihtyisi Korjaajaryhmässä koska on kiltti ja 
avulias sekä kova tekemään töitä. Todennäköisesti Pertti ja Esa Hirvi tulevat huomaamaan eron 
Anatolin ja Johannan välillä.  
Pertti, Anton-Kari ja Johanna istuivat Korjaajaryhmän pitkulaisen pöydän ääressä, isossa salissa.  
Ikkuna on kuntosalille päin. Kuntosalin ja Voimalatalon välissä on koulupuoliskon pysäköintipaikka 
sekä piskuinen koulunpiha. Ala-asteikäiset ovat välitunneilla Voimalatalon sisäpihalla, jonne näkee 
Forssan avun robottihuoneesta.  
 
Korjaajaryhmällä on vain kolme huonetta; eteinen, jossa on konttorinurkkaus sekä sermillä rajattu 
hierontanurkka. Eteiskonttorin ja ison salin välissä on ikkunaseinä. Isosta salista menee lasiovi 
keittiöön ja sen esihuoneeseen, jossa on muun muassa pakastimet sekä hieronta öljyjä.  
Pertti tapaa hieroa talon väkeä. Hän opettaa hierontaa Nino Alppilalle, pitkäkasvuinen 
vaaleaniskatukkainen ruipelomainen jäbä. Saa nähdä kuinka Johanna reagoi, kun näkee livenä ihka 
elävän Ninon. Nimen hän on nähnyt lukulaitelehden yhteydessä, kun Nino on lähettänyt kalastusjuttuja 
lukulaitteeseen skannattavaksi. Jo silloin Johannan sydän hypähti ja alkoi kuvitella jätkän ulkonäön, 
ilmeisesti kaunis mutta samalla oli varautunut, kun jätkähän on toimintarajoitteinen.  
 
Nyt isossa salissa, Johannan selän takana, prässää pyykkiä lihavahko paksuhuulinen 
kaksoisleukainen Karolus Anttila. Suurin osa pyykistä on Voimalatalon vessojen käsipyyhkeitä. 
Korjaajaryhmä tapaa siivota käytävän lastauslaiturin puoleisen pätkän. Keskiosan siivoaa kahvilan 
duunarit ja Forssan avun puoleisen päädyn siivoaa Viihdepartion duunarit.  
Siivoaminen tapahtuu perinteisesti moppi ja sanko menetelmällä, jotta duunarit oppisivat siivoamaan 
ilman teknologiaa.  
Karolus kysyi Johannalta, että kuinka tämä tulee lounastamaan. Tarvitseeko hän lounasseteleitä 
Restaurant Pooliaan? Johanna vastasi, että hän lounastaa kotona.  
Karoluksen huomaavaisuus teki vahvan vaikutuksen Johannaan ja Anton-Kariin. Erityisesti Johanna 
ihastui tähän lihavaan kaksoisleukaiseen jätkään, jolla on kulmikas leuka. Häneltä puuttuu 
yläetuhammas niin, että tällä on koomisen näköinen hymy.  
 
Nyt kun Johanna ja Anton olivat tutustumiskäynnillä, niin muut duunarit olivat kävelyllä. Lihava Karolus 
ei jaksanut lähteä kävelylle ja päätti sen sijaan prässätä pyyhkeitä. Hän toivotti Johannan 
tervetulleeksi ryhmään.  
 
Anton-Kari huomasi, etteivät Medvedevin kauhutarinat pitänytkään paikkaansa. Hän ei täysin koskaan 
ole uskonutkaan mutta on ollut uskovinaan. Hänestä tämä Karolus vaikuttaa fiksulta mieheltä.  
 
Sovittiin, että Johanna tulee auttamaan Korjaajaryhmässä kesälomiin asti ja sitten pidetään 
arviointikokous, että kuinka hän viihtyisi. Hän tulee olemaan Korjaajaryhmässä kahtena päivänä 
viikossa; tiistaisin ja perjantaisin. Tiistai sen vuoksi koska silloin Forssan avussa on tiistaikävely ja 
viime aikoina Anatoli on vittuillakseen kävellyt Tatjanan ja Erikan seurassa. Tämä tekisi Johannan 
mustasukkaiseksi ja surulliseksi, vaikkei hän enää rakasta Medvedeviä.  
Johanna ajatteli, että hän voisi alkaa levittää Forssan avussa ollessa antipropagandaa, olla 
Korjaajaryhmän trollina, jotta näpäyttäisi entistä idoliaan. Nyt on vastavittuilun aika, ajatteli Johanna.  
 
Heti kun Johanna oli tutustunut Nino Alppilaan, niin silloin ajatukset assosioituvat Nino Backmaniin ja 
tämän vuoksi hän helposti kiintyy kaikkiin kaimoihin. Johannalle aina herkku Backman on se ainoa 
oikea Nino, Nino ykkönen, mutta ehkä hätätapauksessa kävisi hyvin myös tämä Nino kolmonen.  
Kakkonen on tietenkin Nino Järvimerkki mutta tällähän on jo lesbon retale tyttöystävänä, kuten 
Johanna tapaa usein vatuloida. Hän on lukemattomia kertoja yrittänyt etsiä Nino ensimmäistä muun 
muassa Facebookissa ja Net-Gallerysta mutta tuloksetta. Ilmeisesti jäbä on mennyt naimisiin ja 
ottanut lesbon retaleensa sukunimen, kuten Johanna tapaa ajatella.   
Johanna on nähnyt Nino Backmanin yhteiseurooppalaisella ATV3 kanavan Saturday Night fever 
ohjelmassa, muttei hiffannut, että kyse on sama rakas häiskä, joka on mellastanut hänen 
sydämessään kaikki nämä vuodet. Kylläkin hän on huomannut etunimen ja kiihottunut. Harvoin 
viihdeohjelmissa kutsutaan hauskuuttajia sukunimeltä ja vielä harvemmin tulee luettua lopputekstejä. 
Nino Backmanin ulkonäkö on muuttunut ja hänestä on tullut melko pitkäkasvuinen mutta yhä miehellä 
on sama tuttu hurmaava hymy sekä kanimainen etuhammas.  
Ennen kuin Nino meni naimisiin malli, Lotta Herbon kanssa, niin hän oli jonkin aikaa parisuhteessa 
mediapersoona, muusikko, Inga Valpenin kanssa ja heille syntyi pikkuinen Peder.  
Suhde päättyi itsestään, kun he molemmat huomasivat, etteivät enää tunteneet vetoa toisiaan 



 

 

kohtaan.  
He päättivät olla ystäviä kaveripohjalta, kun on lapsikin. Ehkä Ninoa järkytti, kun Inga tatuoi poikansa 
nimen suurilla kirjaimilla rintaansa sekä entisten poikaystävien nimet. Myöhemmin myös Ninon nimi 
ilmestyi vatsaihoon. Kaikkein isommalla, keskellä rintaa, lukee Papa.  
Sitten Nino tapasi huippumalli, Lotta Herbon työpaikallaan, samassa lauantaiviihdeohjelmassa. He 
menivät naimisiin, kun heillä on samankaltainen huumori.  
Silloin tällöin Ninolle on muistunut mieleen Johanna Kivinen, että mitähän tämä puuhaa tätä nykyään. 
Hänkään ei ole onnistunut löytämään neiti Kivistä. Ehkä Johanna on mennyt naimisiin, on Nino 
pohtinut Rico Anttilan kanssa netissä. He ovat yhä yhteydessä toisiinsa. Rico asuu yhä 
Lappeenrannassa ja kadehtii kaverinsa uraputkea; Ninosta on tullut melkoinen julkkis mutta harmi 
vaan, kun Radio Poolia ei kuulu Suomessa mutta onneksi sentään ATV3 näkyy.  
Johanna ei ole kuullut mitään Ricostakaan. Rico Anttila on sinkku mutta on ollut parisuhteessa ja 
hänellä on teini-ikäinen Jere poika.  
 
Inga Valpen oli muutama vuosi sitten toisessa ATV3 kanavan ohjelmassa, tosi-tv sarja Faroutissa, 
jossa seikkaillaan ympäri Eurooppaa ja samalla tutustutaan kulttuureihin. Silloin Ingalla oli pikimusta 
tukka, vähän samanlainen kuin Frida Kivisellä. Faroutissa kilpaili myös pallinaamaiset jätkät, Tatu ja 
Erik, jota moni katsoja inhosi, kun he eivät millään pudonneet pois.  
 
Main puolivälistä lähtien Johanna aloitti kaksi päivää viikossa Korjaajaryhmässä. Joka päivä hän 
näkee Forssan avun duunareita Voimalatalon aulassa sekä kahvilassa, josta Anatoli tapaa päivittäin 
ostaa juustosämpylöitä ja Ugri Colaa, vaikka yrittää pyristellä irti kolariippuvuudesta. Se on vaikeaa, 
kun Tatjana koko ajan kittaa tätä vahvaa kolajuomaa. Hän ei uskalla suuttua Tatjanalle koska on 
tuntenut tämän aina kouluvuosilta asti ja pelkää tämän isää. Anatoli ja Kaapo onnistuivat saada 
työpaikalle limsa ja karkki kiellon mutta se toimii huonosti, kun aina vaan joku on mässyttämässä 
karkkia. Vaikkei karkki näy, niin se tuoksuu hengityksestä. Tatjanan on vaikea omaksua kieltoja. Kun 
Anatoli kehottaa tätä syömään makeisia nurkan takana piilossa, niin silloin tämä alkaa pelleillä ja 
naureksia. Neiti Niilola ei kykene olemaan vakava ja sen vuoksi hänen on vaikea löytää poikaystävää.  
Tatjana haaveilee Anatolista mutta tämähän on kihloissa. Anatoli ei voisi ajatellakaan rakastua 
naamavikaiseen tyttöön. Tätä nykyään hän on kyllästynyt kihlattunsa naamakertoimeen, vaikka 
Matleena on yhtä ylikiltti kuin Johanna. Enää Anatoli ei tunne rakkaustunteita Matleenaa kohtaa mutta 
tuntee itsensä pakotetuksi rakastaa tätä, ettei sanahirviöt ala soida korvissa. Anatoli on vakuuttunut, 
että Johanna olisi se oikea mutta nyt sillä rintamalla on täyssotku, jonka hän itse on aiheuttanut.  
Anatoli katuu kihlautumista. Olisi heti talvella 3008, kun sai rakkauskirjeen Johannalta, purkaa 
kihlauksen ja aloittaa Johannan kanssa, on Medvedevin poika monesti haikeana vatuloinut. Nyt ei 
taida auttaa edes tyttöystävän surmaaminen, tapaa Anatoli pohtia. Jos hän niin tekisi, niin silloin olisi 
sinkku, ehkä häkkilintu, on hän vatuloinut.  
 
Vaikka Anatoli ja Johanna eivät enää ole Facebookin kaverilistalla, niin silti Johanna tietää mulkeron 
tekemiset. Hän on hiffannut tavan nähdä Facebookin käyttäjien sivuille, vaikkei ole kaverilistalla; ensin 
kirjaudutaan ulos ja sitten selaimen osoitekenttään kirjoitetaan kyseisen käyttäjän naamakirjatunnus 
heti Facebook.com/ jälkeen, mutta ihan kaikkea ei voi nähdä uloskirjautuneena. Tämä kikka toimii 
myös estettyjen käyttäjien kohdalla. Anatoli ei tiedä tätä niksiä. Hän ei myöskään tietäisi kuinka 
estetään Facebook käyttäjiä, jos Johanna ei olisi opettanut syksyllä. Nyt Johannaa kaduttaa, kun sattui 
opettamaan työkaverilleen estolistan käytön.  
Opettamisen syynä oli se, kun Anatoli halusi estää Juhan ja Markon pääsyn hänen profiiliinsa. Nyt hän 
on estänyt Johannankin pääsemisen hänen Facebook sivulleen, vaikkei tämä ole tehnyt mitään 
väärää eikä siellä sivulla ole mitään katsottavaakaan.  
 
Johannan ärsyttävä piirre sosiaalisessa mediassa on se, kun hän ylireagoi ja ottaa liian vakavasti ne 
henkilöt, jotka tekevät kaverilista Brexitit. Heti hän lähestyy sähköpostitse tai tekstiviestitse ja vaatii 
syytä Brexitiin. Välttämättä ei tarvitse ollakaan varsinaista syytä, ihminen saattaa muuten vaan siivota 
kaverilistaansa sellaisista henkilöistä, joiden kanssa ei ole tekemisissä. Jos Johanna ottaisi iisisti, niin 
ehkä kaverilistakarkurit saattaisivat tulla takaisin.  
Totta kai tämä kuulostaa erittäin hullunkuriselta ja lapselliselta. Johanna on yhä melko lapsellinen, 
vaikka työpaikalla yrittää näytellä kovaa pimua mutta sekin on mennyt ihan lorinaksi Anatoli-kahakan 
takia. Jos Johanna olisi jämerämpi, niin kuka ties Kari Erkkilä rakastuisi häneen tai Anatoli olisi 
rakastunut jo syksyllä 3007 ja pistänyt poikki tyttöystävänsä kanssa. Aikaisemminkin Johannalla olisi 
saattanut käydä hyvä säkä poikarintamalla.  
Kuka ties Santtu Koivula olisi kiinnostunut tai sitten Juha Janatuinen. Näin ei käynyt, kun Johannan 



 

 

lapsellisuus paistaa läpi.  
 
Nyt jälkikäteen Johanna on hoksannut, että muun muassa Risto ja Ville Sipilä ovat olleet oikeassa 
Anatolin suhteen. Tosin Ville ei tiedä Johannan oikeaa nimeä, vaan olettaa sukunimeksi Arrow tai 
jotain siihen tyyliin. TASS on ainoa nettikavereista, joka tietää Johannan koko nimen sekä osoitetiedot. 
   
Eräänä kevätpäivänä Johanna lopetti Net-Gallery tilinsä, ainakin niin luuli tekevänsä mutta tili meni 
pakkaseen. Syy tilinlopetukseen oli uutiset sivuston nettikaappauksista. Tästä hän oli nähnyt 
dokumentit TV Kainuusta, jota hän katsoo enemmän kuin hämäläisiä tv-kanavia. Net-Galleryssa 
hänellä oli muutama tuntematon henkilö kaverilistalla, joista yksi on ulkokainuulainen, suurin piirtein 
Johannan ikäinen tutkivajournalisti, Jussi Palikka-Neuerstedt, joka on ollut uutisankkurina kansallisen 
EBU TV2:n Kainuun kielisissä uutisissa, kunnes uutispäällikkö Kamilla Jaskari antoi Jussille potkut 
erimielisyyksien takia. Johannalle tämä oli harmin paikka, kun Kainuun kielisten uutistenlukijoiden 
määrä väheni niin, että useammin paskaniminen Inkeri Tekele on uutislukuvuorossa. Ennen potkuja 
Johanna tapasi ihastella Jussin komeaa olemusta. Yksi asia yhdistää Johannaa ja Jussia; molemmat 
ovat saaneet potkut hyvästä työpaikasta. Jussin potkujen syynä ei ollut lapsellisuudet vaan poliittiset 
erimielisyydet, sillä Jussi Palikka-Neuerstedt oli potkujen aikaan liberaalisessa puolueessa. Tämäkin 
seikka kiihottaa Johannaa, kun he molemmat ovat poliittisesti liberaaleja. Potkujen jälkeen Jussi päätti 
jättää politiikan ja keskittyä eläinsuojeluun. Hän suunnittelee perustaa uuden vihreän puolueen, joka 
edistäisi eläinten oikeuksia. Lisäksi Jussi on tutkinut edellisen vuosisadan alun terraristimellakoita 
sekä tiedustelupalveluiden vakoilua. Moni syytön ihminen joutui federaation tiedustelupalvelun listoille, 
kaiken varalta. Jussi varoen tutkii, sillä aihe on tulenarka; ajatella jos äärioikeisto saisi vihiä asiasta, 
niin silloin muilla puolueilla olisi vaikeuksia tulevissa vaaleissa.  
 
Nopeasti Johanna ystävystyi Karoluksen ja Ninon kanssa. Johannan sydäntä lämmittää, kun on 
löytänyt kolmannen Ninon. Myös tämä uusi Nino vaikuttaa melkein yhtä vekkulimaiselta, kuin ykkönen. 
Ehkä nuori herra Alppila on vekkulimaisempi kuin herkku Backman. Nino Alppila innostuu heti, kun 
tätä kutsuu vekkuliksi ja alkaa kutitella mahasta ja kainaloista.  
Nino Alppilalla ei ole tilejä sosiaalisessa mediassa eikä koko nettiä, kun tällä on narkolepsia. Hän 
sairastui narkolepsiaan teini-iän kynnyksellä. Ehkä jokin rokote laukaisi unitaudin. Hänellä on 
jatkuvasti kaulassa narkolepsiasta kertova kaulariipus, jossa on sairauden tunnuskuva. Netissä 
roikkuminen voi pahentaa äkillisiä nukahtamisia, ainakin Ninon vanhempien mielestä.  
Karolus on Facebookissa ja pian myös Johannan kaverilistalla. Naamakirjasta Johanna huomasi, että 
jätkän toinen etunimi on kuin onkin Anatoli; Karolus Anatoli Anttila. Johanna alkoi itse mielessään 
kutsua Karolusta kiltiksi Anatoliksi ja Medvedeviä ilkeäksi Anatoliksi. Johanna alkaa pikkuhiljaa 
enemmän ja enemmän vittuuntua Medvedeviin. Tämän hullunnauru kaikuu tinnituksen lailla korvissa.  
Anatolin nauru on ärsyttävämpää kuin Kaapon vastaava. Johannasta Kaapo Molotov on ulkonäöltään 
melko komea, jopa seksikäskin mutta on päättänyt taistella tunteitansa vastaan, sillä suhteesta ei tulisi 
mitään, kun Kaapo istuu pyörätuolissa. Rullatuoli on Kaapolle kuin tavaramerkki. Facebookissa hän 
käyttää nimimerkkiä, Rullatuoli-Kaapo. Pia-Annikin on alkanut kyllästyä Kaapoon, kun joka paikkaan 
mentäessä pitää ajatella, että kuinka Kaapo pääsisi sisälle. Lisäksi Kaapolla on ympärivuorokautinen 
henkilökohtainen avustaja. Ei sellaisessa olosuhteessa oikein seksiä viitsi alkaa harrastamaan, kuten 
PA on sanonut. On vain ajankysymys, milloin Pia-Anni pistää välit poikki ja se tulee olemaan vaikeaa. 
Tyttö melkein arvaa millainen mökä syntyy, kun hän jättäisi liikuntarajoitteisen poikakaverinsa.  
 
Lähes joka ilta Johanna ja Karolus chattailevat Facebookissa. Karoluksella on tapana vastailla lyhyesti 
ja ytimekkäästi; Japp, Jep sekä Jopp.  
Työpaikalla Karolus tapaa usein pelleillä Ninon kanssa ja rallatella 2970-luvun iskelmärockbändi, 
APOA:n iskelmärenkutusta, Nino Ballerino, jolloin Alppila tulee heti kutittelemaan kainaloista.  
Johanna tietäisi toisen Nino aiheisen biisin mutta harmi vaan, kun ei osaa laulaa. Kappaleen esitti 
kainuulainen laulajatar Kaarina Kuuva, joka menehtyi muutama vuosi sitten vanhuuteen. Tämän biisin 
Johanna kuuli ensimmäisen kerran 2980-luvun alussa ja jo silloin olisi tehnyt rallatella Nino ykköselle. 
Harmi vaan, kun ei osaa laulaa, on Johanna monesti itse mielessään sadatellut.  
 
APOA oli suomalaisbändi, joka voitti vuonna 2974 Euroviisut kappaleella Vesivehmaa, josta tuli 
maailmanhitti. Kappaleessa on ihan muutama sana suomea ja loput englantia.  
Yhtyeen nimi tulee sen jäsenten etunimistä; Aki Kenttäsalo, Pena Anttila, Otso Ulvila sekä Anni-
Rauha-Lynkkälä. Heti Euroviisuvoiton jälkeen bändi oli kaikkien huulilla ja Karaokessa hoilattiin ja 
hoilataan yhä Vesivehmaata sekä saman nimistä ikivanhaa Vesivehmaan jenkkaa APOA:n tyylillä.  
 



 

 

Muut menestys hitit ovat muun muassa Nino Ballerino, Dancing Customer, Pappa Pia, Ferdinand sekä 
Send SMS. Jotkut musiikkineuvokset ovat hiffanneet, että bändin kappaleet muistuttavat melkoisesti 
muinaisen ABBA:n biisejä, jopa viisuvoittokappale, Vesivehmaa muistuttaa hyvin paljon Waterloota. 
Onneksi Euroviisuissa kukaan ei tätä hoksannut tai muuten bändi olisi diskvalifioitu.  
 
Usein Karolus tapaa rallatella Ninolle tämän nimikkobiisiä. Siinä sivussa Johanna nauraa kihertää ja 
haluaisi kovasti laulaa Pikku Ninoa, muttei osaa.  
Karolus on varoittanut Ninoa, ettei tämä kutittelisi jalkapohjista, ellei halua refleksimäistä potkua 
kasvoihin. Tämä varoitus kuulosti Johannan korvissa hassulta. Taitaa Karolus ja Nino olla melkoisia 
velikultia, kuten Johanna tapaa ajatella samalla, kun katselee jätkien pelleilyä.  
Johanna muisti, että lukionaikainen koulukaveri, Kalle Körkön toinen etunimi on myös Karolus ja usein 
tätä kutsuttiin Karolukseksi eli Anttila on Karolus kakkonen, kuten hän itse mielessään vatuloi.  
 
Päivänä eräänä Johanna löysi netin sopukoista Karoluksen nimikkobiisin, joka on tyyliä Capella eli 
naispuoliset taustalaulajat imitoivat soittimia, kun taas muutama hokee nimeä Karolus. Kyseessä on 
ukrainalainen kapella yhtye, Little Paris Girls.  
Heti seuraavana tiistaina Johanna päätti soittaa kappaleen Karolukselle ja Ninolle. Jälkimmäinen alkoi 
nauraa kikattaa, kun taas Karolus tuhahti: ”Sammuta jo vitun rallatus!” Johanna hädissään sammutti 
takkipuhelimen musiikkisoittimen, kun mieleen tuli Anatolin happamuus. Johannalle on kehittynyt raju 
hapankauhu.  
Johanna on huomannut, että takkipuhelinta saa käyttää ihan vapaasti Korjaajaryhmässä eli mulkeron 
väitteessä ei ollutkaan perää. Tietenkin Anatoli oli työskentelyn sijasta istunut räpläämässä 
takkipuhelintaan niin, että ohjaajien oli pakko kieltää häneltä moiset puuhat, ajatteli Johanna samalla, 
kun kuunteli Karoluksen ja Ninon pelleilyä.  
Johanna soitti jätkille myös toisen hassun mutta hyvin härskin kappaleen takkipuhelimen 
musiikkisoittimella. Kappale on hyvin lyhyt mutta sitäkin härski, jossa kertosäe menee tähän tyyliin; 
Sisään tulee isä, jolloin kissa ja koira runkkaa pöydällä… Kappaleen Johanna oli saanut 
pikkusiskoltaan ja kuuluu isojen tyttöjen laulujen albumiin nimeltä eurooppalaiset kansanlaulut. Laulut 
on käännetty usealle eurooppalaiselle kielelle, joiden joukossa suomi.  
Toinen hassun härski kipale on nimeltä Sillisuolaamo, joka menee tähän tyyliin; Ennen olimme 
duunissa sillisuolaamossa, mutta mitä opimme siitä… Opimme vaan siittimen suuren. Tätäkin laulua 
Johanna on soittanut Korjaajaryhmän isossa salissa, kun ohjaajat eikä herkimmät duunarit olleet 
läsnä. Johanna heti aisti, että Karolus ja Nino ovat samalla aaltopituudella, melkein kuin Leena Lehto.  
Ehkä Pertti saattaisi pitää näistä tuhmista kappaleista, mutta Esa ja kahvilan Markus saattaisivat 
vetäistä herneen nenäänsä.  
 
Kevään aikana Johannan vasempaan käsivarteen iski helvetillinen lihastulehdus. Kun hän on 
pitempiaikaisesti aloillaan, niin heti alkaa hirveä särky. Hän vatuloi, että lihastulehdus on ryssä 
Anatolin syytä. Kaikki paha on mulkeron syytä, kuten Johanna tapaa itse mielessään sadatella, jotta 
samalla poistuisi sydämen kätköistä viimeisetkin ihastuksen rippeet, jos sellaisia vielä on. Mitä 
Johanna ei tiedä, Anatolilla on vieläkin isompi ahdinko, katumuksen sekainen ahdinko; hän ei pääse 
yli rakastumisesta. Tämän vuoksi hän pakottaa itsensä happamaksi mutta huonoin tuloksin koska 
toiset työkaverit siitä kärsivät.  
 
Junin alussa Johanna kävi Maria Allun terveyskeskuksella näyttämään kättään. Sairaanhoitaja vahvisti 
epäilyt; kyseessä on lihastulehdus ja määräsi ottaa särkylääkettä sekä treenata käsilihasta.  
Tabletti lievitti kipua mutta muutaman tunnin kuluttua, kun tabletin vaikutus lakkasi niin kipu palasi. 
Töissä, Korjaajaryhmässä hän kysyi vanhalta ja kokeneelta Pertti Anttilalta neuvoja lihastulehdukseen. 
Hän antoi hierontaa Korjaajaryhmän konttorinurkkauksessa. Johanna joutui riisua paitansa, jotta Pertti 
voisi levittää selkään linimenttiä. Tämä oli historiallinen hetki, kun Johanna oli ilman paitaa työpaikalla. 
Ensin hän riisui silmälasit ja asetti rillinsä konttorinurkkauksen nurkkaan koska ei ole tottunut olemaan 
paidatta rillit päässä. Sitten Pertti hieroi kovaotteisesti ja se tuntui mukavalta. Johanna ajatteli, ettei 
Anatolin kauhutarinat pidä tippaakaan paikkaansa. Korjaajaryhmäläiset ovat ihan mukavia, ajatteli 
Johanna samalla, kun makasi mahallaan hierontapenkillä. Hän unelmoi kahvilan Jessestä, että olisi 
nautinto, jos tämä antaisi ranskalaista hierontaa. Silloin mieleen tuli 2980-luvun parturikäynti 
Kyllösellä, jolloin parturi Kyllönen oli saanut härskin hassun häirikkösoiton, jossa pyydettiin 
ranskalaista hierontaa. Juuri silloin Johanna oppi kyseisen termin. Hieromisen jälkeen Pertti laittoi 
pyyhkeen paljaan selän päälle ja kehotti ottaa nokoset samalla, kun musiikkisoittimesta tuli valaiden 
laulua. Johanna ei osaa nukkua työajalla vaan makasi mahallaan ja oli nukkuvinaan.  
Päivinä, jolloin Pertti ei ehtinyt hieroa, niin silloin tämä kehotti Ninoa hieromaan. Totta kai Johanna 



 

 

siihen suostui, kun jätkähän on melkein kolmekymppinen ja kaiken kukkuraksi ihka elävä Nino.  
Johanna huomasi, halusi huomata, että Ninolla on ihanat kädet.  
 
Johanna yritti unohtaa mielestänsä tosiasian, että jätkä on toimintarajoitteinen. Se melkein onnistui ja 
tunsi ihastusta tätä uutta Ninoa kohtaan. Alppila syntyi silloin kun Johanna tapasi Nino ykkösen.  
Heti kun Nino hieroi kyljestä, niin silloin Johannaa alkoi naurattaa, jolloin hän ymmärsi, että 
todennäköisesti siinä on tämän G-piste. Tämä on ainoa eroottinen ilmaisu, jonka Alppila tietää. Hän on 
aivan liian ujo tutustumaan erotiikan saloihin, saati sitten pornoon. Nino on ujo ja kiltti kotipoika.  
Parhaillaan hän on lopettamassa suhdettaan Tove Kangasoksaan, kun tyttö on aivan liian rivo ja 
seksihullu. Nino ei siihen yksin kykene vaan hänen vanhempansa auttavat pääsemään eroon 
moisesta rivohummerista, joksi tätä nykyään rivoja henkilöitä kutsutaan.  
 
Yksi pikkujuttu Johannaa ärsyttää tässä uudessa Ninossa ja se on jätkän kynsien pureskelu sekä 
ajoittainen puhumattomuus. Ehkä jäbällä on hyvin lievä autismi tai sitten pikanukahtaminen.  
Monesti ruokatunneilla Nino ja Tatjana tapaavat pelleillä, kun kouluaikaan heillä oli pikasuhde. Tatjana 
ei ole se oikea Ninolle, kun tämä on hyvin vallaton. Jos kaksi vallatonta vekkulia menisi naimisiin, niin 
silloin kaikki menisi ihan löpinäksi.  
 
Myös Karolus on melkoinen vekkuli, vaikka välillä tuhahtelee melkein kuin Anatoli. Hitusen verran 
järkevämpi. Hän on kertonut Ninolle suuren salaisuuden; hänen G-pisteensä on käsivarressa. 
Kevättalvella, kun yksi hänen monista tyttöystäväkandidaateista oli sattunut koskettaa häntä 
käsivarresta, niin silloin hän oli kiihottunut niin paljon, että rakastui siltä seisomaltaan.  
Nino ei ole varma, että missä on hänen G-pisteensä. Ilmeisesti jossain alamahassa. Hän on liian ujo ja 
arka edes onanoimaan. Härski tyttöystävä on vienyt häneltä kaikki seksi halut, kun Tove tapaa 
jankuttaa perheen perustamisesta. Siihen Nino ei ole vielä valmis.  
 
Johannasta tuntuu ihanalta maata Korjaajaryhmän hierontapenkillä Ninon käsittelyssä. Hän toivoisi, 
jos jätkä enemmän hyväilisi ja mielellään kotona. Johannan iho oikein huutaa kosketusta.  
Vuosi sitten hän turhaan toivoi seksiä Anatolilta. Sai ainoastaan tyytyä muutamiin pikaisiin stressisiin 
suudelmiin, jotka päättyivät nopeasti. Syksyllä Johanna toivoi myös enemmän hierontaa Karilta. Hän 
sai vain yhden ainoan kerran, jolloin tämä esitteli ryhmälle aurinkosatu hieronnan. Johannasta se oli 
varsinaista ranskalaista hierontaa. Johanna on melkoinen seksuaalinen olento, joka on saanut aivan 
liian vähän seksiä. Syynä on hänen lapsellinen asenteensa.  
Nyt Korjaajaryhmän konttorin hierontanurkkauksessa Nino saattaisi hieroa enemmän, jos uskaltaisi 
koska konttorissa jatkuvasti ohjaajat ravaavat.  
Hierontapenkillä maatessa Johanna yrittää rakastuttaa itsensä tähän uuteen Ninoon mutta se on 
vaikeaa, kun Alppila hieroo liian asiallisen ammattitaitoisesti, tismalleen kuin Pertti on opettanut.  
2980-luvun lopulla Johanna oli monesti haaveillut Nino ykkösestä, että sitten kun hänellä olisi ajokortti 
ja auto, niin hän ajaisi Lappeenrantaan lempimään herkku Backmanin kanssa. Hän ei oikein 
uskaltanut unelmoida Järvimerkistä, kun niihin aikoihin usein käytiin Viipurissa enon luona.  
 
Hieromisen jälkeen Nino levittää selän päälle pyyhkeitä sekä lämpimän vehnätyynyn, aivan kuten 
Pertti on neuvonut. Johanna turhaan odotteli halauksia ja helliä pusuja.  
Lopuksi Nino laittaa musiikkisoittimeen rentoutumismusiikiksi valaiden laulua ja kehottaa ottaa 
nokoset. Nino ei poikkea tippaakaan opituista ohjeista. Johanna on hänelle pelkkä työväline, kun taas 
Nino on Johannalle kuin ammattirakastaja. Johannan harmiksi Nino jättää hänet yksin makaamaan 
hierontapenkille. Olisi niin kiihottavaa tuntea pitempään ihananimisen jätkän kädet iholla, ajatteli 
Johanna. Mukamas nukkuvinaan Johanna tapaa uneksia Ninosta ja kuuntelee tämän puhetta isossa 
salissa. Hierontapenkin naamareiästä Johanna tapaa joutilaana valuttaa sylkeä konttorin lattialle. 
Kukaan ei huomaa sylkilätäkköä, kun konttorinurkkauksessa on hyvin hämärää ja lattialla on harmaa 
muovinen kokolattiamatto. Hänestä kuulostaa rentouttavalta, kun sylkitipat lätsähtävät lattiaan.  
 
Korjaajaryhmässä duunarit tapaavat luppoajalla pelata tietokonejatsia ison salin nurkassa. Tietokone 
on hyvin yksinkertainen eikä siinä ole edes saneluohjelmaa.  
 
Kotona televisiota katsoessa sekä odotellessa tietokoneen käynnistymistä Johanna tapaa pureskella 
kynsiä. Tämä pahe on vähentynyt viime vuosina, kun hän on tietoinen kynsien välissä lymyilevistä 
bakteereista. Ei olisi mukava olla oksennustaudin kourissa, kuten Johanna tapaa ajatella heti, kun 
sormi on menossa suuhun ja sylkäisee pois mahdolliset bakteerit.  
 



 

 

TV-sarja Kauppakatua katsoessa hänellä on joka kerta suklaata, ettei tulisi kiusaukseen pureskella 
kynsiä. Hänen suosikki suklaansa on Farsanin Tjejens täytesuklaa.   
 
Hän on totuttanut mielensä syödä juuri tätä suklaata, kun on menossa kainuulainen draamasarja 
Kauppakatu. Sarja päättyy vuonna 3012, kun julkisenpalvelun televisioyhtiöllä ei ole enää vara uusiin 
jaksoihin. Sarja alkoi vuonna 2995.  
Johannan mahaan on muodostunut läskien poimujen taitos. TV-sarjojen kesätauolla maha hieman 
pienenee, kun ei ole televisiossa mitään erikoista katsottavaa. Poimujen taitos pysyy näkösällä. 
Joskus Johanna saa omasta läskimahastaan assosiaatioita vanhan mallisen kameran objektiiviin, 
samalla tavalla ulos päin työntyvät.  
 
Suurin osa Daily Activityn duunareista ovat ylipainoisia. Korjaajaryhmän lihavin on Karolus. Laihin on 
Nino, joka on samalla myös hyvin pitkäkasvuinen, melkein Johannan kokoinen.  
Pertti on lyhyt ja lihava. Esa Hirvi on tasapaksu, ei kovin lihava eikä laihakaan. Kahvilan Markus on 
melko pyylevä ja kaiken kukkuraksi äijällä on usein vahvat silmämeikit.  
 Kahvilan jätkät, Jesse Jussila ja Uuno Kiukku ovat laihoja. Jesse on pitkäkasvuinen ruipelo. Uuno on 
lyhyt ja hento mutta samalla hyvin lihaksikas. Sylvester on lyhyt ja lihava. Kouluaikaan hänellä oli 
tuuhea afrokampaus mutta tätä nykyään oikea moppitukka.  
 
Jesse, Uuno ja Nino harrastavat keilailua. He ovat taitavia keilaajia, varsinkin ensin mainittu. Nino 
tekee usein samat virheet, liikaa koukistaa polviaan niin, että polvet tahtovat rasittua ja sitten valittaa 
kuin sotaorpo. Turhan usein hän tahtoo liikaa innostua keilaradalla tai sitten toinen käsi villisti vispaten 
niin, että pelikaveri saa pidätellä nauruaan.  
 
Jätkät ovat Forssan toimintarajoitteisten urheiluyhdistyksessä, jolla on joka torstai kello 16 keilatreenit 
Forssan keilahallilla. Keilahalli on Jokiylänneareenan kellarissa.  
Samassa yhdistyksessä keilaa myös Filippa Katainen. Siitä Johannalla ei ole harmainta 
aavistustakaan, kun ei ole tekemisissä työkaverinsa kanssa. Tämä johtuu tietenkin siitä, kun Filippa on 
samaa sukupuolta sekä tällä on naurunhörähdyksiä. Vuosi sitten Anatoli ehti tartuttaa Johannaan 
Filippa inhon.   
 
Filippa keilaa useimmiten kuuromykkä-Anun kanssa. Lihavahko siilitukkainen kolmissa kymmenissä 
oleva naikkonen. Anu on kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Oili Kaislavirran tytär.  
Urheiluyhdistyksen avustajana on viittomatulkki, Polli Salolehto, lihava ja leppoisa ohuttukkainen 
vanhahko nainen. Yhdistyksen puheenjohtaja on yhtä lihava, harmaasiilitukkainen Virve Risula. Myös 
hän on hyvin humoristinen mutta toisinaan melko äkeä. Virvellä on usein henkselit niin, että ne oikein 
korostavat selkäläskejä.   
 
Heti tutustumiskäynnillä Johanna ihastui Karolukseen. Hänestä jätkän kaksoisleuka vaikuttaa 
seksikkäältä. Karoluksella on melkein pornoääni.  
Jo vuosi sitten Johanna ihastui kahvilan Jesseen, kun tämä on vekkulimaisen laiha ja pitkähkö jäbä.  
 
Tiistai-iltapäivisin Uuno ja Jesse vuorottelevat vuoroviikoin kauppakierroksen kanssa, nimittäin 
duunarit käyvät ostamassa elintarvikkeita kahvilaan. Transport Team kyyditsee Zumilan Gunwood’s 
Cashiin.  
Johanna sai kunnian auttaa jätkiä, kun on intellektuelli. Ohjaajien silmissä Johanna on melkein kuin he 
itse, vaikka tältä puuttuu ohjaajakoulutus. Jotkut korjaajaryhmäläiset eivät osaa lukea eli heistä ei ole 
kahvilan duunareiden kauppa-apulaisiksi. Sylvester vain stressaisi kaupassa niin, ettei siitä tulisi 
mitään.  
 
Transport Teamilla on käytössä punainen Volkswagen minibussi, jonka ovissa on Sunerin logot.  
Ennen hoivauudistusta ryhmä oli Kulmaryhmän nimellä koska tilat olivat Kulmakadulla, TLNA 
yhdistyksen vieressä.  
 
Kauppaan mennessä autossa, Johanna salaa ihailee Jessen vaaleita käsiä. Häntä tekisi mieli antaa 
poskipusu, muttei uskalla Anatoli-rumban jälkeen.  
Johannan mielestä Jessen kasvot muistuttaa auringonkukkaa, jossa on hieman vaaleanpunaisia 
sävyjä. Hän on huomannut, että Jessessä on joitakin samoja piirteitä kuin Elmossa.  
Elmo Yrjölää Johanna ei ole pitkään aikaan tavannut, jos ei lasketa niitä lyhyitä hetkiä, kun käy 
kaupungintalolla tervehtimässä Leenaa, jolloin samalla kurkistaa ravintolan puolelle.  



 

 

Joka kerta Elmo kehottaa laulaa pätkän hassuja lastenlauluja.  
 
 
Johanna ei tiedä, että Elmo on sinkku. Hänen on vaikea pysyä parisuhteessa koska helposti 
hermostuu ja alkaa kiroilla. Heti kun joku kavereista peruu sovitun tapaamisen, niin silloin hän hurjistuu 
ja poistaa kyseisen henkilön puhelinnumeron, jota myöhemmin katuu. Hänen temperamenttinsa on 
hieman erilainen kuin Anatolin, mutta heillä on joitakin samoja piirteitä. Muuten Elmo on ihan mukava 
nuori mies mutta hermostumiset pilaavat kaiken.  
Elmo tapaa monesti rallatella, ettei kiitos ole kirosana. Hän on hyvin kohtelias ja älykäs nuori mies.  
Hän on älykkäämpi kuin Anatoli ja on tämän koulututtu. Elmo ei koskaan ole viihtynyt läski-Anatolin 
seurassa.  
 
Johanna on varma, että myös Jessellä olisi tyttöystävä, miksei olisi näin komealla eurokarjulla, kuten 
hän tapaa usein vatuloida samalla, kun istuu vierekkäin punaisessa minibussissa kohti kauppaa ja 
sieltä takaisin.  
 
Äskettäin Jesse on päättänyt suhteensa gotlantilaispimun kanssa koska tyttö oli pikku rikollinen. Heti 
suhteen lopettamisen jälkeen hän alkoi etsiä uutta pillua, kuten hän itse tapaa ilmaista. Miltei heti hän 
ihastui erääseen laihialaiseen nikkarityttö, Rose-Mari Pekkaseen.  
Jessen Facebook profiilissa lukee, että hän on sinkku, etteivät sukulaiset alkaisi esittää kysymyksiä 
sekä onnittelisi liian aikaisin. Johanna on ilokseen huomannut, että Jussila on sinkku eli patukkaa 
saattaa olla tiedossa, jos pelaisi pokerinsa oikein. Hän ei uskalla lähettää kaveripyyntöä koska pelkää 
tulla hylätyksi ja estolistalle.  Johannan ihastus heittelehtii Karoluksen, Jessen ja Ninon välillä. Hän ei 
uskalla alkaa flirttailemaan turvasatamassa. Tuskin nämä kolme jätkää olisivat yhtä härskejä kuin 
Medvedev, kuten Johanna tapaa pohtia.  
Ihan muutaman kerran Johanna on saanut halata Jesseä, tosin vain kaverillisia halauksia mutta 
Johanna kokee kaikki halaukset esileikkinä seksiin. Useimmiten hän saa halata estoitta Ninoa mutta 
Karolusta hän ei voi halata koska tällä on vanhojen naisten kauhu, nimittäin tämän ex-tyttöystävä oli 
huumeissaan kiskonut häntä kädestä niin, että käsi vioittui niin, ettei keilailusta tule mitään. Hänelle 
kehittyi käsittämätön akka pelko. Kyllä hän tietää, että Johanna on hyvätahtoinen, muttei mahda 
mitään akkakammolle.  
 
Lapsena Karolus on usein leikkinyt Uunon kanssa mutta sitten he vieraantuivat, kun Karoluksen perhe 
muutti Hietalaan, Kanervatielle. Uuno on aina asunut Lohkotiellä. Lisäksi Uuno huomasi 
leikkikaverissa kummallisia piirteitä ja alkoi tätä karttaa.  
 
Karoluksen kausijuoppo äiti, Martina menehtyi vuonna 2999. Jonkin aikaa Karolus asusteli isä Maxin 
kanssa mutta sitten tämän mielenterveys alkoi järkkyä, jolloin ukki, isän isä, Kaarlo Euronen otti pojan 
huostaansa. Ukki on Karolukselle kuin isä. Kyllä hän silloin tällöin käy biologisen isän luona, joka asuu 
Hillossa Vuorikummuntiellä.  
Sitten Karolus tuli isäksi ja myös hänen mielenterveytensä järkkyi, kun häneen iski isyysmasennus, 
kun lapsen äiti pakeni vastuutaan Lahteen eikä näyttänyt kiinnostusta lastaan kohtaan. Karolus oli 
kykenemätön hoitaa poikaansa, niinpä hän adoptoi Julianin kummitädilleen, joka asuu Salomäen 
kaupunginosassa. Oli järkevää adoptoida sukulaiselle, jotta voisi tavata poikaansa, josta hän on hyvin 
ylpeä mutta harmittelee, kun on niin saamaton.  
Karolus asuu yhä Kanervatiellä, rivitalomaisessa asumisoikeusasunnossa ukkinsa ja pienen 
viihderobotin kanssa. Ruffe robotti on heille molemmille kuin henki ja elämä. Robotin ohjelmointi on 
päin persettä, kun robotti alkaa suhista heti, kun sen tekoälytutkaimet havaitsevat vanhojen naisten 
puhetta. Lukemattomia kertoja he ovat yrittäneet uudelleen ohjelmoida robottia, mutta turhaan. 
Jotenkin Karolus on onnistunut sössimään kaiken ja salasanakin on unohtunut.  
 
Joku aika sitten Johanna on kuullut radiosta Jesse Anttilan läpimurtohitin, Tule, josta hänelle tulee 
työkaveri Jesse Jussila mieleen. Laulaja Jesse Anttila on monta kertaa komeampi eurokarju kuin herra 
Jussila ja ennen kaikkea Anttila ei ole toimintarajoitteinen. 
Assosiaation takia Johanna ihastui Jussilaan koska tätä on helpompi tavata kuin artistia, joka asuu 
Forssan keskustassa, Jätkänkadulla, ei kovin kaukana Johannan luota, muttei tietenkään ole 
mahdollista noin vain tavata tunnettua laulajaa.  
Jesse Jussila asuu hieman kauempana, Lexuksessa, pienessä rivitalonpätkässä. Lexuksen 
rivitaloalue on yhtä labyrinttiä aivan kuin Viipurin Ukkolan rivitaloalue, jossa Matias eno asuu.  
 



 

 

Johanna päätti pitää salassa ihastuksensa Jesseen, Ninoon sekä Karolukseen, ettei tulisi samanlaista 
lemmenrumbaa kuin ryssän tapauksessa.  
 
Daily Activityn ohjaajilla on tiiviit yhteydet duunareiden vanhempiin paitsi Johannan isään ja äitiin. 
Johanna ei halua työpaikalla, siis lainausmerkeissä työpaikalla, mainostaa omia omaisiaan. Eikä Antti 
ja Annakaan halua olla tekemisissä ohjaajien kanssa, kun vierastavat sosiaalityöntekijöitä. He 
luokittelevat Daily Activity ohjaajat sellaisiksi.  
Johanna toivoo ja elättelee toiveita päästä pian takaisin informaatiopalveluun. Vuosi sitten hän melkein 
unohti kaipuun takaisin entiseen työpaikkaansa, kun oli lemmen humalassa. Nyt kun humala, lemmen 
myrkytys on haihtunut, niin kaipuu on palannut.  
 
Äskettäin Oili Lehmusvuori on päässyt vanhuuseläkkeelle ja nyt osastolla olisi oikea paratiisi, kun ei 
tarvitsisi kuunnella sitä ainaista rykimistä. Harmi vaan, kun kunta on päättänyt, että 
informaatiopalvelussa tulee olla ainoastaan puoliaikavirka työkuntoutuksessa oleville henkilöille sekä 
Johanna on työmarkkinoiden saavuttamattomissa. Häntä vaivaa syvä katumus, kun valitti liikaa 
vuonna 3002 ja ennen kaikkea ei noteerannut Leenan viisaita neuvoja.  
 
Oilin seuraajaksi tuli joksikin aikaa kaksissakymmenissä oleva, musta niskatukkainen, Mika Stalin, 
jolla on jokin työvamma. Leena Lehdon tulee auttaa tarvittaessa, vaikka hänellä on paljon kopioitavaa 
mutta pomot eivät kuuntele vastalauseita. Leena ei myöskään uskalla kritisoida liian paljon, kun on 
tuoreessa muistissa, kuinka Johannalle kävi, kun alkoi inistä uudelleen järjestelyistä. Leena on todella 
vittuuntunut Oilille, kun tämä savusti Johannan ulos. 
 
Samaan aikaan Voimalatalolla, tiistaisin, kun Johanna on Korjaajaryhmässä, niin hän salaisesti ihailee 
Jesseä, Karolusta ja Ninoa. Hän toivoo, että joku jätkistä ihastuisi häneen. Jätkät haluavat ainoastaan 
olla vain kaveri kaveripohjalta. Parempi sekin kuin sata jänistä, kuten Johanna tapaa itse mielessä 
pohtia samalla, kun luppoajalla istuu Jatsitietokoneen ääressä ja yrittää oppia tätä ikivanhaa 
noppapelin tietokoneversiota. Kaikki muut osaa paitsi Johanna. Yksinkertaisesti tällainen laskentapeli 
ei kiinnosta.  
Johanna on päättänyt yrittää hurmata jätkät uudella ystävyyskonseptilla. Se vaikuttaa toimivan 
hienosti, sillä hän on päässyt nopeasti Korjaajaryhmän ja Café Sunerin duunareiden ytimiin, kuten 
ryhmien ohjaajat ovat kovasti ihmetelleet.  
Eräänä päivänä Johanna kertoi Karolukselle kuinka Anatoli oli kohdellut häntä ja käskenyt tuoda 
särkytabletin Jokioisiin asti eikä suostunut maksaa kyytimaksua. Karolus puolestaan kertoi tämän 
Esalle ja Pertille, jotka kovasti päivittelivät Medvedevin käytöstä. Esa kiihtyneenä uhosi, ettei enää 
koskaan auttaisi Medvedevin perhettä. Aikaisemmin hän on auttanut Anatolin pikkuveljeä mutta nyt 
hän uhkasi haistattaa paskat koko ryssän perheelle.  
Johannasta tämä kuulosti ihanalta, todella balsamia sielulle, ajatteli hän.  
 
Johanna on hieman ihastunut Uuno Kiukkuun mutta tältä puuttuu se jokin. Ehkä häntä häiritsee Uunon 
naisellisuus kuten rintojen kasvu sekä kilkattava naismainen puheääni. Tämä johtuu hänen 
lapsuudenaikaisesta narkolepsialääkityksestänsä. Lääkitys sisälsi naishormonia, joka poisti 
narkolepsian mutta sivuvaikutuksena tuli naiselliset ominaisuudet. Orastava pornoääni poistui ja tilalle 
tuli lälly kilkattava akkamainen puheääni. Tämä kiusaa myös Uunoa itseään, kun ihmiset luulevat 
häntä transseksuaaliksi tai tekolesboksi.  Tämän vuoksi hänen on vaikea deittailla.  
Keilailussa isoista tisseistä on hyötyä koska silloin palloa on helppo pidellä tissien välissä, jolloin liika 
öljy pyyhkiytyy pois eli hän ei tarvitse keilapallon pyyhettä.  
 
Nino käy muutaman kerran viikossa Riihimäen kansankorkeakoulussa. Hän opiskelee päiväsaikaan, 
kun ei ole tottunut yöpymään vieraassa paikassa. Hän kulkee kuljetuspalvelun taksilla Insurance 
Cashin piikkiin.  
Kaikilla Daily Activity duunareilla on oikeus ilmaisiin taksimatkoihin, kunhan se on yhteydessä 
koulutukseen tai työhön. Kurssi on sosiaalista harjoittelua, jotta hän oppisi sanomaan ei.  
Varsinkin rakkaudessa Alppila on ihan onneton ja aina vaan joutuu tytön tossun alle.  
Kurssin ansiosta hän kykeni lopettaa stressaavan suhteen Tove Kangasoksan kanssa. 
 
Johannallekin tekisi hyvää aloittaa Riihimäen kansankorkeakoulussa. Hänelläkin on vaikea asettaa 
rajoja. Hän ei olisi tarvinnut mitään turvasatamaa, jos olisi ollut kovempi Anatolia kohtaan.  
Jokainen Korjaajaryhmän ja kahvilan duunari pitää kovasti Johannasta, kun tämä on hyvin avulias. 
Hän lataa itsenäisesti astianpesukoneet sekä käynnistää siivousrobotit. Ryhmän tilat oikein hohtavat 



 

 

puhtautta. Luppoajalla Johanna tapaa kirjoitella lyhyitä novelleja Korjaajaryhmän kirjoituslaitteeseen, 
jota käytetään suunnitteluun sekä muistiinpanoihin. Lisäksi Johanna piirtelee hassuja hahmoja ryhmän 
piirustuslaitteeseen.  
Tämä ei ole yhtä vakavaa kuin syksyllä 2992, koska hänhän on Daily Activityssä ja kaikki ymmärtävät 
hänen hyväntahtoista huumoriansa. 
Eräänä tiistaina, kun Karolus pelasi tietokonejatsia, niin silloin Johanna taiteili hänen takanaan kauniin 
kuvan Karoluksesta. Kuvassa näkyy tämän leveä selkä sekä musta niskatukka.  
Karolus ihasteli piirustusta ja tulosti sen paperille, jotta voisi näyttää sitä ukille ja pojalleen. Lisäksi hän 
aikoo skannata sen viihderobotti Ruffeen. 
Oikeastaan piirros ei ole kaksinen muistuttaen suurta säkkiä koska jätkä on säkkimäisen lihava, 
melkoinen läskikasa. Korjaajaryhmän lihavin on Erkki Laajamies. Hän on tuulella käyvä eikä tälle pidä 
flirttailla koska silloin hänen narsistinen tyttöystävänsä Pedra Ollipoeg tulisi riehumaan. Pedra 
harrastaa nyrkkeilyä ja kehän ulkopuolellakin usein käyttäytyy väkivaltaisesti. Hänellä ja Erkillä on 
narkolepsia, jätkällä on pahempi ja aamuisin on vaikea herätellä, kun tämä nukkuu kuin tukki. Joskus 
Pedra on nukahtanut kesken nyrkkeilyn niin, että vastustaja on tyrmännyt ja sitten herättyään alkaa 
reuhaamaan.  
 
Tässä joku aika sitten Karolus alkoi seurustella lietolaisen Karoliina Väyrysen kanssa. Tyttö on 
melkoinen vekkuli ja saa impulsiivisia päähänpistoja kuten esimerkiksi ryöstää kukkakaupan, jotta voisi 
antaa kukkia poikakaverilleen. Kukkakaupan ryöstö johtui välikohtauksesta Jussi Vares Parkin 
liukuportaissa, jossa Karoliina alkoi kävellä vastavirtaan, jolloin Karolus nuhteli häntä. Karoliina pahoitti 
mielensä ja alkoi pohtia hyvitystä. Seuraavalla päivällä, kun Karolus oli tyttöystävänsä olohuoneessa 
katsomassa uutiskanava Euronewsiä, niin sillä välin pimu kävi ryöstämässä lähikukkakaupan 
laserleikkurilla uhaten. Hän ei halunnut rahaa, vaan kauneimpia punaisia ruusuja. Sitten hän hiippaili 
takakautta kotiin ja ojensi ruusut poikakaverilleen. Karolus ihmetteli ruusukimppua, kun oli vielä kevät, 
Aprillin viimeinen sunnuntai eli vielä ei ruusut kuki muualla kuin kukkakaupassa. Karoliina naurahti: 
”Noo, omasta päästä, Haha!” Myöhemmin Karolukselle valkeni totuus, kun oli lukenut Turun 
lukulaitesanomista, että samana aamupäivällä Liedon kukkakioski oli ryöstetty. Hän järkyttyi, kun 
hänen mielestänsä kukkakauppoja ei saa ryöstää. Hän pohti, jos ilmiantaisi tyttöystävänsä mutta päätti 
vaieta, kun muuten Karoliina on ihana tyttö.  
He tapasivat kevättalvella, kun Karoliina sattui hipaista Karoluksen vasenta käsivartta, jolloin tämä sai 
sarjan orgasmeja. Ilmeisesti G-piste on vasemmassa käsivarressa, kuten Karolus on jälkikäteen 
pohtinut. Hän huomasi, että Karoliinan G-piste on korvanlehdessä.  
Karoliinan olohuoneessa on mahtavat stereolaitteet, josta Karolus on innoissaan. Nyt 
kukkakaupparyöstön jälkeen hän on alkanut voida huonosti, kun säälittää pimun ryöstämät kukkaset. 
Tästä hän on avautunut ainoastaan työkaverilleen Ninolle ja ihan muutaman kerran myös Johannalle.  
Nino on kehottanut lopettaa suhde, mutta siihen lemmenhumaltunut Karolus ei kykene, kun häntä 
kiihottaa tyttöystävänsä nimi.  
Heti kun Nino kuulee jollain olevan samankaltaisia ongelmia, kuten esimerkiksi vaikeuksia kieltäytyä, 
niin silloin hän tapaa tehdä yläfemman sanoen: ”Tervetuloa klubiin!”  
Kyllä Karolus tykkää Karoliinasta, kun tämä on erittäin lapsiystävällinen, jopa lapsihullu ja on aivan 
hulluna pikku Julianiin, jota tämä tapaa hemmotella karkeilla. Karolus on kehottanut tyttöystäväänsä, 
ettei tämä ainakaan varastaisi makeisia.  
Myös Karoliinalla on Julianin ikäinen tyttö edellisestä suhteesta. Lapsista voisi tulla hyviä 
leikkikavereita sitten, kun Karolus muuttaisi pysyvästi Lietoon. Karolukselle olisi iso askel muuttaa 
Lietoon, kun silloin olisi kaukana ukista ja isästä sekä pojastaan. Poikahan asuu kummien luona eli 
olisi vaikea ykskaks muuttaa. Karoliina on vakuuttunut, että kyllä ongelmat ratkeaisivat. Karolus on 
kahden vaiheilla; muuttaa vai eikö. Kukkakaupparyöstö koko ajan kummittelee mielessä.  
Myös Karolus on lainausmerkeissä pöllinyt, nimittäin otti tyttöystävän naulakosta mukaansa mustan 
karvaviitan, jota tyttöystävä kutsuu jostain syystä vitunkarvaviitaksi. Syy, että Karolus otti mukaansa, 
kotiin lähtiessä karvaviitan on, että häntä vilutti kolea Mai sunnuntai. Kyllä pimu sen huomasi, muttei 
vastustellut. Hänestä tuntui hyvältä, kun poikaystävä tykkää vitunkarvaviitasta. Minullahan on omat 
vitun karvat, ajatteli Karoliina samalla, kun hyvästeli poikaystävänsä. Ensi viikonloppuna he tapaavat 
uudestaan, jolloin karvaviitta tulisi takaisin. Silloin oli vuoden ensimmäinen hellepäivä eli Karolus jätti 
kotiinsa karvaviitan ja laina unohtui.  
 
Main puolivälissä Forssan avun porukka kävi Taalintehtaalla esittelemässä tuotteitaan pienessä 
pensionaatissa, joka sijaitsee Kiviuunilassa, hieman Taalintehtaan keskustasta itään.   
Kyseessä oli minimessut, jossa lähialueen Daily Activity ryhmät kävivät tutustumassa Forssan apuun, 
joka esitteli samalla myös Voimalataloa, sillä se on ainutlaatuinen projekti.  



 

 

 
Duunarit jaettiin kahteen ryhmään; Anton-Karin ja Simon ryhmiin. Johanna ja Anatoli joutuivat Simon 
ryhmään. Ehkä ohjaajat näin yrittävät saattaa heitä sopuun. Ainakin tänään he olivat sovussa mutta 
Johanna oli erittäin mustasukkainen, kun autossa Anatolin vieressä istui flirttiperse.  
Johanna itse istui etupenkillä ja sai pidellä Simon navigaattoria Tom Stupido, josta pidike oli unohtunut 
kotiin.  
Samassa kyydissä oli myös Erika ja Kaapo. Pyörätuoli oli auton peräkontissa, jonne se juuri ja juuri 
mahtui. Messuilla esiteltävät tuotteet kuljetettiin Anton-Karin autolla.  
 
Matkalla navigaattori alkoi toistaa vaihtoehtoisia teitä, jotka osoittautuivat kummallisiksi kinttupoluiksi, 
jonne Simo ei lähtenyt seikkailemaan koska hänellä on vastuu duunareista.  
Häntä huvitti, kun navigaattori höpisi vaihtoehtoisista reiteistä sekä uudelleen laskemisista. Hän 
naurahti, että navigaattori on todella nimensä mukainen, Stupido. Johannaakin huvitti navigaattorin 
moottoriturpa.  
 
Anatolista tuntui hyvältä, kun Esa oli toisessa autossa. Hän on yhä hapan Esalle, kun tämä aiheutti 
Ristolle potkut. Nyt Tilli on toimettomana kotona selkävaivoineen. 
Yhä Anatoli on rakastunut, onnettomasti rakastunut Johannaan eikä enää pysty viestitellä. Hän katuu 
katkerasti kuun alussa järjetöntä huulenheittoa. Nyt hän usein pohtii, kuinka onnistuisi vikitellä 
Johannan uudelleen tanssimaan pillin tahdissa. Ehkä olisi kiva tanssia Johannan pillun tahdissa, kuten 
Anatoli Medvedev on vatuloinut. Hän on myös pohtinut päänsä puhki, että kuinka lopettaisi kihlauksen. 
Se olisi tosi vaikeaa sanahirviön takia.  
 
Kiviuunilan pensionaatti osoittautui upeaksi, melkein paratiisimaiseksi. Paikalliset Daily Activity ryhmät 
tarjosivat lounaan suuressa lasitetussa ruokasalissa. 
Johannan kauhuksi lounas oli marinoitua haita. Hänhän inhoaa kaikenlaista kalaruokaa.  
Kasvisvaihtoehtokin oli pilattu herkkusienillä. Johannallahan on myös sienikauhu. Jonkin verran hän 
pystyi syömään vihanneksia sekä perunoita. 
Vähän ennen lounasta hän sanoi Erikalle, että ruokalistalla on haita, niin silloin tämä käsitti väärin: 
”Mitä, haittaako ruokalista?”, jolloin Johanna joutui vääntämään mallin rautalangasta eikä Hannulan 
tyttö vieläkään käsittänyt ja sanoi päätään puistellen: ”Käsittää Naada!”  
Nada on uusiosana, slangisana, joka tarkoittaa ei bonjaa. Jostain syystä Johannaa ärsyttää kyseinen 
sana. Se johtunee kai siitä, kun Anatoli on talven aikana useasti hokenut sanaa, ettei naadaa 
kyytimaksua. 
 
Iltapäivällä Simon ryhmä kävi kävelyllä merenrannassa, sillä välin kun toinen ryhmä esitteli tuotteita. 
Aamupäivällä Anton-Karin ryhmä kävi rannassa, ihan kävelymatka.  
 
Rantaan kävellessä Johanna tuli pahalle tuulelle mustasukkaisuutta, kun Erika ja Tatjana koko ajan oli 
Anatolin ympärillä. Se tuntui kuin osoittaisi laserleikkurilla avohaavaa, vaikkei hän enää rakasta 
Medvedeviä. Johannaa alkaa ottaa pattiin, kun tunteet eivät kokonaan hälvene. Ehkä ainoa lääke olisi 
mulkeron murhaaminen mutta miten se tehdään paljastumasta, ajatteli Johanna samalla, kun käveli 
Simon kanssa kohti rantaa. Olisipa rantavedessä kunnon haikaloja, jonka kitaan voisi tyrkätä mulkeron 
ja flirttiperseen, ajatteli hän. Ehkä hyvä murhaamistapa olisi mukamas vahingossa tappaminen niin, 
että omatunto pysyisi aisoissa. Jo ajatus kiihotti Johannaa. Aikaisemmin hän on kiihottunut itsensä 
tappamisesta mutta enää hän ei sellaisesta unelmoi. Nyt hän alkaa olla vakuuttunut, että mulkeron 
surmaaminen olisi palvelus ihmiskunnalle, ajatteli Johanna samalla, kun käveli osittain Simon takana 
ja rinnalla. Simo ei osaa ajatellakaan Johannan härskeistä pohdinnoista, hyvä niin, sillä 
todennäköisesti tämä passittaisi Kivisen psykiatrille.  
 
Tätä nykyään Johanna enemmän ja enemmän ajattelee Karolusta, Ninoa ja Jesseä. Hän ei osaa 
aavistaakaan, että Uuno on alkanut ujosti ihailemaan häntä ja haikeana kotona kyselee neuvoja 
vanhemmiltaan, että kuinka hurmataan se kiltti tyttö, joka on vastikään aloittanut Korjaajaryhmässä.  
Uunon isä ja äiti kehottavat tarjoamaan jotain hyvää ruokaa, sillä varmin tie tytön sydämeen käy rinnan 
kautta, sanoi isä Kiukku. Uuno ei oikein uskalla, entä jos Johanna ei haluaisikaan syödä hänen 
kanssaan, ja on lukemattomia kertoja itkeskellyt huoneessaan Lohkotiellä. Hänellä on oma asunto, 
pieni kaksio Kulmakadulla tai oikeammin sanottuna Pimunkatu 66, neljännessä kerroksessa. Hän ei 
ole tottunut nukkumaan omassa asunnossaan. Tämä ärsyttää häntä itseään eikä haluaisi olla tällainen 
mamis. Myös hänen isänsä, Antero Kiukku, on melkoinen itkupilli, kun taas äiti, Lulu, on jämerämpi ja 
perheen talousnero, eläkkeellä olevan hammaslääkäri.  



 

 

 
Nyt kun Johanna käveli kohti rantaa, niin silmissä vilisi filminauhan lailla viimekesäiset muistot 
leffailloista. Ne eivät olleet kovin leppoisia vaan koko ajan pelko oli perseessä, että työkaverilta palaisi 
hermot. Niinhän silloin tällöin kävikin, aivan pienistä mitättömistä syistä Medvedev happani.  
Tulevasta kesästä tulee leppoisampi, ajatteli Johanna. Teki kipeää nähdä, kuinka edellä Anatoli ja 
Tatjana pelleilivät.  
Johanna ajatteli itse mielessään, että ilmeisesti seura on tehnyt kaltaisekseen, kun tulee reagoitua 
näin vahvasti tursakkeisiin, ehkä sittenkin pitänee suunnitella vuosituhannen murha, ajatteli hän. 
Simo kääntyi katsomaan taakse, kun Johanna on ollut pitkään hiljaa. Ainoastaan askeleet kuuluivat. 
Tavallisesti kävelyllä Johannan moottoriturpa käy ihan solkenaan. Puheliaisuuttaan Johanna tapaa 
usein kutsua kakatukseksi. Aluksi Simo luuli neiti Kivisen tarkoittavan kakkaamista mutta sitten 
Johanna oli selittänyt, että kakatus on samaa kuin käkätys eli käkäkäkä-änkytys.  
 
Johanna rykäisi ja vastasi: ”Äh, ei oo mittään erikoista, ei isompia konflikteja… Juu, mua haittaa 
Anatolin ja Tatjanan pelleily…” Nimet hän sanoi hiljaisella äänellä. Simo vastasi: ”Äh, älä välitä noista, 
ne ovat vain lapsellisia, sillä hehän ovat vielä kaksissa kymmenissä.” Simoa alkaa tympäistä kuunnella 
tätä iänikuista valitusvirttä. Kerta hän on lukenut pedagogiteknikko, niin pystyi säilyttämään malttinsa. 
Hän yritti piristää Johannaa sanomalla ja osoitti suoraan puiden latvustoihin: ”Katso, vaippa lentää, 
Haha!”. Johanna nosti katseensa ylöspäin eikä nähnyt mitään: ”Mitä sie sanoit, vaippa? En mie neä 
mittää vaippaa!”, jolloin Simoa nauratti makeasti ja leikillään pörrötti Johannan oljenvaaleaa tukkaa.  
 
Rannalla Erika ja Tatjana kävelivät rantaviivan tuntumassa. Anatoli ei jaksanut mennä hietikolle 
huonon lonkkansa kanssa vaan pysytteli käännytyspaikalla, joka päättyi veneiden vesille 
laskupaikkaan. Käännytys paikalla odotteli myös Simo ja Johanna, jotka valokuvasivat Kiviuunilan 
lahden maisemia takkipuhelimillaan. Johanna filmasi pätkän takkipuhelimen videokameralla ja 
vaivihkaa filmasi myös Simoa ja Anatolia. Tällä kertaa hän ei aio siitä hiiskua sanaakaan. Totta kai 
filmaus näkyi ja tallentui Kivinen Areenalle. Myöhemmin Johanna tulee näyttämään vanhemmilleen, 
että miltä kuriton ryssä näyttää.  
Anatoli ei jaksanut alkaa kuvaamaan eikä osannut aavistaakaan, että blondi oli filmaamassa. Hän 
istuutui betoniselle aallonmurtajalle. Sitten hän kysyi Johannalta, että olisiko mahdollista nähdä omat 
tiedot viranomaistietokannoista. Johanna vastasi, että se on täysin mahdollista. Hän kertoi, että hänkin 
oli pyytänyt työterapeutteja tulostaa kaikki tiedot. Sitten Anatoli kysyi saman Simolta, joka ei käsittänyt 
pointtia, että miksi sellaista pitäisi katsoa, ei tietokannoissa ole mitään mielenkiintoista, sanoi Simo.  
 
Vähän myöhemmin he palasivat takaisin pensionaatille. Erika ja Tatjana menivät edellä. Hitaampi 
Anatoli könkkäsi perässä. Johanna kulki hänen rinnallansa ja kuunteli tämän avautumista. Johannasta 
tuntui hyvältä, kun he ovat tällä hetkellä sovussa, eikä tarvitse kuunnella vittuiluja.  
Simolla oli kiire pensionaatille koska hänen tehtävänänsä oli lähettää kotimatkalle Markus, Kari sekä 
Kaapo. He menevät kotiin invataksilla. Karilla oli mukana motorisoitu rollaattori siltä varalta, jos jalat 
alkaisivat vispata. 
 
Anatoli kevensi Johannalle sydäntään, että hän on niin kyllästynyt Esaan ja tämän ainaiseen 
besserwisser tyyliin. hän sanoi myös, että hän haluaisi nähdä oman sairaskertomuksensa, jotta tietäisi 
omasta toimintarajoitteestaan. Hän on kiinnostunut toimintarajoitteista koska keväällä Kari oli pitänyt 
pienen luennon omasta vaivastaan. Kari oli kertonut, ettei siedä yllätyksiä, jopa 
syntymäpäiväonnittelutkin voivat järkyttää mielen.  
Anatoli on kateellinen, kun hän itse ei tiedä paljoakaan omasta vaivastaan. Oikeastaan hän ei haluaisi 
tietää, että mikä häntä vaivaa mutta toisaalta olisi kiva pystyä luennoimaan kuten Kari ja Esa.  
Johanna vastasi, että totta kai on oikeus omiin tietoihin ja ihan hyvin voisit pitää luennon. Hän ajatteli 
itse mielessään, että se olisi erittäin mielenkiintoista kuulla, että miksi Anatoli on semmoinen kuin se 
on, ajatteli hän.  
Monesti Anatolia ottaa pattiin, kun Erika on liikaa isänsä kanssa. Hän itse ei voisi ajatellakaan olla 
samoin.  
 
Kävellessä kohti pensionaattia Anatoli valitti, että hän on lopen kyllästynyt Esaan ja Lasseen. Häntä 
häiritsee, kun Paddington usein tapaa tuijottaa niin, että silmät pullistuvat.  
Johanna kuuntelee mielellään Anatolin avautumista ja samalla saa lisää materiaalia kertomuksiinsa. 
Hänestä olisi psykiatriksi mutta harmi vaan, kun koulutus puuttuu. Spesiaalikoulutaustalla ei juuri 
pääse opiskelemaan psykiatriksi. Ehkä tätä nykyään voisi päästä, jos jaksaisi opiskella.  
Puolimatkassa Anatoli pysähtyi ja sanoi: ”Johanna, tule tänne.” Johanna pysähtyi ja kääntyi 



 

 

työkaveriaan päin: ”No, mikä hätänä?”. johon Anatoli: ”Anna mulle pusu, mä halua pussata sua, 
kiltti…” Johanna tunsi kiihottuvansa. Hän ajatteli, että suostuisiko vielä tämän kerran. Hän otti 
muutaman askeleen lähemmäs työkaveriaan ja hieman kumartui, kun Anatoli on häntä lyhyempi, 
hieman lyhyempi, ehkä jätkästä olisi kainalosauvaksi. Anatoli pujotti kätensä Johannan kaulan ympäri 
ja työnsi suunsa kohti tämän suuta. Kielet kohtasivat toisensa.  
Anatoli hoki mantran lailla: ”Mä rakastan sua, mä rakastan sua, YA tebya lyublyu… Puran 
kihlauksen.”. Johanna hätkähti ja keskeytti suutelun: ”Mitä sie sanoa, oot sie sinkku?”. johon Anatoli: 
”En tietenkään, senkin höpsö… voitaisiinko olla salarakkaita?”, johon Johanna: ”Se olis veärin 
Matleenaa kohtaan… Mie etin toisen, on miulla muutama herkku pala kiikarissa…”, johon Anatoli: 
”Ihanko totta? Ketä he ovat, tunnenko mä heidät?”, jolloin Johanna pyöritteli päätään: ”Et tunne.”, 
vaikka Anatoli tuntee Karoluksen, Ninon ja Jessen liiankin hyvin. Johanna ei halua paljastaa, ettei vain 
mulkero menisi sotkemaan. Johanna ajatteli itse mielessään, että kyllä jäbä on ihan pöpi; ehdottaa 
tuollaista mutta kyllä sitä joskus saattaisi pussata, jotta sitten olisi mestarisuutelija, kun kohtaa sen 
oikean. Sitten Anatoli halasi vielä kerran Johannaa ja painoi kehonsa tämän vyötäröä kohti ja teki 
yhdyntä liikkeitä niin, että Johanna kaatui selälleen ja hän mukana Johannan päälle. Koko ajan 
Anatolin uuma hakkasi Johannan uumaa samalla, kun Anatoli vielä kerran laittoi huulensa Johannan 
huulia vasten ja työnsi kielensä tytön suuhun. Johanna halasi tiukasti Anatolia ja pohti, jos nyt 
vaivihkaa kuristaisi tämän kuoliaaksi mutta sitten tuli ajatus, ettei nyt olisi hyvä tilaisuus. Olisi vaikea 
tehdä alibin, ajatteli Johanna. Sitten kuin tyhjästä Johannan mieleen muistui Jessica Stenig ja kiihottui. 
Hän sulki silmänsä ja suuteli rajusti työkaveriaan kuvitellen tämän olevan Jessica. Johanna alkoi 
hokea mantraa: ”Jessica, rakas Jessica!” Anatoli jähmettyi ja nousi ylös katsellen ympäriinsä: ”Kuka 
vitun Jessica?”, johon Johanna: ”Mistä mie tiiän, sen tietäköön katti!” ja nauroi. Anatoli sanoi: ”Siehän 
äsken hoit Jessicaa!”, johon Johanna: ”Enkä hokenut, höpöhöpö!” ja nousi ylös ja lähti talsimaan kohti 
pensionaattia. Anatoli piipitti perässä: ”Kyllä sä sanoi, odota mua, mulla on huono lonkka, rakas 
Johanna, tule suutelemaan!”. Johanna kääntyi ja sanoi: ”Mitä sie sanoit, Matleenahan on sun rakas!” 
Samassa Anatolin mieleen pujahti jälleen sanahirviö ja pakotti itsensä happamaksi: ”Painu vittuun, 
Kainuun huora!”, johon Johanna: ”Ilo mielin painuisin vittuun mutta harmi voan, kun meri on välissä… 
mie en oo huora vaan sie taijat olla melekonen mieshuora, haha!”. Nyt Anatoli hurjistui, kun kuuli 
rakkaan tytön suusta sanahirviön: ”Tulehan tänne niin muotoilen turpasi uuteen uskoon!” Johanna lähti 
juoksemaan mäkeä ylös pensionaatille, jossa juuri oli alkanut kahvittelu.  
Johannan perässä könkkäsi Anatoli, joka oli pakottanut itsensä happamaksi, kun sanahirviö on taas 
tapetilla.  
 
Forssan avun duunareille ja ohjaajille tarjottiin kermainen täytekakku sekä hyvänmakuista 
cappuccinoa. Lopuksi duunarit saivat punaisia ruusuja. Ohjaajat keräsivät ruusut, jotta ne voisi koota 
yhteen ja kuivattaa. Sitten ruusut laitettaisiin Forssan avun ulkopuolelle ilahduttamaan ohikulkijoita.  
 
Kello 15 iltapäivällä he lähtivät kotimatkalle. Tatjana istui etupenkillä pidellen navigaattoria. Johanna ja 
Anatoli istuivat takapenkillä. Nyt Johanna voi paremmin, kun flirttiperse istuu kaukana Anatolista, 
hänen etupuolellansa. Autossa matkustaessa Johannalla on usein tapana istua apumiehen takana. 
Aikanaan kesälomamatkoilla Johanna ja Jaana-Mari tapasivat kilpailla, että kumpi istuisi etuistuimien 
välissä eli juuri vaarallisemmassa paikassa.  
 
Johanna hiffasi, ettei enää ole paljoakaan vetoa Medvedeviin. Äskeinen suuteli jää viimeiseksi.  
Anatoli nukahti heti kun auton biokaasumoottori käynnistyi. Myös Johanna oli lähellä nukahtaa, kun 
koko päivän on ollut aktiivinen. Hän pystyi kuitenkin olemaan hereillä.  
 
Tatjana Niilola asuu pienessä Poppilan pitäjässä, Forssan, Jokioisten ja Loimaan välimaastossa. 
Vähän matkan päässä on Three Town Center.  
Niiloloiden naapurissa on Treffilän tanssikeskus, jossa kerran kuussa järjestetään suurkirpputori.  
Tanssikeskuksen vieressä on huonekalukauppa Mikis, jonka nimestä Johannalle tulee mieleen 
Mikaela serkku. Huonekalukauppa oli jo 2970-luvulla ja silloin sen seinässä oli neonvaloin valaistujen 
tuolien kuvat. Silloin pikku-Johanna oli kutsunut kuvia koiriksi, koska ne muistuttivat hieman koiria.  
Tämän vuosikymmenen alussa Johanna kävi usein Treffilän kirpputorilla katsomassa, jos tekisi löytöjä. 
Hän osti usein halpoja olutlaseja. Nyt hänen lasikaappinsa on täynnä isoja olutlaseja, joille hänellä ei 
ole käyttöä. Ehkä voisi alkaa luopumaan kyseisistä olutlaseista työpaikan joululahjanvaihdossa, hyvä 
idea ajatteli Johanna. Lasit hän voisi ihan hyvin sujauttaa pukinkonttiin. Kerta lahja on anonyymi, niin 
kenenkään ei tarvitse tietää, että ne ovat käytettyjä. Näin hänen ei tarvitsisi maksaa senttiäkään 
lahjasta. Olutlaseille ei ole käyttöä, kun hän ei juo olutta paitsi Lidl Marketin limuolutta.  
 



 

 

Simo ajoi Poppilan kautta ja heitti Tatjanan kotiin. Hän asuu sinisessä loistohuvilassa. Talon 
ulkopuolella seisoo luksusauto, VGM Xperia. Ei taida flirttiperse ymmärtää olla ylpeä faijan VGM:stä, 
ajatteli Johanna samalla, kun tämä poistui autosta ja kiitti kyydistä.  
Seuraavaksi Johannan ehdotuksesta Simo kyyditsi Anatolin kotiinsa. Niin hän tekikin. Johanna itse 
tahtoi kävellä Voimalatalolta kotiin, jotta pääsisi eroon sivusilavista kuten hän tapaa usein sanoa.  
 
Sivusilava vitsailu on jäänne kaupungintalolta, jossa Raija tapasi vitsailla Johannalle, ettei tämä 
vääntäisi pöydän kulmassa olevan puristimen veiviä niin, että se voisi repiä sivusilavat vereslihalle.  
Tämä on jäänyt Johannan elefantinmuistiin ja on alkanut kutsua läskiä sivusilaviksi. Työpaikalla, kun 
ohjaajat kehottavat ottaa vielä yhden pikkuleivän, niin silloin Johanna taputtaa mahaansa: ”Ei kiitti tai 
muuten tullee isot sivusilavat!”  
Tätä nykyään Johanna kaipaa takaisin edelliselle vuosikymmenelle, jolloin sai vitsailla 
kopiointiteknikoiden kanssa. Myös Johannan vakiorepliikki, sosiaalinen harjoittelu, on lähtöisin Raijan 
suusta, joka tarkoittaa samaa kuin painostus, leikkimielinen painostus, jotta Johanna tanssi tämän 
pillin tahdissa. Silloin Johannaa ei naurattanut Raijan painostus mutta nyt aika on kullannut muistot.  
 
Ohjaajia huvittaa Johannan hokema, Sosiaalinen harjoittelu. Siitä on jo tullut Forssan avun 
sisäpiirislangia. Kun esimerkiksi Forssan aviisia lukiessa Johanna kommentoi jotain yhteiskunnan 
epäkohtaa, niin silloin hän sanoo, että tuon henkilön pitäisi saada sosiaalista harjoittelua mutta kuka 
antaisi, johon ohjaajat, useimmiten Anton-Kari, tapaa naurahtaa: ”Sinä olet mestari sosiaalisessa 
harjoittelussa!” Johanna on opettanut Forssan avussa myös toisen vakiorepliikin, jota Raija ja Oili 
tapasivat hokea, ja se on Mitä väkkee kainuulaisella korostuksella. Tämän hokeman Lasse on 
omaksunut arkikäyttöön.  
Näitä vakiorepliikkejä vilisee Johannan kertomuksissa. Filippaa huvittaa hokema, kivenkova painostus, 
joka on alun perin Raijan suusta.  
Myös kertomuksissa Johanna viljelee paljon sanaa rumba, kuten tulevaisuuskertomusten 
päähenkilöiden silmälasi- ja läskirumbat. Päähenkilöt ovat tietenkin Johanna itse, vaikka ovatkin 
miehen nahkoissa.  
 
Johanna kaipaa niin maanperusteellisesti takaisin entisiin hommiinsa mutta harmi vaan, kun Work 
Office ei enää noteeraa häntä. Muutama vuosi sitten Johanna kävi silloin tällöin Lauri Järkirannan 
juttusilla mutta siitäkään ei ollut mitään hyötyä, kun hän on työkkärin ja kunnan linkkinä. Joka kerta 
Lauri sanoi, että usein ajattelee Johannaa. Tämä on vain pelkkää kohteliaisuutta ja mieliskelyä.  
Yksi paikka kaupungintalolla olisi takuuvarmasti avoinna, Restaurant Kaupunginkellari mutta sehän on 
osa Daily Activityä. Vuonna 3006, kun Johanna kokeili ravintolaryhmää, niin samalla ajatteli olla 
tyrkyllä entisiin hommiinsa mutta huonoin tuloksin. Hän tuntee olevansa suojatyöpaikan vanki.  
Hän haluaisi päästä eroon Daily Activity helkkarista, kuten hän itse mielessään ajattelee.  
 
Kun Simo oli jättänyt Anatolin Kaarlontielle, niin silloin he ajoivat Voimalatalolle, jossa Johanna auttoi 
tavaroiden kantamisessa takaisin esittelyhuoneeseen. Sitten hän lähti kotiin. Hän kävelee kuten 
tavallisesti, Rixuminkatua Ari Vatasen kiertoliittymälle, josta Pimunkatua päästä päähän. 
 
Seuraavina työpäivinä jatkui Anatolin ja Johannan kylmä sota. Tämä johtunee siitä, kun Anatolia tekisi 
kovasti mieli Johannaa, muttei pysty kihlauksen ja sanahirviön takia. Hän kuvittelee ja väittää 
ohjaajille, että Johanna yhä vakoilisi bussipysäkillä. Johannan on pakko kulkea Adjutantintorin ohitse, 
sillä se reitti on lyhin tie kotiin. Anatolin on vaikea käsittää, että Johanna on kotimatkalla. Kyllä hän sen 
itse asiassa tietää mutta yrittää kaikkensa, jotta blondi menettäisi itsehillinnän ja tekisi jotain tyhmää.  
Kohteliaisuuden vuoksi Johanna tervehtii ohi kulkiessaan mutta tämänkin Anatoli on liioitellut, että 
blondi mahtipontisesti tervehtisi ohi kulkiessaan. Tietenkään ohjaajat eivät usko Medvedevin 
sepityksiin, sillä he tietävät Johannan olevan sen verran järkevä, ettei tämä vakoilisi ketään mutta 
kuitenkin on tietoisia Johannan impulsiivisuudesta ja pikkutyttöjen jekuista.  
Johanna puolestaan tapaa valittaa Anatolista, että tämä kohtelee häntä kuin ilmaa, kun esimerkiksi 
tulee samaan huoneeseen, niin silloin alkaa supatus.  
Johannaa huolestuttaa, että mulkero sepittäisi potaskaa korjaajaryhmäläisille sekä kahvilan jätkille. 
Anton on lohduttanut stressaantunutta Johannaa, että varmasti korjaajaryhmäläiset jo tuntevat 
Anatolin läpikotaisin niin, etteivät usko tämän sepityksiin. 
Siinä Anton-Kari on oikeassa, sillä korjaajaryhmäläiset ja kahvilan jätkät pitävät kovasti Johannasta, 
kun tämä on hyvin avulias, niin avulias, että Uuno ihailee häntä.   
 
Eräänä päivänä alkukesästä Simo kehotti Johannaa kääntymään Tukitiimin pariin, jotta voisi keventää 



 

 

sydäntään. Tukitiimillä on tilat Maria Allun puiston ja terveyskeskuksen välissä, kaksikerroksisessa 
mökkimäisessä valkoisessa talossa.  
Johanna mietti tovin, että kannattaisiko käydä avautumassa psykologille. Hän päätti tehdä Simon 
iloiseksi, kun tämä kertoi, että Tukitiimi on ilmainen. Simo lisäsi, että psykologilla olisi hyviä ideoita 
ongelman ratkaisuun.  
Johanna on varma, ettei psykologit mahda mitään mulkerolle, sillä heillähän ei ole oikeutta teloituksiin, 
ajatteli hän. Tätä ei missään nimessä kannata sanoa ääneen. Jos murhan suunnittelu on rangaistava 
teko, tietää Johanna mutta silti itse mielessään sellaista pohtii. Onneksi psykologeilla, saati ohjaajille ei 
ole langattomia etäohjattavia aivoantureita.  
Työpaikalla Johanna tapaa keventää sydäntään Anton-Karille kahden kesken. Tästä on myös 
Antonille hyötyä, sillä hän parhaillaan etäopiskelee iltaisin keskustelupedagogiksi. He istuvat yleensä 
esittelyhuoneessa, kun siellä on rauhallisinta. Ohjaajien konttorissa usein kommunikaatiolaite pirisee 
sekä Simo ja Kullervo juoksee asioilla.  
Kerta Simon mukaan Tukitiimi on ilmainen, niinpä Johanna alkoi käydä siellä, jos psykologilla olisi 
hyviä ideoita. Aluksi hänellä oli ennakkoluuloja psykologista, että laitetaanko siellä papiljottimaiset 
anturit päänahkaan niin, että kaikki salaisuudet paljastuvat. Tämä oli aiheeton pelko. Psykologi istui 
Johannaa vastapäätä keskusteluhuoneessa ja ehdotteli ratkaisuja. Vinkit eivät olleet mitään uutta, sillä 
Johanna on itsekin ajatellut samaa.  
Mitä Simo ei tiennyt, psykologilla käynti maksaa 100 euroa. Tämän Johanna sai tietää talvella 3010, 
kun tuli ensimmäinen psykologilasku. Pakkohan se oli maksaa, kun oli ehtinyt käydä muutaman 
kerran. Johannaa vitutti kuin pientä oravaa, kun nyt myös psykologit alkoivat kupata rahaa, samoja 
summia mitä mulkero oli lainannut. Johanna tunsi katkeruutta Simoa kohtaan, kun tämä ei ollut 
vaivautunut ottamaan selvää, että onko Tukitiimi ilmainen. Kunnallisena palveluna tulisi olla ilmainen, 
ajatteli Johanna.  
Psykologilaskut Johanna maksoi työpaikalla Anton-Karin kanssa, ettei isä ja äiti saisi tietää, että tytär 
on keskustellut psykologin kanssa, jolloin he olisivat huolestuneet. Silloin äiti olisi saanut polttaa 
lukuisia hermosähkösavukkeita.  
Johannaa vituttaa raskaasti se, kun samperin ryssän mulkku aiheutti tällaisen rumban ja sitten vielä 
ihilisti Simo sotki kuvioon psykologin perkeleet, sadatteli Johanna. Hän on varma, että Karin 
mielenkiinto häntä kohtaan lopahti istumapaikkakohun yhteydessä. Sekin oli työryssän syytä. Hyvä 
kun siitä ei ollut kotiryssää, kuten tuli haaveiltua talvella 3008.  
Hänestä tuntuu hyvältä olla tiistaisin Korjaajaryhmässä. Tätä hän on alkanut kutsua 
vierastyöskentelyksi, tosin sekin on samanlainen suojatyöpaikka, mutta jätkät ovat mukavia, vaikka 
ovatkin tursakkeita, kuten Johanna tapaa ajatella, kun istuu Korjaajaryhmän isossa salissa pitkulaisen 
pöydän ääressä samalla, kun Karolus ja Nino suunnittelevat perjantailounasta. Joka perjantai 
ryhmäläiset itse laittavat ruokaa.  
 
Johanna ei tiedä, että Jesse seurustelee Rose-Marin kanssa, kun tämän Facebook sivulla lukee yhä 
sinkku. Johannalla on Facebookissa salainen nimimerkki Yksinäinen nainen, jotta voisi salaa tarkkailla 
Jessen ja Anatolin tilejä. Hänen oikea profiilinsa on yhä Anatolin blokkaama. Tätä salaista tiliä hän 
käyttää myös pelitilinä, jotta voisi lähettää itselleen lisäelämiä.  
Jesse on hyväksynyt Johannan salaisen pelitilin kaveripyynnön eikä tiedä, että kuka on tämä mystinen 
Yksinäinen nainen. Hän ei suostu hyväksymään Johannan virallisen Facebook-tilin kaveripyyntöä.  
Salaisen nimimerkin takia hän ei voi ehdottaa treffejä tai muuten paljastuisi, jolloin todennäköisesti 
tulisi Brexitit. Työpaikalla Johanna voisi ihan hyvin ehdottaa treffejä mutta sitä hän ei uskalla tehdä, 
kun pelkää tätä liian kaunista jätkää.  
Johanna ei uskalla käydä liian usein Jessen Facebook sivulla koska tätä nykyään jokainen käynti 
kirjautuu lokikirjaan. Kun käy kirjautumattomana, niin silloin lokikirjassa lukee Tuntematon. 
 
Talvella kun Johanna testasi Net-Gallerya, niin silloin hän huomasi, ettei siellä ole yhtään työkaveria. 
Siellä hänen ainoa nettikaveri oli Jussi Palikka-Neuerstedt. Kerta mies on ollut aktiivinen liberaalisessa 
puolueessa, niinpä Johanna kehotti tätä ottaa senaatissa esille entisten spesiaalikoululaisten 
palkkaaminen kaupungintaloille. Jussista tämä oli mahtava idea ja totta kai hyväksyi kaveripyynnön. 
Lisäksi herra Palikka-Neuerstedt kertoi testaavansa tätä uutta somea. Johannaa kiihotti miehen 
etunimi, kun se alkaa samalla kirjaimella kuin hänen oma nimensä. Kun Johanna oli kehunut TASSille, 
että siinä uudessa somessa hänen kaverilistallansa on upea Jussi Palikka-Neuerstedt, niin silloin 
TASS nauroi hymiöillä; Ukkohan on monen lapsen isä ja mä arvaan, että miksi sä tykkäät siitä… 
Johanna yritti kysyä mitä nettikaveri tarkoittaa mutta TASS vastasi vain; Kyllä sä itse tiedät. 
  
 



 

 

 
 
Net-Galleryn perustaja on venäläinen Rubi Retkutsenko, joka vuonna 3004 perusti tai uudelleen 
perusti sosiaalisen median, joka on puoliksi vanha venäläinen VK ja suomalainen IRC-Galleria. VK on 
Facebookin kopio mutta tätä nykyään paljon parempi ja turvallisempi kuin aluksi, kauan sitten 2000-
luvun alussa. Net-Galleryn omistajayhtiö on Fusesoft, joka on listautunut Moskovan pörssiin.  
Vuosi vuodelta Net-Gallery saavuttaa yhä suurempaa suosiota niin, että moni jättää Facebookin.  
Keväällä Johanna lopetti tai luuli lopettavansa Net-Gallery tilin, kun oli kuullut tilikaappauksista. Hän ei 
tiedä, että tili ei poistunutkaan vaan meni pakkastilaan.  
 
Alkukesästä Johanna ja Karolus chattailivat paljon Facebookissa ja pelailivat hassuja pelejä. 
Karoluksen nimimerkki on Magic Witch Man. Hänen kaverilistallansa on muun muassa Jesse Jussila 
sekä Kaapo Molotov, koulututtuja.  
Harmi vaan, kun Ninolla ei ole Facebook-tiliä, on Johanna monesti harmitellut.  
Nino on kovasti kiinnostunut leipomisesta ja usein kotonakin tapaa leipoa kääretorttuja ja 
sokerikakkuja.  
Joskus myös Karolus innostuu leipomaan pikkupullia, niin kutsuttuja vanhan ukon kaljuja, ukilleen ja 
pojalleen.  
 
Tiistaisin ja perjantaisin Johanna on Korjaajaryhmässä. Sillä välin Forssan avussa Anatoli puhuu 
potaskaa selän takana niin, että ohjaajia alkaa tympäistä tämä ainainen kylmä sota. Oikeastaan 
Anatolin tulisi sijoittaa pakkosiirtää johonkin toiseen ryhmään, jossa ei olisi koulututtuja.  Sellaiseen 
rumbaan ohjaajat eivät jaksa ryhtyä.  
Simo on yrittänyt tiukentaa ryhmän sääntöjä mutta tuloksetta, sillä liberaaliset tavat ovat juurtuneet 
duunareihin. Simo on yrittänyt säätää takkipuhelinten täyskieltoa mutta sekään ei toimi koska päivittäin 
aina jollakin duunarilla on joku syy pitää takkipuhelinta päällä, milloin duunarin äiti saattaa soittaa tai 
sitten kontaktihenkilö soittaa johonkin aikaan. Kummallista kun ohjaajat nielevät tällaiset selitykset, 
sillä jokaisen vanhemmat sekä kontaktihenkilöt tietävät varsin hyvin tietävät henkilöiden olevan töissä.  
Johannan takkipuhelin ei koskaan soi työaikana, paitsi vuosi sitten kun Anatoli oli vapaalla ja usein 
soitti ja kerjäsi kyytiä sinne tänne. Viimeisin soitto työaikaan oli toinen Aprillia, kun pyysi Johannaa 
siivousavuksi. Tätä nykyään Johannan takkipuhelin on liiankin hiljaa, kun Anatoli on virallisesti 
poistanut numeron. Johanna tuntee levottomuutta, ettei takkipuhelin soi, kun on ehtinyt tottua 
tekstiviesteihin. Enää ei tule kyytikerjuita eikä Johanna osaa aavistaakaan, että noin vuoden kuluttua 
kyytikerjuu alkaa uudelleen.  
Johanna on antanut numeronsa Karille, mutta tämä ei kertaakaan ole soittanut. Varmasti on hävittänyt 
numeron, kun ei ole kiinnostunut, kuten Johanna tapaa vatuloida.  
Eräänä päivänä Korjaajaryhmässä Johanna antoi numeronsa Karolukselle ja Ninolle, kun tuli puheeksi 
tekstiviestikuivuus. Jätkät lupasivat silloin tällöin tekstailla.  
 
Tässä päivänä eräänä Anatoli tapasi Karoluksen kaupungilla ja väitti, että Johanna olisi vainonnut 
häntä niin, että hänen oli pakko paeta vessaan. Karolus epäili selitystä ja varmuuden vuoksi heti 
seuraavana tiistaina kysyi Johannalta itseltään, jos väite pitää paikkansa.  
Johanna kiisti jyrkästi moiset väitteet. Johannalta pääsi itku, kun Medvedevin hulttio on alkanut levittää 
perättömiä huhuja. Karolus uskoi Johannaan ja tunsi sääliä tätä kilttiä ja avuliasta tyttöä kohtaan ja 
olisi halunnut halata, muttei uskaltanut akkakammoltaan. Hän kertoi kaiken ohjaajille.  
Pertti ja Esa lohduttivat surullista Johannaa ja haukkuivat Anatolin maanrakoon.  
Seuraavana päivänä Johanna kertoi tästä Anton-Karille, jotta tämä tietäisi millaista puppua Medvedev 
levittää kaupungilla. Anton lohdutti Johannaa, että varmasti Karolukseen ei moiset väitteet uppoa.  
 
Junin lopulla, vähän ennen kesälomia, Forssan avun ohjaajat päättivät pistää pisteen kylmälle sodalle. 
He järjestivät avoimen ystävyydenhoitokokouksen keittiössä, jotta huhuilta katkaistaisiin siivet.  
Kuten saattaa arvata, Anatolin moottoriturpa kävi ihan solkenaan ja syytti Johannaa kaikesta. Hän 
väitti, että kaikki alkoi poskipususta, joka jäi kummittelemaan mieleen.  
Johanna yritti takoa järkeä Medvedevin kalloon, että kuinka ystävällinen hän on ollut tätä kohtaan ja 
tarjonnut purilaisia, pettuvodkaa, hienoja syntymäpäivälahjoja sekä ilmaiskyytejä. Johanna hieman 
kehui Anatolin hyviä puolia kuten mukavista leffatuokioista mutta Anatoli paisutteli Johannan 
negatiivisia puolia. Johanna ajatteli itse mielessään, että ryssän mulkku itse on kauhea ihminen, kuten 
nettikaveri Ville Sipiläkin on kirjoittanut. Johanna ajatteli, että hyvä kun mulkero ei tiedä, että Sipilä 
tietää kaiken hänestä.  
Ohjaajat eivät osanneet kommentoida mitään. He ovat konfliktinarkoja eli koko ystävyydenhoitokokous 



 

 

oli ajan tuhlausta.  
 
Illalla kotona Johanna kertoi Sipilälle, että Anatoli haukkui tänään hänet ystävyydenhoitokokouksessa 
eikä ohjaajat mahtaneet sille mitään. Ville sanoi, että näyttää siltä, että teillä on surkeat konfliktinarat 
ohjaajat, jotka eivät osaa laittaa yhtä ryssää aisoihin. Villen mielestä Anatolin tulisi sijoittaa toiseen 
ryhmään, mielellään hullujen huoneelle ja avain heittää Loimijokeen. Hän yhä olettaa chattailevansa 
Miss Arrowin kanssa eikä tiedä hänestä mitään mutta Johanna tietää yhteisön ylläpitäjän oikean 
nimen.  
 
Monesti Johanna on ehdottanut ohjaajille, että Anatolin pitäisi sijoittaa toiseen ryhmään mutta tämä 
menee kuin kuuroille korville. Ohjaajat vastaavat, ettei ketään voi vasten tahtoaan sijoittaa toiseen 
ryhmään. Anton tanssii Simon pillin tahdissa koska Simohan on enemmän lukenut ja on 
pedagogiteknikko, kun taas Antonilla on vain sairaanhoitajan koulutus ja sosiaalialan 
täydennystutkintoja sekä parhaillaan etäopiskelee keskustelupedagogiksi.   
 
Ystävyydenhoitokokouksen lopulla Johanna meni suoraan asianytimeen, että ihan selvästi Anatoli on 
hyväksikäyttänyt hänen kiltteyttään, johon tämä naamapunaisena tuhahti ja silmissä musta katse: 
”Vittu, onks tää kaikki mun syytä?” Johanna oli hyvin lähellä vastata, että juuri niin, pitää paikkansa, 
mutta päätti vaieta, ettei ryssä poistuisi työpaikalta ovet paukkuen ja sitten aulakahvilassa läpättäisi 
omiaan kahvilan jätkille.  
 
Nyt jälkikäteen Johannaa ihan puistattaa ajatuskin, jos olisi onnistunut hurmata mulkeron eikä osaa 
aavistaakaan, että siinä on onnistunutkin. Kyllä siitä on ollut paljon merkkejä, viimeksi Kiviuunilassa, 
kun tämä tahtoi suudella. Johanna olettaa kaiken olevan vain pelleilyä.  
 
Keväällä Anatoli maksoi vastahakoisesti 400 euron velkansa. Hän on velkaa enemmänkin, jos alkaisi 
huolellisesti laskea kaikki purilaiset ja kyyditsemiset mutta Johanna ei kerta kaikkiaan jaksa alkaa 
laskea kaikkia menoja ja kyyditsemisiä. Hän pohtii silloin tällöin, että jollain tavalla täyskorvaus pitäisi 
saada mutta miten? Vapaaehtoisesti mulkero ei suostuisi maksamaan vaan inisisi perintää vain 
nylkemiseksi.   
 
Juhannuksena Johanna vanhempiensa kanssa kävi Turun botaanisessa puutarhassa, joka sijaitsee 
Ruissalossa. Anna pitää kovasti harvinaisista kasveista ja monesti on suunnitellut käydä botaanisessa 
puutarhassa, muttei koskaan ole tullut lähdettyä Turun vilinään, kunnes nyt vihdoinkin.  
Turun botaanisessa puutarhassa on harvinaisia geenimuunneltuja kasveja, jotka tahtovat levitä alueen 
ulkopuolellekin. Kivisten multimediakamerat olivat koko ajan päällä. Kivinen Areenalle tallentui paljon 
hienoja kasveja, jotta muun muassa Siiri voisi yksinäisyydessään katsella. Hän ei enää jaksa 
matkailla, kun on kaiken maailman vatsa-avannepussit.  
 
Tätä nykyään Ruissalo on tiheään rakennettu kaupunginosa, jossa ainoastaan kasvitieteellisen 
puutarhan kohdalla on puistomainen vehreys.  
Lähinnä satamaa, Marjaniemessä on Hyddanin asuinalue. Alueen on rakentanut skandinaaviset 
liikemiehet 2800-luvulla ja sen vuoksi kaupunginosalla on vain ruotsinkielinen nimi, joka suomeksi olisi 
Majala, mutta virallisesti alue on vain Hyddan. Suomalaisten suussa aluetta kutsutaan nimellä Hyddis.  
Hyddanin historiasta Johanna luki äskettäin lukulaiteromaanista, Olutpurkkipakolainen, jonka on 
kirjoittanut skandinaavihuumorikirjailija Mikaela Upping. Romaani kertoo hullun hassusta 
skandinaavinaisesta, joka kyllästyy olemaan skandinaavi ja tahtoisi hinnalla millä hyvänsä 
suomalaiseksi. Lukulaiteromaanissa naista ärsyttää tv-kanava, RTV4:n meteorologi, Petronella 
Bakisén, kun tämä seisoa toljottaa Suomen kohdalla, melkein kuin Suomen muotoinen elävä pilvi.  
Romaanin päähenkilö käy tappelemassa meteorologin kotipuutarhassa ennen kuin matkustaa 
Suomeen, jossa häntä lykästää ja saa käyttöönsä suomalaisnaisen henkilöllisyyden, joka tekee 
itsemurhan Lapissa, jäljellä olevassa korvessa. Sitten alkaakin tapahtua, kun päähenkilö esiintyy 
kuolleena suomalaisnaisena. Valheiden avulla onnistuu mennä avosuhteeseen ja sepittää itselleen 
suomalaisen identiteetin. Tätä lukulaiteromaania Johanna lueskeli useita päiviä ja samalla piti vasenta 
kättä lepoasennossa. Lukulaiteromaani on todella koukuttava.  
 
Kerta he olivat Turussa, niinpä he päättivät käydä Tiedekeskus Kuppiksessa, joka nimensä mukaisesti 
sijaitsee Kupittaalla, Jussi Vares Parkin vieressä. Tiedekeskuksen ala-aulassa he tulivat toisiin 
ajatuksiin, kun näkivät sikakalliit pääsyhinnat. Vuosikymmenen alussa he kävivät tässä samassa 
tiedekeskuksessa, niinpä he päättivät olla menemättä ja säästää rahaa.  



 

 

Tiedekeskus Kuppiksessa on eksoottisia matelijoita kuten kuristajakäärmeitä sekä liskoja.  
 
Huvipuistoonkaan he eivät kehdanneet mennä, kun Annaa ja Anttia ei kiinnosta ajaa iänikuisilla 
possuilla, kuten he asian ilmaisivat. Johanna olisi ehkä mielellään mennyt huvittelemaan. Hänen sekä 
monen muunkin suosikkilaite on tukkijoki, Jussin kanootti, se on yksi klassikkolaitteista.  
Tiedekeskuksen sijasta he lähtivät kotimatkalle. Taukopaikka Tupakkarulla Rastasta Anna kävi 
ostamassa patruunoita sähkötupakkaansa. Hän pohtii kuumeisesti, että kuinka ihmeessä onnistuisi 
lopettaa tupakoinnin, siinäpä pulma, kuten Anna tapaa vatuloida.  
 
Junin viimeisellä viikolla, ennen kesälomia, Johanna ja Anton-Kari pitivät arviointikokouksen 
Korjaajaryhmän Pertin kanssa, että miten on mennyt ja haluaako Johanna jatkaa kesälomien jälkeen 
työskentelyä ryhmässä. Pertti kehua retosteli, että Johanna on hyvin pidetty ja ihmettelee kovasti, kun 
hän onnistui ystävystymään korjaajaryhmäläisten kanssa ja pääsi ryhmän ytimeen. Ei pienintäkään 
konfliktia. Johanna on itsenäisesti hoitanut tiskikoneen ja kuurausrobotin käytöt. Hän viihtyy hyvin 
tässä miehisessä Korjaajaryhmässä. Siellä työkaverit ovat mukavia, kun taas Forssan avussa eräs 
tietty venäläislähtöinen duunari keljuilee kaikesta. Forssan avussa Johanna viihtyy työtehtävien 
parissa ja yhä ohjelmoi myytäviin robotteihin omanpään mukaan algoritmi tekoälyä; poimii salatusta 
mapista kertomusten repliikkejä. Tästä ohjaajat eivät tiedä mitään. Johanna haluaa antaa robottien 
ostajille enemmän kuin mitä he tilaavat. Korjaajaryhmän siivousrobottia on vaikeampi jälkikäteen 
ohjelmoida, kun sen piirilevyihin on hitsattu kiinni tietokannat. Ehkä jotenkuten onnistuisi niihin 
ohjelmoida tekoälyä, jos ne ensin kytkettäisiin tietokoneeseen. Sitä on mahdoton tehdä salaa, sillä 
ryhmän ainoa tietokone on ainoastaan pelaamista varten.  
Päätettiin, että kesälomien jälkeenkin Johanna jatkaisi vierastyöskentelyä, joksi hän kutsuu 
Korjaajaryhmässä oloa.  
Kaikkein mieluiten hän palaisi takaisin informaatiopalveluun mutta se vaikuttaa olevan vaikeaa, kun 
osastolla työskentelee tätä nykyään pätkätyöläisiä ja lisäksi työtehtäviä on digitalisoitu, niin että 
sähköpostipalvelimet on ohjelmoitu toimimaan itsenäisesti ja jopa lähettää päiväraportoinnit 
digitaalikonttorin laskutusrobottiin niin, ettei sitä enää ihmisen tarvitse tehdä. Informaatiopalvelu tullaan 
askel askeleelta yhä enemmän automatisoimaan. Sähköpostipalvelimessa on pitkälle viety tekoäly.  
Pätkätyöläisten tulee ainoastaan jakaa yhä vähenevä paperiposti sekä pakettien määrä. 
Kaupungintalolla on suunnitteilla automatisoida jopa pakettien kuljetus lavetit, jotka itsestään kuljettaisi 
paketit vastaanottajille. Lavetti odottaisi lastauslaiturilla huolintaliikkeiden kuorma-autoja. Kuljettajat 
lastaisivat lavetit niin, että viivakoodi osoittaisi lavetin automaattista viivakoodin lukijaa.  
 
Yhä Johanna tuntee katkeruutta Work Office Rehabia kohtaan, kun he pakottivat mafiamenetelmin 
hänet Daily Activityyn. Ehkä pienenä lohtuna on se, kun hänestä on tullut sosiaalisempi. Jos hän ei 
olisi päätynyt Daily Activityyn, niin silloin hän ei olisi tavannut Elmoa, Anatolia, Karolusta, Jesseä, 
Uunoa sekä Nino kolmosta. Anatolista ei ole niin väliä, kuten Johanna tapaa pohtia.  
Kertomuksissa, Aivot toivoa täynnä sekä Salatut elimet, hän on sepittänyt Anatolia kuvaavalle 
hahmolle hirviöroolin ja toiseksi hän on muuntanut Anatoli-hahmon naiseksi. Hän itse on 
kertomuksissa miespuolinen, Juha sekä Jyri. 
 
Korjaajaryhmän sekä Café Sunerin duunarit ovat sitä mieltä, että Johanna on monta kertaa 
mukavampi kuin ryssä-Anatoli.  
Tällä hetkellä Forssan avussa Johannan ainoa päivänsäde on suklaaruskeasilmäinen Kari Erkkilä 
mutta harmi vaan, kun tämä ei lämpene Johannalle. Johanna epäilee tammikuista tuolikahakkaa 
ryvettäväksi. Tuolikahakan alullepanija on kukas muukaan kuin Medvedev.  
Junin lopulla Kari järjesti vapaa-ajalla pienimuotoiset kesäbileet ja jakoi työpaikalla avoimesti 
kutsukortteja. Johanna turhaan odotti kutsua. Kutsun sai muun muassa Anatoli, Kaapo, Lasse, Esa 
sekä Filippa. Johanna pahoitti mielensä, kun häntä ei noteerattu ja Kari hoiti kutsukorttien jaon 
amatöörimäisen tökerösti.  
Johannaa lohdutti se, kun Tatjanakaan ei saanut kutsua. Se vielä olisi puuttunut, jos flirttiperse olisi 
saanut kutsun, ajatteli Johanna samalla, kun vaivihkaa kuivasi kyyneleitä. Hän ajatteli, ettei Karikaan 
ole hänen tyyppiänsä, ehkä sitten Karolus, Nino tai Jesse.  
 
Johanna ei käsitä, että miksi hän ylipäätään lemmen humaltui Anatolista niin, että kirjoitti 
rakkauskirjeen ja antoi poskipusun. Nyt häntä oikein hävettää oma sekoaminen. Häntä oksettaa, kun 
ajattelee, että on useita kertoja suudellut mulkeroa, viimeksi Kiviuunilassa. Hän on lukemattomia 
kertoja desinfioinut suunsa pettuvodkalla. Sekin on lopussa ja syynä on yksinomaan Anatoli, jolle on 
tullut tarjottua vodkasnapseja. Oikeastaan Anatolin tulisi maksaa viinat ja syömiset, on Johanna itse 



 

 

mielessään vatuloinut. Hän pohtii kuinka saisi korvauksen.  
 
Vasta nyt Johanna on huomannut Anatolin pistävän narsistisen katseen. Aikaisemmin lemmenhumala 
on estänyt häntä huomaamasta itsekeskeiset piirteet. Olisi pitänyt kuunnella Markon ja Juhan 
varoituksia, on Johanna useita kertoja itse mielessään ajatellut. Nyt hän on näiden kahden jätkän 
silmissä ryssä-Anatolin torpedona, eikä halua olla tekemisissä Johannankaan kanssa. Jos Johanna 
olisi kuunnellut heidän varoituksiansa, niin ehkä olisi saanut heistä hyvät kaverit, tuskin ikäeron takia 
ihan rakkaussuhdetta, kuten Johanna tapaa vatuloida. Johanna ei halua heistäkään ukkoa sillä 
jätkäthän ovat tursakkeita, kuten hän tapaa ajatella.  
  
Esa palvoo Anatolia koska tämä on syntynyt Venäjällä ja tämän veljellä on Downin syndrooma. Tämä 
palvonta ärsyttää Johannaa; toinen tursake palvoo toista tursaketta, kuten Johanna tapaa ajatella. 
Onneksi Johanna kykenee ajatella hiljaa itsekseen eikä ääneen kuten monet muut toimintarajoitteiset.  
 
Esa tapaa tulla työpaikalle muutaman minuutin myöhässä, jolloin heti itkukurkussa alkaa pyydellä 
anteeksi, yleensä Anton-Karilta. Lukemattomia kertoja Anton on sanonut, ettei mitään haittaa, vaikka 
tuleekin myöhässä. Jos tulee liian myöhään, niin silloin olisi hyvä soittaa mutta voi tulla mihin aikaan 
hyvänsä. Habilitointikorvauksen saa, kun on Daily Activityssä ainakin puolipäivää, ovat ohjaajat 
tiedottaneet. Esa kuvittelee, että myös Daily Activityssä olisi kellokallet ovella vastassa ja toistuvista 
myöhästelyistä saisi potkut. Hänellä on mennyt puurot ja vellit sekaisin.  
 
Junin lopulla, viimeisenä työpäivänä ennen kesälomia, Johanna antoi käyntikortin Jesselle, jotta tämä 
soittaisi tai lähettäisi tekstiviestejä, kun takkipuhelin on tätä nykyään aivan liian hiljaa. Totta kai olisi 
kiva saada kaverillisia viestejä, muttei tietenkään kyytikerjuita. Se vaara on olemassa myös Jesajan 
kohdalla, kun myös tämä on kevyesti toimintarajoitteinen, suurin piirtein sama toimintarajoitteisaste 
kuin Johannalla.  
Johanna toivoisi, että tämä seksikkään lutunen Jesse alkaisi viestitellä ja sitten heistä tulisi pari. Tämä 
osoittautui toiveajatteluksi, sillä Jussilalla on pillua tiedossa.  
Ei tullut viestin viestiä. Todennäköisesti hän heitti käyntikortin roskiin.  
Johanna olisi myös voinut antaa käyntikortin Uunolle mutta vielä ei tunne vetoa tätä lyhytkasvuista 
kirppumaisen laihaa ruskeasilmäistä jätkää kohtaan. Tämän naismaiset piirteet häiritsevät Johannaa. 
Uunon etunimi kyllä kiihottaisi. Jill-Arthur kertomuksessa kyseisen nimen Johanna on antanut 
hahmolle, joka kuvaa Joonas-serkkua, ja sen vuoksi nimi on erotisoitunut.  
Johanna ei vielä tiedä Uunon lapsuudenaikaisesta narkolepsiasta, että naismaisuuden takana on 
narkolepsia lääkkeiden sivuvaikutus.  
 
Johannan vasemman käden lihastulehdus on todella helvetillisen työläs. Kahvilan ohjaaja, Markus, 
lainasi kumipalloa, jota hän sai puristella, jotta käsilihakset vahvistuisivat. Se auttoi jonkin verran mutta 
oli työlästä puristella sitkeää kumipalloa. Johanna ei käsitä, että mikä kumma on aiheuttanut tämän 
infernaalisen lihastulehduksen. Itse mielessään hän syyttää Anatolia ja saattaisi antaa tälle kunnolla 
turpiin, kun on aiheuttanut lihastulehduksen. Kukaties tulehdus on lähtöisin mulkeron kämpiltä, kuten 
Johanna on vatuloinut.  
Hänen on vaikea keskittyä kertomusten saneluun, nyt kun omarauha on palannut mutta istuessa 
tietokoneen ääressä tahtoo käsivarsi väsyä. Makuuasennosta on vaikea sanella. 
 
Anna ja Antti ovat iloisia, kun tytär on vihdoinkin järkiintynyt ja jättänyt sen kummallisen työkaverin 
omaan arvoonsa.  
Antilla on omia murheita, sillä Brandia Automobile on veitsenterällä. Tehtaalla menee erittäin huonosti.  
Autojen myynti menee huonosti ja tehdas on koviaan myöden veloissa, aivan kuten Anatoli Medvedev. 
Alihankkijat vaativat saataviaan takaisin.  
Omistajalla, Fuji Heavy Industriella, on Japanissa omia autotehtaita ja myös niillä menee huonosti niin, 
että yritys yrittää ensin pelastaa omat tehtaansa ennen kuin alkaisi elvyttää kaukaisen Pohjois-
Euroopan autotehtaita, Brandia Automobilea ja VGM Automobilea.  
FHI on alkanut etsiä sopivaa ostajaa näille molemmille autotehtaille. Yritys ei tietenkään aio myydä 
pääkilpailijoille, sillä jokaisella tehtaalla on FHI:n patentteja.   
 
Tänäkin vuonna Johanna pitää kesäloman koko Julissa ja ensimmäinen viikko Augustin alussa.  
Tällä kertaa kesälomasta tulee leppoisampi kuin vuosi sitten, jolloin kaikki meni Anatolin pillin mukaan. 
Nyt ainoa harmi on lihastulehdus.  
 



 

 

Johannaa ilahdutti, kun Karolus lähetteli mukavia pikkuviestejä Facebookissa. Toistaiseksi Johanna ei 
ole saanut hänen puhelinnumeroansa, kun Karoluksella on huonoja kokemuksia naisista. Joskus 
Karolus on pähkäillyt tulla ulos kaapista mutta tuskin siitä mitään tulee, kun hän on erittäin 
homofobinen.  
Mitä hän ei tiedä, myös Johanna on samaa vatuloinut. Johannakaan ei ole täyslesbo, ainoastaan 
kiintynyt mystiseen Stenigin tyttäreen, nainen, joka on hyvin harvasanainen netissä mutta kuitenkin 
innolla onnittelee juhlapyhinä.  
 
Tänä kesänä on monta ihanaa hellepäivää, jolloin Johanna yrittää lämmittää vasenta kättään 
auringossa. Lämpö tekee hyvää. Hän ottaa ilkosillaan aurinkoa parvekkeella, joka on Jormankadun 
puolella. Kadun toisella puolalla on keltainen kolmikerroksinen talo, jonka toisen päädyn 
ensimmäisessä kerroksessa asuu vastenmielinen ihilisti nainen, joka tässä kerran syytti Johannaa 
lokkien ruokkimisesta ja uhkasi tehdä ilmoituksen kunnan terveysviranomaisille. Johanna yritti 
vakuuttaa, ettei ole ruokkinut mutta ihilisti väitti nähneensä, kun Johanna ruokkisi lintuja parvekkeelta. 
Johanna ei ole tietoisesti ruokkinut lokkeja vaan joskus heittänyt kovia leipäpaloja lähipuskaan. Hän 
yrittää heittää, ettei kukaan näkisi mutta taitaa kyseinen akka olla melkoinen kyylä.  
Myös Johannan yläpuolella asuva Reinikaisen Doris tapaa heitellä leivänkannikoita ulos, joka hirvittää 
Johannaa, jos ihmiset luulisivat hänen heittäneen.  
 
Aamuaurinko paistaa Johannan parvekkeelle ja iltapäivällä hän ottaa aurinkoa vanhempien luona. Hän 
on huomannut ilokseen, että alkaa tottua olemaan rinnat paljaina ainakin yksinollessaan. Moneen 
vuoteen Johanna ei ole käyttänyt yöpaitaa vaan nukkuu yläosattomissa.  
Hän yrittää kaikkensa, jotta tottuisi olemaan paidatta myös vanhempien seurassa ihan kuin äitikin. 
Kesäaikaan usein Anna kokkaa rinnat paljaina ja isä istuu olohuoneessa ilman paitaa.  
 
Johannan läskirumba alkaa helpottaa, mutta aivan liian hitaasti. Monesti iltaisin hän pirauttaa Misha-
serkulleen. Alkukesästä hän kysyi, jos tänä vuonna tämä lähtisi matkaseuraksi Sassnitzin risteilylle.  
Tälläkään kertaa Mishalla ei ollut aikaa koska kesäaikaan leikkikoulussa on liian vähän henkilökuntaa. 
Ehkä muuten hän mielellään lähtisi serkkunsa kanssa risteilemään.  
Joka kerta kun Johanna soittaa Mishalle, niin silloin hän on rinnat paljaina, jotta kiihottuisi serkkupojan 
äänestä. Hän yrittää erotisoida Mishan äänen, joka on melko lailla kilkattava, melkein kuin Uunon 
puheääni. Muutenkin Misha Kivinen on samaa kaliiberia kuin Uuno Kiukku, tyypillinen kotipoika. 
Uunosta tai Mishasta voisi tulla hyvä kumppani Johannalle, kunhan tämä vain jättäisi turhamaisuudet 
pois mielestä.  
 
Julin puolivälissä alkoi Antin kesäloma. Vielä toistaiseksi hänellä on työpaikka. Anna on 
ennenaikaissairaseläkkeellä työvamman takia. Hänellä on kulumia hartioissaan ja niskassa. Meni 
pitkään, ennen kuin Insurance Cash hyväksyi työvamman ja myönsi työeläkkeen. Häntä otti pattiin, 
kun työtä vieroksuvat pääsevät helpommin eläkkeelle. Riittää vain, että on liian härski ja itkua tihraa 
Insurance Cashin konttorissa. Jos tavallinen ahkera työläinen tekisi samaa, niin todennäköisesti 
joutuisi hullujen huoneelle tai Daily Activityyn. Näin kävi Johannan kohdalla; hänhän on ahkera 
työnainen mutta työkkäri ei halunnutkaan ymmärtää, kun hän vaati päästä kaupungintalolle. Ihan hyvin 
työterapeutit olisivat voineet hommata hänelle ulkoinen paikka puuhaa tavallisesta työpaikasta Daily 
Activityn sijasta. Vielä Johanna ei tiedä tätä mahdollisuutta, vaikka Anni Mattila sai kuin saikin ulkoisen 
paikan Liesjärven kaupalta.  
Tietenkään Annaa ei sapeta oman tyttären työeläke, sillä hän tietää tämän mieluummin olevansa 
tavallisessa työpaikassa. Sen sijaan häntä suorastaan vituttaa Vornasten ja Nukkun tapaukset. 
Vornasista ahkerin töissä kävijä on Aulis.  
 
Johanna sai helposti sairauseläkkeen koska hänellä on synnynnäinen lievä toimintarajoite. Hänen 
syntyessä on ollut joitakin synnytysongelmia, josta kätilöt ja synnytyslääkärit vaikenevat. Ehkä 
aivomonitorin kryptisen viestin takia kätilöt eivät halunneet siitä puhua ja kirjata Johannan 
potilaskertomukseen. Joka kerta, kun häneltä on otettu aivofilmi, niin kryptinen viesti on tullut 
yllätyksenä. Potilaskertomuksessa mainitaan ainoastaan kryptisen viestin sisältä sekä tytön lievä 
toimintarajoite. Varadiagnoosit on poistettu. 
Perheen sisällä Johanna on ihan tavallinen pässi eikä toimintarajoitteinen. Sana toimintarajoite on 
perheen sisällä melkoinen rumasana, jonka käyttämistä vältetään kuin Ebolaa. Kun kaupungilla tai 
televisiossa Anna ja Antti näkevät toimintarajoitteisia, niin silloin he kutsuvat heitä vaivaisiksi.  
Heidän mielestänsä Johanna-tyttö ei ole vammainen, saati invalidi vaan tasa-arvoinen 
normaalirajoitteinen pässin pää. Sana pässi on perheen sisäpiirislangilla huumorisävytteinen eikä 



 

 

kukaan siitä pahoita mieltään. Sana pässi mukavasti keventää tilanteen kuin tilanteen.  
2990-luvulla Antti auttoi tytärtään Insurance Cashin webbikaavakkeiden täyttämistä, johon piti kirjoittaa 
sairauseläkkeen vaiva. Se oli Johannalle kiusallista, kun pässinpapereita oltiin uusimassa. Hän oli 
iloinen vuodesta 2999 vuoteen 3003, kun vihdoinkin sai palkkatukipalkkauksen, jonka virallinen nimike 
on julkisesti suojattu palkkaus eli eräänlainen suojatyöpaikka tavallisessa työpaikassa. Sitten Oili 
Lehmusvuoren pelleilyjen takia hän joutui paitsioon ja uudelleen anomaan pässipapereita. Ehkä 
uusilta pässipapereilta olisi vältytty, jos Johanna olisi suostunut tarjottuihin työpaikkoihin. Helppohan 
on olla jälkiviisas, kuten Johanna tapaa ajatella.  
 
Totta kai Anna ja Antti tietävät, että vanhimmalla tyttärellä on matemaattisia vaikeuksia ja 
varhaislapsuudessa tämä oli erittäin ylivilkas niin, että heiltä kului runsaasti sähkösavukkeiden 
patruunoita. 2970-luvulla myös Antti öyhyytti sähkötupakkaa. Hän lopetti tupakoinnin vuonna 2991, 
kun Siivekkääntien talo valmistui. Hän ei halua pilata taloa tupakansavulla. Annakin yrittää vähentää 
tupakointia koska patruunoiden hinnat ovat pilvissä ja kaiken kukkuraksi erittäin haitallisia terveydelle. 
Hän yrittää lopettaa tupakoinnin mutta se on vaikeaa. Hän pelkää kuin Ebolaa, että millaisen äjäyksen 
tupakkamyrkyt tulevat aiheuttamaan. Hän sekä moni muukin tupakoitsija pelkää ninniini-myrkkyä.   
 
Brandia Automobile on todella konkurssinpartaalla ja FHI yrittää kaikkensa, jotta autotehdas saisi 
uuden omistajan. Suomen ja Skandinavian oppositiopuolueet ovat ehdottaneet liittovaltiolle, että 
federaatio ostaisi autotehtaat. Tähän EF ei suostu koska silloin olisi vaarana, että kävisi samoin kuin 
Ghanalle sekä kauan sitten Kreikalle.  
 
Virolainen pienimuotoinen urheiluautonvalmistaja, Karbijamuna olisi kiinnostunut ostaa nämä kaksi 
pohjoismaista autotehdasta mutta sellaiseen pienen harrastajaurheiluauton valmistajan rahkeet eivät 
riitä. 
 
Euroopan ja Afrikan federaatioilla on paljon huolta Ghanan tilanteesta. Suunnitellaan massiivista 
tukipakettia mutta oppositio vastustaa sellaista muistuttaen muinaista Kreikan tapausta. Silloin alkoi 
hirveä äärioikeistorumba. Onneksi viime hetkellä saatiin uusnatsit kuriin mutta se oli vaikeaa.  
 
Suomen oikeistopopulistipuolue, Suomidemokraatit, toivoisi autotehtaiden omistajaksi Karbijamunaa, 
jotta saataisiin vahva ugrilainen omistaja. Puoluejohtajatar, Lotta Akela ei osaa ajatella selkeästi, ettei 
näin pienellä nyrkkipajalla ole tarpeeksi rahkeita.  
Lotta Akela on parhaillaan uudistamassa puoluettaan, jotta jytkyt saataisiin jatkumaan, sillä tavallaan 
puolue on Basic Finnsin mantteliperijä. Basic Finnsin konkurssin ja Suomidemokraattien välillä, 
edellisen vuosikymmenen lopulla, oli villi uusnatsijärjestö Ugrimaat ugrilaisille. Tämä on puolueen 
suuri rasite kivenä kengässä. Muut puolueet yrittävät muistutella ihmisiä, että Suomidemokraatien 
takana on pimeitä voimia ja puolueen juuret ovat Basic Finnsien kautta muinaisissa 
perussuomalaisissa. Juuri siitä on saanut alkunsa uusi suomalainen kirosana; persun perse.  
 
Karbijamunan omistaa ruskeatukkainen liikenainen Kristina Karbijamuna, joka lehtijutuissa mainostaa 
itseään, että hänessä olisi munaa, vaikka itse vehkeet puuttuvatkin. 
 
Rollsin autotehdas sai tässä hiljattain uuden omistajan; argentiinalainen Ovlov Incorporation osti koko  
Rolls Roycen henkilöautotuotannon venäläiseltä Director Motorsilta. DM:llä menee huonosti.  
 
Argentiinalainen Baas vaikuttaa olevan hyvä ostaja Brandia Automobilelle ja VGM Automobilelle, 
mutta matkassa on paljon mutkaa sillä Baasin omistaja, Victoria Molinon yhteistyökumppani,  
Percil Andrewson on pahamaineinen rahanpesijä, jolla vaikuttaa olevan kytköksiä Amerian presidentti, 
Valdemar Butiin. Tämän vuoksi Euroopan investointipankki ei suostu antamaan Baasille lainaa ostaa 
näitä kahta autotehdasta. Investointipankki on varoittanut FHI:tä luottamasta Baasiin.  
 
Ensimmäisenä kesälomapäivänä Antti, Anna ja Johanna lähtivät lomamatkalle Pohjanmaalle, koska 
Anna tahtoo rupatella ainoan siskonsa kanssa.  
Siiri asuu yhä yksin Kataisten sukutalossa Laihian ulkopuolella, piskuisen kalattoman Himajärven 
rannalla. Siiri on tosi sisukas, vaikka hänellä on paljon vaivoja sekä ikävä Peraa.  
 
Kiviset menivät Laihialle Tampereen kautta koska Nokian ulkopuolella on valtava vihreämetallinen 
kauppakeskus, Grace Park, jonka he halusivat nähdä, josta on ollut viime aikoina paljon tv-mainoksia.  
Kauppakeskuksen sisällä on liukuhihnoja, ettei asiakkaiden tarvitsisi kävellä kaupasta toiseen eli 



 

 

suomalaisten lihotusta, kuten Antti vitsaili. 
 
Matkalla Grace Parkiin he yöpyivät taukopaikkahotelli, Eurorastassa, joka sijaitsee Tampereen 
keskustassa, lähellä Särkänniemeä. Huvipuisto on yhä jäljellä mutta siellä he eivät käyneet, kun 
haluavat mieluummin käyttää rahansa Grace Parkissa.  
Näsinneula seisoo yhä samalla vanhalla paikalla. Sielläkään he eivät käyneet, kun Antilla on korkean 
paikan kammo, hyvä jos uskaltaa edes hypätä maton reunalta paljaalle lattialle, kuten hän itse tapaa 
vitsailla.  
 
Hotelli Eurorasta on rakennettu sinisistä metallilevyistä. Hotellissa on pieni karkki- ja viinimyymälä 
sekä suuri lounasravintola, jossa on tavallista kotiruokaa.  
 
Antti osti pehmeitä kermakuulia nimeltä Ää Toffee. Anna osti Asserin jaloviinaa, joka on niin vahvaa, 
että pitää juoda erittäin varovaisesti, ettei humaltuisi.  
Johanna osti Topspuikon makeissekoituksen, jolle äiti nauroi makeasti, kun tytär osti noin lapsellisen 
nimisen makeissekoituksen. Johanna selitti naamapunaisena: ”Ööh, en ostanut nimen takia voan sen 
sisällön… hiton hyvvii karkkeja!” Johanna osti myös minipullon Asserin jaloviinaa, kun äiti kehui sitä 
taivaisiin. Harmi, kun ei ollut kainuulaista pettuvodkaa, harmitteli Johanna.  
 
Anttia ei oikein väkeväviina kiinnosta mutta joskus saattaa ottaa viinasnapsit. Johannan baarikaappi 
on täynnä miniviinapulloja. Pettuvodka on puolityhjä, kun vuosi sitten oli juottanut työkaverilleen paljon 
arvokasta kainuulaista viinaa sekä muutaman kerran sekoittanut Matleenan mehulasiin. Silloin vielä 
Johanna elätteli toiveita hurmata Anatolin, muttei enää. Sitä ajatusta hän häpeää. Pitäisi kai jotenkin 
periä viinakustannukset mulkerolta, kuten Johanna ajatteli samalla, kun kierteli Eurorastan 
viinimyymälässä.  
 
Koko seuraavan päivän kierreltiin suuressa Grace Parkin kauppakeskuksessa niin, että jalat väsyivät, 
vaikka oli liukuhihnat, joiden päällä seistä mutta sekin käy jalkoihin. Olisipa vielä liukuhihnalla penkki, 
kuten Johanna ajatteli.  
Keskellä kauppakeskusta on kahvilaleipomo Café Ulrika, jonka erikoisuus on valtava pehmeä jäätelö, 
jota tuskin ehtii syödä ennen kuin alkaa valua. Sanotaan, että kahvila Ulrikan jäätelöt on tarkoitettu 
nopeille pohjoishämäläisille.  
Johanna ei ostanut pehmistä vaan ison keilapallon näköisiä lakritsapullia, jonka pakkauksen päällä 
lukee, kultaisin kirjaimin Ulrikan karhuja. Lakritsapallot ovat kahvilan itse valmistamia. Johanna 
uteliaisuuttaan kysyi myyjältä, että mistä kahvilan nimi on lähtöisin. Keski-ikäinen puoliksi kaljuuntunut 
miesmyyjä vastasi, että kahvilan perustaja on Euroopan kansalliseepoksen kirjoittajan vaimo kauan 
sitten. Johon Johanna änkytti: ”Onks se kirjailija se anonyymi nettikirjailija The JT?”, johon myyjä 
nyökkäsi: ”Kyllä, sama häiskä!” ja antoi kaupanpäälle paperinivaskan, joka oli kiinnitetty haaraniiteillä. 
”Mimimikä tää on?”, johon myyjä: ”Se on The JT:n kertomukset, jotka sijoittuvat tähän aikaan, joka oli 
kirjoitettu kauan sitten.” Johanna otti kiittäen paperinivaskan vastaan ja sujautti kangaskassiinsa 
lakritsapallojen seuraksi.  
 
Kauppakeskuksen apteekista Johanna löysi halvalla tositehokkaita Ibren-Mobilaatti Plus 
särkytabletteja lihastulehdukseensa. Tämä osoittautui hyväksi ostokseksi, sillä käsivarsi alkoi parantua 
jo muutaman viikon sisällä.  
 
Kauppakeskukselta jatkettiin matkaa kohti Laihiaa. Siirin luona oli paljon väkeä; Eeka ja Martina sekä 
James ja Tena. Kaksoset ovat kasvaa jutkistaneet melkoisesti. James on hyvin lihava eli 
todennäköisesti on ruoka-ajat kotona, kun taas Tena on laiheliini. He ovat jo teini-iässä ja sen Johanna 
tunsi munasoluissaan, kun alkoi niin vietävästi kutittaa, kun näki ihanan lihavan Jameksen. Hänellä oli 
kova työ pitää pääkylmänä, ettei vain katse nauliintuisi pitkäksi aikaa serkkupoikaan, sillä James on 
vielä sakkolihaa.  
Kaksosilla oli mukana omat viihderobotit mutta ne toivat huonosti, kun Siirin luona oli heikko langaton 
verkko. Nettipalvelimia pitäisi päivittää mutta siihen leskirouva Siirin aika ei riitä eikä ole enää kovin 
kiinnostunutkaan informaatiotekniikasta.  
Ennen sairastumista Peralla oli tarkoitus rakentaa koko tontille vahvan langattoman nettiverkon, mutta 
se jäi tekemättä eikä leskirouva osaa sitä rakentaa. Pera vei tietotaidon hautaan mennessään eikä 
ehtinyt kirjoittaa muistiin.  
 
Samaan aikaan Siirin luona oli Kivisten ja Eekan porukan lisäksi oli myös Unski ja Tellervo.  



 

 

Tellervo on ollut paljon sairaana. Keväällä hän sai aivoveritulpan.  
Onneksi hän pääsi nopeasti liuotushoitoon ja nyt hän voi jo paljon paremmin. Yhä kasvojen toinen 
puolisko on hieman halvaantunut sekä puhe puuromaista. 
Unski ja Tellervo ovat jo usean vuoden olleet eläkkeellä. He ovat paljon matkustelleet ympäri 
Eurooppaa ja käyneet jopa Afrikassakin. He asuvat tätä nykyään Seinäjoella, pienessä 
omakotitalossa. He suunnittelevat muuttaa pääkaupunkiseudulle, jotta olisivat lähellä lapsiaan, jotka 
asuvat yhä Keravalla.  
 
Siirin luona oli myös Volmar, joka oli tullut Eekan kyydissä, kun on hyvin nuuka. Nyt hän on joka 
tapauksessa oikeassa paikassa; nuukien Laihialla.  
Hän maksoi kuitenkin 20 euroa biokaasurahaa, vaikka summa on aivan liian vähän näinkin pitkälle 
matkalle. 
 
Johanna odottaa pelonsekaisin tuntein sitä hetkeä, kun James täyttää 18 vuotta. Kuinkahan komea 
eurokarhu kuoriutuu pikku Jameksesta, on Johanna pohtinut. Pikku ja pikku, hän on hyvin leveä 
pullukka, erittäin paksut reidet niin, että läskien poimut oikein hyllyvät. Johannaa on aina läski 
kiihottanut, jopa omat läskit.  
Uskaltaakohan tulevaisuudessa käydä Enon luona kylässä, kun silloin on kiimavaara, kuten Johanna 
tapaa vatuloida.  
 
Viikon kuluttua lähdettiin kotimatkalle. Myös muutkin Siirin kesävieraat lähtivät koteihinsa, ettei olisi 
tämän taakkana.  
Siirin luona Johanna makaili enimmäkseen riippumatossa lueskellen Café Ulrikasta saamiaan 
paperinivaskoja. Kerrassaan mielenkiintoista, koukuttavaa luettavaa, ajatteli hän. Anonyymi 
nettikirjailija kertoi omasta elämästään, että kuinka nai työkaveri Ulrikan pitkän pohdinnan jälkeen. 
Jotenkin Johannalle tuli Uuno Kiukku mieleen, kun luki The JT:n ja Ulrika W:n suuresta romanssista. 
Molemmat olivat aluksi hyvin ujoja ja nynnyjä mutta sitten innostuivat tekemään lapsia. Lasten tekoa 
pari kutsui uusien Blankkojen teoksi. Lopulta he menivät naimisiin.   
 
Sillä välin, kun Antti, Anna ja Johanna olivat kesälomamatkalla, niin Jaana-Mari kasteli äidin kukkia. 
Kasteluautomaatti on mennyt epäkuntoon eikä ole vara ostaa uutta. Onneksi nuorimmainen onnistui 
korjaamaan kasteluautomaatin, josta oli kärähtänyt muutama komponentti. Jaana-Marilla oli mukana 
muutama varakomponentti, jotka hän oli varastanut töistä eli E-Store löytö.  
Leiras Techillä on iso komponenttivarasto, jonne Jaana-Marilla on vapaapääsy, kun on 
korjausteknikko. Tietenkään mitään ei saisi ottaa kotiin. Kaikkea mielenkiintoista hän salakuljettaa 
voileipärasiassa, jopa voileivän ja juustosiivun välissä.  
Kotona hän tapaa tehdä työpaikalta pöllimillään komponenteista, vaikka minkälaisia virityksiä. Hän on 
parhaillaan kehittämässä laitetta, jolla voisi purkaa televisiokanavien geoblokkauksia, jotta vanhemmat 
voisivat katsoa kaikkia kainuulaisia televisiokanavia. Isosiskollekin hän on kehittämässä laitetta, jonka 
avulla voisi katsoa kaikkia skandinaavisia tv-lähetyksiä, kun tämä on oikea skandihullu.  
Itselle Jaana-Mari on kehittämässä laitetta, joka purkaisi leffakanavien salaukset sekä video-USB-
kalikoilta poistaisi mainokset. Tämä ei todellakaan ole laillista puuhaa, mutta hän on hyvin taitava 
peittää jälkensä. Jaana-Mari on isosiskoa taitavampi tekoälyssä, kun on käynyt korkeakoulun, kun 
taas Johanna on itse oppinut erilaisten tietokone- ja robottilukulaitelehtien avulla.  
 
Juha Pajunen oli mukana Siivekkääntie kuudessa, sillä välin, kun talonväki oli lomamatkalla. Hän 
ihasteli tyttöystävänsä vanhempien tauluja, perinteisiä maalauksia sekä digitaalisia. Makuuhuoneen 
seinällä on perheenjäsenten kuvat. Häntä kiihotti tyttöystävän isosiskon kuva mutta päätti pitää sen 
salaisuutena. Ehkä joskus tulisi tilaisuus suudella Johannaa, ajatteli Juha. He eivät ole vielä 
tavanneet. Muutaman kerran hän on tavannut Antin ja Annan. Juhaa kiihottaa, kun tyttöystävän 
siskonkin etunimi alkaa samalla kirjaimella kuin hänen ja pimun. Jaana-Mari ei osaa aavistaakaan, 
mitä jätkäkaveri ajattelee.  
Jaana-Mari on äskettäin muuttanut Juhan luokse, pieneen rivitalokaksioon, Taalintehtaan 
keskustassa. He katselevat omakotitaloja, jotta olisi enemmän tilaa. Rivitalo on hyvin kulunut ja 
takapihalla on synkkä kuusikko, jonka takana on meri.  
Ehkä joskus tulevaisuudessa he perustaisivat perheen mutta vielä ei ole aikaa lasten teolle, kun he 
molemmat ovat päivätyössä. Juha on yhä biokaasupullottamossa, jossa viihtyy hyvin, kun on erittäin 
hyvä palkka ja työpaikalle on ihan pyörämatkan päässä. Hän ei pidä moderneista potkulaudoista mutta 
perinteinen fillari on parempi. Jaana-Marilla työmatka piteni melkoisesti mutta on tottunut ajamaan 
pitkiä matkoja.  



 

 

Nyt kun Jaana-Mari ja Juha olivat Siivekkääntie kuudessa, niin he yöpyivät makuuhuoneessa, kun 
siellä on mukava vesisänky, jossa on sisäänrakennettu musiikkisoitin sekä hierontatoiminto.  
Jaana-Mari ohjelmoi sängyn antamaan eroottista hierontaa. Hän asensi sängyn päänpuoleisessa 
päädyssä olevaan näyttöruutuun lisähipaisunappulan, jotta isä ja äiti saisivat helposti kunnon 
nautinnon. Toiminnon hän testasi poikakaverinsa kanssa. Kyllä se on ihanaa, sanoi Jaana-Mari.  
 
Kun Antti ja Anna olivat palanneet kotiin, niin silloin he kehuivat sängyn hierontatoimintoa ja olisivat 
maksaneet siitä mutta Jaana-Mari ei ota rahaa vanhemmiltaan. Anna kehui nuorimmaista, kun kukkien 
kasteluautomaatti on taas ehjä. Jaana-Mari vitsaili, että varaosat tulevat tietenkin E-Storesta.  
 
Kun vanhemmat olivat tulleet kotiin, niin silloin Jaana-Mari ja Juha lähtivät kotiin. Muutaman viikon 
kuluttua he lähtevät Saarenmaalle tuttavan hääjuhlaan.  
Heillä on paljon kavereita niin, että Johanna tuntee hieman kateutta, kun hänellä itsellä ei ole yhtään 
kunnollista ystävää. Vuosi sitten hän oletti, että Anatoli olisi tosi ystävä, paskan marjat, kuten Johanna 
tapaa ajatella. Häntä vituttaa tämä ryssän ketale ja tekisi vaikka murhata koko mulkero. Tätä hän ei 
tietenkään sano ääneen mutta joskus tilaisuuden tullen voisi eliminoida mulkeron.  
 
Johannalla on yhä tili Ville's Placessa mutta suunnittelee sen lopettamista, kun Sipilästä on paljastunut 
melkoinen ääliö, joka ei siedä kriittisiä blogikirjoituksia FHI:stä.  
Miss Arrow, joka on Johannan nimimerkki, on kritisoinut Fuji Heavy Industrien huonoa 
henkilöpolitiikkaa Ville's Placen blogissa. Tästä Ville Sipilä nosti hirveän äläkän, ettei yrityksiä saa 
morkata, vaikka kyseessä oli monikansallinen kasvoton pörssiyhtiö, kuten Johanna yritti selittää 
Sipilälle mutta turhaan. Onneksi Sipilä ei tiedä hänen oikeaa nimeänsä, kuten Johanna tapaa siunailla.  
Johanna kirjoitti Ville’s Placen huonosta sananvapaudesta suuren eurooppalaisen nettiportaali, 
Europe24:n keskustelufoorumiin. Pian joku Ville’s Placen käyttäjistä oli huomannut kyseisen kritiikin ja 
juorusi siitä Villelle, joka puolestaan alkoi vittuilla Miss Arrowille.  
Johanna poisti tilinsä ja sitten loi uuden uudella nimimerkillä, Blue Owl eikä aio enää chattailla Sipilän 
kanssa. Syy, että Johanna haluaa olla tässä aikuisten somessa, on että siellä on metka peli, jossa 
pitää ampua kummallisia tursakkeita, jotka tulevat Välimeren yli. Vaikka peli on uusnatsien 
märkäunelma niin silti suvaitsevainen Johanna tykkää siitä kuin hampaaton mummo korpusta. Peliä 
pelatessa Johanna tapaa kuvitella, että mulkerot olisivat Anatoleja.  
Kaksi Anatolia, jotka hän tietää, ovat laulajat Anatoli Appi ja Anatoli Rautjärvi. Ensin mainittu on 
seksikkäämpi kuin Rautjärvi, kun tällä on hymykuopat pelit mutta kyllä varmasti Rautjärvikin olisi 
petosängyssä, kuten Johanna tapaa vatuloida.  
 
Johannan lihastulehdus on parantunut. Siitä hän saa kiittää Ibren-Mobilaatti voidetta sekä kaunista 
aurinkoista säätä. Nyt hän pystyy jälleen sanelemaan kertomuksiaan. Pää oikein pursuu ideoita.  
Totta kai Anatoli Medvedev on mukana tulevaisuuskertomuksissa, Aivot toivoa täynnä ja Salatut 
elimet. Ensin mainitussa Anatoli on nimellä Anna Valtsu ja Salatut elimet kertomuksessa jätkä on 
nimellä Anna Valittaja. Aivot toivoa täynnä Johanna itse on Juha Sorasena, kun taas Salatut elimissä 
hän on nimellä Jyri Brickmountain. Molemmat kertomukset alkavat vuodesta 3969 ja päättyy 4000-
luvulle. Kirjoittamalla Johanna purkaa kaiken sen kiukun, joka jyllää hänen mielensä sopukoissa.  
 
Julin viimeisellä päivällä Risto Tilli soitti Johannalle ja kysyi jos Johanna soisi kyyditä hänet Netto 
Marketiin, kun on koiravahtina eikä isoa collieta voi jättää yksin kotiin. Totta kai hän lupasi maksaa 
kyydistä, sillä jo syksyllä hän oli kehottanut Johannaa alkaa periä Anatolilta kyytimaksua.  
Johanna suostui, jotta saisi seuraa ja samalla voisi avautua mulkerosta. Heti autoon astuessa Risto 
maksoi 20 euroa, ettei se unohtuisi. Takapenkille hyppäsi iso collie, tuttavan koira.  
Johannalle muistui mieleen Rikitus ja liikuttui melkein kyyneliin. Tuskin Rikitus on enää elossa, ajatteli 
hän samalla, kun suuntasi auton keulan kohti Lexusta. Risto asuu Eurolassa, Maamiehentien 
pohjoispäässä ja Netto Market on etelä puolella.  
 
Sillä välin, kun Risto oli kaupassa, niin Johanna odotti koiran kanssa. Koira istui rauhallisena 
takapenkillä. Johanna ei pelkää collieta, kun tämä koirarotu on hyvin viisas ja kiltti. Jos koiran tilalla 
olisi ollut Saksan paimenkoira, niin silloin häntä olisi pelottanut koiran susimainen ulkonäkö.  
 
Kauppareissun jälkeen Risto kehotti Johanna tulla kiitos kahville. Riston talo on kaksikerroksinen 
valkotiilinen kerrostalopitko. Hän asuu ensimmäisessä kerroksessa. Talon takana on Zumilan 
hautausmaa. Pohjoispuolella on aktiviteettipuisto. Maamiehentien toisella puolella on Coop Okei 
huoltoasema. Maamiehentien pohjoispäädyssä tie yhdistyy Uusi Tammelan tiehen.  



 

 

Johanna huomasi Riston eteisen seinällä veikeän tikkataulun, jonka keskellä on Esa Paddingtonin 
kuva ja keskellä otsaa nökötti punainen tikka.  
Tällä tavoin Risto purkaa kiukkuaan Esaan, kun tämä hommasi hänelle potkut.  
Johannaa alkoi naurattaa, kun näki emätursakkeen kuvan tikkataulussa. Ehkä voisin tehdä tikkataulun 
Anatolin kuvasta, ajatteli Johanna.  
 
Augustin ensimmäisen viikon tiistaina, kun Johanna oli kaikessa rauhassa sanelemassa Aivot toivoa 
täynnä kertomusta niin ykskaks tuli tekstiviesti takkipuhelimeen. Hän vilkaisi ohjauspaneelin 
näyttöruutua. Viesti tuli Anatolin numerosta. Oljenvaalea pitkätukka nousi pystyyn ja alkoi vituttaa kuin 
pientä oravaa; Mitä vittua, ajatteli Johanna. Olipa hyvä, kun en poistanutkaan mulkeron numeroa, 
ajatteli hän. Numero on yhä kytketty Anatolin valokuvaan. Kuvan Johanna oli ikuistanut vuosi sitten 
alkusyksystä työpaikan keittiön oviaukolla. Anatolilla on suuret hämmästyneet silmät. Tämän kuvan 
Johanna oli lähettänyt nettikaveri TASS:ille, joka myöhemmin, talvella, kyhäsi hassun 
tanssianimaation, jossa Johanna ja Anatoli tanssivat. Yläpuolella vilkkuu teksti; Joskus voi olla 
pokanpitäminen vaikeaa.  
Johanna keskittyi lukemaan otsarypyssä, samanlaiset vihanrypyt kuin isällä ja äidillä heti kun ovat 
kuulleet muun muassa örinää; Kaikki mitä puhumme, ovat väärinkäsityksiä ja sitä mä en jaksa. Luki 
tekstiviestissä. Johanna oli ihan äimänkäkenä; mitä vittua, ajatteli hän yhä uudelleen sekunnin välein.   
Sinänsä viesti ei ole kovin ilkeämielinen muttei olisi saanut tullakaan, sillä keväällähän Anatoli oli 
luvannut poistaa numeron. Tässä nyt sitä ollaan, jätkään ei voi luottaa, ajatteli Johanna samalla, kun 
alkoi naputella vastausta; Miksi sulla on yhä mun numero? Vastaus tuli vartin kuluttua; Kuka sä oot?  
Johanna ajatteli itse mielessään; vittu, mikä tyhymä kysymys ajatteli hän samalla, kun naputteli 
vastauksen; Etkö muka tiedä? Johon heti tuli vastaus; Johanna? Johon Johanna vahvisti; Kyllä, pitää 
paikkansa.  
Muutaman minuutin kuluttua Anatolin numerosta tuli äänipuhelu mutta langattoman toisessa päässä 
oli Kaapo, joka kehotti jättää Anatolin rauhaan ja katkaisi puhelun ennen kuin Johanna ehti sanoa 
mitään. Siispä hän lähetti tekstiviestin; Anatoli aloitti, johon tuli vastaus; Ei kun sä aloitit!  
Nyt Johannalla alkoi kiehua. Miksi vitussa se perhanan ryssän mulukku vielä ilikiää valehella ja 
valehtelee myös Kaapolle, ajatteli Johanna. 
Hän soitti työpaikan puhelinnumeroon, jotta voisi kertoa ohjaajille, että Anatoli kusetti. Johanna tietää, 
että tekstiviesti tuli työpaikalta, sillä Anatolin ja Kaapon työt alkoi eilen, Augustin alussa. Johannan työt 
alkavat ensi viikolla.  
 
Kaapo vastasi työpaikan numerosta ja katkaisi puhelun, kun oli kuullut Johannan änkyttävän Kainuun 
korostuksen. Johanna soitti uudelleen, jolloin vastasi kesälomittaja, Pera Koivula. Anton-Kari, Simo ja 
Kullervo aloittavat ensi viikolla.  
Johanna kertoi lomittajalle kevään ja alkukesän tapahtumista sekä Anatolin äsken lähettämästä 
kummallisesta tekstiviestistä. Harmi vaan, lomittaja noteerannut, kun ei tiedä taustoista. Puhelimessa 
Johanna ei jaksanut alkaa selittämään, niinpä lupasi ottaa asian esille ohjaajien kanssa ensi viikolla.  
Tietenkin tämä tuntui Johannasta pahalta, kun todennäköisesti mulkero kertoisi oman liioitellun 
versionsa. Lomittaja toivotti hyvää kesäloman jatkoa ja ottaa asian esille ohjaajien kanssa ensi viikolla. 
 
Johanna pohti, jos käväisisi hoivahallinnossa Antero Nettisen puheilla mutta hän päätti pirauttaa Daily 
Activity päällikölle. Myös Antero oli kesälomalla ja kehotti ottaa asian esille ensi viikolla, kun työt 
alkavat ja kehotti tallettaa tekstiviestin. Puhelun jälkeen Johanna talletti viestin.  
Näköjään järjetön kylmä sota jatkuu, ajatteli Johanna ja päätti tehdä kävelylenkin kaupungilla, jotta 
saisi muuta ajateltavaa. Sanelusta ei tulisi mitään, kun se vitun ryssän mulukku sotku ajatukset, ajatteli 
hän. Johanna päätti käydä Pelastusarmeijan Second-hand tavaratalo, Murkkulassa jos tekisi löytöjä. 
Tavaratalo on torin laidassa, entisen YHA/Tempon entisissä tiloissa, kellarissa. Muissa tiloissa, 
katutasossa, on muun muassa viihderavintola Pitcher’s. vaatekauppa Juan, federaation verovirasto 
sekä Insurance Cash. Jälkimmäinen muutti tässä hiljattain näihin uusiin tiloihin. Toistaiseksi 
kaupungintalon tiloissa on Insurance Cashin hallintotilat.  
 
Johanna ei tehnyt löytöjä Murkkulassa. Joka kerta hän tekee kierroksen kirja- ja lukulaitehuoneessa. 
Tällä kertaa hän ei tehnyt löytöjä, niinpä poistui myymälästä. Ylöspäin menevissä rullaportaissa hän 
törmäsi Oili Lehmusoksaan. He vaihtoivat pari sanaa, vaikka Johannaa vitutti kuin pientä oravaa mutta 
kerta on kaupungilla ihmisten ilmoilla, niin kohteliaisuuttaan tervehti entistä työkaveriaan. Oili kysyi, 
että mitä Johanna puuhaa tätä nykyään, johon Johanna vastasi olevansa Forssan avussa. Parhaillaan 
on menossa viimeinen kesälomaviikko, ja esitti vastakysymyksen. Oili vastasi olevansa eläkkeellä. 
Johanna kohteliaisuuttaan sanoi: ”Sepä mukavaa eli siekin oot lepopuussa, haha!”  



 

 

Oili naurahti, että kyllä tekemistä riittää eläkkeelläkin eikä ole yhtä väsynyt ja voimaton kuin erään 
kainuulaiset. Sitten he erkanevat eri suuntiin; Oili suoraan torille ja Johanna lähti talsimaan kohti 
pohjoista, kävelykadulla. Kävellessä Johannaa vitutti, kun on Daily Activityn vanki. Jos ei olisi inissyt 
vuonna 3002, niin kuka ties nyt hänet olisi palkattu rykijän tilalle, ajatteli hän. On helppo olla jälkiviisas, 
siunaili Johanna.  
 
Öhmanin kauppakeskuksen edustalla hän kohtasi kaksi nykyistä työkaveria, Anatolin ja Lassen.  
Heidän perässänsä kulki hopeanvärinen avustajarobotti, jossa on Forssan avun logo. 
He olivat ilmeisesti saaneet tehtäväksi ohjelmoida robottia kulkemaan väenvilinässä.  
 
Johanna tervehti kaksikkoa. Ainoastaan Lasse tervehti takaisin: ”Ensi viikolla on hauskaa, kun 
näemme!” Johanna nyökkäsi. Hän näki tutun happamanilmeen Anatolin kasvoillaan, possunpunainen 
sävy eli ilmeisesti ensi viikosta ei tulisi kovin rattoisaa, ajatteli Johanna. Anatolilla oli suuret 
musiikkikuulokkeet korvissa.  
 
Anatolia vitutti, kun vahingossa sattui lähettämään vanhan viestin Johannan numeroon eli nyt taitaa 
olla nussimiset nussittu ennen kuin ensimmäistäkään yhdyntää olisi tapahtunut, ajatteli Medvedevin 
poika. Häntä rassaa ja surettaa, kun on mennyt ryssimään lupaavasti alkaneen mahdollisuuden saada 
salarakkaan. Olisi sittenkin pitänyt kiltisti maksaa kyytimaksu sekä olla välittämättä äänityspilasta, 
ajatteli Anatoli. Ehkä joskus tulevaisuudessa, kun aika on parantanut haavat, niin saisin Johannasta 
salarakkaan tai sitten virallisesti akan, ajatteli hän.  
 
Johanna jatkoi matkaansa kohti pohjoista. Anatoli ja Lasse menivät vastakkaiseen suuntaan, 
Adjutantintorille.  
Yhtäkkiä Johannalle tuli mieleen, että miksi mulkero oli arkkivihollisensa seurassa. Silloin keväällähän 
tämä oli uhannut murhauttaa Lassen mutta nyt he näkyivät olevan sovussa. Ehkä lomittaja oli antanut 
tehtäväksi ohjelmoida robottia ihmisvilinässä, ajatteli Johanna. Uteliaisuutta hän kääntyi ja päätti 
turvallisen välimatkan päässä varjostaa kaksikkoa. Paras pitää välimatka, ettei mulkero hermostuisi 
entisestään. Johanna näki, että kaksikko meni torille. Lasse ja robotti menivät Kännälän bussipysäkille 
eli vaikuttaa siltä, että laite on Lassen avustajarobotti, pähkäili Johanna.  
Kännälän bussi menee Rixum alueen läpi, Voimalatalon ohitse. Ilmeisesti Lasse robotteineen jää pois 
bussista työpaikan edustalla ja sitten lomittaja saattaa hänet taksiin.  
 
Anatoli astui Kaarlon bussiin.  
Johanna siirtyi varjostamaan torin toiselle puolelle, Work Officen rappuselle odottamaan, kun bussi 
kääntyisi Uusi Tammelan tielle. Istuutuessaan Work Officen uusien tilojen rappuselle hän ajatteli, että 
missähän päin rakennusta mahtaa olla Rehab-osasto? Harmi, kun työkkärin byrokraatit muuttivat 
uusiin tiloihin niin, etten nyt tiedä minne mennä pyrkimään takaisin avoimille työmarkkinoille, ajatteli 
Johanna. Hän tuntee katkeruutta Rehab-osastoa kohtaan, kun he painostivat hänet Daily Activityyn.  
Istuessaan rappusella Johanna vilkaisi tätä keltatiilistä rakennusta, jossa aiemmin oli Forssan 
käräjäoikeus, joka vuosi sitten muutti Jokioisiin. Sitten hän käänsi päänsä takaisin kohti Pimunkadun ja 
Uusi Tammelantien valo-ohjattua risteystä. Pian Kaarlon bussi kääntyi Uusi Taimelantielle.  
Johanna nousi rappuselta ja lähti talsimaan kohti kotia.  
 
Myöhemmin iltapäivällä Johanna soitti Ristolle, jotta voisi keventää sydäntään Anatolin kummallisesta 
tekstiviestistä. Hän kertoi myös kohdanneen tämän kaupungilla, jolloin tämän kasvoilla oli kiukunpuna. 
Risto sanoi: ”Juu, Hetki sitten se soitti ja väitti sun stalkkaavan kaupungilla.” Johanna kiisti moiset 
väitteet, vaikka tällä kertaa siinä olikin perää.  
Risto kertoi, että Anatoli oli kertonut, että oli vahingossa lähettänyt tekstiviestin. Johanna kertoi 
tekstiviestin sisällöstä, niin silloin myös Ristoa ihmetytti, kun tuollaista viestiä ei voi lähettää 
vahingossa. Risto arveli Anatolin muistavan numeron ulkoa mutta silti tekstiviesti kuulostaa 
kummalliselta, kun tuollaista sisältöä ei voi lähettää vahingossa. Hän kehotti säästää tekstarin 
todisteena ja näyttää maanantaina ohjaajille. Niin Johanna aikoo tehdäkin. Lisäksi Risto kehotti ottaa 
Anatolin kanssa rauhallisesti eikä yhtään vakoilla, kun tämä voi kiukuspäissään mennä itkemään 
poliisille tai S-L Safetylle. Johannalla kävi vilunväreet, kun muistui mieleen isotissinen rikoskyttä.  
 
Joka kerta kun Johanna näkee kaupungilla S-L Safetyn valkoisia autoja, niin silloin polvet alkavat 
täristä ja keskisormi nousee automaattisesti pystyyn. Kun lähettyvillä on S-L Safetyn tyyppejä, niin 
silloin hän tapaa huudahtaa: ”Vitun S-L Safety mafioso!” ja vilauttaa keskisormea poistuu rivakasti 
paikalta, ettei turvayrityksen gorillat ottaisi kiinni. Tuskin heillä olisi sellaiseen valtuuksia.  



 

 

Johanna todella inhoaa tätä yritystä, niin paljon, että polvet alkavat tutista ja sydän hakata kiivaasti 
niin, että haluttaisi äänenvaimentimella varustetulla aseella ampua jokaisen S-L Safetyn 
vartijateknikon. Onneksi sentään Johanna Kivisellä ei ole asetta. Jos olisi, niin silloin kyllä saisi istua 
kaiket päivät käräjillä ja pillittää vanhemmilleen.  
Johannaa ärsyttää tämä turva-alan yritys koska sen pakettiautojen kyljissä on kissankokoiset logot ja 
kuljettaa kauppojen päivänkassoja S-L Cash shopiin. Johannaa ärsyttää, kun yhteiskunta luottaa 
sokeasti tähän monikansalliseen pörssiyhtiöön, joka saa pitää isoja logoja autoissaan niin, että 
rikollisten on helppo nähdä mikä auto kuljettaa paljon rahaa. Häntä kummastuttaa myös se, kun heti 
keskisormea näytettyään S-L Safetyn gorillat lähtevät ajamaan autolla perään. Ihan hyvin hänen 
tilallansa voisi olla ryöstäjien houkutuslintu, joka näin johdattaisi arvokuljettajat sivukadulle. Ihan 
selvästi amatöörien puuhastelua, kuten Johanna on monesti vatuloinut. Keskisormea näytettyään 
Johanna juoksee sellaiseen suuntaan, jonne autolla ei pääse. Tietenkään hän ei juokse suoraan 
kotiin, ettei S-L Safetyn tyypit saisi selville kotiosoitetta.  
 
Maanantaina, Augustin toisella viikolla, Johannan työt alkoivat pitkän kuuman kesän jälkeen.  
Heti aamulla hän näytti Anton-Karille Anatolin lähettämän tekstiviestin. Anton lupasi ottaa asian esille 
tämän kanssa. Anton-Kari ja Simo ihmettelivät, kun Anatoli oli kusettanut eikä ollutkaan poistanut 
numeroa. Ohjaajat puhuttivat Anatolia mutta kuten tavallista, tällä oli selitykset valmiina; tekstiviesti oli 
vahinko. Tätä ohjaajat eikä Johanna käsitä, että kuinka kokonainen tekstiviesti voisi olla vahinko, 
varsinkin jos on poistanut numeron. Ohjaajat eivät jaksaneet alkaa kovistelemaan Anatolia koska heitä 
kyllästyttää tämä hirveä kylmä sota. Myös Johanna on tympääntynyt riitelemään mulkeron kanssa.  
Johannaa kummastuttaa se, kun nyt kesälomien jälkeen Anatoli on hyvätuulinen eikä enää yhtään 
vihoittele.  
 
Anatoli tuntee yhä vahvaa ihastusta Johannaa kohtaan ja tuntee apeutta, kun itse on kihloissa ja on 
täydellisesti mokannut. Se on hänen omaa syytään, kun on pakottanut vihantunteet esiin, jotta välttyisi 
sanahirviöltä. Silti häntä haluttaisi kuherrella Johannan kanssa.  
 
Johanna on päättänyt, ettei enää tikullakaan koske Medvedeviin. työpaikalla hän saattaa satunnaisesti 
rupatella tämän kanssa ihan työkaveripohjalta. Puhelinnumeroa hän ei enää uskalla antaa. Nyt heidän 
välinsä alkaa olla syksyn 3007 tasolla. Sillä tasolla olisi saanut pysyäkin, kuten Johanna tapaa 
vatuloida.  
 
Johanna jatkaa vierastyöskentelyä Korjaajaryhmässä, jotta oppisi tuntemaan paremmin uuden Ninon 
ja Karoluksen. Korjaajaryhmässä ollessa näkee enemmän Jesseä ja Uunoa kuin Forssan avussa.  
Hän päätti työskennellä ryhmässä vain tiistaisin koska muuten ei ehtisi tehdä mitään Forssan avussa.  
Johanna ei halua lopettaa Forssan avussa, kun siellä on eniten aikaa muokata kertomuksia. 
Korjaajaryhmässä sellaiseen ei ole mahdollisuutta, kun pelikone on jatkuvasti jonkun käytössä.  
 
Tiistai-iltapäivällä Café Suner tarvitsee kauppa-apua. Johannahan on hyvin vahva kassinkantaja. 
Totta kai hän mielellään auttaa komeita kahvilan jätkiä, erityisesti Jesseä. Kahvilan Sylvesteriä 
Johanna inhoaa, kun tätä usein käy ylikierroksilla.  
 
Korjaajaryhmässä Johanna päätti jatkaa hyväksi koettua ystävyyskonseptia. Korjaajaryhmässä 
työskentelyä hän tapaa kutsua vierastyöskentelyksi.  
 
Septemberin alussa oli jokavuotinen ulkoilupäivä Tasankokorven virkistysalueella. Tänä vuonna 
ulkoilupäivä pidettiin Septemberissä, kun alkukesästä virkistysalue oli varattu.  
Suner ja hoivahallinto suunnittelee siirtää ulkoilupäivän Vironmäen urheilukentälle, kun sinne olisi 
paremmat kulkuyhteydet. Ehkä tämän kertainen ulkoilupäivä pidetään viimeistä kertaa 
Tasankokorvessa. Tällä kertaa Johanna ei kyydinnyt ketään. Hän ei enää halua kuskata mulkeroa, 
kun tämä temppuili kyytimaksun kanssa. Hän pysäköi autonsa alimmalle pysäköintipaikalle.  
 
Itse mielessään Johanna elätteli toiveita, että ravintolaryhmän Elmo olisi mukana ulkoilupäivillä, jotta 
olisi järkevä juttuseura. Anatolin kanssa hän ei enää halua alkaa juttusille. Nyt on definitiivisesti 
puhumiset puhuttu, kuten Johanna tapaa ajatella.  
Elmo eikä muutkaan ravintolaryhmäläiset olleet mukana ulkoilupäivänä, kun ravintolaa ei voi sulkea 
yksien ulkoilupäivien takia.  
Toisaalta Johannasta tuntui hyvältä, kun upea Elmo ei ollut mukana, kun silloin olisi ollut vaarana, että 
flirttiperse olisi flirttaillut tälle.  



 

 

Johanna ei tiedä, että Elmo, Tatjana ja Erika ovat koulututtuja ja usein netissä tapaavat pelata 
nettipelejä.  
Riittää mainiosti, että flirttiperse flirttailee Ninolle ja Jesselle. Siinäkin on puolet liikaa, kuten Johanna 
tapaa usein vatuloida.  
Yhä Tatjana tapaa kyhnyttää Anatolin hartioita mutta enää Johanna ei siitä provosoidu. Johannan 
mielestä ihan sama vaikka nämä kaksi tursaketta nussisivat, kuten hän tapaa ajatella itse mielessään, 
kunhan vaan jättäisi Jessen ja Ninon rauhaan.  
 
Kuten aikaisempina vuosina, Viihdepartio viihdytti hiihtotuvassa laulaen vanhoja iskelmiä ohjaaja 
Leena Lennukaisen nestekaasukitara säestyksellä. Halukkaat saivat esittää laulutoiveita. Johanna 
toivoi jälleen Ibren-Mobilaatti voiteen mainoskappaletta koska voidehan paransi hänen 
lihastulehduksensa. Vuosi sitten Lennukainen oli luvannut opetella kappaleen ulkoa, mutta se taisi 
unohtua. Nytkin hän lupasi käsisydämellä opetella kappaleen ensi vuodeksi.  
Onneksi Viihdepartion duunarit osasivat laulaa kyseisen mainoslaulun ilman säestystä. 
Päällimmäisenä kuului Kari Laaksokiven möreä pornoääni. 
 
Myöhemmin syksyllä Anatolia järkytti Mauno Axelssonin kuolema. Tämä menehtyi isoon narkolepsia 
kohtaukseen, jolloin aivot sammuivat lopullisesti. Anatoli meni niin paljon shokkiin, että työpaikalla 
mumisi, ettei enää koskaan halua olla kaveri narkoleptikoille, kun ne saattavat ykskaks kuolla. Häntä 
myös alkoi säälittää Helenan kohtalo, kun tästä yhtäkkiä tuli surullinen leski, kuten hän asian ilmaisi. 
Hän on myös ihastunut tähän, muttei ole mahdollista vaihtaa tyttöystävää oman kihlauksen ja 
sanahirviön takia. Anatoli on voimakkaasti rakastunut kahteen tyttöön; Helena ja Johanna. Tätä 
nykyään hän yrittää pakottaa itseään rakastaa Matleenaa. Helena ja Mauno olivat vain kihloissa.  
Se on vaikeaa, kun oikeaa rakkautta ei enää ole jäljellä. Hän tahtoisi mielellään mennä naimisiin 
onnettoman leski-Helenan kanssa. Helenan suhteen hän ei ole mokannut eli sillä saralla hänellä olisi 
mahdollisuus naida tämän vaaleatukkaisen isorintaisen atleettisen naisen. Helena on lihaksikkaampi 
kuin Johanna mutta muuten melko lailla samannäköinen. Helena on kantahämäläinen.  
Totta kai Anatoli osallistui Maunon hautajaisiin. Hänet haudattiin Hämeenlehdon hautausmaalle.  
 
Joskus Johannaa kiihottaa Kaapo Molotovin läskit mutta häntä häiritsee pyörätuoli. Joskus hän on 
ollut lähellä lähettää Facebookissa kaveripyyntö Kaapolle muttei oikein uskalla. Entä jos sukulaiset 
huomaisivat hänen kaverilistallansa pyörätuolissa istuvan jätkän, kuten pyörätuolikauhuinen Johanna 
tapaa itse mielessään vatuloida.  
Kaapokin on monesti ihaillut Johannaa, kun tämä on kaunis, muttei halua lähestyä tätä, kun neiti 
Kivinen on hyvin työläs. Johannalla on tapana töissä toistaa jo sanottua. Johanna on telkkariakin 
pahempi uusintojen esittämisessä. Hänen vakiofraasinsa ovat muun muassa; se tuntuu turvalliselta, 
yhtä hyvin sellerin kera sekä enhän oo pässi. Viimeksi mainittua Johanna pyrkii välttämään Simon 
läsnä ollessa koska fraasi voi kuulostaa Erkkilän korvissa suvaitsemattomalta.   
Toisinaan Kaapoa kiihottaa Johannan ulkonäkö ja on monesti pohtinut, että kestäisikö pyörätuoli, jos 
blondi makaisi hänen päällänsä.  
 
Johanna on alkanut toivoa normaalirajoitteista poikaystävää. Toimintarajoitteista hän ei halua, kun on 
saanut sellaisista tarpeekseen. Ainoat poikkeukset ovat Jesse, Karolus ja Elmo. Viimeksi mainittua 
Johanna tapaa hyvin harvoin, silloin kun käy kaupungintalolla tervehtimässä Leenaa.  
Hän on kyllästynyt Kari Erkkilään, kun ennen kesälomia tämä hoiti kesäjuhliensa kutsun 
amatöörimäisen moukkamaisesti; avoimesti jakoi kutsukortteja eikä Johanna saanut sellaista. Tästä 
Johanna pahoitti mielensä ja Kari joutui tursakelistalle.  
Hän on hiffannut Karin lapsellisen kuuloisen lässyttävän puheäänen. Mitähän sukulaisetkin 
tuumaisivat, jos tällaisen jätkän kanssa menisi naimisiin, on Johanna itse mielessään funtsinut.  
Tunteet Elmoa kohtaan on pysynyt neutraalin vakaana mutta Jesseä kohtaan Johanna alkaa tuntea 
yhä voimakkaampia lemmentunteita mutta on päättänyt yrittää salata tunteensa, ettei tulisi 
samanlaista lemmenrumbaa kuin Anatolin kanssa.  
 
Töissä, Forssan avussa, luppoajalla, kun on yksin robottihuoneessa, niin hän tapaa sanella Aivot 
toivoa täynnä kertomusta. Sanelua hän kutsuu käsityöksi. Anton-Kari tapaa vitsailla, etteikö vieläkään 
ne keittiönverhot ole valmiit.  
 
Silloin tällöin Johanna havahtuu, että on yhä Daily Activityn kirjoilla ja tuntee paniikkia, että seura 
tahtoo tehdä kaltaisekseen. Daily Activityn ainoa hyvä puoli on vihreäkortti, jonka avulla 
hammaslääkärihoidot maksavat vain 100 euroa. Loput maksaa liittovaltion Insurance Cash. 



 

 

Johannan hammaslääkäri on keskustassa, Makasiinikadun ja Jätkänkadun kulmauksessa, 
matkatoimisto Matkalan yläpuolella.  
 
Johannan mielestä Daily Activityn huonona puolena on se, kun siellä ei ole ammattiliiton suojaa. 
Tästä hän on monesti keskustellut ohjaajien kanssa. Joka kerta Simo väittää, että yhdistykset Perusta 
ja TLNA olisivat sama asia kuin ammattiliitto. Johanna tietää paremmin, ettei näin ole koska poliitikot 
eivät ota tosissaan TLNA:n ja Perustan vaatimuksia. Näiltä yhdistyksiltä puuttuu mahti. Ammattiliitoilla 
on lakkoase. Daily Activity duunarit eivät voi mennä lakkoon koska siitä ei olisi hyötyä; yhteiskunta ei 
lamaannu, jos toimintarajoitteiset olisivat kotona vaan pikemminkin toisin päin.  
Johanna on yhä City Workersin eläkeläisjäsen ja saa muutaman kerran vuodessa ammattiliiton 
jäsenlukulaitelehden. Lehdessä ei ole paljoakaan lukemista mutta se antaa pientä lohtua, kun on 
ainoa Daily Activity duunari, joka saa normaalirajoitteisten ammattijulkaisun kotiin kannettuna.  
Töissä Johanna tapaa kehua City Workersia Simolle, kun myös tämä kuuluu samaan ammattiliittoon. 
Johannasta tämä keskustelu on paljon aikuisempaa kuin muiden duunareiden lässytykset.  
 
Äskettäin tämä kunnallistyöntekijäin ammattiliitto, City Workers vaihtoi nimensä Visioksi, koska oli aika 
uudistua. Samalla jäsenlukulaitelehti vaihtoi nimensä Visioksi.  
Eräänä päivänä Simo antoi Johannalle ammattiliiton kannellisen kahvimukin, kun itse ei sitä tarvinnut. 
Ilmeisesti se oli eräänlainen lahjus, jotta blondi sanelisi positiiviseen sävyyn hänen hahmostaan. Simo 
on lukenut netistä kertomukset Salatut elimet sekä Aivot toivoa täynnä ja tuli surulliseksi, kun Johanna 
on kritisoinut Simoa kuvaavaa naishahmoa. Kyllä lukeneena miehenä Simo tietää, että kritiikki 
peilautuu Anatolista, joka puolestaan on paljon puhunut potaskaa työkavereistaan.  
 
Nyt Johanna on päättänyt tehdä Simoa kuvaavasta hahmosta älykkään ja Anatolia kuvaavasta Anna-
hahmosta todellisen kusipään. 
Visio-mukin Johanna laittoi pukukaappiinsa, kun sille ei ole käyttöä, ei ainakaan vielä.  
 
Johanna tapaa usein vitsailla Simon kanssa, että tämän työsalkku olisi oikea lääkärinlaukku, kunnes 
tämä vaihtoi työlaukkuaan. Syyksi hän sanoi leikillään, että oli pakko vaihtaa laukkua, kun häntä 
työpaikkakiusattiin. Hän vitsaili, että voisi keskustella Vision ukkojen kanssa, että töissä eräs 
kainuulaisblondi harrastaa työpaikkakiusaamista. Simosta Johanna on ihana nainen ja saattaisi 
mennä tämän kanssa naimisiin, jos itse ei olisi naimisissa Sofiansa kanssa.  
Johanna ei oikein syty Simoon, kun tällä on pilkunnussijan kujeita.  
 
Kerta Johanna tykkää kovasti Jessestä, niinpä hän alkoi torstai-iltapäivisin kello 16 katsomaan, kun 
tämä Uunon ja Ninon kanssa keilaa. Moneen vuoteen Johanna ei ole käynyt Forssan keilahallilla. 
Viimeksi hän kokeili keilaamista lukion ensimmäisellä luokalla.  
Nyt hän istui keilakahvilassa ja katsoi jätkien keilaamista. Häntä kiihottaa nähdä Jesajan hoikka 
kehonrakenne sekä seksikäs takatukka.  
Johanna huomasi, että myös Filippa Katainen keilaa. Hän pelaa useimmiten kuuromykän Anu 
Kaislavirran kanssa. Heti kun Anu saa täyskaadon, niin silloin tämä innoissaan mökeltää jotain ja 
tekee yläfemman.  
 
Keilahalli sijaitsee Jokiylänne Areenan kellarissa. Rakennus on vuorattu punaruskeilla tiiliskivillä. 
Uimahallin sisäänkäynti on Isokadun puolella. Keilahallille pääsee suoraan sisäpihan kautta, Jokitorin 
puolella.   
Keilahallin takana, pitkän käytävän päässä, on nyrkkeilysali, jonne Johanna on kurkistanut 
uteliaisuuttaan. Joskus häntä on kiehtonut nyrkkeily mutta huonona puolena on vaara saada turpiin 
ennen vastustajan tyrmäämistä. Sen sijaan Johanna alkaa pikkuhiljaa kiinnostua keilaamisesta. Ehkä 
onnistuisin hurmata Jessen, kun tekisin muutaman Straikin, ajatteli Johanna. Keilakahvilassa 
istuessaan Johanna tuntee munasolun aktivoituvan, kun katsoo Jessen kapeaa selkää.  
Kahvilassa on a-oikeudet. Johanna on yrittänyt katsella tiskin takana olevia viinapullohyllyä, jos näkisi 
kainuulaista Pettuvodkaa. Ei taida olla maailman parasta viinaa, kuten hän itse mielessään totesi.  
Kahvilan ruokalistalla on monta herkullista hintavaa ruokaa, kuten esimerkiksi Hulk Burger sekä 
makkaraperunoita. Ensin mainittu on omistettu keilakahvilan kanta-asiakkaalle, keski-ikäinen nainen, 
jota kutsutaan Hulkiksi. Liikanimen takia hänen oikea nimensä on arvoitus.  
 
Forssan toimintarajoitteisten urheiluyhdistys – FTU harjoittelee joka torstai kello 16. Ne, joilla on 
kilpailulisenssi pelaa, joka toinen torstai E-Mail League kaupunkimittelöä. Lisensioimattomat saavat 
vain treenata. Suurimmalla osalla on lisenssi.  



 

 

Jesse ja Uuno ovat yhdistyksen parhaat miespuoliset keilaajat ja naispuolisista parhaimmat ovat 
Filippa ja Anu. Nino on keskitasoa, kun jatkuvasti tekee samat virheet, käsivarsi kummallisesti jengoilla 
niin, että joutuu käyttää rannetukea keilatessa. Ennen keilaamista hänellä on kummallisia rituaaleja, 
kuten asettaa keilaradan pöydälle onnen maskottinallen sekä banaanin, josta hän keilaamisen ohella 
naukkaa palan.  
 
Yhdistyksen vanhahko ja lihava puheenjohtaja, Virve Risula, lähettää sähköpostitse tulokset Euroopan 
keilaliittoon. Alkuviikosta on yritysten keilajoukkueiden välinen pienmittelö, Corporation League, johon 
myös FTU:n keilaajat osallistuvat. Tämä mittelö on lisensioimaton eikä siitä saa palkintoa.  
 
Korjaajaryhmän ohjaajat, Pertti ja Esa pitävät kovasti Johannasta. Duunareidenkin mielestä Johanna 
on hyvä kaveri, kun on hyvin auttavainen. Moni surkuttelee Johannan kohtaloa, että se ilkeä Anatoli on 
ollut epäreilu ja hyväksikäyttänyt tätä kilttiä naista. Johannakin pitää kovasti korjaajaryhmäläisistä sekä 
kahdesta kahvilan duunarista, jopa kirjaimellisesti haluaisi pitää sylissä. Ainoastaan Sylvesteriä hän 
inhoaa, kun tämä usein käy ylikierroksilla.  
Usein Sylvester tapaa säkättää ydinvoimasta, Länsi-Intiasta sekä naapurintyttö, Pedra Ollipoegista, 
jota suurin osa duunareista vihaavat yli kaiken, kun tämä haluaa omistaa kaverinsa ja määräilee 
kaikesta.  
Sylvester pakkautuu Johannalle avautumaan Pedrasta, vaikkei tämä edes tunne koko pimua. 
Muutaman kerran Johanna on kuullut juttuja Anatolilta, mutta ne ovat menneet toisesta korvasta 
sisään ja toisesta ulos. Nyt hän kuulee paljon, jopa liikaakin huhuja Pedrasta. Kuunnellessa Johanna 
ajattelee itse mielessään, että millainen mahtaa olla sekin tursake, kun jopa tursakkeet vihaavat tätä.  
Sylvester tapaa juoruta Pedrasta niin, ettei Erkki Laajamies kuule, sillä Pedra ja Erkki ovat kihloissa. 
Ilmeisesti tytön ehdoilla eikä Erkillä ole ollut sananvaltaa, kun tyttö pakotti hänet kihloihin. Laajamies 
on jopa Johannaakin nynnympi, oikea vetelys. Hän on usein väsynyt, joka johtunee narkolepsiasta.  
Johannasta Erkki on kiihottavan kaunis mutta sen hän pitää visusti salassa, kun on kuullut, että tämä 
on kihloissa väkivaltaisen tytön kanssa.  
Usein Sylvester tapaa säkättää Johannalle vahvalla nyky-Kainuun murteella, ettei muut ymmärtäisi. 
Kyllä joitakin sanoja hämäläiset työkaverit ymmärtävät, sillä Kainuun murrehan on joka tapauksessa 
osa suomen kieltä.  
 
Karolus ja Nino ovat varoittaneet Johannaa auttamasta Erkkiä, kun tämä ei oikein siedä auttamista. 
Hän haluaa itse värittää joulu- ja pääsiäiskirjeet, jotka Korjaajaryhmä lähettää dementia-asuntoloihin 
ilahduttamaan vanhuksia. Kirjeet sisältävät ainoastaan tervehdyksen sekä suuren ajankohtaisen 
kuvan, jonka duunareiden pitää värittää halutun väriseksi. Tämä tehtävä on monen mielipuuhaa. Ihan 
tavallinen paperikirje. Johannakin saa värittää tervehdyskirjeitä. Hänestä se on ihan mukavaa mutta 
mieluummin ohjelmoisi robotteja.  
 
Johannaa sekä monia muitakin ärsyttää Erkin sönkkäävä puhetyyli, joka menee tyyliin; Se on niinku, 
niinku se on… eli asiasta ei tule selvää, ellei kuuntelija ole koulutettu ohjaaja.   
 
Syksyn aikana Johanna kiinnostui keilaamisesta. Keilakärpänen puraisi keilabaarissa istuessaan. Hän 
päätti joku päivä näyttää jätkille, että miten tehdään kunnon täyskaadot. Keilaavia tyttöjä Johanna ei 
tietenkään katso. Ainoastaan yksi tyttö on hänen mieleensä ja se on Jessica Stenig. Yhä häntä 
kaivertaa mieltä se, kun neiti Stenig ei halua viestitellä. Johanna tuntee sisimmässään, että Jessica on 
häntä varten ja he molemmat voisivat oppia paljon toisiltaan. Kaikkea tätä Johanna tapaa pohtia 
samalla, kun istuu keilabaarissa ja katse on nauliintunut Jesseen. Tämän vuoksi hänelle tulee Jessica 
mieleen, kun katsoo nuoriherra Jussilaa.  
Johanna haluaisi näyttää Jesselle, että mistä kana pissii ja näyttää täyskaadot radalla sekä sängyssä, 
kuten hän tapaa itse mielessään ajatella.  
Hän haluaisi nähdä Jessen vapaa-aikanakin ja totutella katsomaan tätä ilman rillejä. Anatolin seurassa 
hän on osittain ollut ilman silmälaseja. Kun he ovat olleet Anatolin luona sekä kaupungilla, niin silloin 
rillit ovat olleet päässä mutta Johannan luona ollessa hän on ollut rillittä.   
Mitä Johanna ei tiedä, Jesse on alkanut enemmän ja enemmän seurustelemaan Rose-Mari Pekkasen 
kanssa. Yhä hänen Facebook-profiilissansa lukee, että hän on sinkku.   
 
Yhdistyksessä voi koe keilata kaksi kertaa ilman jäsenyyttä. Niin Johanna tekikin ja sitten alkoi 
vakavissaan pohtia, jos keilailu olisi hänen lajinsa. Kieltämättä mukavaa, ajatteli hän. Perjantai-illalla, 
kun hän kävi vanhempiensa luona viemässä pyykkilaukun, niin hän otti puheeksi, jos alkaisi 
keilaamaan, kun kaksi korjaajaryhmäläistä ja kaksi kahvilan duunaria keilaavat ja on monesti käynyt 



 

 

katsomassa keilahallilla ja se vaikuttaa mukavalta urheilulta. Isä ha äiti vastasivat, että mitä ettei, olisi 
huonompiakin harrastuksia kuin keilailu. Olisi erittäin hyvä idea alkaa keilata, ettei tarvitsisi kotona 
homehtua ja pyöritellä peukaloa. Johanna päätti liittyä yhdistykseen. Vuosijäsenmaksu on 150 euroa 
eli ihan kohtuu summa, kuten hän sanoi.  
Seuraavan viikon torstaina keilahallilla hän meni Virven luokse ja sanoi: ”Haluaisin liittyä jäseneksi ja 
alkaa keilata…”, johon Virve: ”Tervetuloa yhdistykseen!” ja antoi jäsenmaksulapun. Sitten otti 
pelipaitatilauksen. Kilpailuissa tulee käyttää sinistä t-paitaa, jossa on taloyhtiö Lehto-oksan logo, joka 
on yhdistyksen pääsponsori. Treeneissä tulee käyttää mustaa t-paitaa, jossa on toimintarajoitteisten 
avustusfirma Pomona Assistance logo. Pomonasta Johannalle tuli mieleen hassuja homokaskuja 
mutta sen hän piti visusti omana tietonaan, sillä vanhahko Virve saattaa hyvinkin olla kukkahattutäti, 
vaikkei tällä ole hattua päässä. Ainoastaan yhdistyksen avustaja-kuurotulkki Pollilla on leveälierinen 
keltainen hattu.  
Virve kertoi, että treeneissä on neljä sarjaa mutta Euroopan mestaruuskilpailussa on jopa kuusi sarjaa. 
Joissakin pienemmissä kilpailuissa on kolme sarjaa, kertoi Virve. Hänellä on lievä pornomainen 
puheääni, joka helposti alkaa huvittaa. Pollilla on suurempi pornoääni.  
Virve kysyi, jos Johanna nyt heti ottaisi lisenssin. Johanna vastasi, että pitää funtsia asiaa ja kysyi, että 
kuinka sellainen hankitaan, johon Virve: ”Juu, silloin vaaditaan lääkärintodistus, että mikä on vaivana, 
kun tämä on toimintarajoitteisten yhdistys.” Johannan oljenvaalea pitkätukka nousi pystyyn; mitä 
vittua, joko taas pitää alkaa hankkia pässinpapereita, ajatteli hän. Tietenkään tätä hän ei sanonut 
ääneen, sillä tuskin Virve olisi ymmärtänyt sanaa pässi. Johanna sanoi, että pitää ensin harjoitella 
ilman lisenssiä ja sitten ajatella asiaa uudelleen. Hän ajatteli itse mielessään, että kun on oppinut 
keilaamaan, niin silloin voisi lopettaa yhdistyksessä ja aloittaa normaalirajoitteisten eli tavallisessa 
keilaseurassa. Tätäkään hän ei sanonut ääneen. Hän päätti pitää FTU:ta harjoitteluyhdistyksenä ja 
päätti itsemielessään kutsua sitä vain keilayhdistykseksi.  
 
Keilahallilla Johanna on huomannut, että Forssassa on muutama normaalirajoitteisten keilaseuroja 
kuten esimerkiksi Delfiini ja Vetehinen. Jälkimmäinen lienee vanhusten keilaseura, sillä Jokiylänne 
areenan eteläpuolella, Jokitorin toisella puolella, on samanniminen vanhusten palvelutalo.  
Vetehisestä Johannalle tulee yhä mieleen lukion entinen nimi.  
 
Brandia Automobilella näkyy olevan oma keilajoukkue, joka ottelee alkuviikon Corporation Leaguessa. 
Johanna huomasi myös hassunimisen keilajoukkueen, Ei niin vitun tarkkaa. Hänelle tuli mieleen 
entinen työkaveri, Raija Lillukka, kun tällä on hyvin siivoton kielenkäyttö.  
 
Jesse, Uuno ja Nino ovat mukana Corporation Leaguessa. Johanna yrittää seuraavaksi kaudeksi 
mukaan, jotta voisi näyttää mistä kana pissii. Ajatella jos pääsisi samaan joukkueeseen jätkien 
kanssa, ajatteli hän. 
 
Joka torstai keilatunti maksaa 60 euroa. Totta kai se on melko paljon mutta pääasiahan on, että 
keilailu on mukavaa. Hän on huomannut, että keilailu vahvistaa käsilihaksia niin, ettei lihastulehdus 
uusiutuisi.  
 
Virve Risulalla on erityinen huumorintaju. Hän tapaa kutsua Johannaa Kainuun tytöksi. Joskus 
Johannaa kyllästyttää tämä ainainen tytöttely, muttei osaa suuttua. Hänellä on vahva kunnioitus 
tämänkaltaisia vanhahkoja naisia kohtaan.  
 
Virvellä on lampaankokoinen ruosteenruskea viihderobotti, joka kulkee neljällä mustalla rattaalla.  
Viihderobotin hän on nimennyt Nisse Troniciksi. Robotti tulee heti, kun hän kutsuu sitä rivakalla 
äänellä.  
 
Johanna huomasi, että FTU yhdistyksessä on mukana koulukaveri Santtu Kirkko yläasteelta ja 
lukiosta. Jo kouluaikaan Johannalla oli semmoinen viharakkaussuhde Santtua kohtaan. Kun 
yläasteella käytiin uimahallissa, niin silloin Johannaa kiihotti niin vietävästi, kun näki Santun 
läskimahan. Myös lukiossa Johannalla oli sekalaisia tunteita Santusta ja Timosta. Vuonna 3001, kun 
Johanna tapasi Santtu Koivulan, niin hänen mielessänsä puhdistui Santtu-nimi tursakemaisuudesta 
niin, että nyt ihastuu helposti kaikkiin Santtuihin.  
Nyt, kun keilailun yhteydessä hän tapaisi uudelleen koulukaverinsa, niin hän tunsi hieman ihastuksen 
tynkää tätä kohtaan. Hän päätti visusti pitää tämän salaisuutena, kun Kirkko toimintarajoitteinen. Aina 
toimintarajoitteinen vaikka voissa paistettaisiin, kuten Johanna tapaa usein ajatella. Valitettavasti myös 
hän itse on toimintarajoitteinen, mutta sitä hän ei tunnusta itselleen eikä muille.  



 

 

 
Johanna huomasi, että Santtu Kirkko on hitusen verran kaunistunut mutta yhä jätkällä on sama 
läskimaha. Herra Kirkon kauneus ei kuitenkaan vetele vertoja Koivulalle. Koivulasta hän ei ole kuullut 
mitään pitkään aikaan. Nyt kuvioon on astunut Santtu ykkönen.  
 
Santtu Kirkko jo koulussa hieman ihaili kuvankaunista Johannaa mutta silloin tämä fanitti toisia jätkiä; 
ensin Mattia ja Monnia ja sitten Roopea. Ehkä Santtu olisi valmis ottaa Johannan akaksi, jos tämä 
rohkeasti tulisi esiin. Silloin Santtu jättäisi tuulella käyvän tyttöystävä, Tiina Paasion.  
Myös Tiina on mukana samassa yhdistyksessä. Usein Santtu ja Tiina tapaavat keilata yhdessä. Heillä 
on tapana kirjoittaa keilamonitoriin suosikki bussiyhtiöiden nimiä. 
 
Santtu ja Tiina ovat kevyt suhteessa paremman puutteessa. Monella toimintarajoitteisella näkyy 
olevan pakonomainen tarve olla parisuhteessa. Jos he olisivat sinkkuja, niin silloin olisivat levottomia 
ja flirttailisivat netin deittisivustoilla. Juuri sieltä Elmo ja Jesse ovat löytäneet rakkaansa. Tämän vuoksi 
moni pettyy, kun paljastuu sika säkissä.  
 
Tiina työskentelee Messenger Service ryhmässä ja Santtu on Kulttuurikeskuksella.  
Kummallista kun Johanna ei ole kertaakaan nähnyt häntä Voimalatalolla. Se johtunee siitä, kun 
Johanna ei näytä kiinnostusta muiden ryhmien duunareihin, muutamaa lukuun ottamatta.  Duunarin on 
oltava päälle päin komea, ennen kuin Johanna hiffaa heidät. Nyt jälkikäteen häntä hävettää, kun luuli 
Anatolia kauniiksi, paskan marjat, jätkä ei ole kaunis, kuten Johanna nykyään tapaa vatuloida.  
 
Usein Santtu tapaa oleskella enimmäkseen Kulttuurikeskuksen tiloissa ja lähtee kotiin vähän yli 
kolmen. Hän asuu Hirvisuon kaupunginosassa mutta silti menee bussilla kotiin. Ensin Kännälä-Hietala 
bussilla torille ja sitten bussinvaihto Lexus-Hillo bussiin, joka pysähtyy Kaarlon portin pysäkillä, josta 
on lyhyesti Santun kotiin, vastapäätä FTU yhdistyksen tiloja.  
 
Johanna lähtee kotiin vähän ennen kolmea, viime aikoina hän on lähtenyt jo puoli kolme, kun haluaa 
juoda cappuccinoa kotona kaikessa rauhassa. Ei kahvijuoman juontiin tarvita yleisöä, kuten hän tapaa 
ajatella. Kotiin lähtiessä hän tapaa sanoa ohjaajille: ”Taiampa lähtee pikkuhiljaa!”, johon Anton 
naurahtaa: ”Etkö ole vieläkään lähtenyt?” Tämä repliikki on lähtöisin Lylyn suusta eli siitä on tullut 
oikea lentävä lause.  
 
Santtua ei monestikaan nähdä Café Sunerissa, kun yrittää laihduttaa mutta siinä onnistumatta, kun on 
äärimmäisen herkkusuu. Hänelle tekisi hyvää kävellä kotiin, sillä kävellen olisi lyhyempi matka kuin 
bussilla. Hirvisuonkatu alkaa Ari Vatasen kiertoliittymän pohjoispuolella, heti Vihreän kioskin nurkilla.  
 
Tiina Paasio on tummatukkainen nappisilmäinen ruipelo. Hän on oikea pilkunnussija ja mielensä 
pahoittaja. Kesällä 3004 Tiina oli yhden viikon Forssan avussa tutustumiskäynnillä, jota kutsutaan 
työharjoitteluksi. Silloin hän jatkuvasti muistutteli Antonille, että kesällä tulee käyttää aurinkolaseja tai 
muuten silmät menevät piloille. Se on ihan totta mutta neiti Paasio meni hieman liian pitkälle 
aurinkolasi saarnassaan. Heti kun hän näki ohjaajan ilman aurinkolaseja ulkona, niin heti hän tuli 
sormi ojossa saarnaamaan.  
 
Usein Santtu ja Tiina tapaavat matkailla bussiyhtiö Polkubussin hienoilla turistibusseilla niin, että he 
missaavat tärkeitä keilakilpailuja.  
He ovat aivan hulluina pohjoishämäläiseen Polkubussiin, jolla on matkatoimisto Lempäälän uudessa 
keskustassa, Idea Parkissa. Polkubussi suunnittelee fuusioitumista loimaalaisen Three Town Bus 
Travelsin kanssa, jotta olisi kilpailukykyisempi. Tästä fuusiosta Santtu näkee painajaisia.  
 
Myös Kari Laaksokivi on mukana Forssan toimintarajoitteisten urheiluyhdistyksessä. Hän tapaa 
kirjoittaa keilamonitoriin suosikkilaulunsa nimen; Gabriellan laulu.  
 
Tällä hetkellä Johanna on valmis rakastumaan ja on myös rakastunutkin Jesseen, Ninoon ja 
Karolukseen. Ihastus Elmoa kohtaan on yhä pakkasessa, kun he eivät ole tekemisissä toistensa 
kanssa. Karolus usein surkuttelee, kun ex-tyttöystävä oli turmellut käsivarren niin, ettei kykene 
keilaamaan.  
 
 
 



 

 

Joka torstai keilatreenien jälkeen Johanna tapaa ylpeänä esitellä tuloskuittiaan Jesselle, Uunolle ja 
Ninolle. Jätkät kehuvat kohteliaisuuttaan, vaikkei keilatulos ole kovin kaksinen; liikaa missejä. Monesti 
Jesse on itse mielessään ajatellut, että kylläpä tuo blondi missi kerää missejä.  
 
Keilatreenien jälkeen keilabaarin kassa-automaatista voi tulostaa pienen tuloskuitin.  
Myös muutkin tapaavat tulostaa omat kuitit, jotta seuraavana päivänä töissä voisi esitellä ja leuhkia 
täyskaadoillaan.   
Keilatessa Johanna on oppinut yläfemmojen jaon. Kaikkein innokkaimmat yläfemmojen tekijät ovat 
Nino ja Uuno ja sitten tulee keilaaja tulokas Johanna.  
 
Keilahallilla Ninoa pelottaa koska samassa yhdistyksessä on mukana hänen entinen tyttöystävänsä 
Tove Kangasoksa, joka saattaa milloin tahansa tulla puristamaan kivespussista.  
Nino ei voi, halua eikä kykene lyömään, kun on erittäin nynny ja toiseksi hänet on kasvatettu, ettei 
tyttöjä saa lyödä. Riihimäen kansankorkeakoulun päiväkursseista ei ole paljoakaan apua mutta jonkin 
verran hän on kehittynyt.  
Nino ihailee Johannaa koska tämä on hyvin kaunis ja kiltti. Monesti hän on keskustellut Uunon kanssa, 
että Johanna on hyvin suloinen ja pähkäillyt, että onkohan se rakastunut Jesseen, kun tämä usein 
vilkuilee tämän perään. Taitaa olla keilakiinnostuksen syynä juuri Jesse Jussila, kuten Nino ja Uuno 
ovat hiffanneet. He eivät ole kertoneet havainnostaan Jesselle, kun tämä on hieman erityinen ja 
saattaisi vahvasti reagoita.  
Myös Uuno ihailee Johannan pulleita rintoja sekä oljenvaaleaa tukkaa, ennen kaikkea tytön kiltteyttä.  
 
Jesse Jussilan vanhemmat ovat ammattikeilaajia ja totta kai poikakin alkoi keilata, kun näki kotona 
vanhempien keilapallot. Vain muutamaa vuotta nuorempi pikkuveli ei ole kiinnostunut keilaamisesta. 
Hän on töissä keskustan Kotiosto Jätkänhallissa.  
 
Keväällähän Johanna lopetti Net-Gallery tilin mutta nyt syksyllä hän päätti uudelleen rekisteröityä, kun 
oli kuullut Karoluksella ja Jessellä olevan tili tässä uudessa somessa.   
Johannan ei tarvinnutkaan luoda uutta tiliä, sillä entinen oli kuin olikin yhä tallessa. Tiliä lopettaessa se 
menikin pakkaseen. Kaikki asetukset olivat tismalleen samassa tilassa kuin keväällä ja jopa 
kaverilistakin oli jäljellä. Johannaa alkoi huolestuttaa, kun oli tarkoitus kokonaan poistaa nettiyhteisön 
tilin mutta se olikin taukotilassa. Tästä hän kirjoitti nettikaveri Jussi Palikka-Neuerstedtille, joka yhä on 
Net-Galleryn kaverilistalla eikä ollut huomannut mitään tilin jäähyllä olosta. Hänkin huolestui, kun 
sosiaalisen median tilejä ei oikein pysty lopettaa aikuisten oikeasti.  
 
Johanna säilyttää Facebook-tilinsä koska siellä on vanhemmat sekä muut sukulaiset. Jaana-Mari on 
aikoja sitten jättänyt naamakirjan, kun ei ole aikaa netissä roikkumiselle.   
Antti ja Anna eivät aio hankkia Net-Gallery-tiliä. Heille riittää mainiosti vanha kunnon Facebook, vaikka 
se on menettänyt paljon käyttäjiä.  
 
Net-Galleryssa Johanna ja Karolus tapaavat pelailla illat pitkät erilaisia ilmaisia seksipelejä.  
Peleissä pitää lähetellä virtuaalikondomeja. Johanna ei uskalla lähettää kaveripyyntöä Jesselle, kun 
pelkää tulevansa torjutuksi ja sitten joutua estolistalle.  
Ninolla ei ole tilejä missään sosiaalisissa medioissa, ettei väsyttäisi itseään. Hänen vanhempansa 
pelkäävät narkolepsian pahenevan, jos poika istuisi illat-yöt nettiyhteisöissä.  
Nino on taitava leipuri ja usein kotonakin tapaa leipoa vehnäleipiä sekä joskus jopa tekee viinaa 
vanhemmilleen. Hän itse ei uskalla juoda alkoholipitoisia juomia, kun ei tiedä kuinka viina vaikuttaisi 
narkolepsialääkkeiden ohella. Hänen vanhempansa ovat huomanneet, että poikahan osaa tehdä 
hyvänmakuista viinaa. Nino Alppilan erikoisjuoma on banaanilikööri, jonka hän maustaa oikealla 
banaanilla, jonka hän sitten siivilöi pois.  
Joskus juhlissa hän juo pieniä määriä itse tekemäänsä banaanilikööriä, siihen hänen viinanjuontinsa 
jääkin. Töiden jälkeen hän menee parvekkeelle ja ottaa kylmän alkoholittoman oluen.  
 
Joka vuosi Augustissa hän tapaa järjestää kavereilleen rapujuhlat, jolloin jokaisen tulee laittaa 
päähänsä punaiset tötteröhatut, jolloin ryystetään rapuja ja päälle juodaan banaanilikööriä. Ne, jotka 
vierastavat alkoholia, saavat totta kai mehua tai limsaa. Yksi heistä on Uuno, kun hän ei uskalla juoda 
pisaraakaan alkoholipitoisia juomia, kun lapsuudessa hänellä on ollut paha narkolepsia. Ajatella, jos 
viina palauttaisi sen viheliäisen unitaudin takaisin, kuten hän on asian ilmaissut.  
 
 



 

 

Pikkuhiljaa Johannan Net-Gallery kaverilista alkoi kasvaa ja siitä tuli jopa pitempi kuin Facebookissa. 
Eräänä päivänä hän löysi vihdoinkin Lappeenrannan aikaiset luokkakaverit, joiden joukossa Rico 
Anttila ja herkku-Backman. Johanna melkein ulvoi riemusta, kun rakas Nino ensimmäinen löytyi.  
Vapisevin sormin hän lähetti kaveripyynnön siinä toivossa, että tämä hyväksyisi. Parin päivän kuluttua 
Nino hyväksyikin kaveripyynnön, jolloin Johannalta pääsi jälleen riemun kiljahdus mutta kuitenkin sen 
verran vaimea, ettei alakerran Masi häiriinny.  
Johanna huomasi Ninon profiilista, että tämä on naimisissa Lotta Herbon kanssa ja asuvat 
Brysselissä. Johanna luki innoissaan, että herkku-Backman on töissä Radio Pooliassa.  
Harmi, kun Radio Poolia ei kuulu Suomessa. Ihan muutaman kerran nettikaveri TASS on järjestänyt 
epävirallisia kuuntelu striimejä Johannalle, jotta tämä kyllästyisi shit-Poolian lyhyisiin soittolistoihin 
mutta Johanna ei kyllästy. Nyt vieläkin vähemmän, kun se ainoa oikea Nino on radioaseman 
äänitarkkailijana ja äskettäin ollut ATV3:n Saturday Night fever viihdeohjelmassa Lottansa kanssa. 
Kyllä Johanna muistaa kyseisen ohjelman, jota on silloin tällöin katsonut kanavan 
suoratoistopalvelusta, muttei hiffannut kuka on se komea mies Lotta Herbon rinnalla. Johanna kuten 
moni muukin eurooppalainen tietää, että Lotta Herbo on tunnettu valokuvamalli. Totta kai nyt Johanna 
tuntee hieman mustasukkaisuutta, kun hän itse ei saa olla Ninon Lottana.  
 
Nino Backmanin Net-Gallery profiilisivulta Johanna luki innoissaan tietoa herkku-Backmanista.  
Sivulle tämä itse on naputellut muun muassa; Nino Jussi Kristian Backman, syntynyt 10. Juni 2973 
Lappeenranta. Ammatti: Juontaja, äänitarkkailija. Kokeillut mallin töitä Euroopassa ja maailmalla.  
Keväästä 3005 kevääseen 3009 oli yksi ATV3-kanavalla esitetyn viihdeohjelma Saturday Night 
Feverin juontajista. Juontajan roolin lisäksi Backman toimi myös kyseisen viihdeohjelman 
taustatoimittajana. 
Lisäksi Net-Gallery profiilissa lukee, että on suunnitteilla Radio Pooliaan uusi parisuhdeohjelma, jonka 
juontajiksi tulisi Nino ja Lotta. Tämän luettuaan Johannaa alkoi vituttaa, kun aikanaan Workers Party 
oli estänyt kaupallisten radioasemien tulon Suomeen. Nyt on vain kourallinen yksityisiä 
musiikkiasemia. Hän ei oikein ilkeä pyytää TASSia avaamaan uudelleen radionvälitysstriimit.  
 
Johanna luki myös Ninon profiilista, että tällä on kaksi lasta. Esikoispoika syntyi suhteessa 
mediapersoona Inga Valpin kanssa vuonna 2004. Inga nimen luettuaan Johannalta oli lähellä päästä 
örähdys, kun nimi muistuttaa Inkeriä ja Ingeriä mutta onnistui taistella pahettaan vastaan ajattelemalla 
tv-leikki Far Outia, joka oli muutama vuosi sitten ATV3:lla. Sitten Johanna jatkoi Ninon profiilisivun 
lukemista; Vuonna 3008 Ninolle ja Lotalle syntyi poikalapsi. Parhaillaan tyttöystävä on raskaana ja 
ultraäänikuvatutkimusten mukaan ensi vuonna meille syntyy tyttölapsi ja sitten menemme naimisiin. 
Johanna sadatteli itse mielessään, että jopas jo, kun myös tällä ihanalla eurokarjulla on lesbon retale 
tyttöystävänä. Tätä hän ei missään nimessä aio kertoa Ninolle, sillä herkku-Backman on hänelle 
erittäin pyhä. Hän päätti, ettei enää koskaan lopettaisi Net-Gallery tiliä, ettei enää kadottaisi kontaktia 
herkku-Backmaniin. Hän on iki-ihastunut Nino ykköseen, josta ihastus heijastuu kaikkiin kaimoihin.  
Hän luki myös, että herkku-Backmanin vanhemmat ovat Pera ja Kakadu. Äidin nimen Johanna 
muistaakin. Se on jäänyt mieleen, kun Nino kakkosenkin äiti on samanniminen.  
Johanna ihaili pitkään Nino Backmanin profiilikuvaa. Yhä sama hurmaava hymy, hieman etuhampaat 
korostuvat seksikkäästi, ainakin Johannan mielestä ja ilmeisesti myös Lotankin mielestä, ajatteli hän.  
Profiilikuvassa Ninolla on kädessään drinkkilasi, jossa jotain vihreää juomaa.  
Rico Anttila asuu yhä Lappeenrannassa ja tälläkin on jo poika, teini-ikäinen Jere. Vaikuttaa siltä, että 
hän on yksinhuoltaja eli ehkä saattaisi ottaa Johannan akaksi, jos Johanna pelaisi pokerinsa kunnolla. 
 
Jouluaatto meni perinteisten kaavojen mukaan. Töissä, ennen jouluvapaalle siirtymistä, Johanna ei 
antanut yhtään jouluhalausta, kun Forssan avussa ei enää ole yhtään idolia. Todennäköisesti Anatoli 
olisi saattanut halata. Johanna kiersi kaukaa entisen idolinsa. Häntä todella hävettää ja vituttaa, kun oli 
ihastunut mulkeroon. Daily Activityssä aloittaessahan hän päätti, ettei tursakkeisiin kannata rakastua.  
Karistakaan Johanna ei enää tykkää, kun hoiti kesäisen kutsukorttien jaon amatöörimäisen tökerösti.  
 
Kari parhaillaan lomalla Teneriffalla skandinaavisella Vintersol kuntoutuskeskuksella. Siellä saa 
Insurance Cashin piikkiin erilaisia käsittelyitä kuten hierontaa aurinkosängyssä. Lomakylään pääsee 
vain lääkärinmääräyksellä. Karin mukana oli vain ihmisavustaja, kun Kanarialle on vaikea ottaa 
mukaan robotteja.  
Äskettäin Kari Erkkilä on hieman muuttanut nimeään. Ottanut käyttöön toisen etunimensä, Mooses eli 
tästä lähtien hän haluaa tulla kutsuttavan Mooses Erkkiläksi. Totta kai aluksi moni vanhasta 
tottumuksesta kutsuu häntä Kariksi.  
Hän on omaksunut selibaatin, kun mielenterveys ei sallisi tyttöystävää ja sitten vielä lapsien 



 

 

siittämistä.   
Johanna sai pienet jouluhalaukset Jesseltä, Uunolta ja Ninolta. Johannaa harmittaa, kun Nino 
Backman asuu tätä nykyään niin kaukana Brysselissä niin, ettei pääse tätä halaamaan. Nino Alppila 
saanee olla herkku-Backmanin korvike.  
 
Ihan hyvin Johanna voisi mennä Brysseliin tapaamaan Nino ykköstä tai sitten Lappeenrantaan 
lempimään Rico Anttilan kanssa. Molempiin suuntiin menee useita luotijunia. Ehkä on parempi, ettei 
Johanna mene ainakaan Brysseliin, sillä Ninohan on varattu mutta ehkä Ricosta voisi tulla ukko, kuten 
Johanna vatuloi. Hän luki Ricon Net-Gallery profiilista, että tämä työskentelee lääketehdas Leiraksen 
Lappeenrannan tuotantolaitoksella.  
 
Joulun ja uudenvuoden välipäivinä Johanna ja Karolus kahvittelivat ensimmäisen kerran hienossa ja 
kalliissa Espresso Housessa, kauppakeskuksen pääsisäänkäynnin yhteydessä.  Kahvilaketju on yksi 
maailman vanhimpia.  
Kohteliaisuuttaan Johanna kysyi, jos voisi maksaa. Siihen Karolus ei suostunut, kun on tuoreessa 
muistissa Anatolin hyväksikäyttö eli ei halua olla samanlainen. Hän maksoi oman kahvinsa itse kuin 
isot pojat.   
Johanna alkaa ihastua enemmän ja enemmän Karolus Anttilaan, koska tämä mielellään kuuntelee ja 
haluaa olla kaveri, vain kaveri kaveripohjalta.  
 
Syksyllä Anatoli kävi äitinä ja pikkuveljen kanssa ortodoksi kirkon järjestämällä pyhiinvaellusmatkalla 
Jerusalemissa tutustumassa raamatullisiin nähtävyyksiin. 
Heti pyhiinvaellusmatkan jälkeen hän näytti työkavereilleen matkafilmauksen ortodoksikirkon 
videosivustolta. Esa oli tohkeissaan, kun on historiasta kiinnostunut ja nyt näki historiallisia maisemia.  
Johannaa ärsytti, kun Esa ja Anatoli ovat lähentyneet toisiaan, vaikka vuonna 3008 Anatoli oli tätä 
kritisoinut eli mulkero on melkoinen takinkääntäjä, kuten Johanna itse mielessään ajatteli samalla, kun 
katsoi pyhiinvaellusvideota. Hän pohti, että kuinka onnistuisi hakea mulkerolta loput velkarahat sekä 
kaksien syntymäpäivien lahjarahat. Johanna katuu, että oli antanut mulkerolle 500 euroa kahtena 
syntymäpäivänä peräkkäin.  
 
Uudenvuodenaattona tapahtui vuoden viimeinen ikävä uutinen; mustasukkainen nainen ammuskeli 
suuressa brysseliläisessä kauppakeskus Drumssa, joka sijaitsee Escliven lähiössä. Kyseessä oli 
avioerosta johtunut kiista. Naisen mies halusi erota mutta nainen haluaisi jatkaa avioliitossa. Mies 
työskenteli kauppakeskuksen Coop Prismassa. Nainen tuli miehen työpaikalle ja ampui miehen ja 
tämän työkavereita. Tapahtuma uutisoitiin ympäri Eurooppaa.  
Kun Johanna oli kuullut tästä, niin silloin hänen ajatuksensa menivät Ninoon, että onkohan herkku-
Backman turvassa. Hänen oli pakko kurkistaa Net-Galleryyn, että onko tämä tehnyt päivityksiä. 
Onneksi Nino oli kirjoittanut päivän sään.  
 
Tänä vuonna Jaana-Mari ja Juha Pajunen viettivät joulua Kuubassa, jossa he olivat useita viikkoja ja 
tulivat kotiin Januarin puoli välissä. Kuubassa Jaana-Mari kokeilin ensimmäisen kerran Benjihyppyä. 
Heti kun Anna oli nähnyt videosivustolta nuorimmaisen tempauksesta, niin silloin sydän hypähti 
kurkussa asti.   
 
Januari 3010 Johanna jatkaa työskentelyä Forssan avussa ja tiistaisin Korjaajaryhmässä. 
Korjaajaryhmässä oloa hän on alkanut kutsua vierastyöskentelyksi.  
Johannan silmissä uusi Nino näyttää yhä komeammalta ja nimen vuoksi tykkää tästä kovasti.  
 
Nino Alppila on nähnyt läpi, että Johanna näyttää olevan ihastunut häneen ja on keskustellut 
vanhempiensa kanssa, että tiistaisin töissä on kiltti ja huomaavainen vaaleatukkainen nainen nimeltä 
Johanna.  Ninon vanhemmat, Maija-Erika ja Mooses, suosittelevat poikaansa valitsemaan Johannan. 
Nino on myös kertonut, että tämä Johanna on syntynyt Vattulassa. Tästä Maija-Erika ja Mooses 
innostuivat, sillä Maija-Erikalla on kainuulaisjuuret. Sukuun kuuluu tunnettu kainuulainen runoilija, Jyri-
Leo Rullavuori, jonka runot oikein rullasivat kaikkien huulilla 2800-luvulla. Hän on sepittänyt tarinoita 
kainuulaisista liikemiehistä. Tästä runoilijasta Alppilat ovat ylpeitä. Vanhemmat ovat panneet ilolla 
merkille, että Nino mielellään rustaa runoja. Ninolla on yksi isosisko, joka asuu yksilapsisen perheensä 
kanssa Tammelassa.  
Lisäksi Nino on kertonut vanhemmilleen, että se kiltti tyttö Johannalla on ajokorttikin. Tämä tieto 
ilahduttaa Maija-Erikaa ja Moosesta, sillä ajokorttihan on kunnollisen tytön merkki. 
Eräänä keväisenä tiistaina Tuija Salmenoksa lähetti sisäisessä postissa rakkauskirjeen Ninolle. 



 

 

Hänhän työskentelee Messenger Service ryhmässä eli rakkauskirjeen lähettäminen oli helppoa.  
Monesti keilahallilla Tuija on ihaillut Ninoa, muttei oikein uskaltanut lähestyä, kunnes nyt, kirjeen 
avulla.  
Heti kirjeen saatuaan Nino alkoi kikattaa kuin mikäkin pikku tyttö, vaikka hän on jo iso aikuinen 
melkein partasuu ukko. Lisäksi hän oli punainen kuin tomaatti.  
 
Kerta tämä tapahtui tiistaina, niin Johanna onnittelu Nino kolmosta, vaikka oli hieman kateellinen, kun 
nyt myös tätä uusi Nino on varattu lesbon retaleelle. Tietenkään hän ei sanonut vakioajatuksiaan 
ääneen, kaikkein vähiten Nino nimisille jätkille. Hän haluaa aina olla hyvissä väleissä kaikkiin 
mahdollisiin Ninoihin.  
Johanna sai hellän kiitoshalauksen herra Alppilalta. Ninoa on helppo halata, kun tämä on tottunut 
kaverihalauksiin. Johanna mielellään halaa kaikkia Nino nimisiä jätkiä oli he sitten toimintarajoitteisia 
tai ei.  
Johanna, Pertti ja Nino ovat sopineet, että joka tiistaiaamu Johanna saisi halin, ihan vain sosiaalisen 
harjoittelun vuoksi. Tämä sen jälkeen, kun Johanna oli sattunut mennä ja läpättää Pertille, että hänellä 
on hirveä, hali pula niin, että iho oikein huutaa halausta. Hän on jopa tunnustanut olevansa 
tunnevammainen. Johanna itse mielessään tapaa ajatella, ettei ole tavallinen vammainen vaan tunne 
sellainen. Tämä oli ainoa kerta, kun hän kutsui itseään vammaiseksi, muulloin tämä sana on hänelle 
oikea kirosana. Ilmaisu, tunnevamma ei tunnu niin pahalta, kuin tavallinen tursakevammainen, kuten 
hän itse tapaa usein vatuloida. 
Myös Uuno mielellään halaa Johannaa, kun tämä on niin kiltti ja avulias. Harmi vaan, kun Johanna ei 
oikein osaa halata, poski poskea vasten. Nino ja Uuno eivät siitä välitä. Heille riittää, että saa edes 
jonkinlaisen halauksen.  
 
Forssan avussa Johanna tekaisi varsikseen epävirallisen tohtorinväitöskirjasen omasta 
tunnevammastaan tavalliselle A4-paperille. Tämä ei tietenkään ole mikään virallinen disputaatio mutta 
se huvittaa Anton-Karia ja Simoa.  
 
Johanna on alkanut enemmän ja enemmän pelätä Jesseä koska jouluna tämä yllättäen laittoi hänet 
Net-Galleryn estolistalle. Hän oli vain ihan asiallisesti toivottanut hyvää joulua yksityischatin 
välityksellä, jonka vain Jesse näki. Jostain kumman syystä Jesse Jussila laittoi Johannan estolistalle.  
Vasta muutaman vuoden kuluttua Johanna ihmetteli Uunolle Jessen reaktiota, johon tämä vastasi, että 
Jesse on hieman erikoinen. Todella erikoinen, kun pahoittaa mielensä jouluonnitteluista, kuten 
Johanna ajatteli. Työpaikalla Johanna ei uskaltanut kysyä syytä moiseen, sillä hän ujouttaan pelkää 
Jesseä.  
 
Myös muutaman vuoden kuluttua Johanna kuuli, että lukioaikaan kouluruokalassa Jessellä, Tatjanalla 
ja Elmolla oli hirveä ruokasota. Silloin he joutuivat siivoamaan jälkensä. Tämä tapahtui Mauno Jokisen 
lukion ruokalassa, vähän ennen hoivareformia.  
Kouluaikaan Jessellä oli pitkä vaalea liehuva otsatukka, joka oli usein hiestä märkänä, kun oli hyvin 
villi ja oikea flirttiperse, jopa pahempi kuin Tatjana. Nyt hän on paljon rauhallisempi mutta voi helposti 
vauhkoontua.  
 
Anatolin ja Matleenan suhde on huonolla tolalla, kun Anatoli ei enää tunne yhtään rakkautta 
kihlattuaan kohtaan. Yhä hän usein ajattelee ja surkuttelee, kun mokasi täydellisesti Johannan kanssa. 
Hän itse mielessään syyttää Timo-Markusta ja tämän huorittelua Riihimäen kansankorkeakoulussa 
vuonna 3006. Tämän takia hän ei kyennyt vuonna 3008 purkaa kihlaustaan, kun tämä sanahirviö 
kummitteli ja kummittelee yhä hänen mielessänsä. Hän ei oikein kykene mennä psykologille 
avautumaan, kun pelkää hulluksi leimaantumista. Työpaikan ohjaajillekaan hän ei enää jaksa eikä 
kehtaa avautua. Tyttöystävälle hän ei uskalla mennä avautumaan, kun pelkää tämän jättävän hänet ja 
sitten saisi olla sinkkuna, ellei Johanna haluaisi häntä. Anatoli on huomannut blondin alkaneen vältellä 
häntä. Kylläkin tämä lyhyesti ja asiallisesta vastailee tavallisiin kysymyksiin ja siihen se jääkin. Anatoli 
on pohtinut jopa itsemurhaa mutta toisaalta ei haluaisi kuolla oman käden kautta, kun se järkyttäisi 
perheenjäseniä sekä ilahduttaisi Juha Laitista, kuten hän tapaa usein pohtia. Pitkään aikaan hän ja 
Matleena eivät ole suudelleet. Yksinkertaisesti suutelemiseen on mielenkiinto lopahtanut. Matleena 
enimmäkseen pelailee Zboxilla ja Anatoli chattailee ja pelailee Net-Galleryssa. Hänellä on yhä 
Facebook-tili, jossa hän silloin tällöin käy, kun siellä on yhä joitakin kavereita.  
 
 
 



 

 

Kavereiden määrä on huomattavasti vähentynyt. Mauno otti ja kuoli. Sitäkin hän on pohtinut ja 
päättänyt, ettei enää koskaan halua olla kaveri narkoleptikoille, kun he saattavat kuolla ja sitten 
järkyttyisi, kuten Anatoli Medvedev on itse mielessään pohtinut ja sanonutkin tyttöystävälleen.  
Anatoli myös surkuttelee, kun oman mokansa takia menetti Markon. Siitä hän syyttää Juhaa. Eniten 
häntä rassaa Johannan menetys, vaikka näkeekin tätä töissä. Hän elättelee toiveita, jotta blondi 
uudelleen ihastuisi mutta taitaa olla toiveajattelua, on Anatoli ajatellut.  
Tällä hetkellä hän ja Matleena näyttelevät parisuhdetta. Päivät pitkät ovat eri huoneissa; Matleena 
pelaa olohuoneessa ja Anatoli makuuhuoneessaan. Arkisin he ovat omilla kämpillään. Matleenahan 
asuu pienessä yksiössä, jossa Anatolilla ei aika kuluisi, kun tyttö pelaa Zboxilla.  
Anatolilla on joskus ollut mielessä, jos aloittaisi suhteen Tatjanan kanssa mutta se olisi työlästä, kun 
pimu on hyvin rauhaton. Hän on muistaa Ninon ja Tatjanan pikasuhteen eikä siitäkään mitään tullut, 
niin miksi sitten hän onnistuisi, on Anatoli pohtinut.  
Makuuhuoneessa pelatessa Anatoli pohtii, jos antaisi Greta Möllykälle tehtäväksi murhata hänet, niin 
silloin itse ei tarvitsisi ryhtyä itseään murhaamaan, on Anatoli vatuloinut. Hän ei kuitenkaan halua 
antaa tyttöystävän ystävättärelle sellaista painolastia.  
Anatolia suututtaa, kun tyttöystävä on hyvin laiska siivoamaan. Anatoli itsekin on kadottanut 
kiinnostuksen siivoamiseen. Vuonna 3008 hän oli lähellä kiinnostua siivouksesta, kun hyväksikäytti 
Johannaa siivousapuna mutta sitten kiinnostus lopahti samalla kun Johanna kyllästyi häneen. 
Johanna, rakas ihana Johanna, on ollut tosi kultainen, kun ei koskaan ole kiroillut eikä sanonut pahaa 
sanaa minusta, kuten Anatoli tapaa itse mielessään tippa silmäkulmassa ajatella. Tämä ajatus antaa 
hänelle itseinhoa. Nyt jälkiviisaudella hänen olisi pitänyt ottaa huumorilla vastaan äänityspilan. Jos 
näin olisi tehnyt, niin silloin olisi vältytty siitä viimeisestä isosta nahistelusta ystävyysmaksuineen, 
pohtii Anatoli. Hän on aivan sekaisin ajatuksistaan, pohdinnoistaan ja vatuloinneistaan.  
Hän ei uskalla lähettää Johannalle kaveripyyntöä Net-Galleryssa, kun pelkää torjutuksi tulemista ja 
sitten joutuisi estolistalle. Molemmissa yhteisöpalveluissa hänen kaverilistallansa on Esa ja Kaapo 
sekä joitakin muita koulututtuja.  
Työpaikalla hän ei uskalla pyytää Johannalta muun muassa siivousapua koska silloin Simo voisi 
ärähtää. Anatoli inhoaa Simoa. Silloin tällöin hän käy robottihuoneessa avautumassa Johannalle, että 
hän vihaa Simoa. Tämä on ehdottomasti kiellettyä mutta Anatolin on pakko saada edes hieman 
keventää sydäntään. Silloin Johanna vastailee lyhyesti ja ytimekkäästi mutta kuitenkin ihan asiallisesti. 
Johanna vastailee tietokoneen takaa samalla, kun muokkailee kertomuksiaan. Anatoli ei kehtaa jäädä 
pitkäksi aikaa häiritsemään, kun on aivan tarpeeksi häirinnyt neiti Kivistä.  
 
Vaikka Anatoli onnistuisi elvyttämään suhdettaan kihlattunsa kanssa, niin he eivät voi hankkia lapsia, 
kun hänellä itsellä saattaa olla geeneissä Downin syndroomaa. Tästä hän on monesti jauhanut 
työkavereilleen, joiden joukossa Johanna. Johannankaan kanssa hän ei uskaltaisi ryhtyä siittämään 
lapsia samasta syystä, vaikka kuinka mieli tekisi.  
 
Kevättalvella 3010 Forssan apu kävi esittelemässä tuotteitaan Jokioisten Kulttuuritalolla, jossa Anatoli 
kohtasi pitkästä aikaan Markon ja Juhan. Hän onnistui puhua hetkisen Markon kanssa. He hautasivat 
sotakirjeensä. He eivät kuitenkaan aio olla aktiivisesti kavereita, vaikka Anatoli niin tahtoisi mutta 
Marko on kyllästynyt tähän itsepäiseen omahyväiseen lihavaan venäläismieheen. Marko kertoi 
piakkoin muuttavansa Kuopioon, jossa on tavannut sen oikean. Totta kai Anatoli onnitteli vanhaa 
kaveriaan tippa silmäkulmassa.  
 
Jokioisten Kulttuuritalolla oli paikallisia Daily Activity ryhmiä sekä Jokioisten hoivahallinnon väkeä. 
Kyseessä oli eräänlainen minimessu sekä humoristisia mutta asiallisia luentoja toimintarajoitteista. 
Kuten saattaa arvata, Esa ja Mooses olivat innoissaan.  
 
Forssan apu oli ainoa Daily Activity ryhmä Forssan Voimalatalolta, jolla oli tehtävänä levittää tietoa 
koulutusyhtiö Sunerista.  
Anatoli oli pukeutunut robottiasuun ja jakoi Sunerin informaatiolukulaite-esitteitä, jotka Johanna ja 
Anton-Kari ovat laatineet.  
 
Jokioisiin suunnitellaan Voimalan kaltaista Daily Activity taloa, kun Forssan Voimalasta on tullut hyvin 
suosittu.  
 
Äskettäin argentiinalainen Baas osti autotehtaat Brandia Automobilen ja VGM Automobilen, vaikka 
Baasilla on huono talous. Paljon maksamattomia laskuja. Niin on myös näillä kahdella 
pohjoiseurooppalaisella autotehtaallakin. Alihankkijat odottavat kärsimättöminä saataviaan.  



 

 

Yrityskauppa saatiin tehtyä, kun rahanpesijätär, Percil Andrewson, saatiin pois kuvioista mutta samalla 
paljastui yrityksen talousongelmat. Omistaja, Victoria Molino, ei enää tiedä mitä tehdä näillä kahdella 
eurooppalaisella autotehtaalla. Perääntyminen paljastaisi suunnitelmat rahapesulasta. Victoriaa ja 
Perciliä harmittaa, kun Euroopan investointipankki oli liian tarkkasilmäinen.  
Ei auttanut muu, kuin ostaa autotehtaat ja yrittää aloittaa auton valmistus. Baas valmistaa ainoastaan 
harrastajamielessä biokaasukäyttöisiä urheiluautoja. Ne eivät oikein mene kaupaksi, kun maailmassa 
on parempiakin urheiluautoja.  
Miltei heti yrityskaupan jälkeen Baas joutui saneeraukseen ja nämä kaksi autotehdasta laitettiin 
uudelleen myyntiin. Siinä sivussa Fuji Heavy Industry komentelee, ettei saa myydä pääkilpailijoille 
koska tehtailla on heidän patenttejansa, jotka ovat vain Baasin käytössä. 
 
Jonkun ajan kuluttua Brandia Automobilelle ja VGM Automobilelle löytyi ostaja, iranilaissuomalainen 
sähköautonvalmistaja NEVE- National Electric Vehicle Europe Inc. Omistaja on Iranin suomalainen 
Kari-Juha Mure. Hän asuu loistohuvilassa Teheranin ulkopuolella.  
Nyt molemmilla autotehtailla on toivoa, että autonvalmistus jatkuisi Forssassa ja Tvåstadissa.  
 
Myös NEVE:llä näyttää olevan aivan liian pieni budjetti eikä se vielä ole valmistanut auton autoa. 
Tähän mennessä yritys on ollut eräänlainen ajatushautomo, jossa suunnitella tulevia automalleja.   
Euroopan investointipankki myönsi pitkäaikaisen lainan, vaikka onkin finanssikriisi ja Ghanan 
valtiokonkurssi.  
 
Saa nähdä, jos NEVE onnistuisi saamaan nämä kaksi pohjoiseurooppalaista autotehdasta 
kannattavaksi. NEVE:llä on hyvät suhteet Lähi-idän autonvalmistajiin, sillä alueesta on tullut melkoinen 
autoteollisuuden keskittymä.  
Intiasta on tullut laivanrakentamisen suurvalta, jossa vanhojen laivojen käyttökelpoiset osat 
kierrätetään uudelleen.  
Afganistanissa ja Pakistanissa Al Qaida on saatu kuriin eikä terroria ole esiintynyt vuosiin. Väestöä on 
onnistuttu sivistää, etteivät mene äänestämään ketä tahansa, ei edes protestimielessä. Mieluummin 
äänestäisivät tyhjää, kuin ääriaineksia.   
Eurooppalais- ja afrikkalaispoliitikot pohtivat kuumeisesti, kuinka sama saataisiin iskostuttua myös 
täkäläisen kansan mieliin. Jokaisissa vaaleissa on jatkuva huoli, jos kansa äänestäisi väärin, 
äärioikeistoa. Äärivasemmisto on juuri ja juuri saatu aisoihin mutta miten saada äärioikeistokin kuriin, 
on hyvä kysymys.  
 
Tätä nykyään Johanna enimmäkseen roikkuu Net-Galleryssa pelaten hassuja pelejä Karoluksen 
kanssa. Johanna voi hyvin, kun vihdoinkin kaverilistalla on Lappeenrannan aikaiset koulukaverit sekä 
muutama ensimmäiseltä ja toiselta luokalta.  
Johannan kaverilistalla on myös Petra ja Tatu Vornanen. Johanna tuntee sekalaisia tunteita Tatua 
kohtaan, kun tällä on vaalea siilikampaus ja on viime aikoina huomattavasti laihtunut. Enää häntä ei 
voi kutsua läskiksi. Petra on yhä tukeva ja asuu Kustavissa poikaystävänsä kanssa.  
 
Sähköpostikaveri TASSilla ei ole tilejä sosiaalisissa medioissa, ei ainakaan virallisia, ei ainakaan 
myönnä. Hän ei pidä Facebookista eikä uudesta somestakaan. Monesti hän on sähköpostiviesteissä 
kertonut Johannalle Net-Galleryn edeltäjästä, suomalaisesta IRC-Galleriasta kauan sitten. 
Belgialaisen TASS:in mielestä IRC-Gallery oli historian parhain some mutta sitten Facebook tuli 
sotkemaan kuvioita, kunnes venäläinen Rubri Retkutsenko ja tämän Fusesoft tuli ja osti IRC-Gallerian 
rippeet. Joskus TASS on vihjaillut rivien välissä, että hänellä olisi salatili Net-Galleryssa ja olisi 
Johannan kaverilistalla. Johannan on vaikea tietää, että kuka niistä sadoista kaverilistalla olevista olisi 
TASS. Suurin osa on pelkkiä pelikavereita, joista ihan hyvin joku voi olla sähköpostikaveri. TASS ei 
halua paljastaa omaa nimimerkkiään, ettei blondi rupea pelleilemään. TASS on jo oppinut Johannan 
kujeet.  
 
Jokainen Net-Galleryn käyttäjä on tavallaan ilmainen mainospilari sen omistajayhtiö Fusesoftille.  
Mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän rahaa kilisee Rubri Retkutsenkon tilille.  
Toistaiseksi Net-Gallerylla on parempi tietoturva kuin Facebookilla mutta kyllä sielläkin on esiintynyt 
identiteettivarkauksia sekä urkintaa.  
Net-Gallery on monipuolisempi kuin naamakirja. Siellä ihmisten kirjoitukset muuttuvat automaattisesti 
uutisjutuksi, jotka yhteisön fiktiivinen uutisankkuri lukee pienessä videoruudussa, joka on jokaisen 
käyttäjän sivulla. Käyttäjä voi muuttaa uutisankkurin ulkonäköä. Tämä on osa tekoälyä.  
 



 

 

Johanna on yrittänyt muokata yhteisön algoritmia siinä onnistumatta, sillä nettiyhteisön rakenteet on 
huolellisesti salattu ja suojattu, aivan kuten Johannakin on salannut Forssan avun robottien salatut 
mapit. Kivinen Areenalle hän on luonut täysautomaattisen bottichatin, jossa tekoälyn kanssa voi 
chattailla eikä huomaa eroa ihmisen ja koneen välillä. Mitä enemmän botin kanssa keskustelee, sitä 
älykkäämmäksi se tulee.  
Net-Galleryssa hän on oman profiilisivunsa automaattisen postauksien lukijan muotoillut 
mustaviiksiseksi äijäksi, joka hän nimesi Stigun pojaksi. Stigu niminen hahmo seikkailee Jill-Arthur 
kertomuksessa päähenkilön rinnalla.  
Uutisankkurin kieli on englanti, jotta niin moni kuin mahdollista ymmärtäisi käyttäjien profiilisivujen 
kirjoitukset. Johanna ajattelee lähinnä Jessicaa, jotta tämä ymmärtäisi, jos ja kun eksyisi hänen Net-
Gallery sivulleen. Facebookista hän on poistanut kaiken arkaluontoisen materiaalin, jotta kaikki 
sukulaiset voivat nähdä hänen naamakirja sivunsa.  
Pikkuhiljaa serkut siirtyvät Net-Galleryyn. Heti, kun esimerkiksi Frida ja Kakadu siirtyisivät uuteen 
someen, niin silloin Johanna laittaa heidät sukulaislista kakkoseen, jossa olevat henkilöt eivät näe 
kaikkea.  
 
Eräänä Februari iltana Johanna löysi Net-Galleryssa kakkosluokan aikaisen luokanvalvoja, 
Markku-Leo Speedin. Oikeastaan Markku-Leo löysi Johannan ja tämän kaverilistalta hän löysi kauan 
kadoksissa olleen siskon pojan, Karoluksen. Tästä hän oli hyvin iloinen.  
Markku-Leo asuu tätä nykyään Pohjois-Saksassa, Sassnitzin eteläpuolella. Tätä nykyään hän on 
lastentarhan valvojana. Hän ei ole kuullut mitään siskostaan, saati sitten siskon pojasta. Ainoastaan 
hän tietää tämän kuolleen vuonna 2999.   
 
Martinalla oli tarkoitus opettaa pojalleen Kainuun murretta, sillä hän on kotoisin Kajaanista mutta 
suurimman osan elämästä asunut Hämeessä. Max on kantahämäläinen eikä osaa sanaakaan 
Kainuun murretta, siispä myös poika puhuu Hämeen murretta, niin kutsuttua kauheaa Vorssaa, kuten 
Forssan murretta kutsutaan. Karolus on vahvasti hämäläistynyt ja onpa muutaman kerran kehottanut 
Johannaa vaihtaa murretta, kun häntä ärsyttää vahva Kainuun aksentti. Toimintarajoitteinen poika ei 
ymmärrä, ettei murretta noin vain pysty lopettaa eikä tulekaan lopettaa.  
Joka kerta, kun autossa liikkuvassa Karolus ottaa esille murteen vaihdon, niin Johanna pahoittaa 
mielensä eikä uskalla sanoa suoria sanoja, kun on hapankauhuinen.  
Syksystä lähtien Karolus on alkanut pyytää Johannalta kyytejä lähikauppaan, K Quantum Giantiin, 
vaikka asuukin ihan kävelymatkan päässä. Karolus on hyvin laiskapötkylä. Jos Johanna ei kyyditsisi, 
niin silloin hän menisi bussilla kauppaan. Hietala-Kännälä bussireitti kulkee Runkokummuntietä päästä 
päähän. Johanna tekee jälleen samat virheet, lellittää ylikiltteyttään Karoluksen piloille juuri, kun on 
jättänyt Anatolin passaamiset, niin on alkanut palvella uutta kaveriaan kuin paskaa tikunnokkaan. 
Syynä on tietenkin ihastuminen. Karolus on kuitenkin reilumpi kaveri kuin Medvedev mutta kyllä 
tämäkin pystyy kiukuttelemaan. Kyllä Karolus mielellään maksaisi kyydistä, jos olisi käteistä. Hän 
käyttää ainoastaan pankkikorttia sekä sähköistä rahanvälityssovellus Swishiä. Johanna ei sähköiseen 
maksamiseen luota. Tämän vuoksi Karolus ei pysty maksaa kyytiä, vaikka haluaisi.  
Joskus Karolus tapaa kysellä Johannalta joitakin kainuulaisia sanoja. 
 
Net-Galleryssa Markku-Leo esitteli Johannalle ja Karolukselle humoristisen homoutta ylistävän laulun; 
Wir sind alle schwul, jonka esittää Julia Hintere niminen saksalaislaulajatar. Johanna ihastui lauluun, 
vaikka on homofobinen tai ainakin melkein. Laulussa Julia laulaa, että kenties lastentarhan setäkin on 
homo eikä kenenkään tarvitse pelätä. Netissä näkee laulunsanat käännettynä englanniksi, niinpä 
Johanna ymmärtää kaiken. Hän alkoi enemmän ja enemmän ajatella Jessica Stenigiä ja pohtia, että 
onko hän hetero vai lesbo. Täyslesbo hän ei ole koska muutenhan hän ei ihastuisi jätkiin. Vaikuttaa, 
että Johanna Kivinen on biseksuaali sekä puolilesbo. Jessica on ainoa naispuolinen, jota hän 
rakastaa, kyllä, tämä rakkaudelta näyttää hitto vie, kuten Johanna tapaa usein vatuloida itse 
mielessään. Tästä hän ei uskalla kertoa kenellekään. Hän on huomannut, että Karolus on hyvin 
homofobinen eli tälle ei parane mennä höpisemään lesboudesta, kuten Johanna tapaa ajatella.  
 
Markku-Leo muistaa erittäin hyvin Johannan ja tämän hassut metkut kakkosluokalta. Silloin ne eivät 
naurattaneet mutta nyt Speedyä naurattaa Johannan villit ala-aste vuodet. 
Net-Galleryn privaatti chatissa hän muisteli Johannan kanssa muun muassa napsuttelusta sekä tämän 
käsittämättömistä tietämyksistä lasersahaamoista.  
Viimeksi mainittua Johanna ei muista. Hän jopa ihmettelee, että onko hän todella höpissyt 
lasersahaamoista. Ehkä hän on koulussa puhunut jotain ukin lasertasosahasta tai sitten 
laserleikkureista.  



 

 

Johannaa hieman hirvittää nyt jälkikäteen, jos olisi höpissyt ukin lasertasosahasta koska siinä ei ollut 
suojamekanismeja. Jos olisi ollut huono tuuri, niin ukki olisi joutunut vaikeuksiin, jos tieto vaarallisesta 
lasersahastaan olisi kiirinyt kukkahattutätien ja silinterisetien korviin. Silloin kakkosluokalla Johanna ei 
vielä ymmärtänyt mitään lasersahojen turvallisuudesta. Totta kai hän sen ymmärsi, että lasersaha voi 
katkaista käden tai sen päälle voi rinta edellä horjahtaa.  
 
Anatoli Medvedev on erityisen ystävällinen Johannaa kohtaan. Se johtuu lähestyvästä 
syntymäpäivästä ja turhaan toivoo viidensadan euron synttärirahaa. Johanna ei enää koskaan halua 
antaa mulkerolle senttiäkään rahaa. Jo annetut syntymäpäivärahat tulisi hakea pois, kuten Johanna 
tapaa usein pohtia. Miten se onnistuisi? Julkisesti sitä ei voi ottaa puheeksi koska kyseessähän oli 
syntymäpäivälahjat. Häntä on alkanut kiusaamaan se, kun lemmenhumalassa antoi niin paljon 
synttärirahaa täysmulkerolle.  
Johanna on pohtinut, jos uskaltaisi, niin pukeutuisi valepukuun ja kävisi aseella uhaten hakemassa 
rahansa korkojen kera. Ideassa olisi munaa mutta ensin hänen tulee koota rohkeutta ja huolellisesti 
suunnitella operaatio. Se ei saa missään nimessä epäonnistua tai muuten tapaisi sen isorintaisen 
rikoskytän. Johanna on pohtinut, että mistä hevonvitusta kaivaisi esiin aseen?  
 
Toinen Aprillia, Anatolin syntymäpäivänä, Johanna perinteisesti teippasi Eurooppa-lipun rinnalle 
Venäjän lipun, mutta rahaa mulkero ei tule saamaan, ajatteli hän.  
Johanna on päättänyt, ettei enää koskaan kutsuisi Anatolia kylään. Nyt on pettuvodkat tarjoiltu, päätti 
hän. Työpaikalla, virallisella tasolla, Johannan ja Anatolin välit ovat tällä hetkellä neutraalit. He eivät 
ole viime aikoina riidelleet. Ajatella, jos Johannan vihamieliset ajatukset tulisivat ohjaajien tai herra 
Medvedevin tietoon, niin silloin alkaisi taas melkoinen rumba.  
 
Vielä Karolus ja Nino eivät ole käyneet Johannan luona. Johanna ja Karolus ovat jo lukemattomia 
kertoja kahvitelleet kaupungilla sekä Ylicityn kauppakeskuksella. Johanna tuntee eniten ujoutta Ninoa 
kohtaan, juuri kiihottavan etunimen takia.  
 
Muutaman kerran Anatoli on käynyt robottihuoneessa kertomassa Johannalle huhuja Markosta, että 
tämä on jo muuttanut Kuopioon ja löytänyt sen oikean. Anatoli ja Marko ainoastaan ovat tekstiviesti 
kirjeenvaihdossa. Marko ei enää halua Medvedevin puhelinnumeroa, saati sitten olla sosiaalisessa 
mediassa kaverilistalla.  
Anatoli on oikea juoru-ukko. Usein Johannan kanssa kahden kesken hän tapaa juoruilla Simosta 
kaiken moista, vaikka ohjaajat ovat kieltäneet duunareita puhumasta toisistaan selkien takana.  
 
Anatoli suunnittelee kanin ostamista, jotta olisi joku harrastus. Tästä hän tapaa paljon jauhaa 
työpaikalla niin, että Esa oikein vauhkoontuu: ”Oi miten suloista, kanit ovat niin ihania!” Johannaa 
ärsyttää, kun Anatoli veljeilee tätä nykyään Esan kanssa, kun aikaisemmin tämä oli puhunut potaskaa 
Paddingtonista. Anatolista ei kyllä tiedä, että onko tämä lintu vai kala tai sitten ei yhtikäs mikään, kuten 
Johanna tapaa usein miettiä.  
Matleena on yhä Facebookin kaverilistalla mutta Anatoli puuttuu. Muutaman kerran tämä on yrittänyt 
lähettää kaveripyyntöä mutta Johanna on torjunut. Matleenan tilin kautta Anatoli pystyy vakoilla 
Johannan naamakirjaa. Johannalle kaverilista on niin pyhä, ettei halua ketään poistaa. Ellei Analogi 
olisi poistunut, niin todennäköisesti tämä olisi yhä listalla, vaikka Johanna kuinka vihaisi tätä.  
Net-Galleryssa Matleena ei ole kaverilistalla, kun ei alun perinkään ole ollut. Sielläkin Analogi on 
yrittänyt lähettää kaveripyyntöjä mutta turhaan.  
 
Net-Galleryssa on joitakin samoja pelejä kuin Facebookissa. Net-Galleryn omat pelit on tarkoitettu 
aikuisille. Niissä on paljon erotiikkaa. Niitä Johanna pelailee Karoluksen kanssa. Harmi vaan, kun 
Jesse ei ole kaverilistalla niin, ettei tämän kanssa pysty pelata. Lisäksi Net-Galleryssa on realistinen 
keilapeli, jota pelatessa Johanna ajattelee Jesseä ja tippa silmäkulmassa ajattelee, että on sääli, kun 
tämä ei näe nettikeilaamista.  
 
Eräänä kevätyönä Johanna näki kummallista unta; vatsa alkoi kasvaa ja sitten huomasi olevansa 
raskaana. Ison vatsakummun takaa vuoron perään virnuilivat Joonas sekä Jesse nyrkkeilyhanskat 
käsissä nojaten Johannan kylkeä vasten. Sitten hän heräsi ja oli hiestä märkänä. Johanna ei käsitä 
yhtään mitä tällainen uni tarkoittaa vai tarkoittaako yhtikäs mitään. Todennäköisesti uni johtuu siitä, 
kun hän usein ajattelee serkkujaan sekä Jesseä tai paremminkin sanoen molempia Jessejä; Jussilaa 
ja Anttilaa. Hän usein pohtii, että olisiko Jussila se oikea vai Anttila. Harmi vaan, kun hän ei tunne 
Jesse Anttilaa.  



 

 

Ehkä Karolus tai Nino Alppila olisivat ne oikeat. Johannaa kiihottaa eniten Karoluksen läskit, sillä 
niiden poimuihin olisi niin mukava uppoutua mutta häntä häiritsee jätkän tursakemaisuus kuten 
vanhojen naisen kauhu sekä aamuäkäisyys. Karolus on itse kertonut perineensä aamuäkäisyyden 
äidiltään. Hän on myös varoittanut, ettei jalkapohjista pidä kutittaa, kun silloin tulee refleksinomainen 
potku päin pläsiä.  
Nino Alppila olisi muuten suloinen mutta myös tällä on paljon tursakemaisia kujeita, kuten ajoittainen 
hiljaa mököttäminen, jolloin ei saa kunnon vastausta. Todennäköisesti isä ja äiti kutsuisivat Alppilaa 
äimän käeksi, niinhän he kutsuivat myös Eekan lapsia silloin 2992.  
Johanna tahtoisi mieluiten Nino Backmanin, kun rakastaa tätä eniten. Hän on nähnyt Net-Galleryn 
profiilikuvasta, kuinka mies on entisestään kaunistunut. Myös Rico Anttila näyttää komealta 
ilmestykseltä. Harmi vaan, kun herkku Backman on jo naimisissa. Sama juttu myös Nino Järvimerkin 
kanssa. Rico Anttila vaikuttaa olevan sinkku, on Johanna pähkäillyt eikä uskalla kysyä.  
 
Karolus Anttila on ajoittain sinkku mutta sitten yllättäen kertoo olevansa varattu ja sitten taas sinkku. 
Hänellä on jonkinlainen pakonomainen tarve olla parisuhteessa.  
Karolus on kertonut Johannalle, ettei halua olla parisuhteessaJohannan kanssa, kun tämä ei ole 
hänen mielestänsä hänen tyyppiänsä. Totta kai tämä tuntuu surulliselta.  
Ehkä Elmosta voisi tulla ukkoni, jos osaisin pelata pokerini oikein, kuten Johanna tapaa itse 
mielessään pohtia samalla, kun kotona valmistautuu kertomusten saneluun. 
Hän ei tiedä, että onko Elmo sinkku, sillä ainakin vuonna 3006 hän oli loimaalaistytön kanssa.  
Misha serkku on sata prosenttisesti sinkku mutta sillä rintamalla kummittelee kaksi asiaa; sukulaisuus 
sekä lämpökaappiassosiaatio.  
 
Karolus unelmoi rajuista raggaripimuista, vaikka itse asiassa haluaakin rauhallisuutta. Kotona hän 
tapaa kuunnella Eetu Maneetin pikkutuhmia raggarikappaleita ja suree laulajan poismenoa.  
Erkka Leonid Norrila menehtyi vuonna 3002, ilmeisesti viina tappoi tämänkin raggarilaulajan.  
 
Johanna ei ole vielä flirttaillut Elmolle koska näkee tätä hyvin harvoin, silloin kun käy kaupungintalolla. 
Hän on kylläkin löytänyt jäbän molemmissa sosiaalisissa medioissa, muttei uskaltanut lähettää 
kaveripyyntöä.  
Facebookissa Elmon nimimerkki on Rugby poika, sillä hän on mukana toimintarajoitteisten 
rugbyjoukkueessa nimeltä FUY-Sankarit. Joku aika sitten yhdistys muutti hieman nimeään, kun ensin 
oli Forssan urheiluseura mutta se on nimellä Forssan urheiluyhdistys. Elmo pelaa yhdistyksen 
Sankarit jaostossa, joka aikaisemmin oli Heros nimellä.  
Joka tiistai-ilta on rugbytreenit. Talviaikaan treenit ovat Puolalan hallilla, kaupungintaloa vastapäätä. 
Kyseinen halli on entisen Puolalan koulun jumppasali ja on koulun ainoa rakennus, joka on yhä 
pystyssä.  
 
Ehkä kannattaisi lähestyä tositarkoituksella Mishaa mutta mitä kummisetä ja kummitäti siihen 
tuumaisivat ja mitä isä ja äiti sanoisivat, jos flirttailisin Mishalle, kuten Johanna tapaa usein vatuloida.  
Oikeastaan Mishalla ei ole seurustelulle, kun usein tekee pitkiä työpäiviä ja sitten illalla on mukava 
ottaa iisisti. Hän on tottunut olemaan sinkkuna. Lapsia hän ei halua koska työssään joutuu 
kuuntelemaan pentujen mekastusta.  
Johannakin olisi mieluummin sinkkuna koska silloin ei tarvitse ottaa kenestäkään vastuuta eikä olla 
kenenkään tossun alla. Viime aikoina hän on ollut kahden henkilön tossun alla, ensin Anatolin ja nyt 
hän alkaa olla enemmän ja enemmän Karoluksen ohjattavissa. Tämä vain onnettomien ihastusten 
takia. Kiintymyksen vuoksi hänellä on jonkinlainen pakonomainen tarve hemmotella idolinsa piloille, 
kunnes heiltä karkaa mopo käsistä. Millainenhan mahtaisi olla parisuhde, on Johanna monesti 
vatuloinut. Ei ole helppoa olla ylikiltti, on hän pohtinut.  
Silloin tällöin häntä ahdistaa ajatus, kun isästä ja äidistä ei tahdo tulla ukkia ja mummoa. Elisabeth, 
Hissu ja Oskari vainaat olivat niin iloisia, kun me lastenlapset tultiin käymään mutta harmi vaan, kun 
minun vanhempani eivät saa kokea samaa, on Johanna itse mielessään surkutellut. Häntä oikein 
kouraisee sydän alasta.  
Jaana-Marikaan ei ole aloittanut lapsituotantoa, vaikka tämä on jo parisuhteessa. Hänellä ja Juhalla ei 
ole aikaa lapsien tekoon, kun molemmat ovat hyväpalkkaisissa työpaikoissa.  
 
Jaana-Mari on erittäin taitava kommunikaatiotekniikassa ja vapaa-aikana on kehittämässä laitetta, joka 
liitettäisiin televisioon, jotta saataisiin näkyville geoblokatut televisiolähetykset. Hän rakentaa 
geoblokkauksen purkulaitetta vanhemmilleen, jotta he voisivat katsoa kaikkia kainuulaisia 
televisiokanavia.  



 

 

Isosiskokin varmasti haluaisi vastaavan mutta ongelmana on interaktiivinen kaapeli-tv. Kaapeli-
verkkoon olisi vaikea kytkeä omia virityksiä, jotka olisi ehkä helppo havaita, on Jaana-Mari pohtinut 
samalla, kun touhuaa geoblokkauksen purkulaitteen parissa. Vanhemmilla on lautasantenni eli itse 
ottavat vastaan signaalin satelliiteista.  
Jaana-Mari pohtii, että ehkä isosiskolle hän voisi ohjelmoida laitteen nimeltä Meat Bite, joka muistuttaa 
hyvin paljon entisaikojen Raspberry Pieta. Siinä on Skandinavian suomalaisen tekemä 
käyttöjärjestelmä Liinax. Nimi tulee hänen nimestään, Liina Torvelo. Liinax on avoimen lähdekoodin 
ohjelmisto ja yrittää kilpailla Compusoftin Door-käyttöjärjestelmän kanssa. Compusoftin tuorein 
käyttöjärjestelmä on Door XP. Seuraava tulee olemaan Door Vista.  
Liina Torvelon käyttöjärjestelmän pohjalta on tehty älytakkipuhelimiin sovellutettu käyttöjärjestelmä 
Bananan Sjacketien kilpaileviin Ankire takkipuhelimiin. Kaikkea tätä Jaana-Mari ajatteli ja pohti jos 
Liinaxilla pystyisi rakentaa isosiskolle Meat Bite -laitteen, joka liitettäisiin televisioon. Laite hakisi 
kainuulaisten televisiokanavien suoratoistopalvelut ja purkaisi geoblokkaukset.  
 
Tällä hetkellä Anna ja Antti sekä Johanna katsovat koostekanava EBU TV Kainuuta, mutta sen 
ohjelmatarjonta on hyvin suppea ja piakkoin supistuu entisestään, kun kaupallinen TV Kolomo lopettaa 
yhteistyön EBU:n kanssa. Tämä on erittäin harmillinen juttu, kun juuri sen ohjelmisto on monen 
ulkokainuulaisen mieleen.  
 
Finanssikriisi on pahimmillaan Euroopassa ja Afrikassa. Populistit käyttävät lamaa hyväkseen, 
erityisesti global valuutta-alueella, jossa he vaativat takaisin euroa ja afroa.  
Jotkut ovat ehdottaneet, että Ghana erotettaisiin pois globalista ja tämä pieni afrikkalainen osavaltio 
siirtyisi takaisin afroon, ehkä vielä erotettaisiin Global Unionista. Se olisi tosi radikaalia, kun ympäröivät 
valtiot käyttävät globalia sekä silloin Global Unionin keskelle tulisi valkoinen läiskä.  
Globalin keskuspankki ei lämpene Ghanan erottamiseen koska silloin valuutan uskottavuus kärsisi.  
Euroalueen valtioista on tullut eräänlaisia turvasatamia.  
 
Yhä Johanna pitää peukkuja, jotta global tulisi Suomeen ja käyttää jopa valuutan nimeä salasanoina 
eri nettisivustoilla. Kertomussivuilla salasanoina ovat ihanien jätkien nimet.  
 
Johanna on todella innostunut keilaamisesta. Joka torstai-iltapäivä hän menee Jokiylänne areenalle 
keilaamaan. Sinne on ihan kävelymatka Käräjälän tieltä. Tarvitsee vain kävellä muutama kortteli 
länteen. Yli pohjoisen Pimunkadun ja sitten pitkin Hameen katua, joka on keskustan pohjoisin sivukatu 
junaratasillan suuntaisesti. Katu päättyy Jokiylänne areenalle. Junaratasillan puolella on maauimala ja 
rakennuksen toisella puolella on Jokitori, jonne äskettäin on rakennettu paljon asuintaloja niille, joilla 
on paksu lompakko.  
 
Keilailun vuoksi Johanna lähtee töistä puoli kolmelta, jotta ehtisi hengähtää kotona. Hän ei käsitä 
kuinka Filippa jaksaa olla töissä kello kolmeen ja sitten potkittelee potkulaudallaan kotiin ja sitten heti 
keilahallille, tosin hän asuu Jokiylänne areenaa vastapäätä niin, että melkein voisi keilata ikkunasta.  
Joskus näyttää siltä, että Filippa on samanlainen ihilisti kuin Oili Lehmusvuori ja näyttelee olevansa 
sankari joka asiassa, kuten Johanna tapaa itse mielessään pähkäillä.  
Sitten Augustin Johanna ei ole tavannut Oilia eikä haluakaan tavata tätä samperin rykivää selkään 
puukottajaa. Oilin syytä, kun jouduin, Daily Activity helvettiin, jossa toinen mulkero hyväksikäytti ja 
vittuili, kuten Johanna tapaa ajatella. 
 
Usein perjantaisin töiden jälkeen Karolus ehdottelee Johannalle, että tämä kyyditsisi Ylicityyn ja 
samalla voitaisiin kahvitella. Tietenkin ihastunut Johanna suostuu ja näin hemmottelee työkaveriaan.  
Ylicityn Järjestelmäyhtiössä on Karoluksen suosikki viiniä, jota ei ole keskustan myymälässä.  
 
Keilahallilla Johanna lainaa keilakengät ja pallon. Keilailun ansiosta hänen mieleensä on painunut 
kenkänumero, 41. Aikaisemmin hän ei ole sitä muistanut koska isä ja äiti tapaavat ostaa kengät ja 
vaatteet, kun Johannaa ei voisi vähempää kiinnostaa vaateostokset. Vaatekaupassa häntä alkaa 
haukotuttaa. Valokuvamallit yleensä ilmoittavat lehdistölle, että se ja se firma on vaatetuksen takana 
mutta Johanna voisi sanoa vastaavasti, että isä ja äiti on hänen vaatetuksensa takana, kuten hän 
silloin tällöin tapaa itse mielessään ajatella. Tämäkin on hänen ja vanhempiensa huippusalaisuus, jota 
ei kerrota edes nuorimmaiselle. Joka tapauksessa kengän numero on jäänyt Johannan mieleen ja siitä 
hän saa kiittää keilailua.  
Keilakengissä on kaasuremmit niin, ettei tarvitse taistella nauhojen kanssa. Ehkä myöhemmin hän 
ostaisi omat kengät, jotta niiden vuokrassa säästäisi. Keilakenkien lainaaminen maksaa vain 10 euroa. 



 

 

Keilatreenimaksu on 60 euroa eli yhteensä seitsemänkymppiä kenkien kera. Jos hän ei olisi FTU:n 
jäsen, niin silloin keilamaksu olisi enemmän, kolminumeroinen summa.  
 
Muutaman kerran Johanna on onnistunut saada täyskaadon, jolloin hän ilosta hyppii ja tekee 
yläfemman pelikaverinsa kanssa.  
Useimmiten Johannalla pallo menee sivuränniin, jolloin hän mielenosoitukseksi tömistelee jaloillaan 
ihan kuin se jotain auttaisi. Varsinkin nurkkakeilat tuottavat vaikeuksia. Johanna ottaa keilailun liian 
vakavasti, vaikka treenaajapuheenjohtaja Virve tapaa toppuutella ja kehottaa relata eikä koko ajan 
katsoa tulosmonitoria.  
Jaloilla tömistely häiritsee erityisesti Tiina Paasiota, joka stressaantuu ja sitten myös hänellä peli 
menee pillun koetteluksi, kuten tätä nykyään naiset tapaavat sanoa.  
Virve Risula yrittää opettaa Johannalle oikean keilatekniikan mutta se on vaikeaa. Johanna on aivan 
liian kumarassa niin, että on noidannuolen vaara. Virve tapaa kutsua Johannan keilatyyliä nukkuneen 
rukoukseksi. Heti kun hän onnistuu tekemään täyskaadon, niin silloin liikaa riemuitsee, joka vie kaiken 
mehun ja sitten väsyneenä epäonnistumiset jatkuvat.  
Kun hän epäonnistuu useita kertoja peräkkäin, niin silloin hän kiukustuneena tömistelee jaloillaan ja on 
iskevinään tulosmonitoria mutta sitä hän ei kuitenkaan tee, sillä siitä tulisi hirveä lasku. Johanna 
muistaa lukioajoilta, jolloin oli kiukuspäissään lyönyt salibandymailan päin lattiaa. Silloin hän joutui 
maksaa sata euroa. Sen hän teki salaa vanhemmiltaan, kun ei halunnut alkaa selittelemään.  
Keilailussa hän sentään kykenee hillitsemään tunteensa, ettei riko tulosmonitoria. Ehkä kiukkua 
hillitsee hehkeät jätkät, jotka pelaavat viereisillä radoilla. Ajatella, jos rikkoisin kiukuspäissäni 
monitorin, niin silloin viimeistään menisi viimeisetkin munan saannin toiveet, ajattelee Johanna 
samalla, kun odottaa vuoroaan. Kiukustuneena hän usein kiroilee Kainuuksi; Vitun persun perse 
saakelin helevetti! 
 
Johanna teki jälleen Sassnitzin risteilyn. Tälläkin kertaa hän kysyi Mishalta, jos tämä lähtisi 
matkaseuraksi. Vastaus oli sama; en millään pysty ottaa vapaata.  
Leikkikoulussa tarvitaan väkeä kesälomien aikana. Misha on lupautunut olemaan töissä kesälomien 
aikana koska on sinkku. Perheellisten on vaikeampi olla vapaana, on Misha selittänyt Johannalle. 
Tämä kiihotti yläosattomissa olevaa Johannaa ja oli kielenpäällä ehdottaa, jos tehtäisiin lapsi. Tätä 
Johanna ei uskalla sanoa. Entä jos serkku pahoittaisi mielensä ja sitten pillittäisi vanhemmilleen. Sitten 
tulisi nuhteita, ajatteli Johanna samalla, kun kuunteli serkkuaan.  
Hänelle on tullut tavaksi riisua paitansa, kun soittaa Mishalle. Kaikkein mieluiten hän soittaisi 
Jeesukselle tai Joonakselle mutta hehän ovat varattuja. Sukulaisille Johanna ei uskalla alkaa flirttailla, 
kun silloin saletisti asia menisi isälle ja äidille.  
 
Syksyllä, talvella ja keväällä Misha tapaa reissata vanhempiensa kanssa. Hän ei ole tottunut 
matkailemaan yksin. Monesti Misha kadehtii Johannaa, kun tämä uskaltaa käydä yksin risteilyllä.  
Misha saa tuplapalkan, kun hyppää kesälomien yli.  
 
Johannaa huolestuttaa, jos tämä työeste olisi tekosyy, ettei tarvitsisi lähteä matkaseuraksi. Häntä 
kummittelee kesän 3008 spontaanihalaus, kun Misha tuli hakemaan kaljojaan. Ei kai rakas Misha 
säikähtänyt, on hän monesti itse mielessään vatuloinut. Tätä hän ei uskalla kysyä serkultaan, kun ei 
halua muistuttaa halausta.  
Nyt Johanna osaa hitusen verran paremmin halata mutta vielä on paljon parantamisen varaa. Ainoat 
työkaverit, jotka estoitta antautuu halattaviksi ovat Uuno ja Nino. Joskus Jesse on antanut pienen 
halauksen, joka Johannasta tuntuu suuremoiselta. Ehkä Johanna saisi halauksia Anatolilta, jos hän 
haluaisi vastaanottaa. Johanna on alkanut koko sydämestään vihata herra Medvedeviä.  
Nino mielellään halaa pitkään ja hitaasti Johannaa. Hän on hyvin lähellä rakastumista. Myös Johanna 
rakastaa Ninoa mutta vain etunimeä.  
Johanna on lopettanut halaamasta Karolusta, kun tällä on vanhojen naisten kauhu.  
Usein Karolus surkuttelee, kun sen hullun narkkariämmän takia sai hirveän akkakammon.  
Ihan muutaman kerran Johanna on halannut Antero Lehmusoksaa, mutta tämä viisissä kymmenissä 
oleva mies ei ole hänen mieleensä eikä Anterokaan erityisemmin syty Johannasta.  
Antero kuten muutkin korjaajaryhmäläiset pitävät Johannaa mukavana kaverina, kun tämä on hyvin 
avulias. Hän asuu Kaarlontien ryhmäasuntolassa, sama talopitko, jossa asuu muun muassa kahvilan 
Sylvester.  
 
Junin lopulla Jesse Jussila joutui napit vastakkain ohjaajansa kanssa, nimittäin hän oli valehdellut päin 
naamaa, että olisi hinkuyskä ja kurkkumätä mutta itse asiassa matkusti Laihialle tapaamaan Rose-



 

 

Mari Pekkasta. Jotenkin ohjaaja Markus oli saanut tietää, ettei Jussila olekaan sairas vaan mennyt 
riiuulle.  
Luultavasti Sylvester oli juorunnut ohjaajalle, ettei Jesseä mikään vaivaa vaan se on mennyt Laihialla.  
Heti kun Jesse oli tullut töihin, niin silloin Markus alkoi pauhata, ettei saa tuolla tavoin valehdella. 
Markus on kiivasluontoinen ja Jesse puolestaan on hieman omituinen eli hän pahoitti mielensä ja 
kaiken kukkuraksi vitutus nousi päähän. Hän tyhjensi pukukaappinsa ja paiskasi avainkortin päin 
ohjaajansa pläsiä ja häipyi viimeisen kerran Voimalatalolta.   
Siltä seisomaltaan hän päätti muuttaa Laihialle. Hän ilmoitti ainoastaan vanhemmilleen sekä Virve 
Risulalle, että hän muuttaa Laihialle rakkautensa luokse. Hän ei kertonut edes kollegalleen Uunolle, 
jonka kanssa hän on usein keilannut. Myöhemmin hän kertoi Net-Galleryn chatissa Karolukselle ja 
vanotti tätä olla kertomasta kenellekään. Karolus on ainoa työkavereista, johon hän eniten luottaa.  
Hän ja Rose-Mari ovat päättäneet hankkia lapsia ja nyt siihen olisi sopiva sauma monestakin syystä. 
Tyttö synnyttäisi lapsen ja sitten hän olisi koti-isänä. 
Muutama viikko sitten hän voitti keilailussa Euroopan mestaruuden, 900 totaalipistettä. Keilailun on 
hyvä lopettaa huipulla, kuten Jesse asian ilmaisi.  
 
Heti seuraavana tiistaina Johanna ihmetteli, että missä on Jesse. Sylvester kuiskasi Kainuun 
murteella, että tämä on Markuksen kanssa riitaantunut. Myöhemmin, muutaman vuoden kuluttua, 
Uuno vahvisti, että Jesse on valehdellut ohjaajalleen. Vihdoinkin Johanna alkoi ymmärtää Jessen 
kummallisuutta, että tämä oli laittanut hänet Net-Galleryn estolistalle. Silti Johannaa kummastuttaa 
jätkän käytös nettiyhteisössä, kun työpaikalla tämä on ollut ihan mukavan asiallinen häntä kohtaan. 
Sisimmässään Johanna ymmärtää Jesseä, että tämä oli suuttunut Markukselle. Myös Johannaa 
ärsyttää kahvilan ohjaajan pikkumaisuus. Tämän hän on pitänyt omana tietonaan, kun ei halua eikä 
uskalla riitaantua ohjaajien kanssa. Johanna pelkää kunnioittavasti ohjaajia, kun ovat eräänlaisia 
sosiaalivirkailijoita, ainakin Johannan ja vanhempien mielestä. Samasta syystä Anna ja Antti eivät 
uskalla olla tekemisissä Janetten ukon kanssa. Heti kun Johanna oli kertonut vanhemmilleen, että Olli-
Kari työskentelee hoivahallinnossa, Voimalatalon toisessa kerroksessa, niin silloin Annaa sätkäytti; 
toivottavasti tytär käyttäytyisi hyvin. Niin Johanna tekeekin, kun kunnioittaa serkkunsa aviomiestä ja on 
hieman, hyvin vähän, ihastunut tähän. Johannalla ei ole ollut konflikteja Markuksen kanssa, juuri 
ohjaajakammon takia.  
 
Markus Anttila on hyvin leuhkan oloinen ja usein hänellä on hevirokkarin silmämeikit ja käy 
polttamassa sähkötupakkaa Voimalan ulkopuolella työvaatteissa. Duunarit eivät saa mennä ulos 
työvaatteissa mutta ohjaaja menee ja kaiken kukkuraksi tupakoi niin, että työvaatteet haisevat 
ninniinille ja nikotiinille.  
 
Johannaa surettaa, kun ihana eurokarju lopetti yhden ihilistin takia. Kyllä hän ymmärtää, että Jesse 
teki väärin, kun valehteli ohjaajalleen mutta silti hänestä tuntuu surkealta. Tietenkään hän ei rupea 
mieltään osoittamaan Markukselle, sillä siitä ei hyvä seuraisi.  
Johanna itse mielessään ajatteli, että kevättalvella toiset ihilistit ajoivat Riston pois Forssan avusta ja 
nyt toinen ärtyi vittuilemaan komean jätkän kanssa.  
Marcus pitää kovasti Johannasta koska tämä on hyvin ahkera työnainen; siivoaa hyvin käytävän 
pohjukan, tiskaa Korjaajaryhmän tiskit sekä lähtee kauppaan duunareiden avuksi. Nyt kun Jesse on 
lopettanut, niin Uuno joutuu joka tiistai lähteä ostoksille. Onneksi on Johanna, kuten Markus tapaa 
ajatella. Sylvesteristä siihen ei olisi.  
Kaupasta tultuaan kello on yleensä puoli kolme, jolloin Johanna on hieman stressaantunut, jotta ehtisi 
sanoa moidoot Karolukselle ja Ninolle, jos he lopettaisivat aikaisemmin.  
 
Karolus ja Nino tapaavat odottaa bussia Voimalatalon vieressä olevalla pysäkillä, lastauslaiturin 
kohdalla. Heidän ei tarvitse vaihtaa bussia, kun sama Kännälä-Hietala bussi menee ihan kotiin asti. 
Nino jättää bussin Tunturivuorenkadun pysäkillä, joka on Runkokummuntien varrella. Karoluksella on 
hieman pitempi kävelymatka. Hän jää pois bussista Runkokummuntien itäpäässä olevalla 
käännytyspaikalla, jossa on Treffi Fastfood pikaruokala sekä miehitetty kioski. Pysäkiltä Karolus 
kävelee itään, pienen puistikon läpi, jonka takana on hänen ja ukin rivitalomainen 
asumisoikeusasunto.  
 
Oikeastaan Karoluksen ja Ninon tulisi kävellä torille ja siellä nousta bussiin, jotta saisivat liikuntaa. 
Karoluksella on paljon liikakiloja, kun on liian laiska kuntoilemaan.  
Nino on ruipelomaisen laiha mutta usein valittaa kipeitä jalkojaan, erityisesti polvet tahtovat reistailla. 
Polvet ovat kuluneet keilailussa, kun hän pelaa väärässä asennossa.  



 

 

Lukemattomia kertoja ohjaajat ovat kehottaneet Ninoa ja Karolusta kävellä torille, mutta kehotus 
menee toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos. Joka kerta on jokin selitys.  
Myös Johanna on monesti ehdottanut jätkille, että he kolmistaan kävelisivät torille ja sitten hän jatkaisi 
kotiin. Ihan muutaman kerran he ovat kävelleet torille, jossa Johanna on pitänyt seuraa, kunnes 
Hietalan bussi tulee.  
Ihan muutaman kerran Johanna on jätkien iloksi mennyt bussilla torille. Hänellä on bussikortti, jonka 
voi ladata Hämeen Trafiikin konttorissa, joka sijaitsee torilla sekä matkakeskuksella.  
Bussikortin Johanna on saanut ilmaiseksi bussiyhtiön kyselykilpailussa, jossa autoilijoilta kysellään 
kuinka usein matkustaa joukkoliikenteellä. Joka kerta hän voitti kahden viikon kokeilukortin, jolloin voi 
ilmaiseksi matkustaa ympäri Hämettä sekä Hämeen Trafiikin paikallisjuna, Häme Trainilla Turkuun.  
Antti ja Annakin ovat osallistuneet samaan kyselykilpailuun, mutteivat voittaneet kokeilukorttia. Kahden 
viikon kokeilun jälkeen korttiin voi ladata rahaa, jotta voisi jatkaa matkustamista.  
 
Tätä nykyään Häme on yhtenäinen, Päijät-Häme ja Kanta-Häme ovat yhdistyneet. On vain yksi iso 
Häme, jonka hallinnollinen nimi on Tavastia Region, jolla on kaksi hallintorakennusta; Jokioisissa ja 
Hämeenlinnassa.  
 
Uuno Kiukku ihmettelee Jessen nopeaa muuttoa Laihialle eikä sanonut sanaakaan hänelle. Hän kuuli 
muutosta Virveltä. Kumma kun Jesse ei sanonut mitään muutosta hänelle, kun ovat monesti yhdessä 
keilanneet. Nyt Uuno saa keilata Ninon kanssa. Kun ei ole E-Mail Leagueta ja Nino on estynyt, niin 
silloin Uuno keilaa Johannan kanssa. Kun taas Uuno on estynyt, niin silloin Johanna saa kunnian 
pelata seksikäs nimisen jätkän kanssa. Johanna innolla tekee yläfemmat Ninon kanssa, kun silloin 
tapahtuu käsikosketus. Hän haluaisi enemmän ihokosketuksia kaikkien Ninojen kanssa.  
 
Uuno on Café Sunerin ahkerin duunari. Aikaisemmin myös Jesse oli ahkera mutta loppuvaiheessa 
hän oli paljon vapaana, kun halusi matkustaa tyttöystävänsä luokse.  
Sylvester on myös ahkera, liiankin ahkera ja usein stressaa tiskikoneen kanssa ja välillä keräilee 
kahvikuppeja pöydistä. Hän ei osaa käyttää kassa-automaattia ja onkin parempi, ettei hän siihen kajoa 
tai muuten kirjanpidot eivät täsmäisi.  
Kahvilan kassa-automaatilla asiakkaat maksavat Plus Card kortilla tai käteisellä. Duunareiden pitää 
ottaa käteisrahat vastaan ja laittaa ne kassa-automaatin lippaaseen ja antaa vaihtorahat. 
Korttimaksuissa heidän pitää vain antaa kuitti.  
 
Nyt kun Jesse lopetti yllättäen, niin Markus alkoi etsiä tilalle uutta duunaria Uunon ja Sylvesterin 
avuksi. Lisäksi Markus yrittää katsella Sylvesterille uutta työpaikkaa Voimalatalon ryhmistä, kun 
kahvilassa tämä liikaa stressaa niin, että stressi tarttuu.  
 
Korjaajaryhmässä ei ole halukkaita aloittaa kahvilassa koska monella duunarilla on vaikeuksia rahan 
kanssa sekä eivät osaa lukea. Karolus olisi sopiva kahvilaan mutta, kun tätä ei kiinnosta kahvila työ.  
Nino ei oikein osaa laskea rahaa eikä jaksaisi koko päivää olla jalkeilla. Antero ei osaa lukea mutta 
joskus saattaisi auttaa pöytien pyyhkimisessä. Sama juttu myös Kari Lehden kanssa. Hän saattaisi 
tehdä voileipiä, muttei osaa lukea. Lyhytkasvuinen Kari on oikea mielensä pahoittaja. Kun häntä 
tervehtii silloin, kun tälle ei sovi niin silloin hän tuhahtaa, että puhutaan myöhemmin.  
 
Johannaakaan ei kiinnosta kahvilatyö koska sehän on melkein kuin ravintolaryhmässä, liian 
stressaavaa pikku tuloilla. Jos Café Suner olisi yksityinen kahvila, niin silloin hän voisi ajatella aloittaa 
siellä ja tehdä siitä vaikkapa kirjallisuuskahvilaksi. Johannalla on paljon ideoita kaikkeen.  
Aikaisemmin hän on haaveillut oman kahvilan perustamisesta mutta sehän on vain vaaleanpunainen 
unelma. Johannahan on huono laskennossa eli kirjanpidosta ei tulisi mitään. Sinänsä hän voisi ostaa 
kirjanpitorobotin, sillä hänhän on itseoppinut tekoälyohjelmoija.  
 
Keväällä Korjaajaryhmässä aloitti afgaani, Sami Ali Moheb. Hän asuu melkein Jessen naapurissa 
Lexuksen kaupunginosassa pienessä rivitalonpätkässä. Samin mukaan Jessen asunto on yhä tämän 
nimissä ja iltaisin sisällä palaa valot. Tämän hän on kertonut Karolukselle ja Johannalle.  
Sami ystävystyi nopeasti Karoluksen kanssa ja sitä kautta kiinnostui Johannasta. Pian Sami tuli 
Johannan ja Karoluksen Net-Gallery kaverilistoille. Ehkä Sami saattaisi rakastua Johannaan, jos tämä 
vain näyttäisi vastakiinnostusta. Johanna pelkää mustatukkaista lyhytkasvuista Samia, kun tämä on jo 
naimisissa Saransa kanssa.  
Afgaaninaiset voivat olla mustasukkaisen väkivaltaisia, kuten Johanna tapaa ajatella.  
Sami kertoi Karolukselle ja Johannalle työpaikalla, että Jessen luona palaa iltaisin valot mutta jätkää 



 

 

siellä ei näy vaan tämän vanhemmat näkyvät siellä pakkaavan tavaroita. Ilmeisesti he kuljettavat 
poikansa tavarat Laihialle, kuten Sami kertoi samalla, kun he istuivat Café Sunerissa. Heti kun Markus 
kävelee heidän ohitsensa, niin puheääni madaltuu. Kukaan duunareista ei uskalla mainita Jessen 
nimeä Markuksen läsnä ollessa.  
Sami tuntee Jessen vain päällispuolin. Hänellä on vain muutamia suomalaisia kavereita. Hän on 
enimmäkseen vaimonsa kanssa kahdestaan.  
Sara tapaa usein öisin pelata korttia muiden afgaaninaisten kanssa. Päivisin hän käy muutaman 
tunnin lajittelemassa lukulaiteromaaneja skientologien second-hand tavaratalossa, joka äskettäin on 
muuttanut Lexuksen länsipuolelle, Highmanin mekaanisen verstaan tiloihin. Sitä ennen second-hand 
on ollut Kardaanitiellä Järvelän rautakaupan takana. Sitä ennen myymälä oli keskustassa 
skientologikirkon entisissä tiloissa, Jätkänkadulla.    
Saran työ on tilapäinen maahanmuuttajien työllistämisprojekti. Suurin osa skientologikirkon second-
handin työläisistä ovat pätkätyöläisiä sekä vapaaehtoisia työläisiä.  
 
Virve Risula asuu samassa talossa kuin Uunon asunto. Uuno asuu neljännessä kerroksessa ja Virve 
asuu katutasossa, Coop Konsumin vieressä. Kauppa on osittain kerrostalossa kiinni.  
Uunon rappu on sisäpihan puolella. Hän ei ole tottunut yöpymään asunnollaan, vaikka se on viihtyisä 
kaksio. Hän yrittää tiistaisin nukkua yksin asunnollaan, mutta se on vaikeaa koska itku tahtoo tulla, 
sillä yksin ollessaan hän alkaa ikävöidä vanhempiaan sekä kahta viihderobottia, vaikka vanhemmat 
asuvat ihan kävelymatkan päässä Lohkotiellä. Uunoa vituttaa oma mamistyylinsä, muttei mahda 
mitään. Lällärityylin hän on ilmeisesti perinyt isältään, joka myös helposti alkaa pillittää pikkuasioista.  
 
Virve Risula on naimisissa ruipelomaisen Villen kanssa. Moni tuttava vitsailee, että akka syönee kaikki 
ruuat niin, ettei Villelle jää mitään.  
Heti, kun Johanna oli avannut Virven, niin hänelle tuli Raija Lillukka mieleen. Virve taitaa olla lihavampi 
kuin Raija, ajatteli Johanna.  
 
Risuloilla on vasikan kokoinen viihderobotti nimeltä Nisse Tronic, joka on ohjelmoitu soittamaan pop-
musiikkia. Robotin ohjelmoinnista vastaa lähinnä Ville, sillä Virve on erittäin huono tekniikassa ja sen 
vuoksi myös FTU:n kotisivut ovat hyvin sekavia. Jos joku jäsenistä valittaa sivujen sekavuudesta, niin 
silloin Virve tuhahtaa: ”Vittu, tule mun luokse tekemään paremmat sivut, jos ne eivät kelpaa!” 
Tietenkään ei ole mukava tulla hänen kotiinsa päivittämään yhdistyksen, sport.online.eu sivuja. 
Yhdistyksellä on myös Net-Galleryssa informaatiosivusto mutta sekin on hyvin sekava eikä vanha 
Virve oikein osaa sitä päivittää. Some-sivuilla on kummallinen nimi; Risula FTU eli Virve on sotkenut 
oman sukunimensä yhdistyksen profiilin kanssa.  
Häntä ärsyttää se, kun silloin tällöin hänelle tulee pelipyyntöjä, joista hän ei ymmärrä mitään vaan 
luulee niitä viruksiksi. Johannan Net-Gallery osoitteesta tapaa tulla paljon pelipyyntöjä, vaikkei hän 
niitä lähetäkään. Pelipyynnöt tulevat automaattisesti koska monet pelit ovat automaattisesti 
merkinneet kaikki Net-Gallery kaverit niin, että pitäisi yksitellen poistaa ruksit, ettei pelipyyntö menisi 
kaikille. Tämä ärsyttää ja hirvittää Johannaa, jos Nino Backmanille menisi liikaa pelipyyntöjä ja sitten 
tekisi Brexitit.  
 
Virve on lukemattomia kertoja paasannut Johannalle, ettei hänelle saa lähettää sähköpostia  
Net-Galleryssa. Johanna yrittää naama punaisena selittää, ettei olekaan lähettänyt mitään mutta sitä 
itsepäinen Virve ei usko koska pelipyynnöissä lukee lähettäjän nimi. Virve on sanonut, että hän on 
maksanut tuhansia euroja virussaneeraukseen koska luulee pelipyyntöjen olevan viruksia. 
Tietokonetukihenkilöt mielellään poistavat Virven sivulta pelipyynnöt, joita he kutsuvat viruksiksi, jotta 
saisivat lisää kahisevaa.  
Johannasta tuntuu pahalta, kun Virve ei usko häntä ja pelkää jos yhdistyksen jätkät alkaisivat häntä 
karsastaa ja sitten saisi munan saannille jättää hyvästit.  
Tämän vuoksi hänen mielialansa on matalalla keilatreeneissä ja tuloksetkin pysyvät alhaisina niin, että 
hän hermostuneena saa tömistellä keilaradalla. Sitten Tiina Paasio häiriintyy.  
 
Keilailussa Johanna stressaa eniten se, kun hänellä on kova halu näyttää jätkille, että hän olisi 
kivenkova keilaaja. Johannan harmiksi Jesse ei enää keilaa mutta onneksi sentään Uuno ja  
Nino. Virven syyteryöppy stressaa Johannaa, että Nino ja Uuno luulisivat, että hän tahallaan olisi 
lähetellyt potaskaa treenaajalle.  
 
 
 



 

 

Vähän myöhemmin Johanna poisti yhdistyksen kaverilistalta, ettei Virve vittuilisi.  
Tämä oli Johannalle rankkaa koska jokainen Net-Gallery kaveri on hänelle arvokas. Johannalla on 
melkoinen Brexit-kammo.  
 
Sukulaiset paitsi vanhemmat, ovat siirtyneet Facebookista tähän uuteen someen ja ovat Johannan 
kaverilistalla. Myös Net-Galleryssa Johanna loi kaksi sukulaislistaa; ykköseen serkut ja kakkoseen 
muut sukulaiset kuten Frida ja Kakadu sekä Gaga-Sisko. Kakkosen väki ei näe kaikkia postauksia.  
 
Anna ja Antti eivät halua hankkia Net-Gallery tiliä koska se on heidän mielestänsä herrojen 
kotkotuksia. Heitä kiusaa se, kun yhteisö on venäläisomistuksessa. Heille riittää mainiosti vanha 
kunnon naamakirja. Anttia ja Annaa kyllästyttää ainainen venäläiset hapatukset, sillä televisiossa 
pyörii joka ilta venäläisiä elokuvia ja sarjoja, joita Anna tapaa kutsua hapatuksiksi.  
 
Johanna on ihastunut vuonna 2985 tehtyyn venäläiseen komediatieteistrilogiasarja,   
Nazad v budushcheye, jossa aika matkaillaan ikivanhan näköisellä Ladalla. Leffassa mennään 
vuoteen 3015, jossa tulee joitakin ongelmia ja sitten joudutaan palaamaan vuoteen 2985 mutta sitten 
pitää mennä menneisyyteen, vuoteen 2955. Leffan viimeisessä kolmannessa osassa seikkaillaan 
2800-luvulla.  Johanna on aivan hulluna tästä leffasarjasta, joka on inspiroinut häntä kirjoittamaan 
omia tulevaisuuskertomuksiaan, Salatut elimet ja Aivot toivoa täynnä.  
Viime vuonna Johanna lopetti lukulaitelehti Mikrorobotin tilauksen, kun sen hintaa on korotettu. Tämän 
vuoksi kotisivukin poistui, jolloin hän alkoi etsiä ilmaisia kotisivupalveluita ja löysi sellaisen Europe24 
nettiportaalista. Siellä on myös pienimuotinen nettiyhteisö. Johanna nimesi kotisivunsa tutulla JK 
Suora nimellä ja laittoi sinne kaikki kertomuksensa vapaaseen levitykseen. Vanhemmille hän ei 
uskalla kertoa kotisivuosoitetta. Mikrorobotin tilaajat saivat paikan neljälle kotisivulle, joista yhden hän 
teki vanhempain ystävälliseksi. Hän ei uskalla esitellä kertomuksiaan isälle ja äidille koska yhä 
taannoiset Jokioisten potkut kummittelevat sekä kertomukset perustuvat hänen ja myös 
perheenjäsenten elämään, tosin kaikki nimet on muutettu. Todennäköisesti vanhemmat tunnistaisivat 
itsensä. He saattaisivat nuhdella, kun julkisiin kertomuksiin on päätyneet perheen tekemiset.  
Myös uudessa kotisivupalvelimessa hän salasi kertomuksensa niin, ettei sukulaiset niitä löytäisi, 
ainoastaan muutama miespuolinen serkku pääsee kertomussivulle. 
 
Keilatreeneissä Virve yrittää takoa Johannan mieleen, ettei pidä koko ajan katsoa tulosmonitoria eikä 
liikaa riemuita jokaista täyskaatoa. Johanna ja Nino keilaavat kummallisessa asennossa niin, että 
treenaaja saa puistella päätään.  
 
Yksi FTU:n jäsenistä on Kari Laaksokivi, joka tapaa keilata niin kutsutun G-rännin kanssa. Pallo 
asetetaan telineen päälle ja sitten tyrkätään alan niin, että pallo rullaa alas radalle kourua pitkin. 
Näyttää yksinkertaiselta mutta G-rännilläkään ei ole helppoa. Pitää huolellisesti tähdätä kohti 
etummaisia keiloja ja tyrkätä pallo sopivan navakasti.  
Laaksokivellä on hartia kulumia eikä kykene keilata tavallisesti. G-ränniä käyttää myös Kaapo Molotov 
sekä vaikeasti toimintarajoitteinen Viktor Jäbävuori, joka ei kykene puhua muuten kuin Bliss-symbolien 
avulla, joita hän sormellaan osoittaa. Sitten henkilökohtaisen avustajan tulee yrittää tulkita mitä Viktor 
tahtoo. Hän ei kykene lausua sanoja, vaan suusta tulee epämääräistä mörinää.  
 
Karin avopuoliso, Anu on hyvin harvoin keilahallilla katsomassa ukkonsa treenejä. Anu ei harrasta 
keilailua koska tämä pelkää selkävaivoja sekä ikä alkaa painaa. Hänellä on lieviä pakkoliikkeitä mutta 
kykenee erinomaisesti ajaa erityisvarustetulla autolla.  
 
Nino Alppilan entinen tyttöystävä Tove Kangasoksa on hyvin aggressiivinen keilahallilla ja hulluna 
heittää keilapallon menemään. Hänellä on hirveät käsilihakset. Ilmeisesti käyttää hormonivalmisteita.  
Kaikki yhdistyksen jäsenet pelkäävät Tovea koska tämä on hirveä lihaskimppu ja kaiken kukkuraksi 
seksihullu. Epäonnistuessa hän ärtyy kiroilemaan.  
Kyllä silloin tällöin Johannakin kiroilee mutta se ei ole yhtä aggressiivisen kuuloista kuin Toven 
ärräpäät. Johannan jaloillaan tömistely ja sadatukset vaikuttaa paremminkin lapselliselta, kun taas 
Toven mielenosoitus on väkivaltaista aggressionpurkamista. Kaikki tietävät, ettei Johanna ketään löisi 
mutta siitä ei ole takuita Toven kohdalla. Johannan kiukuttelu keilaradalla häiritsee vain Tiina Paasiota, 
ehkä myös Santtu Kirkkoa. Uuno on hyvin stressinkestävä ja onnistuu sulkea pois ulkoiset ärsykkeet.  
 
 
 



 

 

Syksyllä 2010 Johanna ja Karolus alkoivat käydä maanantai-iltaisin Kipinän iltatoiminnassa, joka on 
keskustassa Isokadun ja Viljakadun risteyksessä pienessä keltaisessa puutalossa.  
Kipinässä käynti on Korjaajaryhmän ohjaajien idea, ettei tarvitsisi istua kotona tietokoneiden tai 
telkkareiden ääressä ja erakoitua. Johanna mielellään istuisi tietokoneen ääressä sanellen 
kertomuksiaan mutta Karolus innostui Kipinästä niin, että onnistui ylipuhua ihastuneen Johannan 
järjestämään kyydin, ettei tarvitse iltamyöhään norkoilla pysäkeillä, kuten hän asian ilmaisi.  
Karolus pelkää liikkua myöhään illalla, jos joku roikale yllättäisi. Myös Nino pelkää olla ulkona pimeän 
aikaan.  
Ohjaajat Pertti ja Esa ehdottivat, että Karolus voisi käydä Johannan kanssa. Tämä voisi hakea hänet 
kotoa. Siinä he tekivät suuren virheen. Pian tästä tuli paha tapa ja Karolus alkoi enemmän ja 
enemmän hyväksikäyttää autokyytiä, jopa lähikauppaan. Johannalla on vaikeuksia asettaa rajoja.  
Kerta töissä ohjaajat suosittelivat Kipinää, niin Johanna ei kyennyt kieltäytyä. Oikeastaan hänen ei 
tarvitsisi mennä autolla, sillä hän asuu ihan kävelymatkan päässä.  
 
Toki ohjaajat kehottivat Karolusta maksaa kyydistä, ettei tämä tekisi samaan virhettä kuin Anatoli. 
Karolus lupasi maksaa, mutta ongelmaksi tuli se, kun tällä ei monestikaan ole käteistä.  
Hän on kylläkin kysynyt pankkikortinnumeroa, jotta voisi laittaa rahan suoraan pankkitilille. Johanna ei 
suostunut antaa pankkikortinnumeroita ja tästä hän sai paljon kehuja ohjaajilta ja vanhemmilta.  
Korjaajaryhmän ohjaajat tietävät Karoluksen mieltymykset raggaripimuihin, jolloin saattaisi olla riski, 
että raggarit käyttäisivät hänen tietokonettansa ja löytäisi Johannan tilitiedot.  
 
Nyt kun Jesse on muuttanut, niin Johanna alkoi enemmän ja enemmän rakastua Karolukseen.  
Karolus haluaa olla vain kaveri kaveripohjalta eikä sen enempää eikä vähempää. Karolus unelmoi 
rajuista raggaritytöistä, vaikkei heidän elämäntyylinsä sopisi hänelle. Ehkä hän haluaisi sivistyneen 
renttutytön, tokko semmoisia onkaan.  
Karoluksen mielestä Johanna on liian vanha ja hänellä on väärä murre, joka koko ajan muistuttaa 
äitivainaan murretta.  
Karolus on oikea hupakko vekkuli, joka silloin tällöin kujeilee niin, että musta otsatukka tulee hikiseksi 
ja hymyilee niin, että etuhammasrivistön hammaskolo korusuu. Kolo sopisi mainiosti piipulle mutta 
Anttila ei tupakoi. Hän on hulluna viinien perään niin, että perjantaisin Johanna saa olla kuskaamassa 
häntä Ylicityn Järjestelmäyhtiöön, vaikka sinne meneekin monta bussivuoroa.  
 
Kerta Johanna on ihastunut Karolukseen, niinpä hän lupasi kyyditä hänet maanantai-iltaisin Kipinään 
ja sitten takaisin. Totta kai hän itsekin alkoi siellä käydä, kun sillä välin kotona ei pysty keskittyä 
mihinkään, kun koko ajan on mielessä työkaverin hakeminen.  
Kipinän iltatoiminta alkaa kello 18 ja päättyy kello kymmenen maissa. Johanna toivoisi illan päättyvän 
jo kello 21 jotta ehtisi käydä suihkussa ennen hiljaisuutta.  
 
Ensimmäisellä kerralla Johannan ja Karoluksen mukana oli Uuno, joka loppuillasta väsyi, kun muut 
pelasivat pokeria ja kello läheni kymmentä. Uuno alkoi kaivata isää ja äitiä sekä viihderobotteja. 
Lopulta häneltä pääsi itku, jonka Johanna huomasi ja häntä teki mieli antaa lohtuhalaus, muttei 
uskalla. Johanna on hyvin ujo halaamaan nuoria jätkiä, varsinkin nyt Anatoli rumban jälkeen.   
Karolus lohtu halasi Uunoa. Sitten he lähtivät kotiin. Ensimmäiseksi Johanna ajoi Uunon kotiin, jolloin 
tämä maksoi 50 euroa kyytirahaa.  
 
Tämä oli viimeinen kerta, kun Uuno oli mukana. Johannakaan ei haluaisi käydä Kipinän  
maanantai-illoissa koska mieluummin katsoisi TV Kainuuta ja siinä välissä sanella kertomuksia. Hänen 
on pakko käydä, kun oli luvannut Karolukselle olla kuskina, vaikka tämä ihan hyvin voisi mennä 
bussilla ja samalla totutella olemaan ulkona pimeän aikaan.  
 
Kipinän pokerinpelaajat ovat Vaihtoehtoryhmän Zanttu Pulssinen sekä Jill Anttila. He ovat hyvin 
lihavia. Johanna ihastui Zanttuun koska tämä on sympaattisen lihava, semmoinen, jota olisi kiva 
halata ja uppoutua läskien poimuihin. Harmi vaan, kun Johanna ei uskalla halata, vaikka Zanttu 
mielellään halaa jokaista kipinäläistä.  
Johannaa kiihottaa Zantussa myös nimi, sillä hänellä on Santtu fetissi. Hänestä on jännittävä, kun 
herra Pulssisen etunimi alkaa z-kirjaimella. Johannan mielestä se ainoa oikea eroottinen Santtu on 
Koivula, joka puhdisti nimen Santtu Kirkosta. Tämän vuoksi Johanna on rakastumisen partaalla myös 
Kirkkoon.  
Karolus on salaisesti ihastunut Jill Anttilaan. Monesti hän vihjaillen vitsailee Jillille, että he ovat melkein 
sukulaisia, kun heillä on sama sukunimi. Oikeasti he eivät ole sukua.  



 

 

 
Jill haluaa olla vain kaveri kaveripohjalta eli sama juttu kuin Karolus ajattelee Johannasta.  
Johanna on huomannut, että Karolus on kiinnostunut Jilllistä ja tuntee lievää mustasukkaisuutta ja on 
pakottanut itsensä käymään Kipinässä, jotta pitäisi idoliaan silmällä.  
Jill on oikea vekkuli ja mielellään leikkimielessä kutittelee selästä, myös Johannaa hän usein alkaa 
kutitella. Zanttu on sinkku eli Johanna voisi ihan hyvin yrittää hurmata tämän tukevan jätkän, jos vain 
uskaltaisi.  
 
Maanantai-iltaisin Zanttu, Jill sekä Vaihtoehtoryhmän Laila Larssinen pelaavat pokeria. Johanna ja 
Karolus katsovat vieressä ja samalla vitsailevat pokeriporukan kanssa. Johannan silmäkulmassa on 
kyynel koska olisi mieluummin kotona, vaikka tuntee rakkauden tunteita tynkää Zanttua kohtaan.  
Johanna saattaisi jopa mennä naimisiin tämän ihanan lihavan Zantun kanssa. Ei jätkä olisi häpeäksi 
vihkipallin päällä, on Johanna monesti itse mielessään vatuloinut.  
Jos olisi mahdollista, niin hän saattaisi ottaa molemmat; Zantun ja Karoluksen. Ehkä Johanna 
rakastaa Zanttua enemmän kuin Karolusta koska Zanttu vaikuttaa enemmän normaalirajoitteiselta 
kuin herra Anttila. Olisi todella ihana uppoutua Zantun läskien poimuihin, kuten Johanna tapaa 
unelmoida pokeripöydän ääressä. Onneksi hän ajattelee hiljaa itse mielessään. Toisaalta olisi ehkä 
hyvä, jos Zanttu tietäisi Johannan lempeistä ajatuksista mutta kun ei pysty lukea toisten ajatuksia 
ilman aivoskanneria.  
Muutaman kerran Zanttu on yrittänyt opettaa Johannalle pokeria, mutta se ei tartu mieleen, kun 
korttipeli ei kerta kaikkiaan kiinnosta. Johannan on vaikea keskittyä peliin, kun koko ajan sydän 
hakkasi kiivaasti samalla, kun munasolu oli aktivoitumassa.  
 
Kipinän maanantaitoiminnan ideana olisi, että sen osallistujat tekisivät iltapalaa yhdessä, mutta 
käytännössä iltapalan kokkasi valvoja, Annika Tammesaare, joka päivisin toimii Messenger Servicen 
ohjaajana. Hän hyvää hyvyyttään päätti tehdä iltapalaa ja samalla rupatteli paikalla olioiden kanssa.  
Muutaman vuoden kuluttua Annika muuttaa joksikin aikaa Etiopiaan, jossa opiskelee Afrikan 
suurimmassa pedagogiteknikoiden kurssikeskuksessa. Vielä ei tiedetä kuka tulisi Kipinän valvojaksi, 
kun Annika muuttaa Etiopiaan. Ehkä Kipinä toiminta lakkautetaan, ellei jatkajaa löytyisi.  
Osallistuessaan Annika saa huomattavan palkan korotuksen. 
 
Illan aikana osallistujat käyvät Annikan kanssa kauppakeskus Öhmanin K Supermarket Safkafaijassa 
ostamassa illallistarpeet. Kauppaan on ihan kävelymatka; Viljakatua suoraan Jätkänkadulle ja sitten 
Öhmanin kauppakeskuksen pääsisäänkäynnistä sisään.  
Joka kerta Johannan moottoriturpa käy, kun innoissaan esittelee kainuulaisia elintarvikkeita, joita on 
viime aikoina ilmestynyt tähän keskustan suurimpaan ruokakauppaan. Johanna tapaa mainostaa 
muun muassa rönttösiä, pettuleipää sekä kainuulaista pettulikööriä. Viimeksi mainittu on miedompaa 
kuin Pettuvodka.  
Kukaan seurueesta ei innostu kainuulaisista herkuista koska monella ei-kainuulaisella on 
ennakkoluuloja. Moni hämäläinen kuvittelee, että pettuleivästä maha menisi kovalle. Ehkä menisi, jos 
söisi liikaa pettuleipää.  
 
Kipinätalossa Johanna tapaa yrittää ehtiä istuutua Jillin viereen, ettei Karolus ehtisi. Totta kai hän 
mielellään istuisi Zantun vieressä tai sylissä mutta ongelmana on mustasukkaisuus Karoluksesta, jos 
tämä onnistuisi vikitellä Jillin. Tämä on käsittämätön huoli. Ihan hyvin Johanna itse voisi vikitellä 
Zantua. Johanna tuntee jonkin verran mustasukkaisuutta Zantusta, kun tämä on Jillin kaveri, vain 
kaveripohjalta aivan kuin Karolus Johannalle.  
Jill on melkein yhtä lihava kuin Zanttu.  
Hyvin harvoin Zanttu ja Jill asioivat Café Sunerissa. He oleskelevat enimmäkseen 
Vaihtoehtoryhmässä ja poistuu ryhmän omasta ulko-ovesta, joka on tiedekeskus Inrixumin ja 
Voimalatalon pääsisäänkäynnin välissä. Vaihtoehtoryhmästä pääsee sisäkautta Voimalatalon 
käytävälle, vastapäätä Forssan apua.  
 
Kipinäntalon oleskeluhuoneen pöydällä surisee taskukokoinen kuparinvärinen viihderobotti, joka 
kiehtoo jokaista maanantai-illan osallistujaa. Erityisesti Jill on aivan hulluna tähän pieneen 
viihderobottiin ja usein asettaa sen läskimahansa päälle niin, että läskin poimut värisevät.  
Eräänä maanantai-illalla, kun odoteltiin ruuan valmistumista, niin Jill leikillään oli lähellä kutittaa 
Karolusta jalkapohjista mutta viime hetkellä tämä tuhahti: ”Apapapa, menehän kutittamaan sieltä niin 
pian sulla ei oo hampaita, sillä mä kutian kauheasti jalkapohjista.” Jill ei uskaltanut kutitella 
jalkapohjista, ettei menettäisi hampaita.  



 

 

Miten sitten hän söisi makeisia, ajatteli Johanna, kun seurasi tilanteen kehittymistä.  
 
Augustin viimeinen päivä oli jokavuotinen Daily Activityn ulkoilupäivä. Tänä vuonna ulkoilupäivää 
uudistettiin; Tasankokorven sijasta ulkoilupäivä pidettiin Vironmäen urheilukentällä. Tämä onkin 
parempi paikka kuin korven keskellä. Ulkoilupäivä nimettiin urheilupäiväksi, jolloin duunareilla oli 
mahdollisuus kokeilla pituushyppyä, korkeushyppyä sekä kuulantyöntöä.  
Aluksi tehtiin kävelylenkki lähistölle; portista ulos ja sitten Vanha Tammelan tietä kakkostien 
risteykseen ja sitten meluvallin itäpuolella olevaa pyörätietä pohjoiseen, Kardaanitielle ja sitten Puro-
Onnela korttelin vierestä takaisin kentälle. Ne, jotka halusivat, saivat juosta mutta suurin osa tyytyi 
kävelemään. Hullutyttö, Pedra Ollipoeg juoksi hulluna, jotta kaikki näkisivät, että hän jaksaa juosta ja 
sitten toivoo saavansa kehuja. Pedra on ilmiselvä narsisti. Vielä Johanna ei tunne Pedraa mutta pian 
oppii tuntemaan liiankin hyvin.  
 
Urheilupäivän tulisielu on Pekko Anttila, joka piakkoin pääsee eläkkeelle. Hän ei aio ukkoutua vaan 
olla sijaispankissa apupoika Anterona.  
 
Johanna asuu ihan kävelymatkan päässä urheilukentältä. Hänen tarvitsisi vain kävellä junaratasillan 
ali ja sitten Hämeenlehdon hautausmaan ohi Haukkuvuorentietä Urheilutielle ja sitten kakkostien 
alikulkutunnelin ali ja entisen Arttu Lehto-oksan lukion ohi Runkokummuntielle, josta kääntyä 
vasemmalle. Urheilukenttä on Vanha Tammelantien varrella. 
Vaikka hänen ei olisi tarvinnut mennä autolla, niin silti oli pakko mennä, kun laiskapötkylä Karolus 
pyysi kyytiä. Muuten hän olisi mennyt kentälle bussilla, vaikka hänkin asuu kävelymatkan päässä, 
hitusen verran pitempi matka, Runkokummuntien toisessa päässä.  
Ylikilttinä tyttönä Johanna suostui kyyditä idolinsa. Karoluksella on ehkä unohtunut Anatolin 
kuskaamiset ja nyt hän itse tekee tismalleen saman virheen; hyväksikäyttää.  
 
Aluksi Pekon johdolla verryteltiin ennen kävelylenkkiä, jota kutsuttiin Voimalakierrokseksi. Pedra älynä 
juoksi kaikkien ohitse ja tuhisi hitaille.  
Kävelyn jälkeen sai kokeilla kuulantyöntöä, pituushyppyä sekä korkeushyppyä. Keskipäivällä syötiin 
hampurilaiset, jotka perittiin habilitointikorvauksesta. Johanna sopi ohjaajien kanssa, että hän maksaa 
käteisellä, jotta saisi habilitointikorvauksen rahana.  
Iltapäivällä oli rugbyottelu FUY-Sankarit joukkueen ja Luunmurskaajien välillä. Viimeksi mainitussa 
pelasi Daily Activity ohjaajia. Anton-Kari, Simo ja Kullervo eivät kehdanneet mennä juoksemaan yhden 
soikean muotoisen pallon perässä.  
FUY-Sankarit joukkueessa pelaa muun muassa Filippa Katainen sekä Elmo Yrjölä. Elmo ei ollut 
mukana koska hänellä on työhoidettavana ravintola. Lounastavintolaa ei voin vain voi sulkea.  
Rugbyottelu päättyi tasapeliin. Taisi ohjaajien joukkue tahallaan hävitä, ettei toimintarajoitteiset tulisi 
surulliseksi, kuten Johanna itse mielessään vatuloi. Häntä väsytti, kun oli lämmin aurinkoinen päivä. 
Pienen rugbykentän katsomon takana on Vironmäen hammasklinikka.  
 
Urheilupäivän ideana on urheilulajien kokeilua sekä ilottelua, vaikka Pedra ottaa sen liian tosissaan ja 
oikein rehkimällä ottaa ensimmäiset sijat jokaisesta lajista ja sitten vielä leuhkii kaikille, että hän on 
kaikista paras. Tämä ärsyttää monia mutta hänelle kukaan ei uskalla sanoa vastaan. Jos joku tekisi 
niin, silloin Pedra alkaa riehua ja on vähällä käydä käsiksi, ellei ohjaajat tulisi väliin.  
Ohjaajat tekevät väärin, kun pitävät yllä tuloslistoja.  
Totta kai kaikki saavat lohdutuspalkinnot, jotka tulevat urheilupäivän sponsoreilta. Suurin sponsori on 
tietenkin koulutusyhtiö Suner.  
 
Urheilupäivän aikana Johanna tuli mustasukkaiseksi koska Pedra ärtyi flirttailemaan Karolukselle ja 
yritti naittaa tälle kaveriaan Jonna Cashia heti kun oli kuullut, että Karolus on sinkku.  
Hieman Karolus kiinnostui Jonnasta, kun hänellä on eräänlainen Jonna-kiima. Kaikkiin Jonniin hän on 
heikkona. Tämä on samanlainen fetissi kuin Johannan Nino-kiima.  
 
Jonna Cash on hyvin ujo ja ylikiltti eli tyypillinen narsistien uhri. Karolus päätti aloittaa kevyen 
koesuhteen Jonnan kanssa, jotta Pedra rauhoittuisi. Muuten tämä koko ajan jankuttaisi, että hänen 
kannattaisi ottaa Jonna akaksi. Pedra on innoissaan, kun Nino Alppila on yhdessä hänen työkaverinsa 
Tuijan kanssa eli jos Karoluksesta ja Jonnasta tulisi pari, niin silloin hän tavallaan omistaisi kaverinsa 
ja voisi määräillä tekemiset. Pedrahan on kihloissa Korjaajaryhmän Erkki Laajamiehen kanssa. Erkki 
on pakotettu olemaan kihloissa narsistin kanssa.  
 



 

 

 
Jonna Cash on ihan suhteellisen kaunis ja hyvin kiltti mutta hänellä on TIC-liikkeitä. Se on hänen 
näkyvin toimintarajoite. Lisäksi hän pahasti änkyttää. Hänellä on leveälinssiset silmälasit, joissa pienet 
pyyhkimet.  
 
Urheilupäivän päätteeksi Karolus kysyi Johannalta, jos tämä haluaisi mennä syömään hänen, Jonnan 
ja Pedran kanssa. Totta kai mustasukkainen Johanna suostui, vaikka olisi mieluummin levännyt 
kotona ja siinä välissä sanellut kertomuksia. Pian Aivot toivoa täynnä sekä Salatut elimet kertomuksiin 
tuli pari uutta hahmoa, jotka muistuttavat Pedraa ja Jonnaa.  
 
He menivät Johannan kyydissä Hietalan Treffi Fastfoodiin, jossa he söivät isot täytetyt rieskat.  
Ihan koko ajan Pedran moottoriturpa kävi ihan solkenaan ja kehui seuruetta, että voitaisiin tehdä 
vaikka mitä jännää; minä, Erkki, Karolus, Jonna ja Johanna.  
Jonna istui Karoluksen vieressä hiljaa ja kuunteli, kun ei saanut suun vuoroa. Hän on Pedran 
ohjattavissa, aivan kuten Johanna oli Anatolin ohjattavissa ja nyt alkaa olla myös Karoluksen tossun 
alla. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Johanna tapasi Pedran. Ensimmäinen vaikutelma oli jokseenkin 
myönteinen koska Johanna ei vielä tunne koko pimua. Aluksi narsisti vaikuttaa mukavalta ja sitten 
tulee vaarallinen yllätys. Johanna ei vielä tiedä, että Ollipoeg on narsisti.  
Pedra kehui Johannaa ja Karolusta eikä osaa aavistaakaan mitä tuleman pitää. Koko ajan Pedran 
moottoriturpa kävi. Hän säkätti, että he voisivat alkaa olla enemmän yhdessä. Tämä tietenkin 
tarkoittaisi sitä, että Pedra olisi porukan johtaja.  
 
Rieskan jälkeen Johanna kyyditsi Pedran ja Jonnan koteihinsa. Jonna asuu Omahimalassa ja Pedra 
Kaarlossa, Anatolin naapuritalopitkossa.  
Karolusta hänen ei tarvinnut kyyditä kotiin, sillä tämähän asuu ihan kävelymatkan päässä 
pikaruokalasta, pienen metsikön takana. 
Johanna ajoi pitkin Runkokummuntietä urheilukentälle ja sitten kääntyi oikealle ja ylitti kakkostien 
risteyksen. Sitten hän ajoi Jonnan ohjeiden mukaan Omahimalan sivukaduille.  
Hän asuu vanhassa omakotitalossa keskellä aluetta, lähellä päiväkansankorkeakoulua.  
Sitten hän suuntasi auton keulan etelään ja Kaarloa kohti. Autossa Johanna kehui Pedralle, että 
Karolus on parempi kaveri kuin Anatoli Medvedev. Tähän Pedra vastasi myöntävästi: ”Juu, se on tosi 
pöpi!” Johanna nyökkäsi hyväksyvästi ja sanoi: ”Kyllä, se on hyväksikäyttänyt kiltteyttäni eikä 
suostunut maksaa kyydistä!” Pedra nyökkäsi hyväksyvästi. Johanna olettaa Pedran olevan mukava 
nuori nainen. Mitä hän ei tiedä, Pedra on jopa hullumpi kuin Anatoli ja sen Johanna tulee kyllä 
huomaamaan.  
 
Pedra on kiintynyt Nino Alppilaan, vaikka itse on kihloissa Erkin kanssa, pakottanut ja ylipuhunut 
tämän rakastamaan. Laajamiehellä ei ole nokan koputtamista, kun on sairaalloisen ylikiltti, enemmän 
kuin Johanna ja Nino.  
 
Myös Karolus olettaa, että Jonnassa olisi akan ainesta. Kyllä tyttö on ihan mukava ja kilttikin mutta 
valitettavasti Pedran tossun alla. Jos Jonna saisi kutsun juhliin, niin silloin myös Pedra tunkisi paikalle 
jammailemaan ja välillä itkeä pillittäisi, jos tätä ei kuunneltaisi.  
Pedra on kiinnostunut potkunyrkkeilystä sekä Karatesta. Hän kuvittelee olevansa todellisuuden Rocka 
Balboa. Hän nauttii, kun ihmiset kutsuvat häntä pikku Rockaksi. Karatepotkuja hän tapaa sätkytellä 
ihmisten ilmoilla niin, että moni pelkää, myös hänen oma poikakaverinsa pelkää. Erkki Laajamies on 
tyttöystävän tossun alla eikä uskalla lopettaa suhdetta. Se olisi herkälle pojalle aivan liian rankkaa.  
 
Eräänä syysiltana Pedra ja Jonna tulivat jammailemaan Karoluksen kotiovelle. Tytöt pyysivät häntä 
ulos mutta hän ei halua ulos myöhään illalla. Pedra tunkeutui oven raosta eteiseen ja oli lähellä astua 
viihderobotin päälle. Robotti alkoi varoitukseksi ujeltaa, josta Karolus sai päänsäryn. Sitten ukki tuli ja 
heitti likat ulos.  
 
Jonna seisoi vain ovella ja katsoi kun kaveri jammaili ja mekasti toisen eteisessä. Hän ei uskaltanut 
houkutella kaveriaan pois asunnosta. Kun vanhahko harmaatukkainen mies ajoi Pedran ulos, niin he 
lähtivät talsimaan kohti bussipysäkkiä.  
 
Karolus päätti pistää pisteen tälle koesuhteelle. Lähempänä sydäntä on Karoliina mutta myös tämä on 
ajoittain ärsyttävän työläs. Taitaa Pedran kaveripiiri olla vieläkin työläämpi, ajatteli Karolus samalla, 
kun meni huoneeseensa tekstaamaan Johannalle. Hänen oli pakko keventää sydäntään kiltille 



 

 

Johannalle. Samalla hän varoittaisi tätä hullusta Pedrasta.  
Aluksi Johanna sai sellaisen käsityksen, että Karolus olisi pysäkillä tyttöjen ahdisteltavana ja pyytäisi 
tulla avuksi. Onneksi Johanna ei ehtinyt turhaan lähteä ajamaan kohti Hietalaa.  
 
Muutaman päivän kuluttua Karolus kävi Jonnan luona keskustelemassa tapahtuneesta. Hän päätti olla 
vain kaveri kaveripohjalta, kun tyttö on hyvin sympaattinen. Hän käveli Hietalasta Omahimalaan ja se 
oli todellinen ihme, kun tavallisesti tämä laiskajaakko ei viitsi edes kävellä lähempänä olevaan 
ruokakauppaan. Paluumatkalla hän jaksoi vain puoliväliin, Tunturivuorenkadun pysäkille.  
Pysäkkiä vastapäätä on Hietalan automaattikioski. Pysäkin takana on Pekka Pässin kadun käännytys 
paikka.  
 
Samaan aikaan kotona Johanna on levoton. Hän tunsi mustasukkaisuutta, kun näyttää siltä, että rakas 
Karolus alkaisi seurustella Jonnan kanssa. Hän päätti lähteä autolla vakoilemaan uusinta idoliaan. Oli 
puhdas sattuma, kun hän sattui ajamaan juuri Runkokummuntietä, kunnes huomasi pysäkillä 
värjöttelemässä tutun hahmon. Hän pysähtyi ja avasi apumiehen puoleisen sivuikkunan: ”Saisikos olla 
kyyti?”. Karolus valpastui ja avasi oven: ”Juu, voisitko ajaa mut kotiin?”. Johanna nyökkäsi 
hyväksyvästi ja lähti ajamaan kohti Hietalaa. Karolus kysyi kummissaan, että minne matka, johon 
Johanna änkytti: ”Ööh, olin menossa K Quantum Giantiin karkkiostoksille, kun karkkihammasta 
jomottaa!”. Karolus nyökkäsi. Johannan oli pakko tehdä hätävalhe, kun yhä mielessä on syksyn 3008 
Anatolin syytökset vakoilusta. Autossa liikkuvassa Karolus kertoi, että on tulossa Jonnan luota ja 
lopettanut koesuhteen. Johanna tunsi kuin iso kivi olisi vierähtänyt sydämen päältä. Idoli on taas 
sinkku, ajatteli hän samalla, kun munasolu alkoi aktivoitua.  
Karolus kertoi lisää eilisillasta. Hän päivitteli Pedran riehumista niin, että oli hyvin lähellä astua 
viihderobotin päälle.  
 
Tällä hetkellä Johannan ja Anatolin välit ovat neutraalit niin kuin työkavereiden välit tulee ollakin. 
Johanna ei enää halua alkaa kaveerata Medvedevin kanssa ja pohtii silloin tällöin kuinka saisi takaisin 
erehdyksissä antamansa viisisataset ilman, että taas alkaisi hirveä kahakka. Ehkä voisi naamioitua ja 
mennä käsiaseen kanssa mulkeron kämpille hakemaan rahat, on Johanna monesti vatuloinut.  
Hänellä ei ole asetta eikä kunnon naamaria. Jossain vanhempien vintillä lienee vanha pahvinen 
possunaamari, on Johanna pohtinut.  
 
Karolus hieman aavistaa, että se hassu blondi olisi ihastunut ja pelkää milloin ihastus kulminoituisi ja 
miten. Karolus ei pelkää Johannaa, kun tietää tytön olevan hyvin kiltti, ylikiltti.   
Karoluksen sisällä asuu pieni Anatoli eli he molemmat mielellään hyväksikäyttävät kavereita, joilla on 
ajokortti, kun ovat laiskoja. Mikä hassuinta, Karoluksen toinen etunimi on kuin onkin Anatoli.  
Häneltä alkaa pikkuhiljaa unohtua kaimansa tapaus ja alkaa tehdä samoja virheitä eli pyytää kyytejä 
sinne tänne. Hän kylläkin mielellään maksaisi kyydistä mutta, kun hänellä ei monestikaan ole mukana 
käteistä vaan käyttää pankkikorttia tai mobiilimaksamista.  
Ensimmäinen pyyntö, jonka hän oli esittänyt Johannalle, oli jos tämä voisi auttaa potkulaudan 
kunnostuksessa, kun astinlauta on puoliksi irti. Johanna oli vastannut, ettei ole niin tekninen, jotta 
osaisi korjata potkulautoja. Jälkikäteen Johanna on katunut, ettei edes yrittänyt tulla korjaamaan 
idolinsa potkulautaa, jolloin olisi tehnyt vaikutuksen. Yksinkertaisesti Johanna on niin saamaton, ettei 
viitsi huoltaa omaakaan potkulautaa. Isä ja äiti joutuvat huoltamaan tyttären potkulautaa ja autoa.  
 
Johanna potkittelee aivan liian harvoin. Heti ajokortin saatuaan potkulautailu jäi vähemmälle.  
Silloin tällöin Johanna haaveilee leijulaudasta koska sitä olisi helpompi huoltaa; riittäisi vain lautaosan 
puhdistus. Leijulaudat ovat tuhottoman kalliita. Suomessa leijulautailu on yleisempää kuin 
Skandinaviassa.  
 
Johanna on kertonut Karolukselle hapankauhusta, että sen aiheuttajana oli Anatoli. Hän kertoi, että 
hapankauhun takia saattaa ylireagoida heti kun joku tulisi happamaksi. Tähän Karolus kertoi, että hän 
itse on usein pahalla tuulella aamuisin. Aamuäksyisyyden hän on perinyt äidiltään. Tämän Johanna 
onkin huomannut, kun heti Korjaajaryhmässä aloitettuaan, alkoi lähettää Karolukselle, Ninolle ja 
Uunolle keventävät vihdoinkin perjantai tekstarit. Kaikki muut paitsi Karolus tapaa vastata; Kiitos, 
samoin. Nyt Johanna ymmärtää syyn, miksei idoli halua vastata perjantaiaamuiseen tekstariin.  
 
Johanna on kysynyt neuvoja nettikaveri TASS:ilta, että kuinka hän uskaltaisi kertoa tunteistaan sille 
ihanalle Karolukselle. TASS:in kanssa on helppo viestitellä rakkausasioista koska tämä ei tunne eikä 
ole yhteyksiä työkavereihin. TASS rohkaisi Johannaa kertomaan tunteistaan eikä olla tuollainen 



 

 

mamis lälläri. Johanna ei uskalla paljastaa tunteistaan Karolukselle, kun pelkää menettää ystävän.  
TASS ehdotti, että Johanna voisi antaa hänelle Karoluksen puhelinnumeron, jolloin tämä voisi lähettää 
tiedotteen tälle, että Johanna on rakastunut ja kehottaisi kertoa tälle, jos tuntisi samoin.  
Johanna ei uskalla antaa idolinsa puhelinnumeroa, kun ei tiedä kuinka Karolus reagoisi, että hän olisi 
antanut tämän numeron ventovieraalle. TASS kehotti Johannaa ottaa härkää sarvista ja 
yksinkertaisesti kertoa totuus eikä olla tuollainen nössö.  
 
Eräänä sateisena tiistai-iltapäivällä Johanna päätti mennä kotiin bussilla torille, josta kävelisi kotiin, 
jotta saisi edes vähän liikuntaa. Samalla hän tekisi seuraa Karolukselle, kun Nino oli sairaana.  
Hän päätti bussissa kertoa rakastumisesta. Nyt oli mahtava tilaisuus.  
Karolus istui Johannan oikealla puolella. Johanna istui bussin käytävän puolella. Käsivartta alkoi nykiä 
halaukseen. Hän käänsi päänsä Karolukseen päin ja sanoi: ”Ööh, mie rakastan sua!” ja antoi 
pikahalauksen mutta vahingossa käsivarsi osui vyötärölle, kun heillä molemmilla oli paksut alumiiniset 
toppatakit. Takkien alla oli takkipuhelimet.  
 
Karolus hätkähti, kun blondi yllättäen kertoi rakkaudesta ja sitten tunsi tämän käden vyötäröllä. Hän 
meni hämilleen; mitä pimu duunaa, jonka hän sanoi puoliääneen. Johanna meni hämilleen: ”Oh, 
anteeksi, ei ollu tarkoitus, oli nääs antaa halaus!”, johon Karolus tuhahti: ”Me ollaan vain kavereita, ei 
mitään muuta!” Johanna nyökkäsi ja taputti tätä olkapäälle. Sitten hän sanoi koputellakseen kepillä 
jäätä: ”Jos on murheita, niin voit soittaa milloin tahansa!”, johon Karolus vastasi:  
”Okei, mutta mulla on tapana soittaa Annie Retkutsenkolle ja sanoa avainsana Skruven, kun on 
ongelmia, niin pimu kuuntelee.” Johanna ei vielä tiedä, että Annie asuu Gotlannissa ja sen vuoksi 
häntä alkoi hirvittää, jos tämä olisi väkivaltainen ja antaisi turpiin. Vielä Karolus ei ole kertonut 
exästään. Vielä kerran Johanna pyysi anteeksi, kun halaus yritys oli epäonnistunut.  
 
Adjutantintorilla Johanna poistui bussista. Karolus jäi bussiin, kun Kännälä-Hietala bussi menee 
suoraan Runkokummuntien käännytyspaikalle, Treffi Fastfoodia vastapäätä.  
Johanna olisi ihan hyvin voinut jäädä pois bussista matkakeskuksella mutta, kun haluaa liikuntaa, niin 
on parasta jäädä pois torilla.  
Jonkin aikaa käveltyään kohti kotia Johannan takkipuhelimeen tuli tekstiviesti. Hän näki, että viesti tuli 
Karolukselta; Mä pahoitin mieleni, kun yritit kosketella muniani. Johanna säikähti pahanpäiväisesti 
koska tuli mieleen Anatolin tapaus. Hän vastasi vapisevin sormin, että se oli vain vahinko eikä ollut 
tarkoitus kopeloida vaan antaa kaverihalaus, mutta paksujen takkien vuoksi käsi osui vyötärölle. 
Johanna kirjoitti myös, että toisessa kädessä oli kangaskassi eli kyseessä oli puhdas vahinko ja pyysi 
anteeksi. Karolus ymmärsi yskän ja vastasi; Saat anteeksi, jos tämä ei toistuisi. Loppu päivän Johanna 
oli stressaantunut, kun mielikuvitus alkoi laukata; menikö nyt luottamus?  
 
Johannalla on joka päivä mukana kangaskassi, jossa hänellä on jogurttia sekä vanha lukulaite-esite, 
jonka hän tapaa vaivihkaa jättää työpaikalle luettavaksi. Hän ei raski heittää mielenkiintoisia mutta 
vanhoja lukulaite-esitteitä elektroniikkakierrätykseen. Korjaajaryhmässä ollessaan hän laittaa lukulaite-
esitteet vaivihkaa valkoiseen lukulaite telineeseen, joka oikein pursuaa ruoka-aiheisista 
lukulaitelehdistä. Korjaajaryhmäläiset käyttävät lukulaitelehtiä perjantailounaan suunnittelussa. 
Perjantaisin Korjaajaryhmä valmistaa lounaan itselleen ja kahvilalle.  
 
Forssan avussa Johanna vaivihkaa vie lukulaite-esitteet lepohuoneen pöydälle. Lepohuone on siirretty 
entisen verstaan tiloihin, kun siellä kukaan ei enää nikkaroi linnunpönttöjä. Useimmiten Jilly Jussila 
tapaa lepäillä ja tutkia lukulaitteita.  
 
Simo tapaa nauraa Johannan lukulaitteille ja kuvittelee niiden tulevan elektroniikkakierrätyksestä. 
Hänellä on hirveä basilli- ja sairaalakauhu. Jos työpaikalla joku aivastaa, niin heti hän avaa ikkunan 
vaikkakin ulkona olisi sikakylmä.  
 
22 Septemberiä Johanna huokaisi helpotuksesta, kun edellisenä päivänä onnistui vetää matalaa 
profiilia syntymäpäivästään. Hän on luvannut vanhemmilleen, ettei läpättäisi töissä synttäreistään. 
Tämä on joskus vaikeaa, kun ohjaajat tapaavat hössöttää syntymäpäivien kanssa ja heidän 
mielestänsä olisi itsestään selvää, että jokaista duunaria pitää onnitella pienen lahjan kera.  
 
Syntymäpäivänä, töiden jälkeen Johanna kahvitteli Karoluksen kanssa. Tämä oli ensimmäinen kerta, 
kun Karolus oli Johannan luona kylässä.   
Tietenkään Johanna ei malttanut olla esittelemättä baarikaappiansa. Karolus kiinnostui pienestä 



 

 

trumpetin muotoisesta likööripullosta. Hän tahtoi sitä maistaa.  
Totta kai Johanna antoi luvan maistella. Suurin osa miniviinapulloista on korkkaamattomia, kun hän ei 
raski niitä availla. 
Karoluksesta trumpetti likööri oli niin hyvää, että kulautti kerralla koko pullollisen ja sitten pyyteli 
anteeksi, kun huomasi liköörin loppuneen. Johanna sanoi, että totta kai syntymäpäivänä pitää 
herkutella. Karolus piti myös kainuulaisesta Pettuvodkasta.  
 
Eräänä October tiistai iltapäivällä töiden jälkeen Johanna päätti tarjota kahvit myös Ninolle. Totta kai 
myös Karolus oli mukana. He menivät bussilla torille ja sitten kävellen Johannan kämpille.   
He kävelivät Pimunkatua Öhmanin taakse ja sieltä kadun yli Käräjälän puolelle. Sitten Uusoksankatua 
Rinmaninkadulle ja sitten Jonna Tervomaan katua Syväpuronkadulle.  
 
Rinmaninkadun puolivälissä Karolus hiffasi sähkösuutariliikkeen ja sai naurukohtauksen, kun mieleen 
tuli, että Johanna asuu lähellä suutaria. Hän itsekään ei tiedä, että mikä siinä on niin hauskaa mutta 
silti häntä alkoi hillittömästi naurattaa. Nauru tarttui Ninoon ja Johannaan.  Kortteli raikui naurua.  
Tästä he alkoivat silloin tällöin vitsailla, että mitä tapahtui Rinmaninkadulla. Heti, kun Nino alkoi 
mököttää, niin silloin Karolus muistutteli sähkösuutarista, niin jopas Alppilan suupielet vääntyivät 
nauruun.  
 
Vähän ennen kotikorttelia Johanna perääntyi. Vaivihkaa hän otti povitaskustaan vaaleanpunaisen 
silmälasikotelon ja sujautti rillinsä muovikoteloon. Hän ei vieläkään ole tottunut olemaan rillit päässä 
kotona, vaikka työkaverit olisivat kylässä. Jätkät eivät mitenkään reagoineet Johannan rillittömyyteen.  
 
A-rapun edessä Johanna työnsi avainkorttinsa kortinlukijaan ja avasi oven. Hän kohteliaasti piti ovea 
auki jätkille. Hänestä tuntuu hyvältä, kun vihdoinkin Nino niminen jätkä tulee kylään.  
Sitten hän juoksi raput toiseen kerrokseen ja avasi asuntonsa oven ja toivotti jätkät tervetulleeksi.  
 
Johanna esitteli Ninolle baarikaappinsa sisältöä mutta narkolepsian takia ei uskaltanut maistella 
yhdenkään pullon sisältöä, vaikka Johanna olisi tarjonnut Pettuvodka snapsin. Sen sijaan Karolus 
kulautti kurkusta alas Ninolle tarkoitetun snapsilasin tyhjäksi ja pyysi lisää.  
Onneksi Johannalla oli alkoholittomia vaihtoehtoja komea nimiselle jätkälle. Hän oikein juoksujalkaa 
haki keittiöstä suussa sulavia keksejä olohuoneeseen, jonne hän kattoi kahvikupit.  
Ninolla on tapana jättää puolet kahvistaan juomatta, kun koko ajan on hössöttämässä.  
Jätkät kehuivat Farsanin uutuuskeksejä, jotka perustuvat Tjejens täytesuklaaseen.  
 
Jonkin ajan kuluttua Johanna kyyditsi jätkät koteihinsa. Nyt vihdoinkin hän sai tietää Ninon 
kotiosoitteen; Tasavuorentie 20. Nino vannotti Johannalle, ettei tämä kertoisi kenellekään hänen 
osoitettaan, kaikkein vähiten hänen entiselle tyttöystävällensä. Johanna lupasi pitää osoitteen salassa. 
Hänellä ei ole sydäntä pettää upea nimisen jätkän luottamuksen. Hän rakastaa Ninoa nimen tähden. 
Karolusta hän rakastaa tämän läskien tähden.  
 
Ninon luokse on ihan kävelymatka, joka kiihottaa Johannaa, kun edes yhden Ninon luokse on niin 
lyhyesti. Ajatella, jos Nino Backmanin luokse olisi yhtä lyhyesti, on Johanna monesti ajatellut.  
Nino Alppilan ja Johannan välissä on junaratasilta sekä poikittaissuunnalla valtatie kakkonen, joka on 
osittain rakennettu sillalle ja osittain meluvallien väliin.  
Siltojen alta pujottelee pyörätie, Viherpolku, joka menee Hietalaan asti ja jatkuu jonkin matkaa 
maaseudulle. Joskus muinoin Viherpolulla on ollut kapearaiteinen Forssa-Tammela junarata, joka 
purettiin 2960-luvun lopulla kannattamattomuus syistä. Sama pyörätie, jonka varrella katkesi 
Johannan yläetuhammas villeinä leikkikouluvuosina.  
Tasavuorentie alkaa Viherpolulta ja päättyy Vironmäen palvelutalolle. Saman kadun puolivälissä, 
kukkulan takana, asuvat Ninon vanhemmat. Runkokummuntien toisella puolella asuu Nino itse.  
Melkein Ninoa vastapäätä, asuu Vaihtoehtoryhmän Jill Anttila, joka on hieman ihastunut Ninoon mutta 
tämä puolestaan ei oikein syty tästä lihavasta tytöstä, joka on usein pukeutunut tummiin 
aurinkolaseihin sekä valtavaan lierihattuun.  
 
Octoberin lopulla Johanna ja Karolus piti pienimuotoista Halloween-juhlaa, joka on tietenkin 
Karoluksen idea. Johanna ei koskaan ole käsittänyt, että mikä Halloweenissa on niin hauskaa. Nyt hän 
päätti vastentahtoisesti viettää halloweenia uusimman idolinsa kanssa.  
Karolus yritti houkutella vanhaa koulututtua juhliin, muttei siitä mitään tullut, kun kaveri jänisti, kun oli 
kuullut, että juhlissa juotaisiin alkoholipitoista boolia eli Marja Lähtelä, joka on kaverin nimi, ei tiennyt 



 

 

kuinka tulla. Hän asuu Hillossa eikä ole ajokorttia.  
Hänellä on sähkömopo mutta sillä ei saa ajaa, kun on nauttinut viinaksia. Aluksi Marja luuli, että 
Johanna hakisi hänet. Johanna päätti ottaa pikku snapsin, ettei tarvitsisi olla kuskina. Karolus yritti, jos 
Marja ja hän itse voisivat yöpyä Johannan olohuoneessa. Siihen Johanna ei suostunut, kun ei ole 
tottunut majoittaa kavereitaan. Siinä hän teki ihan viisaasti, sillä hänen pankkikorttinsa ja kassalipas 
ovat olohuoneessa, kirjoituspöydän alalaatikossa.  
Niinpä Marja päätti hypätä Halloween-juhlan yli, kun kaikki menivät vaikeaksi. Johanna joutui juhlia 
työkaverinsa kanssa. He istuivat olohuoneenpöydän molemmilla puolilla. Johanna on hyvin ujo eikä 
uskalla istua idolinsa vieressä, vaikka haluaisi.  
Karolus oli naamioitunut vampyyriksi. Onneksi sentään hän jätti Johannan veren juomatta. Jos 
Johanna olisi nuorempi, niin todennäköisesti olisi innoissaan imenyt neiti Kivisen verettömäksi.  
Johanna ei kehdannut naamioitua miksikään, vaan ainoastaan piti kädessään tekokättä, ryppyinen 
keinonahkainen käsivartta muistuttava pötkylä.  
He katselivat sivusilmällä televisiota, jossa ei ollut mitään erikoista ohjelmaa. Suoratoistopalvelusta he 
katsoivat muutamia kauhuleffoja, kunnes Karolusta alkoi nukuttaa. Johanna ehdotti, että tämä voisi 
nukkua täällä ja sitten aamulla kyyditsisi kotiin. Tähän Karolus tuhahti järkyttyneenä: ”Ei kiitos, ei sillä, 
ettenkö luottaisi suhun mutta, kun mulla on vanhojen naisten kauhu.”. Johannasta tuntui haikealta, kun 
kukaan ei halua nukkua hänen luonansa. Ehkä Karolus olisi yöpynyt, jos Marja olisi saanut yöpyä. Se 
olisi vaikeaa, kun Johanna ei tunne koko pimua. Marja työskentelee Vaihtoehtoryhmässä, muttei kuulu 
Kipinä-porukkaan. Totta kai Johannalla tekee pahaa kuulla olevansa liian vanha. Hän itse kuvittelee 
olevansa ikuinen teini.  
 
Kello 22 maissa Karolus väsyi ja halusi kotiin. Hän pelkää pimeää, niin Johanna saattoi hänet 
matkakeskuksen bussipysäkille. Kännälä-Hietala bussi menee matkakeskuksen kautta.  
 
Jälkikäteen Johanna on pohtinut, että jos todella olisi uskaltanut yöpyä kahdestaan Karoluksen 
kanssa. Ehkä ja ehkä ei, kuten hän itse mielessään vatuloi, kun käveli pysäkiltä takaisin kotiin.  
Hän pohti, jos uskaltaisi yöpyä Mishan kanssa. Totta kai ajatus kiihottaa mutta entä jos serkku oikeasti 
kysyisi, jos voisi nukkua vieressä, niin todennäköisesti pupu pujahtaisi pöksyihin.  
 
Eräänä November lauantaina Nino Alppila täytti 30vuotta ja järjesti suuret syntymäpäiväjuhlat 
vanhempiensa avustuksella Tasavuorentien kukkulan päällä olevalle sokeainyhdistyksen tiloihin, kun 
siellä oli hyvästi tilaa eikä vuokrakaan ollut päätä huimaava. Hänen vanhempansa asuvat 
rakennuksen naapurissa eli kaikki syötävät ja juotavat oli helppo kantaa juhlatiloihin.  
 
Ninon vanhemmat ovat Maija-Erika ja Mooses Alppila. He asuvat keltaisessa omakotitalossa, joka on 
yksi Vironmäen uusimpia taloja. 
Taloa vastapäätä, tien toisella puolella, on sorapintainen pysäköintipaikka.  
 
Totta kai Nino kutsui Johannan syntymäpäiväjuhliinsa, kun tämä on hyvin kiltti ja avulias.  
Johanna piti olla kuskina Karolukselle, vaikka tämä asuu ihan kävelymatkan päässä. Hän pysäköi 
sorapintaiselle parkkipaikalle.  
Lisäksi juhliin oli kutsuttu Ninon tyttöystävä, Tuija Salmenoksa sekä Uuno Kiukku. Uuno ihailee 
Johannaa mutta hän on hyvin ujo, melkein yhä ujo kuin Johanna.  
Kerta Nino oli höpöttänyt synttärijuhlistaan työpaikalla, niin hänen oli pakko kutsua Erkki Laajamiehen. 
Viime hetkellä Erkki ilmoitti, ettei pääsekään tulemaan vaan hänen sijastansa tulee tyttöystävä Pedro. 
Ylikiltti Nino ei kyennyt kieltämään Pedroa tulemasta, vaikka Uuno vihaa koko sydämestä tätä hullua 
narsistia. Myös Karolus näkee punaista heti, kun näkee Pedron. He ovat kuitenkin sen verran järkeviä 
nuoria miehiä, ettei ala haastamaan riitaa. Riidan haastaminen olisi iso virhe, sillä silloin Pedro alkaisi 
väkivaltaisesti reuhata.  
 
Ninon juhlissa Pedron moottoriturpa kävi solkenaan niin, että jätkiä alkoi vituttaa. Juhlien jälkeen Uuno 
sanoi Ninolle, ettei enää koskaan Pedroa päästettäisi juhliin. Uunoa ärsyttää Ninon nössöys. Tältä 
puuttuu itsevarmuus. Kaupassa hän ei uskalla yksin suorittaa maksua, vaikka se olisi naurettavan 
helppoa. Tarvitsee vain syöttää plussakortti kassa-automaattiin.   
Keilailussa Uuno mielellään keilaa herra Alppilan kanssa, kun muuten tämä on ihan symppis.  
 
Nino sai Johannalta ja Karolukselta hienon oluttuopin. Nino pitää kovasti oluttuopeista sekä erikoisista 
aterimista, joissa on läpikuultavat varret, jonka sisällä pitää olla kuplia. Sellaisia Johanna ja Karolus 
eivät löytäneet Ylikylän kauppakeskukselta mutta he päätyivät oluttuoppiin. Nino on aivan hulluna 



 

 

alkoholittomiin oluisiin. Joskus juhlissa hän tapaa tarjota pienet banaaniliköörisnapsit. Se on hänen 
ainoa alkoholipitoinen juoma, jota löytyy hänen jääkaapistansa. Ninolla ei ole baarikaappia koska 
enempää alkoholijuomia hän ei uskalla nauttia koska joutuu päivittäin syömään narkolepsia lääkkeitä.  
Kolmekymmentävuotis juhlissa hän ei tarjoillut likööriä koska vanhemmat olivat läsnä. Heti, kun hän 
juhlii kavereittensa kanssa, niin silloin likööripullo suhahtaa auki.  
Syntymäpäiväjuhlissa nuoriherra Alppilalla oli yllään tummansininen pusero, jossa kullanvärisiä 
koristeita. Jalassa hänellä oli siniset dieselfarkut.  
Juhlat menivät hyvin vaikka Ninoa harmitti, kun Pedro tunki paikalle. Jos tätä ei olisi päästänyt juhliin, 
niin silloin tämä olisi alkanut räyhäämään ja pillittämään.  
 
Johanna istui Karoluksen vieressä, pitkän pöydän ääressä. Melkein vastapäätä istui Pedro. 
Johannaakin vitutti Pedron skitsofreenisen näköinen pärstä mutta päätti pitää pokkansa, kun työkaverit 
ovat varoittaneet tästä hullusta tytöstä.   
Johannalla vahingossa läikähti kolajuomaa Karoluksen hienoille alumiinihousuille. Johanna 
huolestuneena pyyteli anteeksi, ettei ollut tarkoitus ja koko ajan mielessä pyöri Anatolin 
happamuuskohtaukset. Karolus ymmärsi, että kyseessä oli pelkkä vahinko.  
 
Tuija istui ujona saman pöydän ääressä, vastapäätä Karolusta ja Uunoa. Hänen yhteyshenkilönsä istui 
hänen ja Pedron välissä. Tuija ja Pedro ovat työkavereita. Ajoittain Pedro tapaa jankuttaa Tuijalle, että 
he olisivat paljon yhdessä, koska heidän molempien poikaystävät ovat työkavereita. Ninon onneksi 
Tuija on hyvin ujo ja mitään saamaton eli Pedron toivomus ei toteudu.   
 
Eräänä December lauantaina Johanna, Karolus, Uuno, Nino ja Antero Lehmusoksa tekivät 
päiväretken Jussi Vares Parkin joulumarkkinoille Turkuun katselemaan tuhansia LED-lamppuja sekä 
ostaa jouluherkkuja.  Tämä oli Johannalle ensimmäinen kerta, kun kävi Jussi Vares Parkin kuuluisilla 
joulumarkkinoilla. Vuonna 3002 hän näki valolamput porttien ulkopuolelta, kun kävi silloisten 
työkavereiden kanssa teatterimatkalla.  
Nyt Johanna varasi bussimatkan Karoluksen ja Ninon kanssa kotona samalla, kun he kahvittelivat.  
Bussiyhtiö on pohjoishämäläinen Polkubussi, joka ajoi huvipuiston eteläportille, Kupittaan ja 
Vasaramäen välissä.  
 
Tavallaan Johanna on seurueen matkanjohtajana ja retki varattiin hänen nimissänsä mutta 
seuralaisten piti rekisteröityä. Johanna jakoi kaikille tulosteet, joka toimii matkalippuna.    
Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän varasi matkan ilman vanhempia. Kesäisin Sassnitzin risteilyn 
hän varaa isän kanssa mutta nyt hän teki retkivarauksen työkavereittensa kanssa. Olisi ollut vaikeaa 
kutsua isukki matkan varaajaksi, kun joukossa on kaksi superidolia; Karolus ja Nino.  
Maksu tapahtuu bussiin astuessa. Jokainen maksaa oman osuutensa. Johanna pohti itsemielessään, 
että minkälainen tappelu olisi ollut, jos Anatoli olisi ollut mukana. Varmasti olisi venkoillut niin, että 
Johanna olisi joutunut maksamaan hänenkin osuutensa. Enää Johanna ei halua olla missään 
tekemisissä mulkeron kanssa, korkeintaan sen verran, että hakisi viisisataset takaisin, on Johanna 
monesti vatuloinut. Halloween-juhlassa hän hiffasi hyvän tavan hakea rahansa takaisin ryssän luota; 
olla naamioituna mutta ääni paljastaisi. Ehkä voisin olla hiiren hiljaa, on Johanna pohtinut.  
 
Perillä huvipuistossa seurue osti paljon joulukarkkeja sekä piparkakkuja. Illalla kotiin palattuaan jalat 
olivat väsyneitä, kun koko päivän on kävelty tungoksessa. Lisäksi oli sikakylmä. Maassa ohut 
lumikerros. Tätä nykyään pakkaset kestävät vain muutamasta päivästä korkeintaan kahteen viikkoon 
ja sitten lauhtuu. Kukaan ei osaa aavistaakaan, että ilmastonmuuton on nurkan takana, eteläisellä 
Tyynellä merellä olevassa saastepilvessä. Pilven kätköissä ilmastonlämpeneminen vahvistuu 
vahvistumistaan ja on vain ajan kysymys, milloin tämä mystinen saastepilvi sulattaisi loputkin 
napajäätiköt.  
 
Suurin osa huvipuistolaitteista on talviteloilla. Joku pienempi karuselli oli toiminnassa sekä 
kummitushotelli, Hotel Crime, oli auki mutta Johannan seurue ei siellä käynyt koska sinne olisi kallis 
sisäänpääsy sekä siellä olisi turhaan säikkynyt.  
Nino vierastaa tällaisia säikyttelykohteita koska tällä on lievä sydänvika; joskus sydämessä on 
ylimääräistä tykytystä. Tämän vuoksi hänen tulee ottaa erityisen rauhallisesti.  
 
Hotel Crimessä Åbo Svenska teaternin näyttelijät ovat rikollisten rooleissa ja säikyttelevät 
kumipuukoilla sekä valomiekoilla kävijöitä. Johanna ei tohdi astuakaan tällaisen karmeaan paikkaan.  
Hän on lukenut lukulaite-esitteistä, että Hotel Crime olisi todella karmea. Monet kävijät ovat 



 

 

vaistomaisesti huitoneet niin, että näyttelijät ovat haavoittuneet.  
Myös Antero kammoksuu kaikkea kamalaa. Todennäköisesti Karolus saattaisi mennä Hotel Crimeen, 
jos olisi vara. Uunokin voisi käydä, jos joku olisi hänen rattonansa. Hän kovasti ihailee Johannaa ja on 
keskustellut vanhempiensa kanssa, että kuinka uskaltaisi ottaa ensi askeleen.  
  
Joulumarkkinoilla oli myös jääbaari, jossa kaikki kalusteet oli tehty jäästä. Johanna ja Karolus 
kurkistivat tähän tunnelmalliseen mutta kylmään jääbaariin. He saivat ilmaiseksi snapsin nimeltä 
Talonmiehen erikoinen.  
 
Johanna on erittäin iloinen, kun vihdoinkin on saanut hyviä kavereita, jotka eivät määräile ja äksyile 
kuin Anatoli. Hän alkaa pikkuhiljaa kiintyä Uunoon, koska tämä on hyvin kiltti ja kärsivällinen. Uunon 
suklaan ruskeat silmät ovat erittäin seksikkäät, kuten Johanna tapaa ajatella mutta muu kroppa on 
aivan liian naismainen.   
Totta kai huvipuistossa kokeiltiin onnea onnenpyörissä. Johanna ei voittanut mitään mutta Uunoa onni 
potkaisi. Hän voitti valtavan Fazerin maitosuklaalevyn, jonka Johanna ikuisti takkipuhelimen kameralla.  
Sitten oli aika lähteä kotimatkalle. Bussi odotti eteläisellä pysäköintipaikalla.  
 
Eräänä arki-iltana Uuno soitti yllättäen Johannalle ja kutsui syömään kalagratiinia, kun tämän äiti oli 
ostanut hienoa ABOA pakastekalafileetä, jotta poika voisi tarjota sille kiltille tytölle, josta tämä niin 
paljon puhuu.  
 
Vaikka Johannalla on kalakauhu, niin silti hän päätti mennä Uunon luokse syömään, kun toinen niin 
kiltisti kutsui. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Johanna meni Uunon luokse, Pimunkatu 66, ylemmän 
Pimunkadun ja Kulmakadun kulmauksessa. Katutasossa on piskuinen ruokakauppa Coop Konsum, 
joka oli joku aika sitten nimellä Coop Near. Asunto sijaitsee neljännessä kerroksessa. Katutasossa, 
ruokakaupan vieressä, asuu keilayhdistyksen treenaaja, Virve. Taloyhtiö on Lehto-oksa, joka on myös 
keilayhdistyksen pääsponsori.  
 
Kohteliaisuuttaan Johanna söi pienen annoksen kalagratiinia ja päälle joi vettä niin, ettei kalanmaku 
tuntunut. Hän sanoi kohteliaasti, että tämä pieni annos riittää, kun ei ole nälkä. Uuno sanoi, että syö 
sen verran, kuin jaksat. 
Johanna ajatteli samalla, kun söi kalagratiinia, että mitähän isä ja äiti tuumaisi, kun syön kalaa 
työkaverin luona. Johannaa ujostutti ja samalla kiihotti, kun munasolu alkoi aktivoitua, muttei 
uskaltanut puhua rakkaudesta. Anatolin perhana on mennyt säikyttelemään, ajatteli Johanna.  
 
Uuno Kiukun pienessä kaksiossa on pitkulainen keittiö sekä suuri ruokailuhuone sekä eteisen jatkona 
oleva olohuone. Olohuoneessa on pelikone Jantendo.  
Syönnin jälkeen Uuno tahtoi esitellä veikeän keilapelin. Peliä pelataan datakypärän avulla, jolloin 
näkee realistisen näköisen keilaradan. Radan ympärillä on paljon muinaisen Nintendo Wiin mainoksia, 
sillä Jantendo on Nintendon manttelinperijä. Johannaa kiihotti, kun näki Nintendon mainoksia koska 
nimihän muistuttaa Ninoa. Tätä hän ei sanonut ääneen, ettei vain Uuno tulisi mustasukkaiseksi, sillä 
hän aavisti tämän olevan ihastunut.  
Johanna yritti kuumeisesti miettiä puheenaihetta. Hän päätti vihdoinkin keventää sydäntään ja 
ihmetellä, kun edellisenä jouluna oli lähettänyt Jesselle ihan asiallisen joulutervehdyksen Net-Galleryn 
privaatti Chatissa mutta tämä laittoi hänet estolistalle. Uuno tunsi sääliä Johannaa kohtaan ja sanoi: 
”Älä välitä, Jesse on hieman omituinen…” Sen Johannakin on huomannut mutta silti asiaa mietityttää, 
kun töissä Jesse oli ihan asiallinen ja saattoi jopa halata.  
 
Myöhemmin kun Johanna oli kertonut vanhemmilleen, että kahvilaryhmän miespuolinen duunari oli 
tarjonnut kalagratiinia, niin silloin Anna ja Antti nauroivat makeasti, että toivottavasti se järkevä 
kahvilanpoika opettaisi syömään kalaa. Tästä lähtien Johanna alkoi kutsua Uunoa kalantarjoajaksi. 
Tästä tuli perheen uusi sisäpiirislangisana, sillä Johanna ei vieläkään kykene lausumaan ihanien 
jätkien nimiä. Nino Alppilaa ja Karolusta hän kutsuu korjaajaryhmäläisiksi. 


